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[Het nieuwe seizoen]
Muziek
Donderdag 28 October vindt de eerste opvoering plaats van Strauss' ‘Alpensinfonie’,
het jongste werk van den meester. De opvoering geschiedt in de Philharmonie der
Dresdener Hofkapelle, onder persoonlijke leiding van den auteur.
De Duitschers wenschen hun ‘Heil dir im Siegerkranz’ niet meer te zingen op de
melodie van den Engelschman Henry Carey en ondernamen reeds verschillende
pogingen om bij de woorden een andere wijs te maken. De laatste patriot, die het
beproefde, is de componist Hugo Kann, met wiens nieuwe melodie in Dresden de
herdenking van den ‘Sedantag’ ingeluid werd vanaf den kleinen raadhuistoren.

Concertgebouw [Saint-Saëns: Rhapsodie bretonne, Tweede symphonie
en aria's uit Samson et Dalila]
Het Concertgebouw-orkest is wederom begonnen en ongeveer hetzelfde gebleven.
De vier evangelisten van het Hollandsche strijkkwartet, die hunne kameraden de
goede boodschap wilden brengen van een rustigen werkkring, zijn vertrokken en
geen haan kraait er naar. De plaatsen werden ingenomen door anderen en alles gaat
zijn gang. De violen hebben wederom eene jonge streeling, een glans, waarin nog
de zon tintelt en de clarinetten met hobo's en fluiten leken me nooit zoo gewillig om
pastorale geluiden te maken als dezen avond.
Welk eene kalme opening overigens! Cornelis Dopper kreeg het eerste applaus
en men meende van alle kanten zuchten te hooren opgaan uit het vijfde seizoen,
zooals Laforgue de verveling noemt. De Rhapsodie bretonne van Saint-Saëns is
misschien te liefelijk, Saint-Saëns' tweede symphonie te onverstoorbaar en ijl? En
Strauss' Zarathustra, die in het programma nog altijd begint ‘in de voor ons meest
nuchtere toonaard c’? Het was werkelijk vroeg genoeg om dit philosophisch stuk
voor den dag te halen.
Er is dus niets veranderd en ook de solisten begonnen dezen avond weder hunne
heerschappij, door mej. Willy Hommes, die de twee aria's uit Samson en Dalila zong,
de aria's van alle altisten. Zij zong een eigenaardig Fransch, dat veel op Duitsch leek,
waardoor ik tot de conclusie kwam, dat zij neutraal moest zijn, want het gebeurt
alleen in Holland, dat een Fransch werk gezongen wordt in het Duitsch. Dit scheen
de hoorders, die er letterlijk niets van verstonden, echter niet te bevallen; zij bleven
rustig en wenschten de zangeres een zacht weerziens. Ik ook, want mej. Hommes
heeft bekoorlijkheden, en schoone klanken, die slechts volmaakt behoeven te worden.
Maar tegen een orkest, zelfs een orkest, dat zoo lyrisch en zacht klinkt als bij
Saint-Saëns, is zij nog niet opgewassen.

De muziek van Prinsenschool
Quelle tristesse! Als monsieur Troibémolles (wij zouden zeggen mijnheer Driemollen,
of in het Duitsch mijnheer Vannès) een loopgraaf bestormt bij Yvonne van Ostende,
moet daar, schijnt het, van het balkon ‘De Herfst’ af klinken, het lied, dat de harten
bedwingt. Men hoort er echter geen muziek en ik zou niet gaarne beweren, dat ik
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alles wat Heuckeroth componeerde, bij deze Prinsenschool gehoord heb. Er gaat veel
verloren uit het Fransch van Donnay (zelfs de melodramatische verwensching in
Balkan-stijl, waarmee 't derde bedrijf sluit, blijkt jammerlijk geschrapt te zijn op
verzoek van 't ‘Nieuws van den Dag’), maar nog meer uit de kleine compositie der
nagaïka's en balalaïka's van Silistrië, die op haar beste momenten is gemaakt als de
cocktail der koningin-weduwe: whisky, gember en buskruit.
Ik ben stil blijven staan bij ‘De Herfst’, niet alleen de gepassioneerde scène, maar
vooral het gepassioneerde lied. Het kon niet beter opklinken uit den grond van dit
meesterlijk geschreven bedrijf en uit den grond van dit ras-temperament, de tragische
koningin, die niet meer te paard kan. Een chanson bien douce, die maar weent om
te streelen; en streelt! Maar quelle tristesse, dit partituurtje heeft niet meer dan een
stuk of zes instrumenten en zestig instrumenten kunnen niet op tegen zes Chochottes
met hare glimlachen, die ook probeeren om u te doen vibreeren en de geestigste
entr'acte nog mee willen componeeren. Het lied klink er gelukkig solistisch boven
uit – zij worden stil.

Concertgebouw [Een symphonie van Hermann Bischoff]
‘Slecht theaterweer’, zei me vandaag een directeur, die alle barometers wenschte te
kunnen vergruizelen. Maar het slechtste theaterweer (overdag zacht-blauw, 's avonds
mild met vele vaarwels der midzomernachten) kan niet slecht genoeg zijn voor de
symphonie van Hermann Bischoff, welke gisteren voor 't eerst gespeeld werd. Eene
nieuwe symphonie, die reeds negen jaar oud is en eindelijk onderdak vindt in het
Concertgebouw, waar het heele orkest zou protesteeren, àls het te protesteeren had.
Wij zingen nu reeds jaren in den Duitschen draaimolen, doch ik had niet gedacht,
dat ik zulk een drama nog mee zou maken: een jongeling, een verloren zoon, die
geen varkens hoedt, maar na vele ‘durchprassten Nächten und orgiastischen
Maskenbällen’ (de kroonprins-stijl van het programma-boekje) gered wordt door
een ideale vrouw. Nadat de auteur ons in 't geheel geen idee gegeven heeft van zijn,
‘wilden und schwelgerischen lieben’ komt hij tot inkeer en componeert zich letterlijk
dood aan zijne ideale vrouw - het eenige waaraan men zich in Duitschland dood mag
componeeren.
Het slot van deze moraliteit voor groot orkest is een voortdurende epiloog in
twee-en-veertig-centimeter-klanken, welke me nog in de ooren gonzen. De beroemde
sequenzen uit Tannhäuser worden hier verwerkt, meermalen hoort men de
enfant-terrible-inzetten van een populair motief, zooals Strauss het gaarne doet en
de rest bestaat uit ondoordringbaar geïnstrumenteerde simpele toonladders en de
oudste banaliteiten, waarmee alleen een Duitsche ideale vrouw gecomponeerd kan
worden. Als doorloopend half-werk vervolledigen zij de orgiën en de zwelgerijen
voortreffelijk. Men kent in de Duitsche pleizier-oorden de stramme fashionable
kellners, die toezicht houden en bij het eerste glas, dat breekt, het mag niet wenken.
In deze durch-prassten Nächten breekt geen enkel glas en de orgiën verloopen even
kalm als de ideale vrouw. Maar er is nog wel een beter bewijs, dat deze muziek niet
deugt: dat alles ‘aufgemacht’ is en dat alles bestaat uit onbeduidendheden, welke
door sympathieën voor Wagner en Strauss (aan wien het werk is opgedragen)
gemaskeerd worden. Men vraagt zich af, waarom de heer Bischoff componeert? Het
is echter nog veel raadselachtiger waarom zoo'n werk naar Amsterdam komt.
Deze symphonie, waaraan Evert Cornelis zijn volle talent en het orkest zijn volle
schoonheid om niets verspild heeft, had niet het minste succes en het applaus leek
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op het geluid van een bescheiden kinderrammelaar, ik weet niet, of de poëzie van
Mozart's kleine nachtmuziek de hoorders bevredigd heeft na de pauze. Het
Concertgebouw is niet ijverig om de wenschen zijner abonné's te bevredigen en het
programma bevatte weer een paar bladzijden Duitschen tekst. Het echte ‘der Wagner
hat gesagt’ of ‘der Schumann hat gesagt’ en men vraagt zich af, of er niemand over
muziek gezaagd heeft dan dezen.

Nieuw leven in het Concertgebouw
Er werd gisteren in ‘Het Handelsblad’ bericht, dat het bestuur der N.V. Het
Concertgebouw eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft
uitgeschreven tegen Woensdag a.s. Op deze vergadering komt aan de orde de
verkiezing van vier bestuursleden, a. ter voorziening in de nog bestaande vacature-Van
Ogtrop, en b. ter uitbreiding van het bestuur met drie nieuwe leden. Voorgedragen
worden aan de aandeelhouders voor die vier plaatsen: de heeren Ch.E.H. Boissevain,
M. van Notten, Edwin vom Rath en F.M. Wibaut.
Deze mededeeling, die er geenszins offensief uitziet, beteekent door de
candidaat-stelling van wethouder F.M. Wibaut eene nieuwe richting in de gedragslijn
van het Concertgebouw en, naar wij hopen, in het Nederlandsche muziekleven. Het
heeft niet ontkend kunnen worden, dat de artikelen in de ‘Nieuwe Amsterdammer’
over het financieele beheer van het Concertgebouw, de onaantastbare positie van het
Concertgebouw-bestuur eenigszins hebben aangetast. Het bestuur kon in deze kwestie
niet een handiger en meer politieken zet doen, dan de voordracht van wethouder
Wibaut, doch niemand behoeft er aan te twijfelen, dat de gezindheid en de
vergezichten van den heer Wibaut sterker zijn dan zulke politiek. Een rede[n] dus
om de voordracht met bijzondere ingenomenheid te begroeten.

Dramatisches Tonstück van Jan Ingenhoven (Concertgebouw)
Daar lijkt het lijnwerk van Picasso of Mondriaan eenvoudig bij. Met tusschenpoozen
studeerde ik dit werk van Ingenhoven nu al een jaar of vier en 't lukte me nooit om
verder dan bladzijde veertig te komen. Dat woud van nuances, die duizende
lichtbrekingen in het rythme, het wezenlooze der figuren, het onuitsprekelijk
schimmige en ongrijpbare! Ik begrijp, dat onze muziekmeesters prikkelbaar worden
bij een pagina van Ingenhoven; dat het Concertgebouw een beetje schuw is geweest
om zulke muziek te spelen en dat het stuk bij de eerste en de tweede uitvoering (op
het Volksconcert) hopeloos gevallen is, zoo hopeloos, dat 't ook medelijden van een
succès d'estime ontbrak.
Het spijt me voor Ingenhoven en Evert Cornelis, die het werk op zijn programma
had. Het zal den componist, die in Genève den oorlog zit te vervloeken, niet
verwonderen zoo'n onbarmhartigen groet te krijgen uit het vaderland, dat laat genoeg
aan hem dacht, doch waar moet hij nu zijn muziek herbergen? Hoeveel tijd is er mee
heengegaan om deze uitvoering, welke blijkt te berusten op de bewondering van vijf
of zes menschen, mogelijk te maken en hoeveel tijd zal er nog mee gemoeid zijn
voor deze kunst eene dragelijke uitvoering vindt? Ik heb reeds verschillende keeren
den weg geobserveerd, dien meesterwerken hier moeten gaan, en kan verzekeren,
dat hij lang is.
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Er bestaan bij mijn weten geen analogieën van deze kunst; ze is nieuw van bouw
(een hoogtepunt van fantasie), nieuw van rythme (het uiterste van willekeur en
verfijning); ze is tegelijkertijd de muzikaalste en ónmuzikaalste; muzikaal daar al
het schaduwende gewemel een totaal vormt van tooverachtigheden, onmuzikaal
omdat men zich blind staart aan levenlooze détails, onverklaarbare verwikkelingen
en 't vreemde, 't raadselachtig vreemde, waarop ons zelfs de muziek van Diepenbrock
niet heeft voorbereid. Het ligt er maar aan van welk standpunt men ze hoort. Zij is
niet te verklaren met noten, omdat dan 't heele werk verbrokkelt tot het herfstachtigste
miniatuur, het schraalste niets; zij is niet te verklaren, met welke literatuur ook, omdat
men nergens een verband ziet; ik kan zelfs den titel dramatisch niet verklaren, omdat
zij mij een revelatie is geworden van poëzie en lyriek.
Deze muziek leeft in atomen en het orkest met zijn dirigent is bewonderenswaardig
geweest. Ze leeft in een complex van atomen, waarvan men de weergave slechts
mogelijk zou achten op een electrisch instrument. Het veelvoud van beweging is zoo
nieuw en ontstellend, dat het den kunstenaars een eigenaardig genoegen moet zijn
geweest om mede te werken aan een organisme, dat uit bijna niets bestaat dan
nihilismen. Hoorders en spelers completeerden elkaar weer op zeldzame wijze; bij
de eenen onverschilligheid, bij de anderen enthousiaste zorg. Maar laat het hun
tweemaal hooren, Cornelis! Ik zelf kwam bij de eerste auditie niet verder dan de
conclusie, dat mijn partituur niet klopte met wat er gespeeld werd, en dat er een
honderdtal maten1gecoupeerd waren. Den tweeden keer had ik ten minste de replieken
en is het me een revelatie geworden.

[Mengelberg en Mahlers Eerste symphonie]
De lezer en ik zonden Mengelberg, die weer omkranst en zegevierend, hoewel hij
niet zegevierde, terugkeert, reeds een code-telegram, dat ongeveer klonk als
do-do-do-do-sol - mi-mi-mi-mi-mi-do, de réveille van lang zal hij leven. Wij brachten
hem toen een kleine serenade; ik zette een kwart vooruit in met Deutschland über
alles en de andere zong het refrein van Heil dir im Siegerkranz, een uitstekend
contrapunt. We hielden daarna de volgende toespraak:
Zeer vereerde heer Mengelberg,
Wij zijn verheugd over uwe terugkomst, vooral omdat wij sinds lang niets van u
hoorden dan dat gij partituren laast op een terras in Zandvoort. De muziek begint nu
pas en deze kransen bewijzen het. Moge het goed gaan! Er circuleerde in 't voorjaar
eene anecdote, welke we niet in de krant hebben gezet, doch nu eerbiedig vermelden,
omdat ze uzelf misschien onbekend is. Toen dan eene repetitie zou aanvangen, zegt
men, hebt gij geroepen: ‘Dat moet hier eens uit zijn met dat Fransche gedoe; wij
zullen den Kaisermarsch spelen, den Kàìsermarsch van 1871.’ Maar terwijl gij den
rozenhouten stok ophieft, heeft het orchest de Marseillaise ingezet. Laat het gelogen
zijn... eene anecdote liegt nooit. Wij vernamen immers ook, dat een aantal uwer
abonné's hun abonnement opzegde, omdat geen enkel artikel, geen enkele critiek iets
aan den stijl uwer programma's, die meestal Duitsch zijn, kon veranderen. Men zei
ons zelfs, dat een aantal andere abonné's eene lijst handteekeningen verzamelt met
geen ander doel dan om u te overreden. Denk er aan, dat het de echte
muziekliefhebbers zijn; zij, die naar het kalf met de twee koppen gaan, wanneer de
heeren Dopper en Cornelis een voortreffelijk programma samenstellen, dat altijd een
1

Op verzoek van Ingenhoven.
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succès d'enthousiasme heeft, maar ook een half leege zaal. Zij willen den nectar
slechts van Ganymedes. En wij, neutrale toeschouwers, geven hun gelijk, omdat wij
meenen, dat het beste trio niet deugt, wanneer een er van altijd hetzelfde liedje speelt,
dat altijd op dezelfde manier wordt toegejuicht. Wij doen niets liever dan instemmen
met uw roem, doch heffen het eerste hoera aan op hun succes, dat toch weer ùw
succes zal zijn.
Ik hoorde de houtwormen in mijn tafel applaudisseeren, het was er stil en
Mengelberg nam het kalm op. Toen begon het concert voor een zaal vol publiek, dat
den dirigent en het werk nooit warmer verwelkomde.
Het was 't sprookje van Mahlers eerste symphonie, die geheel de kleur heeft van
een beukenbosch en de vijfde van Beethoven, waarbij Rachel is flauw gevallen en
waarbij men de geestverschijningen zag van Napoleons grenadiers. Er veranderde
veel na Beethoven, maar nog meer na Mahler. Het ijle licht was er, de vreugde, de
melodie, de liefelijkheid van heel die romantiek, lichtfanfares en de schoonste
morgenzangen, welke ooit een mensch deden trillen. Zelfs de weemoed was er en
alle herinneringen. Doch wie durft deze symphonie te analyseeren en psychologisch
op te bouwen tot het einde? Ik dacht bij dit helsche lawaai, bij dit zinnelooze
geschreeuw van trompetten, bazuinen en pauken, die nog maar eene overwinning
vieren, welke de tegenwoordige Duitschers geen duit waard is, aan de ontroerende
woorden van Debussy over de muziek, die de aangrijpende stilte moet breken, welke
volgen zal op het knallen der laatste granaten. Er hangt boven deze symphonie en
alle Duitsche muziek een noodlot; het onafwendbare, dat zij unzeitgemäss zal worden
voor immer, zoodra de laatste granaten ontploft zijn. Want sinds veertig jaren heeft
zij niets anders gesymboliseerd dan den vroolijken oorlog en zoowel de geslagenen
als de winnaars zullen genoeg hebben van deze symbolen.
Doch ik heb het orchest nooit schitterender en Mengelberg nooit vuriger gezien,
klaar om nogmaals de wereld te veroveren, die helaas door mijnen, prikkeldraad,
grenswachten en sympathieën versperd is - tot ons groot genoegen wat Mengelberg
betreft. Hij zal misschien in 't land blijven en moge het goed gaan!

De triomf van Else Grassau (Rembrandt-Theater)
'k Heb er geen flauw idée van.... Waar vindt men ons volk? Onder de waanzinnige
en mystieke bemanning van den Hollandschen logger? Op den Stadion-kermis? In
een doleerende kerk? In het Théâtre Pathé? In het Rembrandt-Theater? Ik heb er
geen flauw idée van. Eene Duitsche, tegen wie honderd ingezonden stukken zijn
geschreven, omdat zij Hollandsche zangeressen van de baan wist te schuiven, leert
onze taal, schildert zich een alleraardigste moedervlek op den rechterschouder, die
in 't tweede bedrijf óvergeschilderd was, en viert een triomf, welke ons patriottisch
hart slechts een Willy Bierlee of Antoinette Sohns had durven wenschen. Hoe is het
mogelijk! Het doek kon niet zakken van de bloemen, waarvan Juffrouw Else boeketten
in haar armen knelde als waren het bébés. Ja bébés. Maar zij had ook reden om
tevreden te zijn, want is er ooit eene zaak beter gelukt!
Het mooiste is, dat men niet protesteeren kan. Dit Hollandsch was dragelijk en als
zij sprak dan verstond men het ten minste. Zij danste met drie beenen en een tango
als L'Adorota zou zelfs een Duitsche, die géén Hollandsch kent aan zoo'n succes
helpen. Eene liefdesverklaring? Vijf-en-twintig liefdesverklaringen, zoo gedanst en
zonder het bis te rekenen. Ik ben zoo vriesachtig niet, vicomte, zegt Else Grassau
(dat is toch geen verkracht Hollandsch!) en zij heeft gelijk. Hare stem leed van een
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beetje zenuwachtigheid, maar dat kon geen enkele fluiter aan den gang brengen. Dit
had alleen de overgeschilderde moedervlek vermocht.
Wij kunnen Max Gabriël nog slechts vragen om in de vestibule, in de vestiaire of
nog in den keller, eene houten juffrouw Grassau te laten timmeren, die gelijk de
Congoleezen, met hun fetishen en de Berlijners met hun Hindenburg, bespijkerd zal
worden; bespijkerd ten bate der Nederlandsche solisten, die hier nog aan den dijk
gezet zullen worden. Het schilderesje Yvonne moet er uit; zij moet er uit, want zij
was uitstekend.
Het Rembrandt-theater was stampvol; de meeste entre deux âges. En nu de
Cubaansche voor 't eerst in 't Hollandsch gegaan is, ben ik benieuwd, welke de
nieuwste Amsterdamsche mop zal worden: ''k Heb er geen flauw idée van' of Ik zeg
niet, ik beweer niet, ik weet – klok, klok.... Ter eere van juffrouw Grassau natuurlijk.

De houten Juffrouw Grassau (ingezonden)
Amsterdam, 20 September 1915.
Geachte redactie,
In uw blad van Zondag j.l. vind ik een verslag over de opvoering van ‘De mooie
Cubaansche’ in het Rembrandt-Theater, waarin de onbekende muziek-autoriteit die
't onderteekent, 'n kleinigheid over 't hoofd heeft gezien, n.l. verslag te geven. Maar
zoo'n bagatelletje kan men ook best vergeten wanneer men nog de routine mist.
Wat mij geïmponeerd heeft, dat is de allergeestigste idee om, op de manier van 't
Hindenburg-standbeeld te Berlijn, hier 'n houten Else Grassau-beeld te bouwen, dat
bespijkerd zal worden ten bate van de Nederlandsche solisten, die voor deze Duitsche
artiste aan den dijk worden gezet.
Ik herhaal 't, de idee lijkt me fameus, mits zij consequent worde toegepast, d.w.z.
we verlangen dan ook 'n houten Laroche, 'n houten Auguste Monet ten bate van de
talrijke Nederlanders, die ter wille van Belgische auteurs en journalisten wellicht
aan den dijk gezet werden. En zeer zeker eischen we houten beelden van de
directeuren onzer Fransche en Italiaansche opera's, voor wie de hemel weet hoeveel
Nederlandsche opera-artisten plaats moeten maken. Zoo voortgaande zullen wij aan
't spijkeren kunnen blijven.
Misschien neemt Duitschland wel 't geniale denkbeeld van ons over en richt
daarginds houten Jac. Urlussen, of houten Julia Culpen enz. op. Want dat 'n overgroot
aantal Nederlandsche musici en tooneelkunstenaars daar te lande 'n eervol bestaan,
vaak ook 'n schitterende carrière vonden, dat schijnt uw verslaggever niet te weten.
En ook dat laatste is verklaarbaar, waar de Duitsche pers zich aan tactloosheden als
de zijne tegenover Nederlandsche gasten nooit heeft schuldig gemaakt.
Onder beleefde dankzegging voor de plaatsing,
Hoogachtend,
DAVIDOFSKI
De kolossale entrade van juffrouw Grassau was geen bagatelletje en de Mooie
Cubaansche een oud stuk, dat loopt als een wekker. Is Davidofski's vereering voor
den ‘componist’ Max Gabriël zoo groot, dat hij van mij nog een buiging verwacht
voor dit ‘meesterwerk’? Hij zij niet bezorgd. Vroeg of laat zal de componist Gabriël
zijn ‘verslag’ thuis krijgen en eene technische ontleding van zijn talent.
Ik schijn Davidofski een goed idee aan de hand gedaan te hebben en recommandeer
het ‘bespijkeren’ als scène eener Revue. Dat ligt geheel in de lijn onzer Hollandsche
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jubileeringsmanie, doch het gaat niet altijd op. Laroche heeft hier niemand verdrongen
en is als geniaal kunstenaar geheel op zijn plaats. Monet vond in Nederland
gastvrijheid en niemand van ‘De Telegraaf’ is voor hem aan den dijk gezet. Geen
enkel artist eener Nederlandsche Opera heeft zijn engagement verloren omdat er een
Fransche of Italiaansche speelde. Zij hebben langen tijd broederlijk samengewerkt.
Messchaert, Urlus, Julia Culp, Tijssen, van Rooy en honderd anderen, eten het brood
der ballingschap omdat wij Nederlanders hunne Duitsche collega's veel hooger achtten
en met geweld importeerden. Zij zijn door Duitschland met voorliefde geannexeerd,
zij verdringen er zelfs niemand, omdat zij allen overtreffen. Zij verdienen dan ook
geen houten beelden.
Davidofski wil me toch niet wijsmaken dat Else Grassau hier allen overtreft en
niemand verdringt? Wanneer hij bij zijne meeningen blijft zullen we ook hem een
houten beeld moeten toewenschen. Tu quoque Davidofski! Vraag Mengelberg eens
aan welke taktloosheden de Frankfortsche, en Diepenbrock, aan welke taktloosheden
de Berlijnsche pers zich schuldig heeft gemaakt tegenover Nederlandsche gasten.
Wat blijft er nu nog over van deze verdediging der kolossale entrade van juffrouw
Grassau?
Een psalm: zij hebben ooren en hooren niet; zij hebben oogen en zien niet.
M.V.

[Jacques Urlus]
Het wordt in het Oosten te koud en onze vaderlandsche nachtegalen doen alsof ze
willen terugkeeren. Messchaert, die bij elke tien concerten negenmaal verkouden
was, hield in dezen natten zomer eene elf-steden-tournée met Bach-aria's, als heer
en meester over zijne stem, welke twee jaar geleden nog zoo wispelturig deed, en
Urlus, die we sinds jaren niet zagen, 's winters noch 's zomers, omdat hij geen dag
vrij kon krijgen van zijn directeurs, mocht eindelijk den D-trein nemen naar
Amsterdam.
We hebben hem met enthousiasme en met eene volle zaal welkom geheeten, omdat
hij nog de echte, oude, grandiooze Urlus was. Een stem, week als de klank van een
oud lied, schitterend als een blauwe dag, en lyrisch zooals een tenor lyrisch kan zijn,
eene stem, gelijk de alchimistische demonen van ons land er slechts eene
componeerden, bij verre en betooverende visioenen. Wij hadden dus enthousiaster
mogen zijn dan het gebruikelijk drievoudig applaus, dat in zijn diepste diepte niet
warm klonk. Wij hadden dezen landgenoot werkelijk gepassioneerder kunnen vieren.
Maar Urlus heeft het er niet naar gemaakt. Ik wist soms niet of ik in eene kerk was
of in eene Duitsche stad en als iemand tegen mij gezegd had ‘God zal 't u loonen’ of
‘Gott strafe England’, het zou me niet verwonderd hebben. Ik kan me nog voorstellen,
dat Urlus hier komt om de Gralserzählung uit Lohengrin en het Preislied uit de
Meistersinger te zingen, hoewel er zeer serieuse aesthetische bedenkingen tegen zijn.
Maar dat hij 1000 Mark (ik maak slechts een schuchtere veronderstelling) meeneemt
en ons als proefkonijn gebruikt voor een middelmatig Duitsch lied van zekeren Erich
J. Wolff (Im Kahn) een vergeten en waardeloos lied van Rubinstein (Sehnsucht): in
naam van al wie componeert in Nederland - dat is te sterk, dat valt buiten alle
mogelijkheden en daar zijn de omstandigheden niet naar; dat beteekent een hoon
voor de Nederlandsche muziek.
Wat Mengelberg van plan is, weet ik niet. Zondagmiddag heeft hij een half
programma samengesteld uit Wagner en gisteren een héél, ofschoon er geen enkele
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gedenkdag gevierd werd. Door het Lohengrin-voorspel in acht-achtsten te nemen,
langzaam en plechtig, door het Parsifal-voorspel voor te dragen met de uiterste
wijding, heeft hij me in eene stemming gebracht, die ik slechts voor mogelijk hield
in het rijk der vierde dimensie, en ik zag sterren. De lezer weet waarschijnlijk, hoe
weinig dat soort langzame mystiek opvroolijkt en inzulke phase van het humeur geeft
men geen opmerkingen. Doch ik bid Mengelberg nadrukkelijk, bij geen enkele zijner
bewonderaars den argwaan of slechts de gedachte te laten opkomen, dat het
Concertgebouw een filiaal is van de Tukomst. Het lijkt er op en tot heden werd er
slechts Tukomst-muziek gemaakt.

Voor de Fransche muziek
Al wat gisteren speelde en gespeeld werd, is geëffaceerd door de twee werken van
Maurice Ravel en Claude Debussy, welke Mengelberg op zijn programma had. We
hebben tegenwoordig weer (op z'n Duitsch) een ‘tweede eerste concertmeester’, de
heer Rijnbergen, die zijn entrée maakte met 't tweede concert van Saint-Saëns, het
zeer goed speelde, doch geen duidelijk beeld kon geven van zijne persoonlijkheid.
Hij neigt echter naar eene soort van onbekoorlijke koelte, welke zich b.v. uit door
een ver doorgevoerd losse-snaren-spel, die tot de vervelendste eigenschappen behoort
der over-rijnsche violisten. Maar Rijnbergen, een landgenoot, moet zich klaarder
afteekenen, voor ik hem kan analyseeren; aan zijne techniek ontbreekt niets en er
valt dus niets over te zeggen.
Er waren gisteren om met den anonymen minister van de ‘Petit Parisien’ en onzen
Parijschen correspondent te spreken Galliërs in de zaal, Friezen en Saksers; de Galliërs
en Friezen hebben zich zooveel mogelijk geroerd ter eere der Fransche kunst en ter
eere van Mengelberg, de Saksers zwegen als moffen. De Saksers zwijgen altijd; ik
heb reeds het Amsterdamsch conservatorium aangevallen, dat sinds jaren Duitsche
methodes gebruikt, sinds jaren handelt alsof er geen enkele Franschman over muziek
schreef en met die methodes de Duitsche psyche doceert, tot ramp der Nederlandsche
muziek, ik heb reeds het Haagsch centraal-bureau voor Duitsche kunst aangevallen,
dat een meesterwerk als Pelléas et Mélisande eenvoudig ignoreert, waar de
groot-importeurs zetelen der Duitsche virtuozen, waar men een paar dagen geleden,
door middel van de ‘Nieuwe Courant’ René Baton, den dirigent der Scheveningsche
concerten, beminnelijk den nek wilde breken, niet omdat hij geen groot musicus is,
neen, omdat hij de tucht, de ware Duitsche Feldwebel-tucht, niet tot zijne gaven
behoeft te rekenen, (want liever een houten Duitsch kapelmeester dan een levend
kunstenaar), doch zij zwijgen, de Saksers, en ik zou nu reeds de bladen kunnen
citeeren, die geen mond open zullen doen over deze uitvoering, welke ons (Galliërs
en Friezen) tot enthousiasme bewogen heeft.
Tallooze vragen en gedachten bestormen mij gelijk schimmen, nu ik deze muziek
weer gehoord heb van Ravel en Debussy, welke me toeklinkt als onze moedertaal.
Maar hoe bewijs ik dit, waarde landgenooten, en hoe ontneem ik u den sluier, welke
ons bevangt? Er scheiden ons drie eeuwen van onze aanknoopingspunten, in drie
eeuwen kwam ons ras-instinct niet tot uiting dan door phrases, in drie eeuwen hebben
wij onze muzikale moedertaal niet gehoord; even lang stamelen wij absoluut
tevergeefs, even lang zoeken wij onzen ‘nationalen’ stijl in het luchtledige.
Ik twijfel niet aan de oprechtheid onzer Saksers, die aansluiten bij Schumann en
Brahms en ons in die psyche, in dien toon, in die rythmiek een ‘eigen’ volkslied, een
‘eigen’ muziek willen schenken. Ik zal hen zelfs geen bastaards noemen, omdat zij
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niet slagen, wijl er fataliteiten zijn, welke zij niet bespeurden, doch die hen
tegenwerken. Het Hollandsche lied en de Hollandsche muziek der negentiende en
der achttiende eeuw z i j n niet het Hollandsche lied en de Hollandsche muziek; het
zijn geïmporteerde deuntjes uit het Oosten, welke d e N e d e r l a n d e r nooit gemaakt
en nooit gezongen heeft.
De ziel van ons ras sluimert in de zeventiende en in de vóór-zeventiende eeuw. Ik
zal affiniteiten opnoemen, die u misschien inlichten. Vergelijk de oud-Hollandsche
melodie, welke de Munt-toren tegenwoordig speelt bij het heele uur, met het
hoofdthema uit ‘Le chef d'armée’ een lied van den echten Rus Moussorgsky; het is
dezelfde ziel, dezelfde toon, hetzelfde rythme; vergelijk het materiaal waarmee Boris
Godounoff werd gecomponeerd door denzelfden Moussorgsky, eene populaire en
geniale opera, welke onze Saksers natuurlijk nooit hebben opgevoerd, met het
materiaal van Valerius Gedenck-klanck; vergelijk onze zeventiende eeuwsche muziek,
voor zoover ze gered is uit de archieven (hoewel niet bevredigend, daar ze
onmiddellijk in handen viel van schoolvossen), met de muziek van Lulli, de muziek
van Rameau, die nog dezelfde intonaties aanwijst. Vergelijk dezen met onzen ouden
Wilhelmus, waarvan men zelfs bewees dat hij uit Frankrijk stamt.
De vraag naar aanleiding van deze opmerkingen is eenvoudig: Waarom zijn wij
afgeweken van deze traditie, waarom hebben wij deze contacten verbroken en
hardnekkig verbroken? Laten de Saksers, die reeds jaren in het ijle werken en ons
willen ketenen aan den Germaan, antwoorden.
Met dezelfde gegevens, welke ik noemde, Moussorgsky en de zeventiende
eeuwsche Fransche muziek, gegevens, welke zij simpel moderniseerden, bouwden
de Fransche componisten die in 1870 kinderen waren, met veel genie en veel geduld
een nationalen stijl, lijnrecht tegenover den Duitschen. De essens, de psyche, de toon,
het rythme, de essens vinden wij in onze eigen zeventiende eeuwsche muziek en in
Valerius' Gedenck-klanck, wij behoeven niemand na te volgen, als wij ons maar
rekenschap geven van de juiste methode en niet opnieuw in het ijle gaan werken,
want deze psyche, toon en rythme, komen alleen in eene Fransche techniek tot hun
recht en tot hun leven.
Daarom hoor ik in Ravel en Debussy onze muzikale moedertaal, daarom ijver ik
in harmonie met onze Galliërs en Friezen voor opvoeringen van deze meesters,
waartegen eene gansche caste en eene gansche pers zich verzet. Ik had daarom dit
artikel even juist kunnen titelen: Voor de Nederlandsche muziek.
De uitvoering van Ravels ‘Rapsodie espagnole’ en van Debussy's Iberia was
schitterend en zeer edel van klank, een roem voor Mengelberg en het orkest. Wat
Mengelberg van plan is, of hij ons in deze richting zal geven wat ons toekomt, weet
ik nóg niet, maar ik dring er bij hem, die ook in deze muziek een groot dirigent is,
op aan, om acht te geven op de toekomst. Er bestaat eenig verband tusschen den Slag
aan de Marne en deze onvergelijkelijke, onvergankelijke kunst.

Christelijke Oratorium-Vereeniging - Het Tweede Lustrum [Haydn:
Die Schöpfung]
‘Ons Maandblad’, het officieel orgaan der Chr. Orat.-Ver., geeft, ter gelegenheid
van 't tweede lustrum, dat zij viert, een overzicht, waaruit wij een paar gegevens
nemen, welke ons ter harte gaan.
Het blijkt immers, dat van de twee-en-twintig concerten, welke deze
Oratorium-vereeniging gaf, en van de zeven-en-twintig werken, welke in die tien
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jaren gezongen zijn, e r é é n b e h o o r d e t o t d e F r a n s c h e k u n s t . Ik weet
wel wat de godvreezende voorbidder mij zal antwoorden: ‘De Franschen zijn eene
goddelooze natie’, maar dat klopt geenszins met de oude en nieuwe Fransche
muziek-literatuur.
Het blijkt verder, dat Otto Taubmann's ‘Deutsche Messe’, het verfoeilijkste en
droogste stuk, dat ooit een Duitscher maakte, en dat bij de eerste opvoering reeds
viel (niet 't minst in de pers), voor de tweede maal ging met een nadeelig saldo van
f702.37½, een tekort, waarmee men een paar Nederlandsche werken kan spelen. Zóó
forceert men ons volk en zoo forceert men den Duitschen roem.
Ik weet wel wat de voorbidder zal antwoorden: ‘Kunst en onze kunst heeft niets
te maken met politiek.’ Dit betwijfel ik juist. Ik wijs dezen magistraat op het groote
voorbeeld der Grieken, voor wie kunst in de eerste plaats politiek was, op de Hel
van Dante, welke hoofdzakelijk politieke strekking had, op de dichters van Louis
Quatorze, op den empire-stijl, den dynastieken stijl van Napoleon, op Wagners
geschriften in proza, bladzijde voor bladzijde politiek, op Wagners Germaansche
drama's, op de wijze, waarmee de Duitschers der laatste dertig jaar al hunne
kunstenaars politiek uitbuiten. Etc. etc.
Kunst is altijd politiek geweest en in ons land, achter de schermen, stilzwijgend,
misschien zelfs onopzettelijk, wordt meer gepolitiseerd in muziek dan men waarneemt.
Ik geef één voorbeeld: Julia Culp, versch uit Berlijn komend, laat zich interviewen
door de ‘N. Gron. Crt.’ en verklaart ongevraagd:
‘Ik vind Amerika een verrukkelijk land, een land vol van appreciatie voor de kunst,
waar de menschen genieten van Schubert, Brahms, Hugo Wolf... De menschen zijn
er vol aandacht voor het Duitsche lied, hoewel men er over het algemeen anti-Duitsch
gezind is, wat ik toeschrijf aan de dagbladpers, die in handen der Engelschen is. De
berichtgeving der Amerikaansche bladen is geheel en al anti-Duitsch.’
Een klein entrefilet niet waar? Een kleine wenk van eene populaire zangeres; van
niet meer gewicht dan de bankiers-circulaire, welke ons 210 millioen mark deed
inschrijven op de derde Duitsche oorlogsleening.
Zulke voorbeelden, die ik niet alleen zou kunnen ontleenen aan Julia Culp of aan
de Chr. Oratorium-Vereeniging, toonen welke occulte machten hier ons volk
beïnvloeden (systeem valt er niet te loochenen) in eene richting, waarover op 't
oogenblik de twee helften der natie twisten. Men onderschatte niet den invloed dezer
muzikale propaganda. Er bestaat geen uiting der ziel, welke meer rechtstreeks verband
houdt met het volk dan de muziek; zij is de essens der natie.
Men kan dus het tweede lustrum-feest eener vereeniging, die zoo eenzijdig gewerkt
heeft, niet geestdriftig begroeten, nog minder omdat zij dit feest vierde met eene
banaliteit. In zijn genre en in zijn tijd is ‘Die Schöpfung’ van Haydn een meesterstuk
en zoo harmonieus, Italiaansch en raphaelietisch, dat ik 't niet in mijn hoofd zal
krijgen om dit werk Duitsch te noemen. Het werd me ook niet te oud en niet te naïef;
me dunkt alleen, dat het een paar lustrums kon rusten met de andere banaliteiten,
waarmee de verschillende vereenigingen ons muziekleven eentonig, onbeduidend
en ouderwetsch maken.
Deze conservatieve uitvoering, met medewerking van het Concertgebouw-orkest,
verliep natuurlijk ongestoord. Sommige koren klonken zoo schitterend dat de suppoost
kwam kijken of hij den krans moest brengen; (de stakkerd kent ‘Die Schöpfung’ nog
niet) alle spontaan enthousiasme ontbrak en de krans kwam er met moeite op 't einde
van 't tweede deel. Er wordt bij deze concerten nog altijd de Oude God aangeroepen
en de voorbidder van der Horst vroeg vergeving voor veel zondigs en gebrekkigs.
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Dit belette den tenor van Kempen echter niet om veel zondigs en gebrekkigs te
bedrijven. De drie solisten trouwens zongen dezen keer een mezza voce, dat me doet
vragen of ze soms pro Deo antiquo, voor den Ouden God, zongen. Ik heb Denijs
maar één keer hooren brullen: toen de Heer den grooten walvisch schiep; men merkte
dat de Berlijner Denijs verheugd was; ook Tilia Hill kirde den heelen avond van pure
aandoening en liefelijk.
In de uitvoering zelf zat geen schot en ik schrijf dit toe aan de recitatieven, die
ongelooflijk vervelend zijn. Schoonderbeek is daar niet in zijn element. Hij is pas
Schoonderbeek als hij de muziek er met de vuist en met vele symbolische g-v-d's in
kan slaan. God vergeve hem dit zondige en gebrekkige, want het zal niet te verhelpen
zijn.

[Alexander Schmuller solist in vioolconcert van Mozart, de symfonie
van Franck o.l.v. Cornelis Dopper]
Men ziet, dat het niet moeilijk is om door eene gelukkige verdeeling der solisten ook
de uitvoeringen der ‘tweede dirigenten’ boeiend te maken en enthousiast. Meer was
er ook niet noodig om Dopper de volle zalen te doen erven van Mengelberg en het
doet me genoegen, dat het Concertgebouw-bestuur tot deze uitkomst is geraakt,
waarbij de kas beter zal varen dan bij het vorig systeem.
Het schijnt, dat er in Dirk Schäfers historische cyclus een vruchtbaar leven lag
daar hij nog altijd nakomelingen voortbrengt; de eene is niet uit of de andere begint
en Alexander Schmuller inaugureerde gisteren den derden, den cyclus: der
viool-concerten. Een applaus als Schmuller kreeg hier nooit een violist en over de
stemming behoef ik u niets meer te vertellen. De schoonheid der muziek was echter
onuitputtelijk en begon voor mij bij Bachs andante. Dit behoorde tot de droomen der
achttiende eeuw en welke eeuw heeft ooit goddelijker gedroomd in het tijdelooze?
Men merkte het ook weer in het concert van Mozart; dit is het liefelijkste en teederste,
waartoe de menschheid kon stijgen, die eene zoo groote mate van liefde sinds niet
meer gekend heeft.
Schmuller had den ganschen avond last van de temperatuur en alles klonk niet
zooals het bedoeld was. Ik zou ook met hem kunnen twisten over zijne
Mozart-opvattingen, welke in wezen niet historisch zijn en in deze interpretatie ook
niet altijd menschelijk. Men moet bij Mozart het meest voor de hand liggende nemen,
dat immer het meest bezielde is en de karakteristieken, welke Schmuller heeft
uitgedacht bij 't eerste deel (concert in re) zijn modern en levendig, maar van eene
schilderachtigheid, welke slechts denkbaar is in een tijd, welke het melodieuse en
sierlijke niet hoog acht. Het andante echter heeft hij divien gezongen en met
verrukkingen, die ik slechts Mozartsch kan noemen.
Het was de eerste keer, dat ik César Franck's symphonie hoorde onder leiding van
Dopper. Nooit merkte men beter, dat dit werk lijnrecht van Tristan stamt en tegelijk,
hoe buitengewoon origineel de Tristan-elementen zijn bearbeid. Ik heb het détail
ook nooit beter kunnen waarnemen bij al den rijken klank van het orkest, dat
schitterend speelde; en zij die mij voorspelden, dat deze Franck-symphonie eene
centime-symphonie zou worden, hebben absoluut ongelijk, want het was meesleepend.

Concert Chr. Oratorium-Vereeniging (ingezonden)
Amsterdam, 30 Sept. 1915
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Aan den heer Hoofdredacteur van ‘De Telegraaf’
Hooggeachte Heer,
Het zij ons vergund hierdoor een enkel woord van protest te doen hooren naar
leiding van de bespreking van onze uitvoering van ‘Die Schöpfung’ op 28 dezer,
welke bespreking, onderteekend door den heer Matthijs Vermeulen, in uw ochtendblad
van 29 dezer werd opgenomen.
Men kan over gevoelens niet twisten, daarom nemen wij het M.V., die om zijn
‘vreemde muzikale gevoelens’ in heel den lande bekend is, niet kwalijk, dat hij voor
een meesterwerk van Haydn niets gevoelt, [doch] laat deze heer zich dan bepalen
tot het [slechts] beoordeelen van de uitvoering als zoodanig en zich niet begeven op
een terrein, daar geheel naastliggend; laat M.V. zich er dan ook rekenschap van
geven, dat hij met zijn verregaande Godslasterende taal, het gevoelen van duizenden
‘Telegraaf’-lezers ernstig kwetst. Wij spreken nu nog niet eens over de zeer grievende
beleediging, den heer Schoonderbeek aangedaan in het laatste deel van des heeren
M.V.'s stuk. Zij, die den heer Schoonderbeek kennen, zullen wel anders oordeelen
en daarmee tevens den heer M.V. veroordeelen.
Het moet ons van het hart, dat het ons onbegrijpelijk is, hoe u, als verantwoordelijk
hoofdredacteur, de opname van zulk een artikel hebt kunnen toestaan en daarom zult
u ons zeker niet weigeren dit, ons protest, in uw blad onder ‘Kunst’ op te nemen.
Nog zij ons vergund den heer Vermeulen den raad te geven de andere 10 of 12
couranten, welke onze uitvoering bespraken, aandachtig te lezen, opdat hij daaruit
leere hoe een bespreking behoort te zijn, ook al is anti-godsdienstig of anti-Duitsch.
Met verschuldigde hoogachting,
Het bestuur der Christelijke Oratoriumvereeniging.
C.F. VAN DER HORST, voorzitter
J.D. HEIJNEN, secretaris
Te oordeelen naar de brieven, welke wij van verschillende lezers ontvingen en naar
het artikel in de ‘Christelijke Amsterdammer’ heeft men mijn stuk over de uitvoering
der Chr. Orat. Ver. over het algemeen misverstaan wijl het 't godsdienstig karakter
van dit concert in 't geheel niet heeft willen aantasten. Het is overbodig om te zeggen,
dat dit volstrekt niet in harmonie zou zijn met de gedragslijn, welke ‘De Telegraaf’
tot dusverre in religieuse zaken heeft gevolgd.
Het lag natuurlijk niet in mijn bedoeling om den heer Schoonderbeek een pluimpje
op zijn hoed te steken, maar dat men in mijne uitdrukking ‘den Ouden God’ eene
godslastering verstaan heeft, kan ik niet zonder een ernstig protest laten voorbijgaan,
daar het eene simpele toespeling is op 'Unser alte Gott' van den Duitschen keizer, en
het schijnt mij de e[rgste] verdachtmaking om daarachter spot te zoeken in den zin
van godslastering. Het was ook in de verste verte mijn bedoeling niet om te
insinueeren, dat de heer Schoonderbeek in zijn particuliere leven vloekt en dit
misverstand lijkt mij zoo tragisch, dat het slechts een Don Quichotte kan te beurt
vallen zulke avonturen te krijgen. Ik heb daar immers niets anders mee willen zeggen,
dan dat Schoonderbeek's [?] onlyrische manier van dirigeeren op mij de indruk
maakte van een vloek.
[Het dient] dus alleen maar begrepen te worden [en dit] onzalige misverstand
bewijst opnieuw hoe omzichtig men moet schrijven in de Nederlandsche taal. Zij is
realistisch en positief, [maar er] is niet de minste plaats voor ironie.
M.V.
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[Zimmermann versus Schmuller in Spohr en Tartini - Marco Enrico
Borsi: Ultimo Canto]
Zaterdagavond, op 't roerendste hoogtepunt van ‘Om de kroon’, toen de vastgeketende
Brancomir doorstoken zou worden, begonnen op de verste rangen van het circus alle
katten te miauwen en alle honden te blaffen, met virtuoze nauwkeurigheid nagebootst.
Het was eene uiting van enthousiasme en aandoening, eene nieuwe phase van
geestdrift, welke ik voeg bij de soorten, die ik gistermiddag kon catalogiseeren: eene
gestreeld-tevredene na de Fingalshöhle van Mendelssohn, eene afwijzend-vriendelijke
en gevoelige na het adagio der symphonie van Spohr, eene
lang-ingehouden-vereerende na Spohrs Gezangscène, die Zimmermann speelde
zooals de Malibran vroeger Bellini's Casta diva moet gezongen hebben, een
entre-acte-onverschillige bij Bossi's Ultimo Canto, eene eindeloos-uitbrekende na
Tartini's Trille du diable, eene hevige fanfare-schetterende, maar korte na Rossini's
Tell-ouverture. Alle waren er behalve de eerste, de fauneske, en Dopper had van
alles op zijn programma.
Zimmermann heeft mij dien middag betooverd. Ik vroeg me af, of de geheimzinnige
herfst over hem gekomen was, zoo leek zijn toon bezield van een herfst-gelen
weemoed en een grooten gloed van hartstocht en berusting. Zijne viool klonk in
Spohrs Gesangsscene als eene sopraan, die de verliefdste sonnetten zong, zijn
instrument vibreerde van teederheid en met wonderbaar beheerschte nuances, die
lijnrecht klonken uit eene verrukking; zoo was het ook in Tartini's ‘Trille du diable’:
de zuiverste poëzie en het mooiste evenwicht tusschen toon en sentiment.
Er wordt dus een nieuwe wedkamp gestreden tusschen Apollo en Midas, en laten
we Zimmermann Apollo noemen, omdat Schmuller meer op Midas lijkt. Als ik het
oordeel mag spreken, dan heeft Zimmermann Schmuller in dezen eersten beurtzang
verre overwonnen. Maar ik ben er van overtuigd, dat Schmuller 't zal ophalen en laat
ons onpartijdige toeschouwers blijven in dezen kamp, die voor musici even interessant
moet zijn als een wedren. Zimmermann heeft de bezonnen lyriek, de rust, den warmen
klank en de menschelijke intonaties, Schmuller het fantaske, het diabolieke, de grillen
van een satyr, eene modern-Duitsche cerebraliteit en waarschijnlijk zijne aesthetica.
Beiden hebben een techniek van gelijke waarde en de verschillende concerten, waarop
beiden zich voortdurend zullen overtreffen, geven het belangrijkste tournooi van
twee tegenovergestelde psyches, dat men dezen winter kan arrangeeren.
Het orkest was dezen middag even geanimeerd als het programma, dat Dopper
met veel variëteit had opgemaakt. Alleen het tweede deel van Spohrs ‘Weihe der
Töne’ is niet meegevallen. Met Spohr begon de corruptie in de Duitsche muziek: de
manie om eene simpele melodie pikant te maken met wat mollen en kruisen, eene
begeleiding te sausen met alle mogelijke chromatiek, wat tegenwoordig zijn uiterste
bereikt heeft. Het is een truc, dien men een verstandigen leerling in zes maanden kan
leeren en die dus niet veel respect verdient. ‘Ultimo Canto’ van Bossi was eene
noviteit en hoewel het stuk aardig melodieus geschreven is, meen ik toch, dat men
in Nederland even uitstekende noviteiten kan vinden. Het werk heeft goede qualiteiten,
maar voor het buitenland buigen wij niet meer, tenzij 't ons iets zeer voortreffelijks
geeft en het zou goed zijn, wanneer het Concertgebouw, dat zelf critisch genoeg is
aangelegd, deze gedragslijn koos.

Tweede van Mahler
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Een grooter lawaai dan bij den Helle-en-hemelvaart-marsch heb ik nooit gehoord;
de tam-tam werd geslagen alsof hij barsten moest en reeds gebarsten was, er
schreeuwden acht trompetten en tien hoorns, met de drie Paasch-klokken en de
wonderlijke bazuinen van het Laatste Oordeel, men zat in eene multiple splendeur
van klank, men verdwaasde, en als het dak was ingestort, zou ik gezegd hebben:
Hemelen dauwt op ons.
Dit lawaai is overlawaaid toen later nog een vol-orgel inzette, en toen de multiple
splendeur opging van het applaus. Mengelberg, die de symphonie meesterlijk
gedirigeerd heeft, met eene melodische lenigheid in de liefelijke en eene soldateske
strakheid in de leelijke passages, wist het applaus nog meesterlijker te dirigeeren:
van zichzelf naar de solisten, van de solisten naar het koor, van het koor naar het
orkest, van het orkest naar zichzelf, van zichzelf naar de zaal, die weer opvonkte en
hem opnieuw liet beginnen: Meta Reidel, de alt, die buitengewoon haar best deed,
maar haar timbre nog niet beheerscht en nog niet kon veredelen, Elise Menagé Challa,
binnenkort de blondste en de voortreffelijkste van onze sopranen, wier stem ook
dezen keer als een verschijning uit de wolken ontbloeide aan het koor, het koor,
welks tooverachtige a-cappella-inzet impressioneert als eene opstanding en ons
verandert in engelen, het orkest onvermoeibaar, lyrisch, schitterend als een
troepen-revue en oorverdoovend als trommelvuur, de applaudisseerenden transcendent
en geïnspireerd, Mengelberg bijna ongeloovig bij het succes, bij het welslagen der
symphonie, waar zelfs het orkestje achter de schermen aesthetisch klonk uitgezonderd de groote trom......
Het werk zelf heb ik in het voorjaar reeds ten grave gedragen met eene desillusie,
die me zooveel leed doet, dat ik het slechts een paar ontgoochelde sonetten zou willen
nazingen. Ik kan het onmogelijk opvatten als eene realiteit, wijl het tegelijkertijd de
teederste romantiek en het geweldadigste militarisme voorstelt. Nergens heeft de
Blaue Blume voorspoediger gebloeid dan op de Elyseesche Velden van Mahler,
niemand heeft zooveel sprookjes verzonnen van weemoed en geluk, maar niemand
is zich ook ‘Bovaristischer’ te buiten gegaan aan de helden-aspiraties van het moderne
Duitschland. Het eene of het andere, de blauwe-bloemen-romantiek of de
geweld-verheerlijking is leugen, wanneer men de zonderlinge combinatie niet liever
uitlegt als een soort van intellectueel sadisme. Alles is grootsch geënsceneerd, grootsch
en philosophisch bedoeld, maar na de analyse van het theatrale compositum rest er
niet veel goed en veel onbeduidend materiaal. Ik hoor liever eene gavotte dan den
helle-en-hemelvaartsmarsch in zijne wanhopige diatoniek en leegen trompetklank.
Ik troost me slechts met de gedachte, dat duizend andere mystieken en geëxalteerden
er naïever over denken en dat Mahler symphonieën schreef die minder philosophisch
en veel symphonischer klinken.

Camille Saint-Saëns - 9 October 1835-1915
De gedachte dat Saint-Saëns heden tachtig roert me. Ik weet, dat de Parijzenaar
Saint-Saëns een der grootste vertegenwoordigers is van Frankrijks traditie, van de
Fransche beschaving, den Franschen geest, de Fransche muziek, de Fransche
universaliteit, de Fransche levenskracht, en ik weet dat wij Frankrijk groeten, wanneer
we den meester onzen gelukwensch zenden. Het is niet altijd eene gunstige
beschikking als de Parken een kunstenaar laten oud worden, maar de laatste accenten
van den meester, zijne vitaliteit, zijne geestdrift, die nog elken dag zingt, of hij eene
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melodie schrijft of een politiek artikel, bewijzen, dat de goden dezen kunstenaar niet
minder liefhebben in zijn ouderdom dan in zijne jeugd.
Den onsterfelijken Saint-Saëns moeten wij op dezen gedenkdag ook niet huldigen
in het verleden, doch in het heden. Wat gaat ons nu zijne muziek aan, zelfs zijne
goddelijke muziek, na de kanonnen het woord genomen hebben?
Saint-Saëns is sterrekundige en debatteerde een paar jaar geleden met den
astronoom Flammarion over eene verklaring van het grootteverschil, dat men bij zon
en maan waarneemt, wanneer ze bij den horizon staan, Saint-Saëns is archaeoloog
en gaf kostbare oude Fransche muziek uit, Saint-Saëns is toerist en bezocht de halve
wereld, hij is philosooph, hij is dichter en schreef dus goede verzen, hij is conférencier,
theoreticus in alle soorten van muziek, hij is dirigent, organist, pianist, hij is een
geniaal componist; - maar ondanks deze encyclopedische natuur, welke een Voltaire
of een Goethe waard is, kan ik den Saint-Saëns van heden niet anders zien dan als
anti-boche. En deze hoedanigheid, deze stemming van zijn leven dateert niet sinds
gisteren, zij heeft zijne persoonlijkheid beheerscht vanaf zijne jeugd, toen hij in 1885
zijne Harmonie et Mélodie uitgaf (voortreffelijk proza), en zijne artikelen in de ‘Echo
de Paris’ van 21 September en 6 October 1914.
Er klinkt geene enkele kleingeestigheid in zijn haat tegen Duitschland en geen
enkele Boulangistische fanfaronnade. Het is belegen haat. De rationalist Saint-Saëns
heeft de dingen gezien zooals ze zijn. Hij heeft gezegd, wat ik mijne landgenooten
in 't oneindige zou willen herhalen: dat de muziek de essens is der natie. Hij heeft
de Duitsche muziek als eene nederlaag zien komen over Frankrijk en de Fransche
kunstenaars, zooals wij ze elken dag als eene nederlaag zien komen over Holland.
‘Men zegt, dat de taal de ziel is van een volk, doch de muziek is het nog veel meer.
Hoor de Spaansche, de Russische, Zweedsche of Arabische liederen; zijn ze niet de
weerkaatsing dezer volkeren? zeggen zij niet veel meer over hunne natuur dan alle
commentaren?’ Duitsche muziek in Frankrijk? Niets beters, als het immer de
Beethovensche was, die ons de vrijheid zong, de algemeene liefde en de broederschap
der volkeren. Doch dat is anders sinds Wagner uitsluitend Germaansche emblemen
propageerde, sinds men demonstreert bij meesterwerken:
‘Ehrt eure deutschen Meister!’

en sinds Wagner de Duitsche duivels opriep en losliet tegen den ‘wälschen Dunst
mit wälschen Tand’ wat in België en Noord-Frankrijk vruchten droeg!
Saint-Saëns is nooit Wagneriaan geweest omdat hij Wagner drie dingen nooit
heeft kunnen vergeven: zijn infaam pamflet (dat opgenomen werd in Wagners
verzamelde werken) tegen het ongelukkige Frankrijk, de ontknooping van Siegfrieds
karakter (‘Siegfried est la puberté et la force brutale, rien de plus. Il est bête comme
une oie, donne la tête baissée dans tous les panneaux, n'éveille pas la moindre
sympathie’) en het einde der Meistersinger, Wagners meest indrukwekkende en
meest doordringende pan-germaansche hymne:
‘Ehrt eure deutschen Meister!
Dann bannt ihr gute Geister’......

Want Saint-Saëns was de eerste Franschman, die de voldoende clairvoyance bezat
om dit symbool, dat de apostels van Bayreuth in 1882 voor devies kozen, te doorzien
in zijn beteekenis: een kreet van pangermanisme, een oorlog aan de Latijnsche rassen.
Saint-Saëns heeft ingezien ('t is eene sibyllijnsche eer voor zijn verren blik) dat er
een tijd aanbrak, waarin de kunst, zelfs de hoogste schoonheid, geen waarde heeft,
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waarin men haar niet k a n isoleeren van quaesties, welke haar eigenlijk vreemd zijn.
Daarom heeft hij zijn vaderland veertig jaren gewaarschuwd voor den Duitschen
stortvloed van muziek, die veel gevaarlijker is voor de corruptie van het ras dan eene
stedenbevolking van de bekende Duitsche hetairen.
Saint-Saëns heeft dezen plicht niet zonder eenige tragedie vervuld, want het moest
dezen Franschman gebeuren, dat hij op een Colonne-concert uitgefloten werd door
het jonge Frankrijk. Doch de toekomst geeft hem gelijk: er is niemand, die de edele
aspiraties van Frankrijk beter vertegenwoordigd heeft en beter vertegenwoordigen
kan dan deze genereuze en hartstochtelijke meester in deze heroieke dagen.
Wij huldigen Saint-Saëns en zij, die hem willen critiseeren, mogen denken aan
zijn woorden (met een kleined variant):
‘La préoccupation toute germanique de dépasser le réel entraîne constamment l'art
allemand’, en elders: ‘L'erreur, c'est la croyance au progrès continu dans l'art.’
Zijn werk leeft, maar het is conservatief, zooals Egypte duizenden jaren conservatief
is geweest, zooals Griekenland conservatief was. Zijn werk leeft, maar het is r e ë e l ,
zooals het geheele Fransche leven en de geheele Fransche kunst reëel zijn. Met het
zelfde positivisme, waarmee hij Parsifal belachelijk maakt, omdat Wagner er den H.
Geest uit den hemel laat neerdalen in den vorm van een duif, die aan een touwtje is
vastgebonden, met hetzelfde positivisme componeerde hij. Saint-Saëns vond thema's,
die groot zijn, hij construeerde symphonische plannen, die elke Duitsche conceptie
overtreffen, hij schreef ook werken, die uit pure clichés bestaan en waardelooze
invallen; maar zoowel het goede als het slechte hebben beteekenis en eene zekere
onvergankelijkheid, omdat beiden gebaseerd zijn op het universum der Fransche
beschaving, die zelfs in de muziek invloed genoeg heeft om een werk, afgezien van
zijn eigen hoedanigheden, te stempelen tot eene ras-uiting en tot vertegenwoordiger
eener psyche.

Derde concert voor een Conservatorium-orgel
Ofschoon er in het Paleis voor Volksvlijt een uitstekende orgel oud staat te worden,
zonder dat iemand 't ooit gebruikt, ofschoon er in 't Concertgebouw een uitstekend
orgel gratis disponibel is, ofschoon ik niet begrijp, waarom het Amsterdamsche
publiek het geld moet dokken (men kon het instrument ook aan de gemeente vragen)
voor een orgel, dat niemand interesseert, - ik hoop toch dat het ding er komt. Wanneer
ik echter eenig verstand heb van rekenen, moeten er minstens nog 50 van deze
concerten gegeven worden vóór het orgel er is en 150 als de concerten elkaar een
beetje vlug volgen. Want de belangstelling voor deze uitvoeringen is even gering als
de belangstelling voor het conservatorium, omdat de uitvoeringen evenveel waard
zijn als het conservatorium, dat de laatste jaren een aantal menschen te eten geeft,
die niets praesteeren en een aantal leerlingen vormt, die ook niets praesteeren. Wij,
stervelingen, zullen de komst van het orgel (na de 50 of 150 concerten) dus niet meer
beleven.
Ondertusschen is er aardig muziek gemaakt, aardig op de indifferentste en koelste
wijze, muziek die indifferent werd ontvangen. De directeur Röntgen speelde met
mevr. Bosmans-Benedicts en het Conservatorium-orkest een concert voor twee
piano's van Bach en ter eere van mevr. Bosmans, moet ik zeggen, dat men geen
onderscheid waarnam tusschen haar en den directeur. Dit stuk stond onder leiding
van den heer Mossel, die, evenals Hekking, gaat dirigeeren en 't heel handig doet;
hij sloeg zijne vier kwarten zalvend en statig - als hij nu maar niet denkt, dat dit
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dirigeeren is. Het violen-ensemble klonk aardig en indifferent. Hier hadden we dus
het Conservatorium-orkest? Er waren een paar geleende krachten bij (ik denk ten
minste dat de meer bejaarde heeren contra-bassisten geene conservatorium-leerlingen
zijn) en wat zou het Conservatorium moeten leenen, als er een volledig orkest noodig
was!
Ik zag niet de menschen in de zaal, van wie men mag vermoeden, dat zij een orgel
kunnen betalen. Als men den heer Röntgen, die in Amsterdam een aardig spaarpotje
verzamelde, en op wonderlijke wijze directeur werd van het Conservatorium, eens
zoo'n instrument cadeau vroeg? Het zou ons 50 of 150 concerten sparen.

[Zes-honderd-gulden-celebriteiten]
Er trad weder eene zes-honderd-gulden-celebriteit op: Mevrouw Eva von der Osten,
aan wier wereldroem niets ontbreekt en waaraan ik dus niets heb toe te voegen. De
ontvangst der zangeres, die eene Catalani of Malibran zou geworden zijn, wanneer
er behalve eene reclame-pers ook eenig talent tot hare beschikking had gestaan, was
ijskoud en het Concertgebouw-bestuur mag hieruit de conclusie trekken, dat de tijd
gekomen is, waarin wij het orkest, Mengelberg en een origineel programma meer
op prijs stellen dan eene zes-honderd-gulden-celebriteit.
Het optreden van mevr. Eva Plaschke von der Osten is een fiasco geworden. Ik
sta er nog over in beraad of zij het recht heeft om eene aria, welke Mozart
componeerde in het Italiaansch (Le Nozzo di Figaro) hier in het Duitsch te zingen,
maar ik weet zeker, dat zulk eene banale en afschuwelijke Mozart-voordracht als de
hare, volkomen hors de saison is op dit oogenblik. Geen distinctie, geen poëzie,
lyriek, of muzikaliteit, en accenten even onlogisch als smakeloos, cru en erbarmelijk;
ik schrok op van het recitatief voor Suzanna's nacht-aria, dat zij niet zong, doch
gierde, ik schrok van de aria, waar zij ons met eene abominabele kopstem iets voor
dacht te goochelen, wat succes zou hebben. In het Concertgebouw is nooit valscher,
nooit sentimenteeler gezongen dan gisteren. Sentimenteel! Ik begrijp nu - na het
‘Wiegenlied’ van Richard Strauss - dat slechts het Duitsche volk lacrymogene
bommen kon uitvinden, verteederingsbommen en traan-bommen.
Het broodkruimel-applaus, dat enkele Duitschers in de zaal vergeefs poogden te
corrigeeren, heeft mevr. von der Osten onverbiddelijk geoordeeld. Daar zij Strauss'
‘Caecilia’ voordroeg met intonaties, welke ieder in de ooren jankten, heeft ieder
ingezien, dat wij Hollanders zangeressen hebben zonder
zes-honderd-gulden-celebriteit, die beter zingen, en ingezien hoe duur en hoe
onvruchtbaar de heerschappij is der buitenlandsche pers-creaturen op de
Concertgebouw-programma's. Het wordt tijd, dat men zich gaat schamen om immer
dezelfde drie liederen van Strauss te hooren, tijd, dat de abonné's zich openlijk
uitspreken over de solisten-ongerijmdheden, die duur kosten en dikwijls fiasco maken.
Er is vroeger gestemd over de populairste werken, men stemme nu of deze tyrannie
bestendigd moet worden. Er is niets op tegen, dat eene soliste een meesterwerk komt
zingen, doch het is waanzin en geld-verspilling om zes-honderd-gulden-celebriteiten
uit te noodigen, die eene aria voordragen en drie liedjes, welke zij als papegaaien
hebben ingestudeerd om er hun leven genoeglijk en goed-betaald mee door te brengen.
Mengelberg dirigeerde Beethovens Zevende en Debussy's Iberia in eene stemming,
welke beide werken volkomen weerkaatste. De geheele Beethoven en de geheele
Debussy heeft vervoeringen gewekt, waarmee orkest en dirigent gehuldigd zijn. Het
valt dus te meer te betreuren, dat eene soliste, voor wie onze ooren nog te fijn
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genuanceerd en te beschaafd zijn, het rhythme van Beethoven en den duizendvoudig
betooverenden klank van Debussy komt detoneeren.

Dora von Möllendorf (Concertgebouw, kleine zaal)
Deze geestige vrouw, met haar profiel en [?] van ivoor, die lijkt te weenen als zij [?]
concerteerde in Japan en China, moet [als] zoovele geestige vrouwen die
viool-[spelen] niets anders geweest zijn in een of ander voor-historisch bestaan dan
violiste. Zij [speelde] de Chaconne van Bach alsof zij ze dezen herfst reeds 77 maal,
en de Italiaansch [?]ge, passielooze en bekende sonate van [?] welke den divienen
glimlach draagt van Bernini's engelen, alsof zij ze dezen [herfst] reeds 77 x 77 maal
gespeeld had. En [met hoe]veel passie moet zulk eene passielooze [muziek] gezongen
worden, waarin zich droomen weerspiegelen die tot nu toe eeuwig zijn!
Deze geestige vrouw heeft de techniek van [een] virtuoze, hare vingers spelen
over de [?] als romantieke elfen, hare rechterhand [voert] den stok met de
beminnelijkste zekerheid en eene kracht, welke de g-snaar doet [?] van sonoriteit,
zij manoeuvreert met [?]ming en speelt zuiver met ontstemde [?] zij neemt een warm
en bewogen tempo en blijft koel bij een ongelukje als in de [sonat]e, zij heeft eene
goede viool....
Mogen de toekomstige bloemen, toe[?] en toekomstig applaus uitmaken of Dora
von Möllendorf eene violiste is. Ik [hoorde in] haar spel het insinueerende der
in[sinueerende] stemmen, de onbewijsbare toon die het onderscheid maakt tusschen
eene violiste en eene violiste. Gelijk er bezems zijn en [?] bezems waarmee men
veegt en bezems waarmee men het scherzo begeleidt van Mahlers tweede.
Marcel van Gool voldeed uitstekend als begeleider en er was een waardeerend en
talrijk publiek. Voor 't eerst na den oorlog heb ik den Apollo der kleine zaal
teruggezien en me dunkt dat hij eens gewit moet worden. Het prachtige beeld zal
ons des te goedgunstiger [?] voor den komenden winter.

Fransche Opera: Carmen (Stadsschouwburg)
Mevrouw Emily Bennett maakte gisteren geen nieuw Carmen-type, maar ik wilde
haar toch even analyseeren als eene nieuwe creatie.
Mevr. Bennett kon een pseudoniem zijn van Rosa Soïni, die ons het vorig jaar in
het type-canaille een avond verbaasde, het type, dat zich op den voorgrond dringt,
nu de ras-Carmens schijnen uit te sterven. Het soort mag gerekend worden tot de
onboetvaardige Magdalena's in Rubens-gestalten en men bewondert er in de eerste
plaats de splendide vrouw, die alle realiteiten bezit der aardsche schoonheid. Zij
beweegt den flonkerenden waaier alsof er tropische vlinders fladderen en de witte
arm modelleert zich als een lichtstraal op het zwart van den waaier. Deze dingen zijn
onvergetelijk gelijk een mooie vrouw altijd onvergetelijk is zelfs wanneer ze schuilt
in den nacht van het derde bedrijf (der smokkelaars) en hare gedaante eene seconde
afteekent achter het vuur eener cigarette. En er waren meer bekoringen, die men ook
vindt wanneer er geen Carmen gespeeld wordt. Ik spreek nog niet eens van de
excessen, waarmee deze onboetvaardige Magdalena's het type-canaille intreden en
die noch passen op het Fransche tooneel, noch in de Spaansche atmosfeer.
In de tweede plaats merkt men pas, dat deze verrukkelijke comediennes (zij hebben
geïnspireerde minuten) zangeres zijn en aan muziek doen. Een castagnetten-rhythme
kunnen ze echter niet spelen, hare dansen zijn primitief, de stem is slordig en de
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accenten klinken hartstochteloos. Ziehier nu eene Carmen, die 't niet eens meer de
moeite waard acht om te goochelen met de nachtelijke en sidderende klanken van
het lage register der alten! Wat heeft mevr. Emily Bennett goed geïntoneerd? Haar
geluid ligt open en naakt, het minst expressimistische coloriet van alle klanken. Waar
bleef in de accenten der melodieën, het instinctieve harer oogen, het instinctieve
harer tooverende handen en der tooverende lijn van het lichaam? Ik kan mij eene
Carmen niet volmaakt voorstellen, die de Carmen niet even gepassionneerd zingt als
speelt; zij is eene gestalte maar ook eene ziel, en hare tragedie is grootsch genoeg
om zich te weerspiegelen in diepste tonen van het hart der menschen.
Doch ik hoop Carmen nog eens te hooren van een zeventien-jarige Carmen en
voor deze illusie wil ik het lot ondergaan van Don José. Bizet's heele partituur tintelt
van onvergankelijkheid en wij zijn met onze bewondering nog niet verder dan
Nietzsche. Zij maakt ons rijk met een stroom van eeuwig leven en de macht van haar
mediterraneeschen glans. Een beetje illusie slechts in de ontroeringen! Want leek du
Pond een Escamillo die zijne rol en zijne traditie waard was? Het Torero-lied, dat
zelfs succes heeft op een draaiorgel, heeft niemand aangegrepen, omdat klank en
accent beide ontbraken.
Wij konden ons voortdurend troosten met de Micaëla van Emma Luart, met de
Frasquita van mevr. Schadde en de Mercedes van mevr. Blanchet. Dat klonk in een
zuidelijk timbre en harmonieerde met de instrumentatie van Bizet. In het eerste en
derde bedrijf leek Micaëla mij vermurwend en ik vraag nauwlijks of dat genoeg zou
geweest zijn zonder Dister? Dister als Don José droeg de voorstelling; hij zong het
best in de drie eerste acte's, speelde 't best in de finale en wij vergaten bijna, dat Bizet
't zoo niet bedoelde, dat wij de levenswarmte en het eigenaardige geluk zoeken bij
Carmen. Zoo waren Don José en Micaëla de voortreffelijksten en ik stem in met de
bloemen voor den tenor (de eenige), welke de Amsterdamsche en Fransche kleuren
droegen.
Het orkest, dat uitmunt door zijn houtblazers, klonk melodieus en Deveux was
wederom chef d'orchestre. De directeur Roosen stoorde zich dus niet 't minst aan de
bittere critieken van 't vorig jaar en nu ik Deveux voor den eersten keer zijne placiditeit
tegenover de heele Carmen-geschiedenis zou willen verwijten, zwijg ik liever, omdat
't toch niet helpt. Maar moet eene instelling, die gesubsidieerd wordt met f30.000,
in ieder geval niet zorgen voor een beter vrouwenkoor?

157e Caecilia-concert (Stadsschouwburg) [Webers Oberon-ouverture,
Saint-Saëns' Celloconcert en Schuberts Unvollendete]
Hoe Schubert honderd jaar geleden eene symphonie schreef op het motief van
‘Zandvoort aan de Zee’, heeft men gisteravond kunnen hooren. Ik was altijd geneigd,
om 't met Saint-Saëns eens te zijn, die de ‘Unvollendete’ eene ‘slechte symphonie’
noemde (wie geeft me de psychologie van de interrumpeerende koper-accoorden in
het eerste deel?), doch sinds Zandvoort aan de Zee populair werd, kan ik me de vox
populi verklaren, welke dit werk uitkoos. Grooter plagiaat (ik ben hier ironisch, lezer)
is er echter niet door de Duitsche muziek bedreven.
Het Caecilia-orkest is het Concertgebouw-orkest met eene hoogspanning van
violen, en dit woud van strijkstokken, dat me doet denken aan eene visschershaven
op Paasch-Zaterdag - vol lenige masten - maakt indruk door de glanzingen der
chanterelles en de declameerende g-snaren. Maar hoe roerend klinkt in dit
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Macbeth-woud eene solo-clarinet of een solo-hobo - als in het andante van Schubert,
hoe romantisch in Webers Oberon-ouverture. Dat zong als een levend wezen.
Ik kan het Violoncel-concert in la mineur van Saint-Saëns niet meer hooren zonder
aan den heroïeken Hekking te denken, den poilu. Gaillard speelde het en speelde het
goed, maar mijne herinneringen! Die menschelijke stemmen, welke Hekking er
opriep, de jonge teederheid van het tweede thema, de Meinacht-lyriek van het
allegretto, dat hij zong als eene serenade. Zulke herinneringen! Gaillard speelt het
goed, maar heeft me toch niet kunnen onttooveren aan het verleden, toen deze muziek
poëzie geworden is.
Mengelberg dirigeerde een schitterend ensemble en echo's van de repetities mogen
niet vertellen hoeveel moeite een ‘schitterend ensemble’ kost met een aantal
medewerkers, die het orkest-spel ontwend zijn (de ouderen) of die nooit in een orkest
zaten - de conservatorium-krachten. Mengelberg vult het Danaïden-vat tweemaal
per jaar en het bewijst telkens hoe hij in staat is om in een paar dagen een nieuw
orkest te formeeren. En dat dit dubbel toegejuicht moest worden.

Italiaansche Opera: Il Trovatore (Paleis voor Volksvlijt)
Wij hebben dus weer onze diva Cesaretti (Azucena), van wie Cav. de Hondt me
gisterenmiddag nog vertelde, dat zij vóór den oorlog 800 francs per avond waard
was te Milaan en dat zij in Londen tranen jammerde, omdat zij 's avonds scheep
moest en niet bij donker durfde varen. Onze diva Cesaretti...... Hoe geestig toonde
zij bij de bloemenhulde de Italiaansche driekleur aan de huldigende zaal! Zij leeft,
dramatisch en lyrisch, in haar ranke handen, in haar biddende gebaren, die zóó
wonderlijk een rythme kunnen streelen, in haar grandioze stem, die alle afgronden
nuanceert der meedogenlooze muziek, zij leeft, onze diva Cesaretti, en ik bewonder
haar zooals ik weinig gedroomde schimmen bewonderd heb.
Wij hebben ook weer den divo Mazzolani (il Conte di Luna), van wiens Spaansche
of Shakespereaansche ridderlijkheid niet veranderd is en van wien één toon zijne
bewonderaars fascineert. Wij hebben denzelfden Perico (Manrico), de minst juveniele,
maar de meest doordringende der tenors, een virtuoos in orgelpunten op
enthousiasmeerende noten. Wij hebben denzelfden Baldelli (Fernando), een bas, die
ons reeds een paar winters boeide.
Signora Irene Iliësco (Leonora) hoorde ik voor 't eerst. Eene Italiaansche sopraan,
met Cesaretti-accenten in de voordracht, die vol is van verrassende oprechtheden en
tonen, mild als de muziek zelf en vol zachte warmte. Wij hoorden bovendien den
dirigent Rinaldo Giovanelli voor 't eerst, een meester der Italiaansche rythmiek en
van het Italiaansche rubato, elastisch en buigzaam, met vele weeke, melodieuse
bekoringen, een dirigent met alle vaardigheid en artisticiteit, welke men hier vergt.
De Fransche Opera meent elk seizoen volledig van personeel te moeten verwisselen,
de Italiaansche gaat organiseerender te werk en behoudt zooveel mogelijk hare
medewerkers. En de Italiaansche opende overtuigend: men kan voor Roosen Cav.
de Hondt niet anders vertalen dan Cave Canem...... en ik ben er van overtuigd, dat
beiden met deze meening harmonieeren. De exuberante Italianen, de diva Cesaretti
en de divo Mazzoleni zullen opnieuw het genoegen uitmaken van onzen winter.

Ravel (Concertgebouw)
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Du sang, de la volupté et de la mort... ik heb geen kostbaarder herinnering voor
Ravel's Rapsodie espagnole en voor de meeste nieuwe Fransche muziek dan dat
kostbare boek van Maurice Barrès; een boek, welke woorden u omzweven als een
altijd emaneerende parfum van magnetische en onverwelkbare droomen. Het speelt
in 't Zuiden, gelijk Ravel's symphonie, het heeft 't zelfde stille, diep doorgloeiende
accent en lyrische overgave, dezelfde affiniteit der subconsciente wonderen, die men
nauwelijks vermoeden kan en op dezelfde wijze strooit het zijne stemmingen als
herfstdraden van muziek.
Ravel preludeert den nacht en zeeft het laatste licht door enkele schrale geluiden;
de schemering daalt en zeldzame ontroeringen bloeien op uit de stilte, melancholie
die verrukking is, melodieën der twee clarinetten, der twee fagotten, schuw en verliefd,
een soloviool, die huivert, zacht insinueerende melodieën, eene plotselinge opstuwing
der klanken en der stemming, raadselen van 't geluk, welke wegzinken in een ver
geluid, een cor anglais, die streelt, en ‘'t was in zulken nacht’, dat de laatste gedachte
over me kwam van de goddelijkheid onzer muziek.
Met moet Ravel niet minder vereeren dan Debussy. Debussy deed 't revolutionaire
werk, Ravel voltooide het - op denzelfden basis, maar rijker, melodischer en
expansiever, aangrijpender en onmiddellijker. Toen Ravel begon waren de theses
der Fransche muziek gesteld, de latiniseering was begonnen en hare kleur reeds
aangeduid. In Ravel hoort men geen noot Wagner, geen noot Duitschen klank, het
orchest bezit eene klaarheid, welke op iedere bladzijde protesteert tegen de Duitsche
partituren, de vorm is beperkt tot een uiterste en elk deel der ‘Rapsodie espagnole’
protesteert tegen de lengte-records der Duitsche symphonieën; het rythme kreeg
nieuwe gestalten, de harmoniek nieuwe mogelijkheden, de melodie eene nieuwe
psyche, die uit een ander deel van Europa stamt, en de contacten terug geeft met de
oudheid, met de middeleeuwen, met den Orient, met de intonaties van Slaven en
Kelten, welke de Duitsche muziek sinds honderd jaren bezig was te smoren. En
terwijl de Duitschers hun orchest verrijken met bezems, met wind- en
donder-machines, koeklokken, paardebellen, adem-verlengende-preparaten, zelfs
met instrumenten, die niet bestaan, en de bestaande vermeerderen met tientallen,
welke niet behoefden te bestaan, toonen de Franschen hunne meesterschap en
superioriteit met het ouderwetsch en praktisch materiaal, waaruit ‘de anderen’ niet
één nieuwen klank konden tooveren.
De wijze, waarop Mengelberg een Ravel of Debussy dirigeert, analyseer ik den
volgenden keer. Het is iets geheel anders dan zijn Strauss of Mahler, van wien hij
de eerste symphonie op zijn Zondag-programma had. En Mahler ging in het laatste
deel van die eerste symphonie reeds den verkeerden weg in, welke me bovenstaande
vergelijking afdwong tot heil der Nederlandsche muziek.

Italiaansche opera: La Traviata (Paleis voor Volksvlijt)
Aan alles went men, men went aan gruwelen, aan een oorlog, die elke minuut zeven
levens kost, aan kultuur en ridi-kultuur, zooals men wende aan ‘La Traviata’. Ik
begrijp de voorkeur niet der negentiende-eeuwsche menschheid voor deze Dame
sans Camélias, wier vogelvluchtig leven men gedurende vier bedrijven det
wegkwijnen in een crescendo van melodische kuchjes, de symbolen der ziekte,
waarvoor men in alle postkantoren en stations gewaarschuwd wordt. En dan de
gewoonte om ‘La Traviata’ te ensceneeren in rok en witte das; eene aria van Verdi
te zingen met een hoogen hoed! Dat is me te sterk, met alle respect voor Couperus.
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Het was de avond der debuten. Margherita Bevignani speelde de Violetta; eene
hobo-stem met een aroom van Spaanschen wijn, geen groot geluid, evenmin als een
groote persoonlijkheid, maar doordringend van timbre, handig en met een vaardige
coloratuur; zij wás zwak in 't eerste bedrijf, maar won voortdurend.
Salvaneschi zong den Alfredo. Een coloriet, dat het midden houdt tusschen tenor
en baryton en zoo de baryton-maniakken evengoed bevredigde als de
tenor-maniakken; geen juveniele kunstenaar en wat heeft ‘La Traviata’ harder noodig!
Signor Corados, de vader van Alfredo, vroeg niets dan een pickelhaube, een schild
en een zwaard om een Wagneriaanschen koning voor te stellen, het type van
edelaardigheid, zalvende berusting en grijzende muziek. Corados heeft een prachtige
stem, maar zijne deftigheid, zijn flegma en zijn hooge hoed!
Rousseau's Devin du Village viel in 1829 voor altijd (na een langademigen triomf)
toen een der bezoekers van de verste rangen een reusachtige, witte pruik liet zakken.
Welke schoonheid minnaar der galerij zal een einde maken aan het Davos-feuilleton
van ‘La Traviata’ door een hoogen hoed neer te laten? De roem van Verdi is
veelnamig genoeg om dit verlies te lijden en waarom zou men ook aan dit verlies
niet wennen?
De temperatuur der stemming was min of meer betrokken. Giovanelli dirigeerde
uitstekend, maar de eenige, die 'n hulde verdiend had dezen avond was de souffleur;
hij heeft eerzucht en wilde zich ook eens laten hooren, quand même. Er zit een
verdienstelijke bas aan.

Concertgebouw-Sextet [De Serenade van Mozart en Beethovens Trio
voor piano, fluit en fagot]
Midzomernachtsdroom-muziek. Niets dan blaas-instrumenten en wat is een
blaas-instrument anders dan een gecristalliseerd natuurgeluid? Een fluit, een hobo,
een fagot zijn archaïsmen in het tegenwoordige leven, als men ze niet picturaal hoort
in een modern orkest of als ze geen bezielde wezens worden in pantheïstische en
literaire fantasieën, gelijk de fluit uit Debussy's Après-midi d'un faune er ons
openbaarde. En ik hoor ze nog als bezielde wezens eener
Midzomernachtsdroom-muziek in de stukken van Beethoven en Mozart, een
natuur-leven, dat wij niet meer kennen en slechts vermoeden als fantasieën en dierbare
onwerkelijkheden.
Maar hier zingt alleen Marsyas en wij, hedendaagschen, luisteren naar dien klank
van Mozart-Beethoven via de ‘Fêtes galantes’ van Verlaine bijv. Zoo bekoort hij en
zoo verrukt hij langen tijd. Het is een heel oud verleden, waaruit hij klinkt, het is de
atmosfeer, welke de trillingen draagt van een hobo en de zeldzame, irreëele kleur
eener fagot den achtergrond, die haar minder vluchtig maakt voor den hoorder van
nu.
De serenade van Mozart klonk levend, alsof zij gespeeld werd onder avondloof.
Men miste niets dan een leider, wat het interieure rythme der ‘klassieke’ deelen een
weinig verbrokkelde, doch het coloriet, dat doet denken aan onze
zeventiende-eeuwsche schilders, bleef van den zuiversten glans, subtiel en intiem,
het bleef zangerig en buitengewoon expansief. De kleine zaal was vol voor de acht
virtuozen, die den kern vormen van het Concertgebouw-orkest, doch ik zag weinig
musici. Het schijnt, dat zij de uitstekende leerschool van het Sextet verwaarloozen.
Maar er viel wat te leeren van de hooge fagot-tonen (en te bewonderen), zooals
Beethoven ze schrijft in het trio voor piano, fluit en fagot, een meesterwerk zijner
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jeugd. Een meesterwerk! Want Beethoven vond later geen ontroerender accenten
dan in dit adagio.

Rient van Santen (Concertgebouw, kleine zaal) [Liederen van o.a.
Bernard van den Sigtenhorst Meyer]
Daar deze tenor een Nederlander is, heeft men hem in Den Haag en Rotterdam, waar
hij reeds zong, precies verteld of zijne consonanten klinken of zijne ademhaling
deugt en welk register het meest waard is. Men acht zulke opmerkingen zeer
bemoedigend voor een jong kunstenaar en ik vermoed, dat men hem hier hetzelfde
zal vertellen, wijl men ook hier kruipt voor een Duitsch persuittreksel en de gewoonte
heeft zijne landgenooten af te maken. De zaal was dus bescheiden gevuld en het
applaus bleef bescheiden: gij weet immers hoe wij een beetje gedrild en afgericht
zijn ten behoeve van Duitschland, dat sinds 1870 opeens beroemde zangers begon
te produceeren, wat 't vroeger slechts zeer zelden gedaan had.
Rient van Santen is de zooveelste, die lijdt aan deze belachelijke manie, en het
spijt me, omdat hij slechts een paar gebreken heeft. Hij is voortdurend in extase en
de helft van zijn programma droeg alle sporen van de muziek-moraliteit van het
ernstigste volk der wereld, welke moraliteit wenscht, dat minstens de helft van een
concert vervelend is. Had hij met Bachs Geistliche Lieder niet kunnen wachten tot
vandaag, wijl dat niets is voor een Zaterdagavond? En de voordracht! Is het noodig,
dat ieder woord een paar malen gekust wordt voor het de lippen mag passeeren? Het
is liefelijk, maar men houdt 't niet lang uit.
't Tweede deel van Van Santens programma verdiende alle waardeering wegens
zijn zeldzaamheid. Want niemand kende den componist B. v.d. Sigtenhorst Meyer.
Ik kon ook uit de vier liederen de persoonlijkheid van dezen auteur niet raden. 'Voilà
la nuit' (proza van den zanger) is haast een recitatief uit Debussy's Pelléas et Mélisande
en de twee stukjes uit The Gardener van Rabindranath Tagore klinken in dien toon
en dat atmosferische coloriet. Ik wensch niets liever voor onze jonge componisten,
maar het lijkt me alleen verdacht, dat hier in een zekere monotonie gewerkt wordt
en ook het accent is wat weifelend. De uitstekende declamatie behoort 't essentieelst
tot de Fransche techniek en de overige gaf me den indruk, dat de auteur nog bezig
is om het Duitsche muziek-maken met geweld van zich af te schudden of niet lang
geleden afgeschud heeft.
Er waren 19 liederen in vijf talen – zelfs in het Noorsch, een dialect van 't
Nederlandsch, en vroeg of laat houdt men ons nog eens voor den gek om deze
polyglotterie. Ik zou het associatie-vermogen van den tenor bewonderen als hij ook
vijf snaren op zijn lier had; nu bewonderde ik het associatie-vermogen van den
begeleider Louis Schnitzler. Plein-air-kunst en altijd dezelfde geraffineerde toets.

Het tweede stuk! Vermeulen contra Verdi (ingezonden)
De heer Vermeulen meent met eenige goedkoope aardigheden, die bij den lezer een
bedenkelijk gemis aan goeden smaak veronderstellen, te moeten verkondigen, waarom
de ‘Traviata’ hem niet bekoort.
Zijn geschrijf bewijst slechts, dat van het eeuwig jeugdige werk van den grooten
meester, alleen de uiterlijke – in de Paleis-opvoeringen vrij slecht verzorgde –
kwaliteiten hem treffen, terwijl de innerlijke schoonheid in zijn gemoedsleven niet
doordringt.
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Zoolang echter de handigste aller impresarii ons eene ontroerende Traviata als
Sig.rina Bevignani kan voorzetten, zullen libretto en partituur, den geleerden
muziekrecensenten ten spijt, de vele honderden blijven bekoren, die nog gaarne
luisteren naar ‘cette voix du coeur qui seule au coeur arrive’.
Met dank voor de plaatsing.
GEEN RECENSENT
Contra Verdi? Neen signor, contra Traviata. En niet eens contra Traviata, maar contra
Rok-en-witte-das-en-hooge-hoed. En zelfs niet eens dààrtegen, doch tegen
Rok-en-witte-das-en-hooge-hoed-in-Traviata. Ik ben geen Verdi-historicus, weet
alleen van zijn eeuwig-jeugdig werk en zag nooit den eersten druk der
Traviata-partituur; 't programma echter zegt, dat de handeling speelt in 1700. En een
van beiden kan ik me niet laten wijsmaken: dat 1700 het jaartal is of dat men in 1700
de kleeren droeg van een hedendaagsche bruiloftspartij in de Jan Steenstraat.
Contra Verdi! Ik hoor in het tweede bedrijf zeer goed ‘cette voix du coeur’, maar
de baryton moet dit supra-hemelsche duet niet acteeren als een griffier of als een
deurwaarder, die Signorina Bevignani komt uitverkoopen. Ik behoor tot de
illusionisten en zie niets, wanneer een twee meter dikke toren staat te wankelen, maar
dàt is me te sterk. En als zooiets onmogelijk te verbeteren is, zal ik liever het verlies
lijden van een Verdi-partituur, dan van eene illusie.
M.V.

Ary Belinfante (Concertgebouw, kleine zaal)
Ary Belinfante is een pedagoog, die pedagogische muziek-avonden geeft aan het
volk. Het volk heeft echter geen pedagogen noodig, doch kunstenaars. Het bestaat
niet, zooals de anti-democratische Duitschers willen doen gelooven, uit een bende
ezels, aan wie eene Sonate van Beethoven moet g e d o c e e r d worden. Ik zag nooit
een nieuw werk, hoe ingewikkeld of nieuw ook, vallen voor het volk, wanneer de
uitvoering gedragen werd door den grooten gloed, dien het intuïtief en zonder te
aarzelen opvangt.
Geen pedagogen en geen kultuur in de concertzaal! Men leert de muziek niet, men
ondergaat haar.

[Paganini - Ingenhoven, Dramatisch Toonstuk: o.l.v. Evert Cornelis]
Met het Paganini-concert raakte Schmuller een ronde achter bij Zimmerman. Het is
indrukwekkend om hardnekkig het plaveisel te bestudeeren bij eene g-snaar-passage,
die ‘van de klep’ is, doch ik wil er ook wat bij hooren; het is indrukwekkend om den
romantieken martelaar-van-de-viool te spelen, maar het aroma eener cantilene! de
eerste de beste cantilene van dit concert, mijn hemel, die ons over 't gelaat had kunnen
sidderen en mislukte; het is indrukwekkend om Paganini uit zijn graf te halen en 't
er quasi-heelhuids af te brengen, maar waar bleef de traditie, die niet alleen
heelhuidsche techniek vraagt, doch ook meesterschap, d.i. volkomen onbevangenheid
voor de bezwaren, en de alles-bedwingende magie, welke ons overstort met de andere
muziek uit astrale regionen, de muziek der demonen; het is indrukwekkend om
succesvol den virtuoos uit te hangen, maar stem uw viool dan niet vóór den cadens,
waarin trouwens de valsche noten niet te tellen waren. Wat zegt ons dit
à-peu-pressionisme, waaraan men alle demonische onbetwistbaarheid zag ontbreken?
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De virtuozen gaan achteruit en wat zal men van de componisten zeggen? Staat
Ingenhovens Dramatisch Toonstuk in verhouding tot het drama van dezen tijd? Weegt
het op in liefelijkheid tegen de universeele gruwelen of evenaart het zijn tijd in
tragiek? Het is buitenwereldsch...... Ik bewonder de veertig eerste bladzijden zonder
bedenking als geniaal werk, doch de rest is me ondoordringbaar. Ik begrijp de lyriek
en ik begrijp de poëzie, maar vind geen aanknoopingspunten voor het dramatische,
dat mij schimmig, levenloos en atomisch klonk. Waarom gaf Ingenhoven niet een
klein scenario, dat ons verklaart, hoe de vorm in zooveel gelijke stukjes kon gekapt
worden, terwijl het hoofdthema als geraamte ronddoolt? En behalve de brokken
poëzie of lyriek is er geen enkel effect, dat krachtig genoeg doorbreekt. Omdat alles
bestaat uit nihilismen.
Ik wensch Evert Cornelis geluk met deze tweede uitvoering van een werk, dat
Ingenhoven zelf niet voor zijn beste houdt. Wanneer krijgen we het Romantisch
Toonstuk?

Amsterdamsch Strijkkwartet (Concertgebouw, kleine zaal) [Mozart,
Beethoven en Debussy]
Om het adres der Amsterdamsche Toonkunstenaars (Ochtendblad van gisteren) te
steunen moet ik verklaren, dat het kwartet slecht gespeeld heeft. Zij hebben geen tijd
en kunnen dus niet repeteeren, zij repeteeren niet en dus klinkt het slecht. Nu is 't te
hopen, dat een of andere Tachtigjarige mij niet antwoordt: ‘zij behoeven geen kwartet
te spellen voor ze willen’; het kan toch gebeuren, dat ook deze vier de bevlieging
krijgen van solisten-kunsten en uit het Concertgebouw-orkest vertrekken? - Gelukkig
dat de zaal er niet uitzag alsof deze avonden belangrijk hun inkomen vermeerderen;
en alle Tachtigers van den gemeenteraad mogen gerust blijven.
Er is Mozart gespeeld, Debussy, Beethoven - en werkelijk slecht - alsof ze het
adres wilden steunen. Wat geeft 't, dat vier éérste-kunstenaars samenstrijken? Niets.
Er was geen atmosfeer, geen eenheid, geen nuance, geen harmonie, het was haastwerk,
ieder-op-zijn-eigen-houtje. Gaillard met een schorre violoncel, die den heelen avond
klank noch timbre gaf, immer afschuwelijk gehumeurd, Meerloo met een alt die 't
eerste forte van haar leven nog moet doen hooren, die uit de beleefdste onmuzikaliteit
nooit op den voorgrond komt, Herbschleb en Zimmermann, dure violisten, laat ik er
niets van zeggen, ge weet hoe ik ze respecteer, maar het adres, het adres....
De vlam der muziek heeft haar drievoudigen gloed gestraald, wild en weinig
contemplatief, maar overmeesterend van wildheid in den dageraad Debussy. Hier
en daar! Dàt klonk als een extase van jeugd, l'amour vainqueur, als eene mystieke
liefde gelijk Lekeu (den lotgenoot van Perk) er onderging, als occultistische
duizelingen, wonderbaar vreemd en vervoerend, dronken van schoonheid en
hartstocht, muziek, week als het avondlicht, of ontoombaar van geluid en liefde. Alle
zachte nachten zingen in het adagio haar droomen en in de stemmingen van alle
zachte nachten zou ik moeten beschrijven, hoe die droom der alt-lyriek, omgonsd
door verre harpen, afteekent op het purperen rood der wilde muziek, die iets goddelijks
bezingt in kreten van passie en verlangen.
Zoo hoorde ik het in 1909 onvergetelijk van het Parijsche Strijkkwartet.

Messchaert - Röntgen
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Zou ik me maar niet liever neerleggen bij de onafwendbaarheid en voortaan meenen,
dat alles hetzelfde is, dat we voortreffelijke muzikanten zijn en eene ingeslapen natie?
Ik weet zelfs niet of we nog recht hebben op een eigen taal. Ik weet niet eens meer
of ik het recht heb om Messchaert te vragen of hij een Duitscher is, ik weet niet of
alle anderen, die zich nooit om onze taal bekommeren, landgenooten zijn...... maar
verbeeld u een oogenblik, lezer, dat het schouwburgleven even erg verpest was met
de vreemde taal als het muziekleven. Is de muziek niet eene essens in onze dagen
en in ons bestaan? Is zij geene realiteit? Is het geen ramp, dat alles wat ons toezingt,
ons de vreemde taal toezingt? Is het gen ramp, dat alles wat ons land muzikaal
vertegenwoordigt, in Duitsche ideeën leeft, in Duitsche schoolvosserijen en ons van
's morgens tot 's avonds uitnoodigt tot verbroederingen, waarin onze geheele eigen
psyche ondergaat?
Ik weet het niet meer. Een avond als van Messchaert en Röntgen overdondert me.
Ik meende weder in eene Duitsche stad te zijn. En Messchaert is een onzer ‘groote
mannen’, Röntgen is de officieele musicus van Amsterdam. Bestaat er een land op
den aardbol waar zoo iets jaar-in jaar-uit mogelijk zou zijn? En we praten over eene
nationale kunst!
Röntgen speelde natuurlijk Beethoven en Schumann, Messchaert zong van Strauss,
Brahms en Löwe. Ik hoorde hem vijf liederen voordragen, genoeg om den indruk te
krijgen dat zijne grootheid als zanger nog onaantastbaar is. Hij gaf zich voluit, in
den rijksten klank, scheen zijne stem niet behoeven te sparen en alles klonk in de
schoonste welluidendheid en den schoonsten hartstocht.
Maar wanneer zal hij de eerste hand uitsteken naar de Nederlandsche muziek?

Fransche Opera: Faust (Stadsschouwburg)
De Fransche Opera gaf Faust in eene zeldzaam harmonieerende bezetting en eene
ongehoorde, vlotte reproductie, welke gegroeid scheen uit de traditie van het
gezelschap. De Mefisto van Beckmans was de duivelachtigste duivel, die alle
melodramatische trucs en alle [roo?]de belichtingen den avond lang heeft uitgevent;
men wenschte zijne stem slechts even scherp omlijnd als zijne actie. De Faust van
Dister was boeiend en zangrijk; hij overtrof zich niet meer na het eerste tableau, maar
dat was ook magistraal en indrukwekkend. Emma Luart speelde de Marguérite in de
teerste naïveteit, bloeiend van jeugd en met nuances van stem, welke volmaakt zijn,
zoodat het duo in den maannacht een adagio werd van de sereenste muziek. Ook de
Valentijn (Danlée) was een virtuoos in het melodramatisch accent en hij stierf zoo
vervaarlijk, dat ik betwijfel of het indruk maakte. De Siebel van Gilberte Andrée
sloot zich melodisch aan bij het geheel, waarin ook de koren en het orchest een zeer
bevredigend aandeel hadden. De wals was het hoogtepunt der ensembles, welke
Deveux objectief en rustig geleid heeft. De vurigheid kwam van de spelers.
Geen succès fou, maar een volle zaal.

Alice Plato (Concertgebouw, kleine zaal) [Noviteiten van Smulders,
Oberstadt, Diepenbrock en Dresden]
Laten we Alice Plato niet introduceeren als mezzo-sopraan, want wie geeft mij de
zekerheid, dat zij morgen geen bas gaat zingen? Zij speelde tooneel, zij schildert, zij
componeert, speelt piano, maakt waarschijnlijk gedichten, waarom zou zij geen bas
zingen?
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Ik herinner me haar alleen als de donna-met-den-lach. Zòng zij de liederen? Ik
geloof er niets van. Zij glimlachte ze met de streelende oogen en de streelende lippen.
Wij zijn soeverein geliefkoosd en wij hebben de donna-met-den-lach terug
geliefkoosd, zooals zij het natuurlijk wenschte. Een half podium vol bloemen en tien
sonnetten.
Het geheele programma was eene noviteit en gij ziet, dat Alice Plato nog immer
radicaal optreedt. Een coup de théâtre van negen Hollandsche manuscripten,
waaronder vier prullen en vijf meesterstukjes. Ik noem alleen de laatste: ‘Il pleure
dans mon coeur’ van Carl Smulders, ‘La chanson de Marie-des-Anges’ van Oberstadt,
‘Berceuse’ en ‘Les Chats’ van Diepenbrock, ‘Le grand Lustrucu’ van Dresden. Wie
zou meer verlangen? Dat gebeurt anders alleen op een binnenlandsch muziekfeest,
wanneer de zangers en zangeressen met dik geld betaald worden voor het Hollandsche
lied. En al bemint Alice Plato den zang min of meer platonisch (zij was ook wat
slecht gedisponeerd, hoorde ik) wie zou zulk een inval niet bewonderen en toejuichen?
De donna heeft ook Slovaksche volksliederen geglimlacht met begeleiding van
cymbalon en eene erbarmelijk krassende viool, die door de melodie der zangeres
zoo goed mogelijk op toon gehouden werd. Ik kende deze liederen en ook die van
Demény Deszö, een Slavischen priester-componist (wij hebben àndere
priester-componisten) en vroeger troffen zij mij sterker. Maar ze vragen ook een
ander rythme, een ander timbre en een anderen hartstocht dan Alice Plato kan spelen.
Vraag den Slovak Joska maar eene muziek de son pays en luister; dat brandt.
De kameraad van Joska, Horveth Dénes zat achter den cymbalon. Wonderlijk
coloriet, bijna Orientaalsch en juist iets om in de mode te komen. Slechts één ding
van dit concert begrijp ik niet: dat de Slovaksche liederen in een Duitsche vertaling
in het programma zijn afgedrukt. Wij vertalen hier toch nog niet in het Duitsch om
goed begrepen te worden?

[Mengelberg 20 jaar dirigent van het Concertgebouw]
Men herdacht, dat Willem Mengelberg twintig jaar geleden als dirigent aan het
orchest kwam. Het podium was veranderd in eene groene oase, waar men zich
verkwikte aan palmen, er hingen een dozijn kransen, uit alle oorden van ons land,
met alle mogelijke opschriften, eenvoudige en poëtische, zooals: ‘een kleine hulde
aan mijn grooten meester’ (natuurlijk de zucht van een verliefd hart). Er was zelfs
een monumentale stellage, waarop men de lier van Apollo had afgebeeld en die
behangen was met haar eigen stamboom: de naam-kaartjes van ‘de trouwe bezoekers
der concerten’, een eerbiedwaardige stamboom van louter kunstenaars en financiers.
Er werd echter geen woord gesproken, tot veler spijt die meenden, dat men geen
dozijn kransen en bloemenmanden zoo groot als een schuit, neerzet zonder eene
explicatie. Wat er verder gebeurd is weet géén journalist of hij moet aandeelhouder
zijn van de naamlooze vennootschap; en zoo ik een wensch mag uitspreken voor
Mengelbergs volgend jubileum: laat dat binnen de vijf jaar veranderd zijn. Boissevain
schijnt ondertusschen nog geen tijd gehad te hebben om een toast te componeeren,
wat hij anders gaarne doet.
Mengelberg dirigeerde Beethovens Tweede en ik kreeg den indruk, dat een
onveranderlijk jeugdig leven deze reproductie rythmeerde. Nooit lijkt de eene
uitvoering van Mengelberg op de andere, hij retoucheert voortdurend, vindt altijd
nieuwe nuances of nieuwe expressies; er is veel experiment onder, dat niet slaagt,
maar ook veel geniaals, dat verrukt. Hij is de immer zich hernieuwende, een schepper
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van altijd wisselende oogenblikken, een bezetene, wiens onrust en werkkracht dikwijls
verbaast en immer bewonderenswaardig is. Daar valt onder de musici van Holland
zoo weinig te vieren, dat ik dit jubileum al zijn enthousiasme waard acht. Eene zaak
spijt me: ik had Mengelberg gaarne iets blijvends zien stichten voor de toekomst
onzer vaderlandsche muziek en hij begon er nog niet mee; niemand kan zijne
achteloosheid der laatste jaren jegens de kunst van ons land verdedigen en het zou
eene daad geweest zijn wanneer hij dit feest gevierd had met Nederlandsche muziek.
Er straalde te veel van de geestdrift af op den pianist Backhaus, die het tweede
Chopin-concert speelde. Chopin is eene historische, scherp-omlijnde figuur en het
staat bijna mathematisch vast, dat men hem niet moet voordragen gelijk Backhaus
het deed: met onmelodische horten en stooten, met een harden en ongevoeligen
aanslag; het is ook niet geoorloofd om het Slavische element geheel en al weg te
goochelen uit deze muziek, welke in haar slavische hartstochtelijkheid de grootste
schoonheid bereikt. Ik geloof, dat Backhaus, met alle waardeering voor zijne techniek,
het tegendeel is van den intuitieven fantast Chopin; boven alles heb ik den Steinway
bewonderd, welken hij bespeelde.

Speenhoff (Concertgebouw, kleine zaal)
Speenhoff gaf met zijne vrouw eene séance en hij was natuurlijk weer goed. Geweldig
succes en eene volle zaal. ‘'t Is anders’, zegt Speenhoff, en zooals ik hem hoor, die
veroordeeld ben om met epische en didactische Duitsche symphonieën en liederen
te leven, zal 't wel anders zijn. Maar Speenhoff is een der drie of vier muzikale
Hollandsche componisten die ik ken, en als hij er zin in had, moest men hem leeraar
in de declamatie maken aan het Amsterdamsche conservatorium, het geconserveerde
instituut, dat geen declamatie doceert, zooals vanzelf spreekt. Er is zooveel gezond
verstand in zijne melodie, zooveel bewonderenswaardig instinct en levende rythmiek,
dat zijn liederen in ieder geval aan dat conservatorium bestudeerd moesten worden.
Zooals anderen hem respecteeren als dichter en kunstenaar van 't woord, zoo
respecteer ik hem als musicus. En wanneer men niet zoo stom was geweest om
Wagner te bestudeeren in plaats van Speenhoff, dan hadden we niet het gezanik der
insolvente Nederlandsche Opera's. Van Speenhoff kan men leeren hoe men onze taal
zingt en muzikaliseert.
Het is niet anders.
Er waren een stuk of vier nieuwe liedjes onder de verschillende stilleventjes,
karikaturen, epigrammen, satires en fabels van vroeger. Mevrouw Speenhoff zong
den kinderoorlog, zeer geestig in zijn slotcouplet, zij zong de Minneklacht van 'n
Verlaten Meisje, ‘die er ondanks de mobilisatie nog veel zijn’, zooals mevr. Speenhoff
ze alleen zingen kan met haar bedwelmend-nasalen klank, die voortdurend warmer
ontbloeide. Het tweestemmig refrein is een stukje van Mozart, Grétry of Mahler
waard.
De groote successen, geloof ik, sluimeren altijd in het refrein, dat, meegeneuried
door de menigte, die Speenhoff vriendelijk uitnoodigt, de kleine zaal met den
apollinischen Apollo, verandert in eene Olympische ruimte. Ik voel daar associaties
met de weelderigste muziek en bewonder Speenhoff als den zangrijken kunstenaar.
Het is niet anders, wat onze pedanten, onze anti-democratische eunuken er ook
van zeggen.
De groote successen waren het Lotje je maakt me verlegen, De inbraak bij Treub
en zijn herdershond die om het kwartier 't Wien Neerlands bloed blaft, de parodie
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op de Verkade-kunst-in-blik (‘Verkade vult de leege potjes, en Enny zet den prijs er
op’), op de vereerders der Mengelberg-concerten, De dikke Mie, etc.
Speenhoff is onze Villon, die aan een Berg-op-Zoomsche galg verdient te komen,
waarop hij meermalen gezinspeeld heeft.

Strauss' ‘Alpensinfonie’
De Duitsche critiek op Strauss' ‘Alpensinfonie’ is zeer gemengd van intonatie. Er
hadden twee opvoeringen plaats, de eene 's middags voor de critici, die den componist
met alle reserve ontvingen, de andere voor de Berlijnsche Upper Ten, wien het aan
geen enkel patriotisme scheen te ontbreken. De ‘Franfürter Zeitung’ is het uitbundigst
van allen:
‘Van Oost en West, van Noord en Zuid was men opgekomen om het
nieuwe werk te hooren. Niemand zou het bestaan van den wereldkrijg
hebben vermoed: het was of men een opgewekt muziekfeest in vollen
vredestijd bijwoonde. Deze muziek, die zonder eenige pretentie werd
neergeschreven, munt uit door klaarheid, echtheid, reinheid van gevoel
en vooral door haar puur-Duitsch karakter. Deze Alpen-symphonie is het
typisch Duitsche werk van een kerk-Duitschen meester, die, los van elken
vreemden invloed, zijn liefde voor de natuur uitzingt.’
De ‘Vossische’ is ingetogener en critischer.
‘Strauss heeft ook zijn "Pastorale" willen hebben. Daar hij in de bergen
woont, werd zijn natuurbeschrijving uiteraard een bergbeklimming, een
loflied op de Alpen-schoonheid. Op oorspronkelijkheid boogt zijn
programma niet. Ook Gustav von Hausegger bracht in zijn
"Natur-Symphonie" den Alpen zijn hulde, en Gustav Mahler bestijgt
eveneens met de geluiden der klingelende kudde-dieren zijn berg. Bekijken
wij zijn zon-thema, dan denken wij aan een beroemd voorbeeld.
Beschouwen wij de voornaamste zang-melodie, die voor het eerst door
den hoorn bij het waterval-motief wordt ingezet, dan denken wij aan een
andere, niet minder beroemde. Doch wij zouden zeer verkeerd doen met
deze gelijkenissen en verwantschappen van melodischen aard aan gebrek
in originaliteit toe te schrijven. Wat Strauss uit zijn thema's haalt met een
bijna onuitputtelijk combinatie-vermogen van rythmische, melodische en
harmonische varianten en door de toepassing van een oprecht-moderne
contrapuntiek, is wel degelijk oorspronkelijk. Strauss is Strauss, niet alleen
door de voor hem typische schrijfwijze, doch door de gansche atmosfeer,
die om zijn werk hangt.’
Moderne techniek, weinig oorspronkelijk materiaal. ‘Der Tag’ schijnt dit materiaal
zeer juist te analyseeren; de karakteristiek is ten minste op alle werken van Strauss
toepasselijk:
‘Uit het nachtelijk duister duiken de gestalten op. Zachtkens gaat de
bes-mineur toonsoort naar beneden langs drie octaven van een gestreept
bes af, doch zoo, dat strijkers, in twintig partijen verdeeld, elken bereikten
toon vasthouden. Tegen dezen donkeren achtergrond weerklinkt het
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plechtige Berg-motief, dat uit slechts weinige accoordsgewijs gegroepeerde
tonen bestaat. Trouwens de thema's en motieven van dit werk zijn bijna
allemaal accoordsgewijs of diatonisch uitgedrukt. Van teekening zijn ze
typisch-Strauss. Men vindt onder hen het korte, sterk-gerythmeerde
pathetische motief, de soepele accoordsgewijs of diatonisch verbonden
triool, de aan de halve noot gebonden diatonische vier achtsten, het
Natuur-motief: grondtoon-quint-octaaf (hier zeer zinrijk als bergtop-motief
opgevat), den, uit drie tonen bestaanden, "Juchzer", en de breede
zangphrase der strijkers, welke met een uitnoodigenden sextensprong
aanvangt. Zonder uitzondering zijn zij alle zeer karakteristiek, en daar het
gansche werk buitengewoon helder en doorzichtig is, is het niet moeilijk
den componist op zijn tocht door het rijk zijner phantasie te volgen.’
De ‘Kölnische Zeitung’ schrijft:
‘Ook al zal Strauss' nieuwe symphonie de muzikale wereld niet uit haar
voegen doen barsten, toch heeft de componist dezen keer zijn doel in het
hart getroffen, wijl hij een werk schiep, dat door zijn duidelijkheid van
bouw, zijn innigheid van poëzie en zijn dikwijls populaire wijze van
behandeling rechtstreeks aanspreekt. Wie van de Alpen-symphonie nog
niet vernomen klanken of titanische structuur verwacht, zal bedrogen
uitkomen: zij is naar verhouding zeer eenvoudig en overzichtelijk in den
ganschen tijd van haar duur, die zich over vijftig minuten uitstrekt.
Futuristische syrenengeluiden heef: Strauss, die Debussy kent en op prijs
stelt, niet gebezigd. Zijn muziek is de absolute muziek van den
volbloedmusicus: slechts bij den storm en den waterval hoort men niet
langer doorleefde en doorvoelde klankschoonheid, doch muzikaal
impressionisme.’
Rechtvaardige conclusie, dunkt ons: Geen nieuwe Strauss. Nederland echter, dat
werken van eigen componisten laat liggen, werken van Fransche en Russische
meesters minstens tien jaren verwaarloost en niet uitvoert, aast als een Duitsche
provincie op deze symphonie en Den Haag (Diligentia-concerten) betwist ze reeds
aan Amsterdam (Concertgebouw).

Strauss' Nieuw Lawaai
Een der hoogtepunten in de nieuwe Alpen-symphonie is, zooals men weet, het onweer.
Dan breekt er een orkest-storm los, zooals er wel nooit te voren een in een concertzaal
geloeid heeft. De storm uit Beethoven's Pastorale, is het murmelen van een beekje,
vergeleken bij het helsch lawaai, dat de acht pauken van Strauss minutenlang
produceeren. Behalve aan deze luidruchtige pauken, wordt het musicaal weergeven
van de onweer-scène toevertrouwd aan 105 leden van een zichtbaar en aan 14 leden
van een onzichtbaar orkest, welke laatsten ‘lawaai achter de schermen maken’. Er
zijn 8 hoorns, 4 trompetters, 4 trombones, 2 bas-tuba's, (liefst 4, zooals de componist
in de partituur aanwijst), harpen, één orgel, één celesta, één groote trom, een
klokkespel, cymbalen, triangels, één tam-tam, herdersklokjes, benevens minstens 18
eerste en 16 tweede violen, 12 alten, 10 cello's, 8 contra-bassen, 2 groote fluiten en
eenige hobo's, en clarinetten. Het geluid van den waterval wordt uitgedrukt door een
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klankenmenging van violen, harpen, houten blaasinstrumenten, celesta en de
aanhoudende tremolo's der triangels.
Van één ding kan Strauss zeker zijn, zegt een Engelsch blad: het onweermotief
zal aan niemand der toehoorders onbegrepen voorbijgaan.

Opera Italiana: La Bohème (Paleis voor Volksvlijt)
Puccini's Bohème moet wel eene oude liefde zijn van de Italianen, want zoo fanatiek
heb ik ze nog geen werk zien spelen; het was subliem. Wanneer ik in ‘La Traviata’
slechte noten heb gehoord van Salvaneschi – alle amende honorable; gelijk de
‘Bohème’ de ‘Traviata’ overtreft in alles wat onder actie valt, zoo overtrof Salvaneschi
zichzelf; hij zong met de geheele lyrische neerzijgende en zoel-zomersche muziek
van Puccini mij en de volle zaal tot een schitterend enthousiasme. En welk een Mimi
van signorina Rago! Haar hooge register is een hymne waard, omdat het zingt als
een extase, omdat het beeft van dramatiek en poëzie, omdat zij er onweerstaanbaar
de ontroeringen uitschudt als een gouden regen. Het duet tusschen Rodolfo en Mimi
in 't eerste bedrijf met de majesteitelijke deiningen van Puccini's lyriek meegerekend,
stille of bewogen vlagen van muziek en nog eens muziek in een orgie van orchestrale
kleur, is een van de dingen, welke men zich altijd herinnert, omdat zij het leven een
oogenblik eenzaam en rijk maken.
Het decor en de ensembles eischten niets van onze fantasie, wat zeggen wil, dat
ze goed genoeg waren. Mazzoleni boeide ons den ganschen avond met zijn stem en
zijne actie; Baldelli was op dezelfde wijze bezeten van het melodische gebaar. Ik
bewonder deze twee, die in het heroieke en in het realistische even uitstekend zijn.
Signorina Savalli heeft 't tweede bedrijf volmaakt gevuld met hare lokkende gestalte,
maar als Musetta dacht ik haar gaarne wat meer musette-timbre toe, hare stem is nog
een weinig vlak en komt moeilijk over het voetlicht.
Giovanelli dirigeerde met een intuïtie, welke ik bewonderd heb. Hij speelde
dezelfde rol als cavaliere de Hondt; Giovanelli in verrukking voor zijne muziek, de
direttore in verrukking voor zijn solisten en zijn volle zaal.

Jubileum Wilhelmina van der Hoeck (Paleis voor Volksvlijt)
Over het 12½-jarig jubileum van Wilhelmina v.d. Hoeck met al wat er aan los en
vast zit, zou een boek te schrijven zijn met tien vervolgen. Deel I. - Er wordt eene
Nederlandsche Opera gesticht. Deel II. - Er debuteeren verschillende Nederlandsche
krachten, die later pure beroemdheden worden en geld verdienen als water. Deel III.
- De Egyptische vleeschpotten bij C. van der Linden, alle buitenlandsche werken
zijn (afschuwelijk) vertaald, hij heeft een prachtig koor, en volle zalen. Deel IV. De horizon betrekt. - Deel V. - De Nederlandsche Opera gaat failliet, maar Van der
Linden verliest niet den moed. Deel VI. - Zij herrijst uit hare assche, en hoe! Deel
VII. - De verschillende Nederlandsche krachten, die debuteeren en geene
beroemdheden werden, bezitten de eeuwige jeugd niet, de belangstelling verflauwt.
Deel VIII. - De herrezen Phoenix gaat wederom failliet. Deel IX. - De krachten, die
geene pure beroemdheden werden, beginnen te jubileeren, de volle zalen keeren
terug, er zijn schilderstukken, zelfs van meesters uit de Gentsche hoogeschool,
bouquetten, manden bloemen, kransen, takken, heele boomen van bloemen,
toespraken, enveloppes en vijf-en-twintig-voudig applaus. (Zoo was het gisteravond
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en Van Duinen hield de toespraak). Deel X. De Nederlandsche Opera leeft onbemerkt
voort als Jubileum-Gezelschap. Ontduiking der Faillissements-wet?

Weener Operetten Gezelschap: Rund um die Liebe
(Stadsschouwburg)
Laten wij trachten het ‘Weener Operetten Gezelschap’ en de operette ‘Rund um die
Liebe’ in den grond te boren, doch laten wij het ernstig en goed doen. Ik spreek de
meening uit van ¾ der weinig-uitbundige toeschouwers, wanneer ik aantoon, dat
deze troep eene hopeloos gedemoraliseerde kunst geeft.
De achttiende eeuw had hare castraten n de nachtegaal-imitatie van den coloratuur
zang; dat was in vele opzichten idioot, doch er stak nog intellect achter. Wat men
ons hier echter te beapplaudisseeren geeft, is niet alleen idioot en verstandeloos, het vertrapt alle menschelijke waardigheid en waardigheid der muziek. Hier wordt
geen muziek meer gezongen; hier spreekt, schreeuwt, gebaart, stampt, jankt, slaat,
hikt en braakt men muziek. Hier is het mogelijk, dat alles tegen den toon aan gezongen
wordt - in stijl met den stijl der Weener Operette.
Er zijn moralisten, die beweren, dat Frankrijk en Parijs de nederlaag leden, wijl
zij te lang verliefd waren in Offenbach. En Offenbach is goddelijke kunst, vergeleken
met het toppunt van wansmaak, dien het genre van Berlijn en Weenen bereikte
gedurende de dertig jaren, dat zij de leiding hebben. Het is eene populaire,
alledaagsche stelling der Duitsche muziekwetenschap, dat Gounod's Faust, een stuk
van Auber, een stuk van Thomas tot de decadente muziek behoort, en zie, wat zij
zelf produceeren: eene volkomen gedemoraliseerde zangkunst, kluchtigheden en
libretto's, welke men tot het domste en onbeschaafste moet rekenen, waarvoor de
arme menschheid ooit geld neertelde.
Er is een troost: als de moralisten gelijk hebben, dan behoeven we geen oogenblik
te twijfelen aan den uitslag van den oorlog. Zoo hebben we in 's hemels naam ook
onze oorlogsmoraal.

19151105
Gertrude Foerstel [Een verzoek aan de beroemde zangeres]
Sinds Gertrude Foerstel hier in Mahlers Achtste gezongen heeft, werd zij beroemd
genoeg om tweemaal achtereen op te treden. Dat overkomt niet veel grooten meesters,
die de veeren componeeren, waarmee deze vereerenswaardige kraaien (met eerbied
gesproken) pronken, de groote meesters, die altijd voor nieuwe veeren zorgen. En
ik verzoek mevr. Gertrude Foerstel, bijna onze landgenoote, zoo dikwijls keert zij
terug, om binnen korten tijd eene duidelijke révérence te maken, voor een of anderen
Nederlandschen grooten meester - ik verzoek het mevr. Gertrude Foerstel zeer
dringend. Wij hebben b.v. Alphons Diepenbrock, die wel enkele goede stukken voor
sopraan geschreven heeft, wij zijn niet van plan om voortdurend uwe beroemdheid
te proclameeren, naar aanleiding van eene mooie Mozart-aria en mooie liederen van
Strauss en Mahler, welke we reeds dikwijls hoorden, wij zijn niet meer van plan om
ons te laten terroriseeren door liefelijke, maar eentonige en dure vogels als u.
Ik bewonderde Mengelberg en het orkest in Haydn's ‘Militair-symphonie’, een
werk vol bekoorlijke en melodieuse preludiën der romantiek. Doch heden stel ik
liever een vraag: Waar blijven de solisten van Frankrijk, Engeland en Rusland? Ja,
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waar blijven de Entente-solisten? Zijn ze a l l e n gesneuveld, zijn ze a l l e n in
krijgsdienst, zijn ze a l l e n onbereikbaar?
Lezer, ik zaag, maar het is noodig. Gij weet niet hoe noodig het is! De verhouding
is ongeveer 99:1 en ik behoef niet te zeggen, wie het beste cijfer heeft. Ik geloof vele
legendes, maar niet dat alle Entente-solisten gesneuveld, in krijgsdienst of
onbereikbaar zijn.

Madrigaal-Vereeniging (Concertgebouw, kleine zaal) [Sem Dresden
introduceert met zijn nieuwe koor Ingenhovens Nous n'irons plus
au bois]
Terwijl een ander a-capella-koor in December zijn vijf-en-twintig-jarig jubileum wil
vieren en de leider voor deze verbazende feestelijkheid een Te Deum maakt (grandioos
gebaar in een grandiozen tijd - o, ironie der muzikanten!), terwijl dèze daar gesteld
wordt nu men de kermissen heeft afbesteld, richt Sem Dresden zijn a-capella-koortje
op en geeft eene uitvoering. Ik wensch Sem Dresden geluk. Hij at een jaar lang het
bittere brood der critiek en gaat voor goed afscheid nomen van deze schoone kunst,
omdat zij zoo weinig gewaardeerd wordt. Dresden was geen felle kamper en daar
hij zag, dat er fel gekampt moest worden, legde hij er 't bijltje liever bij neer. Dat is
immers ook eene opvatting. Maar hoeveel genoegen doet het me zijne felste critiek
van dezen avond te mogen ontmaskeren. Of is 't geene critiek op het beleid onzer
Amsterdamsche Vereeniging (die kermis houdt), de uitvoering van Ingenhoven's
a-capella-koortjes, die reeds een aantal jaren gecomponeerd zijn, die ronduit geniaal
revolutionnair en ontstellend-bekoorlijk klinken doch nooit uitgevoerd werden? Is
het geene critiek op deze heeren, die dat licht zoo hardnekkig onder de korenmaat
hielden en allerlei verkeerde - altijd verkeerde - waar importeerden uit het buitenland?
Het is ongehoord aanmoedigend voor uwe nationale meesters om ze zoo te
behandelen, o Nederlanders, die u ook verkeerd laat leiden!
Ik wensch Sem Dresden en zijn koortje geluk. Wederom heeft Ingenhoven, die
tegenwoordig in St. Cloud zit bij Parijs, zich kunnen openbaren als een groot meester.
Zijn ‘Nous n'irons plus au bois’, muziek op een vers van de Banville, is de vermetelste
en de meest brooze kunst, welke ik weet niet sinds hoe lang geschreven werd; het
prismatische der nuances is zoo subtiel en rijk aan kleur en betoovering, dat ik een
hoera aanhef op den afwezigen Ingenhoven en vurig verlang dit werkje spoedig weer
te hooren.
Het is buitengewoon moeilijk om te zingen en buitengewoon gewaardeerd door
de talrijke hoorders, die dit concert van Dresden inaugureerden. Ook Diepenbrock
had een goeden avond met zijn ‘Uil’, die geheel in de renaissancistische geestigheid
gecomponeerd werd en zijn twee andere koortjes ‘Auf dem See’ en ‘Dämmerung’,
een beetje eclectisch van stijl, maar in ieder geval even meesterlijk als alle
buitenlandsch werk van deze soort en met zeldzame opvlammingen van schoonheid,
vooral in ‘Auf dem See’.
Deze zijn onze bewonderenswaardige landgenooten en het toeval wil, dat zij direct
afstammen, zoowel Ingenhoven als Diepenbrock, van de nevelige verten der zestiende
en zeventiende eeuwen, die het Italië der Renaissance beheerscht hebben. Deze oude
muziek doorschrijdt de tegenwoordige wereld zonder twijfel zeer schimmig, maar
hoe reeël voelen wij haar als een onontkomelijke traditie en hoe snel leven wij op in
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dezen klank als in klanken van ons. Er ontbreekt hier slechts een Maurice Barrès,
om ons te waarschuwen tegen eene langere deracineering der muziek.
Ik geloof dat Dresden zijne M a d r i g a a l -vereeniging, die uitstekend zingt, trouwer
had geïntroduceerd zonder de fragmenten der mis van Palestrina. Er bestaat oude en
vergeten kunst genoeg buiten de missen en mij dunkt, dat men deze soort moet
overlaten aan de Katholieke Kerk, die er zich dan wellicht des te ijveriger om zal
bekommeren. Eene mis in de concertzaal verloopt meestal wat monotoon, omdat zij
gerukt wordt uit hare dramatische en lyrische omgeving, welke geen enkel accent
kan vervangen. Maar overigens twijfel ik er geen oogenblik aan of de leiding van
dit solisten-koortje is in de zorgzaamste handen en ik verheug me openhartig om
deze nieuwe lente in ons muziekleven.

Fransche en Duitsche muziek - Diepenbrock geboycot
Louis Saalborn schrijft in ‘De Toekomst’ een philosopisch kampioen-stuk tegen de
muziek-critieken van ‘De Telegraaf’. Louis Saalborn schijnt op 't oogenblik niet in
conditie zijn en verontschuldigt zich op de volgende wijze in een noot:
‘Als ik zeg voor velen, doel ik hier op alle liefhebbers en vereerders van Duitsche
muziek, er bij voegende, dat mijn argumentatiemateriaal en vorm, hun waarschijnlijk
voor het meerendeel niet afdoend of gelukkig zal toeschijnen.’
Een duelletje met dezen ongelukkigen pro-Duitser zal mij welkom zijn en zoodra
de heer Louis Saalborn gelukkig ‘argumentatiemateriaal’ en een gelukkigen ‘vorm’
heeft, ben ik bereid hem te ontmoeten.
M.V.
[ingezonden]
Amsterdam, 8 Nov. 1915.
Geachte Redactie,
Uw nummer van gisteren, 7 Nov., bevatte onder de rubriek ‘Kunst en Letteren’ een
mededeeling omtrent mijne verhouding tot het Concertgebouw, die ik niet
onweersproken mag laten.
Ik kan u verzekeren, dat er hoegenaamd geen sprake is van ‘een soort van breuk’
tusschen het Concertgebouw en mij, nog minder van een ‘boycot’ mijner muziek, nog onlangs heeft het bestuur mij uitgenoodigd een concert uitsluitend van mijne
muziek te dirigeeren - en ik acht mij dan ook verplicht, de juistheid van het door u
gesignaleerde gerucht met beslistheid tegen te spreken.
U dankende voor de plaatsing,
A. Diepenbrock
Die uitnoodiging zegt niet veel, want men noodigt ook Richard Strauss uit, die pas
een Hohenzollern-feestmarsch componeerde. Het is hier de vraag, of Mengelberg
nog de verantwoordelijkheid aandurft eener Diepenbrock-uitvoering.
Een gerucht blijft altijd een gerucht en Diepenbrock zal ons niet tegenspreken, dat
mevr. Gertrude Foerstel eene waarschuwing, die veel had van een dreigbrief, ontving
van Duitschers hier ter stede, met den duidelijken wensch, om zich niet te
compromitteeren met den deutschfeindlichen Diepenbrock. Dat Gertrude Foerstel
daaraan gehoor geeft, is eigenlijk een klein schandaaltje, dat niet minder beteekent
dan de programma's van het Concertgebouw.
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M.V.

Martine Dhont (Concertgebouw, kleine zaal) [Liederen van o.a.
Mahler, Strauss en Debussy]
Wat Jan Brandts Buys tegenwoordig schrijft in het ‘Utrechtsch Dagblad’ over Martine
Dhont, kan na dit concert ook ons als eene waarheid gelden. Iets moet worden
opgemerkt voordat 't meetelt en daar 't eene groote zeldzaamheid is, dat de herders
onzer muziek eene zangeres opmerken, die nog niet met haar critieken-boekje uit
den vreemde terugkwam, huldig ik Jan Brandts Buys om zijne ontdekking.
Martine Dhont is schitterend geïntoneerd en wanneer zij zich uit kan zingen, klinkt
het als eene serenade aan u en aan mij, het klinkt met de hoogste en sereenste
verliefdheid, zooals Scheiden und Meiden, eene verrukking, of het Rheinlegendchen,
een weemoed, van Mahler, de Paysages belges van Debussy, geestige wonderen van
een mallemolen, het Ständchen van Strauss, coquet en vlinderachtig, of eene ariette
van Pergolese, een lyrisch sprookje. Dat waren hoogtepunten van voordracht en
stembeheersching, poëtische zangweelde en vervoering, vervoering van klank en
accent.
Zoo heb ik dezen keer veel bewonderd in Martine Dhont; hare begeleidster, mevr.
Van Lunteren-Hansen speelde voortreffelijk piano als soliste in eene Barcarolle van
Chopin.

Wagner-vereeniging (Stadsschouwburg) [De degradatie der
menschelijke stem]
Een monsieur de l'orchestre merkt op, voor dat wij in den mystieken afgrond
verdwijnen, dat het eene schitterende zaal is. Ik zie inderdaad allerlei stoutmoedige
toiletten en de selecte personaliteiten van Amsterdam, ook de muzikale; Röntgen zit
achter wethouder De Vries zijne zonderlingste geluidjes uit te stooten, welke De
Vries sceptisch nakijkt, zooals hij altijd sceptisch kijkt. Ik zie in het parterre kleine
Salomes, die mij betooveren met den zang harer donkere blikken, den zeldzamen
feeërieken zang harer gestalten, welke me herinneren aan alle sirenes van Tasso en
Homerus. Deze blikken boeien mij nog wanneer alles wegzinkt in den mystieken
afgrond en wij ons bevinden voor een soort van Czaar-Peterhuisje, 't eerste tafereel
van de Walküre. Er zijn drie personen wier inwendig leven ons breedvoerig wordt
uitgeschilderd door het orchest, en ik zie de nevelige langdradigheden al aandeinzen
door 't voorspel, dat een storm voorstelt, welke zeer mak stormt; ik maak een
crescendo van zuchten.
Een monsieur du public wilde na het bedrijf eene toespraak houden tot de dirigent
Viotta, gelijk Bernard Canter op het feest van de Groene, en ziehier wat men niet
mocht weten:
Waarde heer Viotta:
Hoor, hoe vier menschen applaudisseeren! Ik trek daar geen conclusie uit, omdat wij
hier reeds vele jaren bijeenkomen en bijeen zullen komen. Maar ik heb iets op het
hart en de tijd dwingt mij om het uit te spreken.
Denkt gij, dat wij ons eeuwig zullen laten beetnemen? Ik hoor daar het
Concertgebouw-orchest en vraag mij verstomd af, of dat ons vermaard orchest is.
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Welke dilettant leidt deze virtuozen, wier samenspel naar de maan is, wier
expressionistische kracht en schoone wereld van klankkleur wèg-gedirigeerd worden?
Denkt gij, dat wij ons eeuwig beet zullen laten nemen? Uwe vereeniging heeft
honderdduizenden gekost en wat wonnen wij er mee? Waar zijn de baten van het
werk waaraan gij uw leven gewijd hebt?
Uwe vereeniging heeft geen enkelen solist gevormd, geen enkel koor, geen enkel
orchest, geen enkel kunstenaar, geen enkele kunstrichting. Gij hebt g e e n e n k e l e
evolutie doorgemaakt, g e e n e n k e l b l i j v e n d w e r k verricht, dat de toekomst
één jaar na uw dood zal trotseeren. Gij hebt zoo weinig tot stand gebracht, dat uwe
monumentale opvoeringen, ondanks de ongehoorde kosten, geen enkele critiek
kunnen trotseeren. Want er is geen organisme, omdat de zangers uit alle hoeken zijn
samengeraapt; er is geen muzikale atmosfeer, omdat gij slechts tweemaal per jaar
voor dit orchest staat en voor deze zangers, omdat gij geen enkele eudemonische
kracht hebt om dit geheel als kunstenaar te domineeren.
Een monsieur de la critique beaamt dit alles: de Wagnervereeniging en Viotta
parasiteeren op onze welwillendheid, - en na het tweede bedrijf applaudisseert één
mensch. Dit tweede bedrijf stelt een zeer realistisch rotsgebergte voor en bevat de
langste, de vervelendste en de indrukwekkendste scènes van het drama. Het gesprek
tusschen Wotan en Fricka is zeer vervelend, de monoloog van Wotan zeer lang en
het doodverkondigingstooneel zeer indrukwekkend. Wat allemaal beter had kunnen
zijn, zou ik niet graag analyseeren. Men kon den Wotan volmaakt noemen, wanneer
hij niet zoo afschuwelijk melodramatisch acteerde - maar doet dit niet het heele
personeel, dat in de Walküre optreedt? Het is erbarmelijk zooals deze beroemde
menschen tooneelspelen, en het is erbarmelijk zooals zij meestal zingen. Wie draagt
de schuld van deze degradatie der menschelijke stem, Wagner of de moderne tijd?
Fricka was een onbezielde schreeuwleelijk, die vele en valsche glissandi maakte,
Sieglinde en Brünnhilde zongen voortdurend in holle, bleeke oe-kleuren, Siegmund
klonk week en blafte de muziek meer dan hij ze zong, gaf de eigenaardigste contrasten
van weekheid en afgebeten Feldwebelintonaties, terwijl Hunding altijd ondergaat in
de karakteristiek van zijn hondennaam. Geen dezer hoorde men een vermurwenden
toon zingen......
Dit is le monsieur de la critique. Laat ik zelf het woord nemen in alle objectiviteit
na het derde bedrijf der Walküren, die nog immer speerzwaaien als een Brabantsche
vendelaar op een gildefeest, het bedrijf van den Feuerzauber, de eindelooze slot-scène:
Wotans Abschied.
Er applaudisseerden twintig menschen; de anderen zwegen niet omdat ze zich
verveeld hadden, doch omdat 't zoo hoort in de Wagnervereeniging, de secte, die
Wagner gnostieke eer bewijst. Viotta is in alles het tegendeel van wat Barrès een
professeur d'énergie noemt. Er lag eene trage verveling over de voorstelling, die in
trage tempi verliep en alles bleef hetzelfde van vroeger, het wordt alleen wat ouder
in gebaar. Ook de muziek van Wagner. Ik bewonder de hoogtepunten, ik bewonder
de inventie op vele plaatsen, maar hoe afstootend klinkt me het grauwe gewroet met
de leidmotieven, die uitgemergeld worden tot het laatste sprankje gloed verdwijnt.
En hoe ergert het mij, dat Viotta zijn geheele leven opoffert aan deze volkomen
steriele propaganda, welke reeds twintig jaren geleden had moeten ophouden. Want
verbeeld u dat al die betaalde honderdduizende guldens, waarvan n i e t s rest, waren
aangewend voor muzikale cultuur van Nederland!
De solisten van de uitvoering der Wagnervereeniging:
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Siegmund Fritz Vogelstrom, Dresden; Hunding Wilhelm Fenten, Mannheim;
Wotan, Walter Soomer, Dresden; Sieglinde, Maude Fay, München; Brünnhilde Edyth
Walker, München; Fricka, Franziska Bender-Schäfer, Dresden.
Helmwige, Jeanne Heeris-von Saher; Gerhilde, Elise Menagé-Challa; Waltraute,
Leonie Viotta-Wilson; Ortlinde, Maria Gimbrère; Rossweisse, Jeanne
Wendelaar-Müller; Siegrüne, Lisette Steelink; Schwertleite, Jeanne Blijenburg;
Grimgerde, Jacoba Dresden-Dhont, allen Walküren.

Opera Italiana: Mignon (Paleis voor Volksvlijt)
Het tweede bedrijf was onvergelijkelijk boeiend. Phyline voor den spiegel, Sig[no]rina
Bevignani met hare zeer welsprekende handen en speelsche, melodische stem, licht,
gracelijk licht en zangvol.
Toen de Wilhelm Meister van Salvaneschi. Week en moderniseerend, alsof 't
muziek is van Puccini, een stemmings-tenor, die de lyriek om zich heen draagt als
een astrale atmosfeer, een tenor om de paarden van Bolland hemelsch te stemmen.
Toen de diva Cesaretti, die 't heele bedrijf heeft volgespeeld; Cesaretti, met de nóg
welsprekender handen; Cesaretti, nóg melodischer van stem en grooter van gebaar.
Hoeveel verliefden heeft ze al gemaakt? We bewonderen haar met een volle zaal,
van boven tot beneden. We hooren hoe zij een lang recitatief op één toon volzingt
met tooverklank in alle nuances, hoe zij de lieve woorden onderstreept met de
onzegbare mildheid van haar laag register, dat schalmeit in tonen, waaruit men
goddelijke dingen herkent. En wij zenden haar bloemen met de Italiaansche kleuren,
die zij altijd aan haar hart drukt, wij zenden haar het liefkoozendst applaus voor haar
wonderlijk handenwringen en gouden schemerende smart. Of zij een Mignon is
vragen wij niet eens. Of zij dit achttiende-eeuwsche verhaal, dat eigenlijk langs ons
heen gaat en ook langs ons heen moét gaan, niet te dramatisch acteert, kan ons niet
schelen. Er komt een vreemd accent in deze Epicuristische muziek, die altijd soeverein
speelsch is, een accent van pijn en hartstocht, dat zij niet kent, - doch wij bekommeren
ons er niet om, want we zijn verrukt.
De zaal was uitverkocht; het orchest zoo uitstekend, dat Giovanelli een paar malen
op 't tooneel moest komen; hij dirigeert ook dit met een zeldzame elasticiteit; Laerte
en Frederic werden goed gezongen door Azzimonte en Salgado; Baldelli heeft zich
met een prachtige stem gehandhaafd in den ouden en onmogelijken Lothario; het
koor was geheel, zooals de choristen het zelf beschreven hebben in hun protest tegen
den directeur der Fransche opera. Wee, die er nog iets van durft zeggen!
Eéne zaak verwondert mij bij zulk eene voortreffelijke voorstelling. De Italianen
zijn geboren zangers en tooneelspelers; waar zijn onze jonge zangers en zangeressen,
die straks de nieuwe Nederlandsche Opera moeten vormen? Waar leeren zij hun vak
en waar denken zij het 't best te leeren? De hemel beware hen voor verdere
stommiteiten, maar ik zie ze nooit in de goede school.

Elly Ney (Concertgebouw, kleine zaal)
Via het Concertbureau Alsbach en Doyer, via haar echtgenoot Van Hoogstraten laat
Elly Ney berichten, dat zijn ondergeteekende naar aanleiding van ‘zekere critiek’
niet als verslaggever wenscht bij hare 4 Brahms-avonden. Die zekere critiek is te
vinden in de Groene van 19-10-1913 en luidt:
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‘Sinds mevrouw Elly Ney-Van Hoogstraten door de Duitsche critiek is
gezalfd tot "Brahms-priesteres" heeft zij haar spel belangrijk gewijzigd.
Van Brahms, den bekenden componist, die door Rudolph Louis de
"geboren oude vrijer" is genoemd, maakte zij eene gloeiende,
met-vlinders-getooide Venus-Astarte (vroolijke evolutie!) en offerde hem
als pianiste, offerde hem als priesteres; lispelde tooverspreuken als eene
bezeten sibylle vier lichtelijk en delicaat in zwijm van vervoering na een
opmonterende passage, streelde de toetsen als Walküre, die haar hengst
roskamt, scheen heksenpassages van Macbeth, fragmenten van Böcklin
in beeld te brengen, leek nu weer eene Salome, dan weer eene ontevreden
kat in Maart, sabattiseerde als betooverende bezem en lonkte, loerde,
loenschte. Het was prachtig. Mevrouw Elly Ney-Van Hoogstraten, voor
Brahms' kunst misschien de "verlossende vrouw" (Duitsche term) scheen
me wel meer de sibylle eener water-en-vuur-nering dan eene Delphische
demon of de dame om Antonius-in-de-woestijn te verleiden (ze deed wat
banaal en altijd Duitsch), maar bij Brahms was 't prachtig. Wie had ooit
kunnen droomen van zulk 'n erotischen Brahms? O wacht! Over een paar
maanden zingt eene chanteuse te midden van een Louis XV rood-en-goud
zijne gevoelige liedjes. Is hij niet met Schumann de grondlegger der
moderniteit, gelijk de halve wereld ze doorleeft in Richard Strauss.
Pindarisch opgehoogde sentimentaliteit en heroïsch pallisterdom? Maar
wijzigt zich ook het publiek dat door onze critici is grootgebracht met
praatjes als: "wanneer Brahms verdriet had zocht hij zijn troost in den
bijbel"? Het gaf zijne sanctie aan de pianiste die den godzaligen man zulke
sensueele verhaaltjes liet doen. 't Is inderdaad de eenigst denkbare
vooruitgang, de eenige, waarin de tot dusverre clericaliseerende Brahms
zal omkomen, want in dien stijl zal men zijne gecastreerde muziek
natuurlijk iets sneller moe worden.
Laat ik de pianiste, voor wier techniek en sommige eigenaardige qualiteiten
van aanslag ik respect heb, waarschuwen: Al was Brahms een tweemaal
grooter meester dan Beethoven, de pianiste moet doodloopen als zij hare
persoonlijkheid africht op één componist, daargelaten of zij eene goede
of slechte visie van hem geeft. Het is altijd beter zichzelf te zijn dan een
serviele weerspiegeling, dan zich met slaafsche gebondenheid te
incarneeren in een componist, die in de muziekgeschiedenis na de
Renaissance toch maar een zeer kleine episode beduidt.’
Ik had gaarne gecontroleerd of mevrouw Elly Ney-Van Hoogstraten na 1913
doodgeloopen is, wijl hare Brahms-verafgoding sindsdien nog niet minderde. Als
huurderes van de Concertgebouw-kleine-zaal is zij echter van 8 tot 10 uur eigenares
dezer ruimte. Wat zou zwaarder wegen: mijne majesteitsschennis van deze
Piano-Koningin of hare schennis der rechten van het vrije woord?
Brahms als Duitscher bestrijd ik van 1910 af en mijne anti-duitschheid is geen
gevolg van den oorlog. Welke rol de overtollige Brahms-vereerders spelen in dezen
oorlog leere men van dr. Herman Felix Wirth. Deze ex-landgenoot schreef zijne
'Nationale Nederlandsche Muziekpolitiek', propaganda tot nauwer aansluiting van
Holland bij den Duitschen machthebber en waarin onze kunst gerecommandeerd
wordt aan Brahms, Brahms n.b., die reeds 40 jaren zijn noodlottige psyche opdrong
aan onze kunst. Wirth is genaturaliseerd vrijwilliger in het Duitsche leger en maakt
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zich zeer nuttig bij het Gentsche persbureau, dat de Vlamingen op den goeden
Duitschen weg moet brengen.
Dat mevr. Elly Ney-Van Hoogstraten een Brahms-demonstratie geeft verwondert
mij geenszins in dezen tijd. Brahms is 'hun' nationale componist, schreef zijn
Triomflied op 1870 en wordt sinds lang z e e r d u i d e l i j k gebruikt voor de Duitsche
politiek. (Zie Wirth).

Coöperatieve opera: De Bruiloft van Figaro (Paleis voor Volksvlijt)
De zaal was uitverkocht en dit schijnt mij een troost voor de Coöperatieve Opera,
die haar leven begint als reisgezelschap zonder subsidie en zonder vast domicilie
(want Zondag zullen zij spelen in den Hollandschen Schouwburg, maar onder de
goede auspiciën eener geweldige belangstelling.
Wat de leiders dezer vereeniging in korten tijd voor het voetlicht brachten, heeft
mij verbaasd. Er kon in anderhalve maand eene opera gevestigd worden, die hare
waarde heeft en daar het met de Hollandsche muziek op dezelfde wijze gaat als met
de Hollandsche oorlogsvloot (zij staan beide onder toezicht) is dit nationale resultaat
des te merkwaardiger. Op de mise-en-scène, aan wier stylistische eenheid nogal wat
ontbrak, op het spel van sommige jonge krachten, zijn natuurlijk aanmerkingen te
maken, doch laat ons in 's hemels naam niet dìt kortzichtig standpunt innemen en
deze jonge en enthousiaste vereeniging niet overleveren aan de onverschilligheid.
Evert Cornelis heeft uit heterogene medewerkers een zeer accuraat en welluidend
orchestje gevormd, dat zijn Mozart boeiend en melodisch uitvoerde. Het koor is ever
goed als alle andere opera-koren, zelfs muzikaler geintoneerd. De Figaro werd door
Coen Muller Spaansch genoeg en levendig geacteerd; deze zanger heeft materiaal
om een buitengewoon kunstenaar te worden. Mevr. Schurée zong eene Gravin, die
voortdurend bezield klonk met Mozartsche lyriek; eene stem, welke wij in eere
moeten houden. Van der Ploeg speelde zijn Graaf voortreffelijk en met een soort van
routine; hij is eene kracht, waarover wij ons kunnen verheugen. De Cherubin van
mevr. Denijs-Kruyt was niet zeer juist gecostumeerd, doch goed gezongen. Olga
Petronowa kan meer coloriet in hare stem brengen en onder deze voorwaarde is zij
eene zangeres der schoone toekomst; hare Mercellina was volledig ingespeeld. Ook
de Antonio van Leenders droeg alle mogelijke beloften.
Deze jonge kunstenaars werden geschraagd door drie lieden van het vak: mevr.
Engelen - Sewing, die haar ouden roem wil behouden door een zeer kunstmatigen
en precieusen zang, welke alle natuurlijkheid verloor, Van Duinen en Chr. de Vos,
die hun rol als steunpilaren bevredigend vervuld hebben. Zij bezitten zonder twijfel
hunne verdiensten voor het nieuwe gezelschap, doch brengen een belangrijk gevaar
mede: dat men hun ter wille de afgezongen en afgezaagde werken weer opneemt.
Ik hoop iets beters van deze vereeniging, die eene schitterende toekomst heeft, en
ik verwacht, dat zij spoedig de kansen gaat berekenen der nieuwe Fransche en
Russische opera's. Zij kan eene beweging stichten, welke het geheele muzikale leven
van Nederland zal verlongen.
Zoo wensch ik hun voor Zondag hetzelfde groote succes van gisteren.

[Schmuller, Dopper en Vereeniging voor Nederlandsche
Muziekgeschiedenis]
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Om het zoo euphemistisch mogelijk te zeggen en om geen enkele lieve
bewonderaarster te storen: de heer Alexander Schmuller heeft wéderom gespeeld in
de octaaf van 53 komma's, de gevaarlijkste toonladder en de octaaf der Futuristen.
Of hij dit doet uit principe of bij ongeluk, 't ooren-pijnigend 53-komma's-octaaf past
niet bij een concert van Ernst en een goed violist moet dit werk goed spelen of het
niet op zijn programma nemen. Schmuller is wéderom eenige strijkstok-lengten
achtergeraakt bij Zimmermann.
Als noviteit gaf Dopper eene Suite oude, raadselachtige dansen van naamlooze
componisten, die door het ondoorgrondelijk toeval aan de vergetelheid ontkwamen.
Dopper orchestreerde ze aardig en ik bewonderde de preciositeit, waarmee de groote
tertsen georchestreerd en onderstreept werden; doch ik vroeg me af, of de Vereeniging
voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, die de stukjes op een zolder vond, en het
Concertgebouw, dat ze speelde, geen vruchtbaarder werk konden doen voor de
l e v e n d e Nederlandsche muziek, welke zij gaarne verwaarloozen.

Pembaur (Concertgebouw) [Tweede pianoconcert van Liszt]
Pembaur, die Stirner kon heeten wegens zijn indrukwekkend voorhoofd, heeft eene
overstelpende geweld-en-kracht-séance gegeven op ééne piano, die klonk als tien
piano's. Hij speelde in het tweede concert van Liszt boven alle orkesttutti's uit en
daarvoor moet men handen hebben als hamers.
Pembaur heeft ze en de hamers hebben tweeduizend hoorders in een dolle extase
gebracht en de pianist bleef buigen op zijne eigenaardige manier, als eene marionet,
waarbij men zeer grillig aan de touwtjes trekt. Er kwam geen eind aan en deze bui
van enthousiasme is gelukkig gerechtvaardigd. De virtuoos Pembaur heeft eene zeer
schilderachtige persoonlijkheid en op zijne tien piano's toovert hij de donkerste en
meest fantastische kleuren. Zijn Liszt is een kolossal-Liszt en als zoodanig
onovertrefbaar imponeerend; die kolossal-klank is ook zeer verdraaglijk en
goedmoedig in al zijn praal. Ik zou àl zijn Chopin-spel echter niet gaarne verdedigen,
ondanks de zilverige rimpelingen, welke het óók heeft. Liszt's Mazeppa-etude speelde
hij als een orkaan van klank; men wordt er duizelig van.

[Koninklijke Oratorium-Vereeniging: Berlioz,] La grande Messe
des Morts (Concertgebouw)
Het Brandende Braambosch van Berlioz' groote Doodenmis zijn wij gisteravond
wederom ingetreden. Er lagen hier en daar voetangels en klemmen, zoodat het verblijf
niet heelemaal ongestoord was en ik zou niet durven zeggen, dat de muziek mij even
dikwijls als ik 't verwachtte en wenschte in den zevenden hemel bracht van het
Brandende Braambosch, waar men behalve de tongen der engelen en de rinkelende
bekkens van den apostel Paulus, toch ook de hemelsche liefde hoort van den musicus
Berlioz.
Het is eene eigenaardige zaak met de Koninklijke Oratorium, die deze uitvoering
arrangeerde, nu de aarde een eiland is geworden der Dooden. Niemand weet, waarvan
die vereeniging leeft en toch sterft ze niet, hetgeen hare levensvatbaarheid bewijst.
Zij geeft een soort van tegengif voor de uitvoeringen van Toonkunst, welke
Maatschappij niet in Nederlandschen dienst schijnt te staan, en de programma's der
Koninklijke ontkennen meestal de alleenheerschappij der Duitsche muziek. Men zou
dus willen, dat de Koninklijke eene goede rol speelde. Maar Tierie, de dirigent, heeft
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een hoop dingen aan 't hoofd en is een idealist, die veel meer van een koor hoort,
dan 't in werkelijkheid zingt. De selectie der zangers moest critischer gebeuren: er
zijn goede stemmen onder, maar ook slechte. Of er genoeg en vruchtbaar gerepeteerd
wordt, valt niet eens te betwijfelen, want over de meest elementaire onderdeelen in
de uitvoering kan men slechts zelden tevreden zijn. De orkestbegeleiding bovendien
blijft bij deze vereeniging een voortdurend bezwaar. Tierie is geen tyran en men mag
het de musici van het Concertgebouw niet kwalijk nemen, dat zij hun werk bij zulke
gelegenheid doen met een accurate onverschilligheid. Zij moeten een viertal avonden
ploeteren en de Vennootschap, die buitenlandsche solisten zoo royaal betaalt strijkt
het geld op, waarvan de zeer verdienstelijke orkestleden geen cent zien. Van deze
slavernij, waarvoor Wibaut in het bestuur is gekozen, zijn de eerste-concertmeesters
vrijgesteld, zoodat het orkest bij zulke uitvoeringen niet eens met volle kracht werkt.
Onder zulke ongunstige omstandigheden arbeidt de Koninklijke en dat zij na jaren
niet de levensvatbaarheid bezit om een eigen orkest te hebben, om de taak van het
Concertgebouw, dat moeilijk in twee richtingen (Fransche en Duitsche) schijnt te
kunnen musiceeren, te verlichten - daarvan begrijp ik geen steek. Doch daartoe
hebben wij waarschijnlijk andere mannen noodig en ik hoop, dat zij op het juiste
oogenblik aanwezig zijn.
De uitvoering is dus vrij acuraat verloopen. De muziek bij den Tuba mirum van
de orkesten der vier windstreken wordt altijd min of meer een arrangement en dat is
natuurlijk niet de bedoeling van den componist. De tenor J.R. Schulze heeft zijne
soli schitterend gezongen. Het werk zelf, ondanks zijn gemartelden en geradbraakten
tekst, is met het geweld der instrumentale massa nog immer een monument van
grandioze romantieke passie, verscheurdheid en geënsceneerde religiositeit.

Fransche Opera: Thaïs (Stadsschouwburg)
Omdat wij blij zijn met ballet en ballet-muziek, hebben wij respect voor les dames
du ballet, en behandelen haar met zachtheid en kalmte. Maar Roosen, directeur der
Fransche Opera, en des dames du ballet, is aan 't revolutioneeren in zijn troep, zonder
dat men het merkt, en - er zijn grenzen. Dat een circuspaard er niet in slaagt om zijn
lichaam in sierlijke bochten te draaien op de maat van sierlijke muziek en met 'n
eenvoudig been eene vage aanwijzing doet, neem ik het dier niet kwalijk; doch dat
eene danseres niet meer vermag dan zoo'n paar vage of brutale aanduidingen van
haar linker of rechter been met zoo weinig virtuositeit, dat men duidelijk ziet hoe ze
bij 't toppunt is van haar equilibristische toeren - dat is te sterk, niets dan
acrobaten-mogelijkheden, en zonder het minste artistiek inzicht van dansen, dat is
te sterk. Zulke grappenmakers moeten niet later vervangen worden door een korist
die er naast zingt.
Overigens alle mogelijke hulde aan den directeur Roosen, die energiek verbetert.
De koren waren uitmuntend: geciviliseerd van klank en muzikaal van intonatie; de
costumes waren buitengewoon kleurrijk en zouden een negerland zonder slag of
stoot veroverd hebben; de décors hielden een juiste en rechtvaardige rekening met
onze melodramatische wenschen; de belichting voldeed prachtig, zoowel in den
stikdonkeren nacht als bij de zonneklare droomen van Athanaël.
De ascetischen, verstorvenen en verliefden Athanaël werd gezongen door Roosen.
Roosen is als zanger op 't oogenblik de allervoortreffelijkste, dien wij in ons land
hooren, een penetrante bariton, welke de verzonken nuances heeft der schemering
in zijn mooi gecuivreerden klank. En zie eens: Wij noodigen zoovele Duitsche

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

operazangers en -zangeressen uit in het Concertgebouw - waarom noodigen wij nooit
Roosen of zijne schitterende en sublieme partners? Denkt gij dat ze niet zingen
kunnen? Zij bezitten de techniek van tien Duitsche conservatoria, doch er moeten
hier reputaties en relaties onderhouden worden.
Roosen was lyrisch en klankschoon als Athanaël, Emmy Luart was eene Thaïs,
gelijk kluizenaars ze droomen: gebeeldhouwd in de teederste lijnen en met eene stem,
die in haar hoogste krachten de gordijnen van mist scheurt, welke ons van de
schoonheid afsluiten. Maudier zong zijn Nicias met zeer veel weelde van zuidelijke
stem en is een tenor, dien ik spoedig in een belangrijker rol hoop te hooren. Ook de
rest der tweede-rollen was met veel critiek en onderscheiding bezet, het orkest zeer
goed, de dirigent nog altijd beheerscht en afgemeten, de zaal vol en de muziek van
Massenet eene glorie voor Frankrijk.

[Vieuxtemps en Saint-Saëns]
Laat mij spreken over ‘een bad in Vieuxtemps’ zooals men spreekt over ‘een bad in
Bach’. Het is niet prettig om levenslang bephilosopheerd en gebovenmenscht te
worden, men verleert er het lachen van, de gracie en de muziek. Wat stemt een concert
van Vieuxtemps optimistisch en waartoe dient muziek anders dan om ons het leven
een beetje dragelijker te maken dan het zijn zou zonder muziek? Gij hadt den
apollinischen Zimmermann deze aardsche klanken moeten hooren spelen! Het is te
geestig, te virtuoos en te gelukkigmakend van zang om beschreven te worden, maar
dit lijkt me evident: wanneer Schmuller zichzelf niet verslagen had, zou Zimmermann
hem verslagen hebben. Want een ding heeft hij op Schmuller voor: Zimmermann is
een kunstenaar en betrouwbaar vakman.
Zoo kruipt de wedstrijd naar zijn einde en de hemel beware ons voor 'n tweede,
die even lang duurt. Dopper had tot inleiding gekozen de derde symphonie van
Saint-Saëns, de symhonie der sublieme vergezichten. Omdat 't begin in het tweede
deel van Mahlers Achtste een beetje nagecomponeerd naar de inleiding en sommige
andere passages van Saint-Saëns' Derde, hoor ik ze gaarne als eene mystieke, wijde
ruimte die de goddelijkste echo's weerkaatst, zonder philosophie, klaar en met den
schoonsten hartstocht. Wagner leerde in Parsifal, zegt Debussy, hoe men zònder
formule componeeren moet, doch Saint-Saëns leert in zijne Derde, hoe men mèt de
formule componeeren moet. Als alle classicistische werken zóó klonken! Hier is de
formule zelfs origineel, omdat ze met een ongeëvenaarde meesterschap en vrijheid
beheerscht wordt. En hoevele geniale grepen in het volle, zingende leven vindt men
er niet, behalve de formule!
Er is prachtig gespeeld, hoewel het tempo warmer genuanceerd had kunnen worden.
Evert Cornelis zat aan 't orgel en ik kreeg den indruk, dat de begeleiding voor 't eerst
geregistreerd werd in harmonie met het werk. Ook dat was een genoegen. Vincent
d'Indy schreef eens, dat deze compositie niet vroolijk genoeg eindigt, doch in zulke
vreugden wil ik gaarne mijn leven doorbrengen. Berlioz is een Brandend Braambosch,
maar dit is de Berg Thabor en 't lijkt me geen kleine tijd, die zulke werken voortbrengt.

Myra Hess (Concertgebouw, kleine zaal)
Bach – eene toccata en fuga – grauw en grijs, de pianiste moest zich nog inspelen.
Brahms – walsen – vol kleur voorgedragen en vol poëzie in de kleur, maar
ongelooflijk vervelend, omdat het werk monotoon is, vol Chopin-copie en voor een
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zoo diepzinnig auteur als Brahms onverdraaglijk banaal. Arnold Bax – Nocturne –
ken ik niet, hij komt niet voor op den catalogus van René Lenormand (‘Etude sur
l'Harmonie Moderne’), die eene zeldzame collectie nieuwe componisten bevat; Bax
is Fransch geïntoneerd, zonder indrukwekkende dingen te maken en werd zoo goed
mogelijk in het timbre uitgevoerd. Ravel – Pavane pour une Infante défunte – en
Debussy – Jardins sous la pluie – allebei met de onderzeesche flonkeringen en een
bevend lichtspel in den fluïden klank, goed van bedoeling bij Myra Hess en
waardeerbaar – doch levenloos en zonder de intuïtie voor deze muziek.
Maar Beethoven en Chopin, o Myra Hess! Wat ik weet van Pembaur vergat ik al
weer. Zij acteert aardiger bij eene muziek, die aan moet grijpen, knipperoogt bij elk
knipperoogend thema en beweegt de wenkbrauwen heel expressief en op het juiste
moment. Zij ranselt bovendien de piano veel magistraler en meesleepender. Alle
pianisten hebben tegenwoordig hetzelfde accent – het trommelvuur-accent met de
expressie à tout prix – dat wij moeten dulden in Myra Hess. Zij maakte uit Beethovens
Appassionata een avontuur van passie, vol met de geheimzinnige siddering der
avontuurlijke schoonheid. En ik heb de finale dezer sonate zelden fanatieker gehoord.
Die heroiek legde zij ook in Chopin, doch ik heb geen oogenblik getwijfeld of hij er
minder goddelijk om was, want het leek me overmeesterend.
Eéne zaak intrigeert me vooral na de laatste concerten, hoewel het mij reeds jaren
zeer vreemd voorkomt: 19 van de 20 pianisten bespelen hier den Bechstein, hoewel
er Broadwood's, Steinway's, Erard's en Pleyels zijn, bewonderenswaardige merken.
Wie wil mij ophelderingen geven van deze zeer zonderlinge furore voor Bechstein?

Jan van Gilse (Concertgebouw) [Voorspel Lebensmesse (kap. L) en
Gärtner (ä), Vierde symphonie en delen uit Frau Helga von Stavern]
Ik heb den heer Jan van Gilse zeer vele bittere dingen te zeggen.
Hij becomponeert Rabindranath Tagore, die door Van Eeden vertaald is, in het
Duitsch. Hij dicht een Vrouwtje van Stavoren, muziek-drama van Wagneriaansch
stotterende verzen, in het Duitsch. Wat verstaat deze propagandist van nationale
kunst onder nationalisme? Dat Nederland eene provincie van Duitschland is en dat
zijne moedertaal ons niet duidelijk genoeg kan ingepompt worden?
De propagandist van nationale kunst verontschuldigt zich in het tekstboekje:
Nederlandsche uitvoeringen voldoen niet aan de ‘eischen eener waarachtige
kunstuiting’ - vele inzichten moeten zich nog wijzigen - en wil men vruchten plukken
van een langdurig werk, dan moet men eene vreemde taal ter hulp nemen!
Heeft Bach gewacht tot er koren waren om zijne polyphonie uit te voeren volgens
eene ‘waarachtige kunstuiting’? Heeft Beethoven gewacht tot er een orchest was?
Heeft Wagner gewacht tot er een schouwburg was? Hebben die meesters zelfs gewacht
tot er menschen waren om naar hen te luisteren? En moet ik wachten met den steun
voor de Nederlandsche muziek tot Van Gilse ordentelijk componeert en ons geen
nationalisme opdringt dat annexatie beteekent? Wat wil Van Gilse ons voor eene
flauwe-kul-tuur en ridi-cul-tuur aanporren, die het omgekeerde is van den rationeelen
aard der dingen? Moeten wij, Nederlanders, éérst gefokt worden en gedresseerd voor
zijne Duitsche Tagore's en zijne ‘Frauen von Stavern’? Wij danken hem er voor en
wijzen hem beleefd de Oostelijke richting. Eene opvoering in concertvorm van de
opera ‘Frau Helga von Stavern’ is evenmin eene ‘waarachtige kunstuiting’ als eene
Hollandsche opera-vertooning van ‘Het Vrouwtje van Stavoren’, volgens de meening
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van den heer Van Gilse. Hij vinde zijn relaties dus met een Herr Director en keere
hier niet terug.
Wij hebben hem niet noodig. Zijne ‘Lebens-messe-ouverture’ is een zeer dragelijk
werk voor een componist van 23 jaar, doch dat kan geen reden zijn, om ze bij elke
uitvoering welke Van Gilse te beurt valt, te demonstreeren alsof we ze nog niet
kenden. Vooral niet wanneer uit het geheele latere werk blijkt, dat de auteur zich na
dit stuk nauwelijks meer ontwikkelde en dat noch zijne instrumentatie, noch zijne
harmoniek, zijne melodiek en inventie zich hebben verdiept of ook maar gewijzigd.
Het is altijd dezelfde vlakke, plechtstatige, sentimenteele of quasi-humoristische
diatonie, gemengd met wat moderne chromatiek en een sausje van gedempte
trompetten.
Wat in een jeugdwerk dragelijk toescheen aan Nederlanders, die gaarne een beetje
enthousiasme offeren aan een jong componist, verdragen wij niet van een gerijpt
vakman, vooral nu de heer Van Gilse de muziek-producent geworden is der domme
en hopelooze on-oorspronkelijkheid. Het Concertgebouw voere liever Strauss op
dan deze vale en vervelende copie, die vroeger Tod-und-verklarde en nu
Rosenkavaliert; men voere liever Reger of Brahms op, de auteurs der verstopte en
gemoerde instrumentatie, de auteurs der kleurlooze hout-en-koperkruisingen, dan
deze doode en ontstemmende imitaties.
Er werd eene symphonie gespeeld, die het toppunt is van grijze en monotone
verveling. De auteur Van Gilse schrijft ze zonder bazuinen, zooals Mahler ook eene
symphonie schreef zonder bazuinen. Om wille van eene klare doorzichtigheid? Van
Gilse denkt er niet aan. Hij imiteert blindelings en het orchest klinkt even dik,
onexpressief en kleurloos als hij Reger. Gelijk hij blindelings componeert. Want
deze symphonie begint in den volkstoon en derailleert in een droog en pedant
manierisme; wat is de psychologie van deze ontmanning? Alle vier de deelen zijn
gebouwd op het vormschema A-B-A, dat van 't begin tot het einde is toegepast. Wat
heeft de muziek voor baat bij zulke eentonige vormgeving? Alles verloopt
onophoudelijk in impotente ontboezeming van bij elkaar gegriste geluiden; wat
moeten wij daarin hoogachten?
Ik kan niet alles ontleden, alle reminiscenties niet noteeren en alle onmuzikaliteiten
niet afkeuren. Het Concertgebouw heeft iets willen doen voor de Nederlandsche
muziek en dit valt toe te juichen. Doch het volgende worde zijne houding in de
toekomst: Van Gilse is een weinig egoïst en schrijft geen muziekdrama in het
Nederlandsch, omdat hij er in Nederland geen vruchten van kan plukken. Welnu!
men late hem de vruchten voortaan plukken in Duitschland. Wij hebben hem en zijne
machtelooze nabootsingen niet noodig voor den bloei onzer muziek.
De soliste, mevr. Alida Loman, de zeer mooie, fladderende sopraan, werd
overfladderd, door de zeer leelijke, stokstijve en harde muziek. Thom. Denijs had
niet veel te zingen, maar deed 't goed.
Het orchest schikte zich uitstekend in deze veroordeeling tot travaux forcés. De
hoorders waren niet talrijk en keurden onverbiddelijk af en woonden het
banaliteiten-raffinement onbewogen bij. Maar de een na de ander ging loopen uit de
verveling, die veroordeeld is, maar veel krasser veroordeeld had moeten worden.
Want de hoorders zijn er niet om gevruchtenplukt te worden door den heer Jan van
Gilse.

Opera Italiana: Il Barbiere di Siviglia (Paleis voor Volksvlijt)
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De barbier van Sevilla wordt 27 December 1916 honderd jaar oud en leeft nog in
eene beroemdheid, welke door geen enkelen oorlog is onderbroken of betwist, die
alle crisissen doorstaan heeft, vooral de crisis van het Wagnerianisme. En cavaliere
De Hondt ensceneert het volgend jaar eene feestvoorstelling, met dezelfde bezetting,
hetzelfde orchest, denzelfden dirigent, - maar met een décor, dat minder desillusioneert
bij deze fonkelende muziek en costumes, waarin getracht wordt naar meer harmonie.
Er komt 'n tweede voorstelling van de Barbiere, want de zaal was bijna vol en er
is voortdurend geapplaudisseerd bij open doek. Signorina Bevignani intoneert zonder
aarzelen eene hooge re, zij zingt de coloratuur in de aardigste kleur en met het mooiste
staccato. Eene Bosina, die gebisseerd is na zestig jaar philosophisch, idealistisch,
moraliseerend en aesthetiseerend muziek-drama! De Bertha van Signorina Barbaro
klonk jonger en leek minder geroutineerd, maar ze heeft haar rolletje gezongen, alsof
't een rol was. Salvaneschi en d'Andria hebben mij geboeid van de serenade af, de
een als Almaviva en de ander als Figaro. Hun schoonheid van stem en ontroerende
uitdrukking legden zij in Rossini's lyriek, hun geest en intense levendigheid in de
recitatieven.
Wanneer hoor ik zulke bewogen en verrassend gesproken recitatieven in eene
Nederlandsche opera? Hier dacht ik aan den nieuwen directeur der Tooneelschool,
die bij zijn openingsrede een citaat gaf uit Cicero: Oratio est quasi cantus obscurior,
het gesprek is als een schemerend gezang; - en niet omgekeerd!
Baldelli was een geweldige Basilio, van zijne geestige aria af over de
kwaadsprekerij, een bas van het zuiverste klokkenbrons en met een onovertrefbare
dictie; hij overschaduwt di Paoli (Bartolo), maar wie zingt tegen zulken kunstenaar
op? Het koor had weinig te doen en het orchest speelde het juiste rythme, dat bij
Rossini hoort, den juisten toon en het volle leven.

Mahlers Derde symphonie (Concertgebouw)
Mahlers Derde is het meesterstuk van Mengelberg. Hij is geen philosooph, maar een
realist en een lyricus. De klank van een stuk kan hem meer schelen dan de beteekenis
van een stuk. En wij vragen niet meer naar de beteekenis van Mahlers Derde. Wij
begrijpen ze toch niet; men kan ze vandaag verklaren als eene soort moderne Gnostiek
en morgens als een uit de oudheid herleefd Adoniasme, de viering van Dood en
Verrijzenis. Wat baat het trouwens? Een bazuin-recitatief zou de heroieke
jammerklacht voorstellen van een Prometheus; de zachte hobo-melodie met het
vogelachtig koeren van houtblazers en gedempte trompetten, ondoofbare herinnering!,
het bladstille ruischen der violen, de naderende marsch - dat zou een stoet van
troostende Okeaniden voorstellen, die wij kennen uit onsterflijke verzen. Wat baat
het, als de muziek niet boeit? Maar wat heeft Mengelberg dit eerste deel boeiend
gemaakt! Wij doorleefden alle kreten, juichkreten en smartkreten van eene schoonheid,
die geboren wordt. Wij zagen ze ontbloeien, ik weet niet welke, democratische
godheid, in den onbeschrijbaren marsch, die gloeit van klankweerkaatsingen,
glansschittering en eene zomerheerlijkheid van gezang en áangrijpende vreugde,
loeiend in al het koper en de schaterende clarinetten. Een alchimisten-oven van
energie en enthusiasme, het drinkbare goud, zooals een Renaissancist eene muziek
genoemd heeft, eene uitbarsting van alle levenszonnen op het voortdurend rhythme,
ópjagend, van trommen en trompetten.
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Het is eene oude liefde, deze jammerklachten en deze heerlijkheid. Wie beeldde
ooit zoo het alles-overstelpend verlangen uit, gelijk het telkens terugkeert als een
armen-strekken van goden in eene vuurroos van muziek?
Dat deze muziek van Pan niet overtroffen wordt door de lange rest zal iedereen
mij toestemmen. Ze is eene symphonie op zichzelf en ik wilde dat Mengelberg ze
zoo ging beschouwen en er een repertoire-stuk van maakte. De lange rest is
onpractisch-vermoeiend voor de hoorders en voor het orkest. Welke koperblazer ter
wereld houdt 't tot het einde uit? En het toeval van dit werk wil, dat juist in de finale
het koper 't puurst en 't onbewogenst moet klinken.
De Seguidilla's en de overige Carmen-muziek, uit het tweede deel, de een of andere
cosmische serenade, welke slechts Mahler kon vinden, waren het tweede hoogtepunt
van expressiviteit. Wonderlijke zwevingen van serenade-verliefdheid en wonderlijke
opstuwingen in de uitdrukking; een orkest in paarlemoeren avond-kleuren en een
onvergelijkelijk solistisch timbre bij alle instrumenten. In het Scherzo, waar eene
trompet achter de schermen de melodie blaast van
Freut euch des Lebens
So lang das Lämpchen glüht.

kon zonder eenige schade de derde herhaling van deze melodie, welke mij niet zonder
overtollige sentimentaliteit schijnt gerepeteerd, geschrapt worden. Overigens spot
dit heele stuk met eene ironie en humor, welke men slechts terugvindt in Reinaert
de Vos en in Rabelais. Doch welke metaphysiek men noodig heeft om de combinatie
van dit zeer aardsche leven met Nietzsche's Middernachtslied te verklaren, weet ik
niet. Ik begrijp 't ook minder en minder. Maar het geluid... De homerische lach van
dit Scherzo en de schuwe fluisteringen van dezen middernacht!
Het vrouwenkoor van Toonkunst heeft het Drie-engelengezang uit ‘Des Knaben
Wunderhorn’ gezongen met allen mogelijken sprookjesklank. Het kinderkoor was
vrij dun en onduidelijk, terwijl de stem van Meta Reidel te volumineus werd en te
weinig droom gaf in het ontwaken van Nietzsche's woorden. Maar wat mij vroeger
beter leek heeft de symphonie als geheel niet verbroken en terwijl het eerste
enthousiasme ontrees aan de epiek van het begin, was de langzame en klare
contemplatie van het slot sterk genoeg voor het tweede enthousiasme. Het eerste
duurde lang, maar aan het tweede kwam geen eind en cirkelde weer als eene muziek
der derde dimensie om Mengelberg - zooals vroeger.

Fransche Opera: La Veuve Joyeuse (Théâtre Royal de La Haye)
Gisteravond gaf de Fransche Opera een eerste opvoering in Nederland van ‘La Veuve
joyeuse’ (Die lustige Witwe) en ik ben naar Den Haag gegaan, om dit schandaal hij
te wonen.
Het eerste geluid, dat ik hoorde, was een contrabas, die zuchten maakte van een
automobiel-hoorn, het laatste een applausje van honderd menschen. Het schijnt, dat
de heer Roosen, directeur van deze mauvaise plaisanterie, zijn ondergang wil en dat
hij met een waanzin geslagen is. Hij had een reputatie te redden van de Fransche
Opera, die reeds jaren parasiteert op een verouderd, onveranderlijk repertoire. Hij is
hoofd van een gezelschap kunstenaars en haalt menschen in zijn troep, die niet zingen
kunnen, waggelbeenende travesti's van zangers. De directeur Roosen wil zelf doorgaan
voor een kunstenaar en dwingt den allervoortreffelijksten tenor Maudier om zich te
prostitueeren aan eene banale en idiote vondeling-muziek, aan clownsmoppen en
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dwingt hem om gansch den avond te schreeuwen c'est affolant, c'est affolant. Is de
heer Roosen waanzinnig, om zulk een ignomineuze dwangarbeid op te leggen aan
een kunstenaar en heeft de directeur alle zelfrespect verloren? De directeur! Is de
heer Roosen leider van 'n uitstekend gezelschap om 't te ruineeren? Heeft hij zóó
weinig kijk op de tijdsomstandigheden en zijn publiek, dat hij de Fransche Opera,
welker directie hem zooveel moeiten en intriges gekost heeft, riskeert aan eene
directioneele stommiteit en ‘La Veuve joyeuse’ o n d a n k s a l l e
w a a r s c h u w i n g e n , opvoert voor een zaal van tweehonderd menschen? De
directeur! Weet de heer Roosen zóó weinig, wat hem tegenwoordig past in Nederland,
dat hij, leider eener onderneming, welke gesubsidieerd wordt met 30.000 gulden,
van zijn schouwburg een vergaarbak maakt van decadente muziek? En wie handhaaft
deze subsidie van 30.000 gulden? Zijn er in Nederland geen verdienstelijker werken
te subsidieeren dan deze falsificaties van kunst en kunstenaarschap?
De directeur Roosen verliest ieder recht op achting en welwillendheid, wanneer
hij voortgaat met deze onbehoorlijkheden. Het is triestig en affolant, om deze
Franschen, van wier nationaliteit ik niet overtuigd ben, maar die toch Fransch spreken,
de barbaarschheden en de ongeciviliseerde dialogen te hooren voordragen. Ik zal u
geen uitspraken citeeren van groote meesters, om de operette als zoodanig te
veroordeelen, daar zij zich zelf reeds lang veroordeeld heeft. Het is een genre, waarvan
de degeneratie elk jaar, dat 't leeft erger wordt, dat onophoudelijk eindigt met erger
platheden, en ergerlijker schijn-van-schoonheid. Het is een genre, dat idiotismen
veronderstelt in den mensch en neigingen tot immoreele muziek waarvoor men zich
schaamt. Alles in dit genre is leugen: de geestigheid, de onbeschoftheid, de
vroolijkheid, de verliefdheid. Alles is leugen, vooral de muziek, deze verregaande
vondeling-muziek. En dit is bovendien de zooveelste operette, waarin menschen
belachelijk en onbetrouwbaar worden voorgesteld, die niet tot de Duitsche
Confederatie behooren.
Ik heb den heer Roosen nog slechts één verzoek te doen. Wanneer hij pure
amusementskunst wil geven met zijn gezelschap, dan is het goede terrein onbegrensd:
hij kan beginnen met Grétry bij wien alle Duitsche operette-componisten in hun
onbestaand niet verzinken. Wanneer hij zich niet stoort aan de leege zaal en aan de
vele waarschuwingen, bij welke ik ook de mijne voeg, doch zich liever stoort aan
de tantièmes van een of anderen componist, dan zal het niet aan pogingen ontbreken,
om zijne 30.000 guldens subsidie spoedig te doen overdragen aan mannen, die beter
hun tijd en beter hunne kunst achten. Hij wage zich in ieder geval niet in Amsterdam
met deze operettes.

Fransche Opera: Paljas [en Cavalleria Rusticana] (Stadsschouwburg)
In Paljas speelde Emmy Luart Nedda en Colombine. Als Nedda was zij eene
zomeravondwolk van geheimzinnig violet en een paar stille strepen rood;
gecostumeerd om er apart eene opera voor te schrijven. Als Colombine leek ze me
een zwaan, verloren op een verren vijver. Dat de muziek van Leoncavallo deze
zangeres niet goed ligt, komt eenvoudig omdat een klein geluid geen groote echo
kan maken. Leoncavallo had in dit eene succeswerk reeds een lichtelijk tekort aan
inhoud.
Dister speelde den Paljas en legde er het verisme van deze veristische opera
driedubbel op, zoodat het begon te lijken op het verisme van een rijdende
stoom-brandspuit. Ik kan tot mijn spijt het muzikale van zulk een voortdurend
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moord-en-brand-geroep niet inzien, doch zooals alle alarmen had 't een ontzettend
succes, dat den criticus wel niet troost, maar toch den kunstenaar, die zoo gewillig
schreeuwt. Beckmans als Tonio deed 't weinig zachtaardiger, maar laat ons ten minste
eenige herinneringen aan zijn mooie stem. Emmy Luart, de zomeravondwolk, was
de eenige die poëtisch bleef.
Zorah Dorly, die eene pure vlam kan zijn van hartstocht en in ieder geval een
merkwaardig- [enige woorden zijn weggevallen] de is van alle medewerkers der
Fransche Opera trad dezen winter nog niet op en deed gisteravond eene allesbehalve
joyeuse entrée. Wat valt er te zingen en wat valt er te zeggen bij haar klein rolletje
van de Cavalleria Rusticana? Het is een moorddadig stuk, waarin zij geen moord
mag doen en zelfs niet vermoord wordt. Twee vrouwen en twee mannen spelen
ontrouw en Turridu neemt geen afscheid van Santuzza (mevr. Zorah Dorly) of Lola
(mevr. Rolande, die zich moet parodieeren in het Jolige Weeuwtje), doch van zijne
moeder. Wat valt daar te zingen voor een Zorah Dorly?

Opera Italiana: Aïda (Paleis voor Volksvlijt)
1e Bedrijf: De generale repetitie van een kostbaar werk voor een uitverkochte zaal.
De stemmen van priesters, priesteressen en soldaten daten blijven gehuld in sluiers
van nevelen; Perico schijnt reeds bek- af bij 't begin, Maria Rossini (Aïda) is aarzelend,
de geliefde Cesaretti niet op dreef en de donder van Baldelli komt uit eene groote
verte. Er wankelen verschillende tempelzuilen in aardbevingen, waarover machinisten
de beschikking hebben. Ik vrees het ergste voor de volgende acte.
2e Bedrijf, met medewerking van 300 personen.
Het Arabisch Egypte is Egyptisch geworden, want Cav. de Hondt heeft het tweede
tafereel geheel nieuw laten ensceneeren, tot de requisieten toe De door menschen
getrokken renwagen, die eene zonderlinge geestverschijning droeg met twee
reusachtige waterkruiken, meenen wij vroeger niet gezien te hebben, en evenmin het
afgodsbeeld, dat van voren en van achteren plat was als eene tafel.
In 't eerste tafereel begon de klanken-zon op te gaan voor de hofdienaressen. De
muziek ging aan 't sidderen in Cesaretti's fantasie. De kleine nikkers, zwarte katten,
componeerden de note gaie in het tooneel: één danste bijna in het souffleurshok.
Doch ik had erger ongelukken verwacht.
Het is een triomf geworden voor de 300 medewerkers. Trompettensalvo's in de
open lucht, melodieën, welke op en neer deinzen als boomkruinen, zonne-fanfares,
wapperende klanken, vlagen van gouden geluid en alle mogelijke Egyptische kleuren
in deze doorborende glanzen van melodie en triomf - dit bracht Cav. de Hondt, den
dirigent, den regisseur etc. op het triomf-tooneel, dat onbeschrijflijk geboeid heeft
en werd toegejuicht.
In het derde bedrijf zijn Maria Rossini en Van Hulst, die den Aethiopischen koning
Amonasro speelde, voor goed ontbloeid in de hemelsche schoonheid dezer gezangen.
Hier wordt het hart verscheurd met teederheden, met het beven van de duisternis,
fladderende flageoletten, verren fluitklank en melodieën, eindelooze melodieën,
week als de verliefde nacht en teeder als lichtstralen. Hoe modern is dit stuk, hoe
rijk en hoe harmonisch met oude poëzieën en antieke nachten! Voor den eersten keer
hoorde men hier Maria Rossini klaar en rimpelloos zingen, in een lange vervoering;
voor 't eerst Van Hulst op z'n Italiaansch, buigzaam, broos en licht geïntoneerd.
Cesaretti heeft hare grootste partij in het laatste bedrijf en werd daar ook overstelpt
met bloemen. Zij gaf haar uiterste dezen avond in deze bewogen scène van het
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onzichtbare Gerecht en ik moet erkennen, dat zij op andere avonden meer bereikt
met een kleine wenk harer handen of oogen en eene kleine nuance van toon, dan
gisteren met al het verpletterende coleriet harer alt, dat zij gebruikt in de onbezielde
oogenblikken... en er óók mee toovert.
Aïda van Verdi is een meesterwerk en reeds eeuwig om zijn slotscène: het stervende
wuiven naar de bloeiende aarde.
De opvoering had ook vele grandioze qualiteiten, maar laat me après tout deze
première beschouwen als de Generale voor het kostbare werk. Wanneer de volgende
voorstelling de rust heeft, welke na de inspanning der repetities moest ontbreken,
den gloed en de harmonische eenheid en de afronding der details, dan is het volmaakt.

[Goldmark, Vioolconcert - Jan van Gilse en Evert Cornelis]
Het programma was niet nieuw en zelfs bedenkelijk volgens de officieele toelichting.
Schmuller speelde een viool-concert van Karl Goldmark, over wien het orgaan van
het Concertgebouw (dat tegenwoordig te midden van de muziek eene
advertentie-pagina heeft van de Rotterdamsche Bank, kapitaal en reserven
38.000.000), zeer openhartig en zeer critisch schrijft:
Zijne orkestwerken hebben allen een tijd lang veel opgang gemaakt, maar
konden toch niet zich op het repertoire staande houden; ja, men mag gerust
zeggen, dat Goldmark zelf, met ieder nieuw, een vorig werk van de baan
gedrongen heeft. Zoo beheerschte zijne ouverture ‘Sakuntala’ kort na haar
verschijnen het concert-repertoire van heel den beschaafde wereld waar
geregeld Duitsche muziek wordt uitgevoerd, maar toen eenmaal de
Symphonie ‘Ländliche Hochzeit’ geschreven was (Riemann merkt zeer
terecht op dat dit werk eigenlijk eene orkest-suite heeten moest) werd de
ouverture nog slechts hier of daar een enkele maal gespeeld. De Symphonie
onderging hetzelfde lot toen de ouverture ‘Im Frühling’ verscheen. Ook
deze laatste kwam eenige jaren lang, op alle concertprogramma's voor, en
schijnt nu eveneens voor goed te zijn op zij gelegd.
Ik begrijp niet, waarom het Concertgebouw de taak op zich neemt om werken, die
van zelf willen verdwijnen, deze buiteling in den afgrond der vergetelheid te beletten.
Ik begrijp niet, dat ook Schmuller zulke invallen krijgt of volgt. Ik begrijp niet, dat
vioolmuziek van het nieuwe Fransche en Russische répertoire dat zeer ongeëvenredigd
vertegenwoordigd is op den cyclus teruggezet moet worden voor een werk dat van
zelf verdween. En ten slotte begrijp ik niet, waarom het vioolconcert van Goldmark,
die, ondanks zijn 85-jarigen leeftijd niet historisch is, omdat hij het nooit zal worden,
moest verschijnen op dezen historischen cyclus.
Het is dus geen gelukkige greep, waarbij de uitvoerder nog vele ongelukkige
grepen voegde op de zeer gevoelige viooltoets. Nog altijd het 53-comma's-octaaf,
dat ik minder liefkoos dan Schmuller 't schijnt te doen. Hij zal mij buitengewoon
conservatief en achterlijk noemen, doch ik vind het een geluk voor de toekomende
violisten, dat ook Togni leeraar is aan het Conservatorium.
Zal ik over eene zaak spreken, welke een waarschuwende demon mij influistert?
De heer Jan van Gilse dirigeerde gisteravond weder zijne symphonie, terwijl
anderhalve week geleden eene geheele uitvoering onder zijne leiding stond. Het
Concertgebouw stoort zich niet aan de allesbehalve gunstige pers en schijnt den heer
Van Gilse met eene groote trom binnen te halen. De heer Van Gilse is géén dirigent,
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wijl het voornaamste, de precisiteit, hem geheel ontbreekt. Monumentaal maatslaan,
met de gebaren van een windmolen, is niet het dirigeeren, waarbij een subtiel
genuanceerd orchest als het Amsterdamsche artistiek voordeel heeft.
Evert Cornelis is eerste dirigent geworden bij de Coöp. Ned. Opera, die volgens
alle waarschijnlijkheid haar speelplan binnenkort belangrijk zal uitbreiden. Cornelis
zal dus moeten kiezen of deelen en denkelijk de Ned. Opera kiezen. Want anders
was hij er niet aan begonnen en het is eene oude liefde van hem.
De vraag, die haar kop opsteekt, is dus deze: Beteekent de plotselinge vogue voor
Van Gilse, welke het publiek vrij schamper begroet, dat er aanleiding bestaat om in
Van Gilse den mogelijken opvolger te zien van Evert Cornelis?
Het Concertgebouw verwijte mij niet, dat ik mij meng in eene interne
aangelegenheid bij een geval, dat zoo nauw ons openbaar muziekleven raakt. De
bemoeiïngen van den heer Van Gilse met onze muziek zijn tot dusverre zeer
onschuldig geweest en er bestaat geen enkele reden, waarom dit gewijzigd zou
worden. Hij is een der propagandisten voor onze engere aansluiting bij den
Germaanschen stam en dus de antipode van een Nederlandsch kunstenaar. Hij kiest
de Duitsche taal in zijne werken boven de taal van het land, welks kunst hij zegt te
willen bevorderen. Hij heeft in zijne muziek nooit een toon gezocht, die nationaal
is. Het zou daarom de ondergang beteekenen van alles wat nationaal is of nog kan
worden in de Nederlandsche muziek, wanneer de heer Van Gilse slechts één tiende
van de leiding kreeg. Ik heb hem den vorigen keer met aandrang naar het Oosten
verwezen en wijs nu met alle respect voor wat 't deed ten gunste van de Nederlandsche
muziek, het Concertgebouw op een gevaar, dat ik zie schemeren in eene toekomst,
welke misschien nabij is. De heer Van Gilse heeft den steun van de ‘N.R.Ct.’, zelfs
wat zijne houding betreft ten opzichte van de avonturen der Genossenschaft Deutscher
Tonsetzer, doch het zou een noodlot zijn voor het Concertgebouw, wanneer het
geregeerd ging worden volgens de sympathieën van den heer Van Gilse.
Men vrage bovendien de stemmen eens van het orchest, wat het denkt over den
heer Van Gilse en zijne symphonieën.

Amsterdamsch a Cappella-Koor (Concertgebouw) [Jubileumconcert
in de Duitsche taal]
Daar jubileert er weer een, ongelukzalig getal van vijf-en-twintig! Daar jubileert er
weer een, die vijf-en-twintig jaar geleden een a-cappella-koor stichtte: Antoon
Averkamp. En wat zal men zeggen, o ramp, van dit jubileum, waar gejubileerd werd
zonder één keer te jubileeren. Want zou het een niet veel te groot toeval zijn, dat
Averkamp, die nooit den jubel gekend heeft, bij dezen verjaardag een jubel vond,
welke meer waard is dan eene zilveren bruiloft?
Er is gejubileerd met een jammerlijk conservatisme en in de Duitsche taal. Over
Bach zijn de meeste en de dikste boeken geschreven, dus is Bach de grootste meester.
Verbeeld u dat er evenveel en even dikke boeken waren geschreven over Vivaldi of
over de Scarlatti's - Romaansche grooten - en dat de Italianen even traag van geest
waren als de Duitschers, dan werd er niets gespeeld bij een feest dan Vivaldi of
Scarlatti, dan werden alle zolders en archieven leeggezocht, dan werd al het gevondene
gedrukt, mooi of niet mooi, en dan waren de arme menschen in den waan, dat zij
verschijningen kregen van Apollo.
O ramp! Dan werden Vivaldi en Scarlatti gezongen met de gebruikelijke intonaties
en in de Duitsche taal. Want er is eene aparte en deftige manier om oude muziek
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voor te dragen: met veel goede bedoelingen, een klein crescendo op de gevoelige
woorden, een beetje aangedikt en doen alsof ge het méént, bij eene schoone antithese
als Jezus en de Mammon. Verder met stemmen in den Duitschen tongval: veel lucht
in den klank en koud, hopeloos koud; mechanische stemmen, automatische stemmen,
maar doen alsof ge het meent bij eeuwigheids-ontboezemingen tusschen God en de
Ziel.
O ramp! En dan een a-cappella-koor dat zijn jubileum begint te vieren zonder
a-cappella-muziek, omdat de dirigent graag eens voor een orchest staat. Vervolgens
een dirigent, die geen orchest-routine heeft, omdat hij buiten het orchest leeft, en dus
geen baas is over de instrumentale accenten en emoties. Dan een dirigent, die
maatslaat alsof hij hout hakt - met onmelodische rukken bij elk tempo en bij elke
expressie. Ten laatste een stel zangers, van wie de attractie plotseling uit Berlijn
telegrafeert, dat hij ongesteld is, terwijl alle andere over onvoldoende geoefende
stemmen beschikken. En ten allerlaatste de razernij om in elken tijd, en zelfs in dézen,
een jubileum te vieren, waaraan alle vreugde ontbreekt, waar de gematigdste stemming
heerscht, welke ik ooit bij muziek ontmoet heb, waar men alleen dingen hoort, die
Mengelberg en zijn koor tienmaal beter doen.
O Vivaldi, Scarlatti, Rameau, Lulli en de tien andere vergeten grooten, het is
misschien goed, dat men geene vele en dikke boeken over u schrijft, nu de wereld
der schoonheid geregeld wordt door schoolmeesters en hunne aanbidders.

Fransche Opera: Princesse d'Auberge (Théâtre Royal de La Haye)
Toen Roosen, de directeur der Fransche Opera, aan de operette begon, heb ik hem
waarheid gezegd, nu hij ‘Princesse d'Auberge’ van Jan Blockx gemonteerd heeft en
gisteren als Generale Repetitie in Den Haag opvoerde voor een paar honderd
genoodigden, zal ik ze hem opnieuw zeggen: de mise en scène, de bezetting, de heele
vertolking is een meesterstuk van regie en directie geweest. Ik heb Roosen altijd
beschouwd als een groot kunstenaar en zanger, een van onze allergrootsten, die de
muziek en de schoonheid het dichtst nabij staat, ik moet hem nu ook wel gaan
beschouwen als een groot leider en een zeldzaam organisator. Ik heb hem gisteren
bewonderd en voel slechts ééne spijt, dat wij in Amsterdam niet zulk een milieu
hebben van muziek, gelijk de Fransche Opera 't voor Den Haag is, een milieu, niet
alleen van volmaakten zang, doch ook van geperfectioneerde regie, uitstekende
koorzang en ensemble-kunst.
De Rabo van Beckmans was de eenige realist in de voorstelling van deze
Vlaamsche Carmen-geschiedenis en Beckmans speelde zijn Rabo indrukwekkend,
als een der bezetenen en natuur-impressionisten uit een roman van Streuvels. Emma
Luart gaf als Rita een romantieken zang en spel, vol elegieën, verrukkingen van
klank, levende idealiteit en met hoeveel energie in al het idealisme harer stem en
costumeering! De Merlijn van Dister klonk even verfijnd even lyrisch en beheerscht.
Of Dister het was, of du Pond, die den Marcus speelde, of de onvergelijkelijke Emma
Luart zelf, of de solistische bezetting der kleine rollen, of de dirigent Deveux, van
wien ik noot zulke warme tempo's hoorde, of het ensemble, waarin alles harmonieerde
en onderling verband had, ik weet het niet, doch van deze voorstelling ging een
magisch geweld uit en de dramatiek was zoo bewogen, doorstroomd van eene
oerkracht en elasticiteit, dat het geheel aannemelijk werd als een schoonheid en een
onaantastbaar meesterwerk.
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De ‘Herbergprinses’ in de Fransche Opera is een daad van Roosen. Er bloeide
eene muziek in Vlaanderen, ons stamverwante Zuid-Nederland, en wat hebben de
officieele leiders in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de groot-importeurs van
wansmaak en middelmatigheid, gedaan voor deze kunst? Hetzelfde wat zij gedaan
hebben voor onze eigen kunst: niets. Hetzelfde, wat onze politici gedaan hebben:
onze systematische scheiding en ons hardnekkig isolement van België. Hetzelfde
wat nog iederen dag gebeurt: germaniseering van al onze muziek, die stelselmatig
in slaaprok wordt voorgesteld, overstelping van Duitsche theorieën en Duitsche
composities, zelfs de minderwaardige, en zóó stelselmatig en verblind, dat wij gingen
verdwazen in ons eigen bewustijn en den Duitschen droom voor de werkelijkheid
hielden.
Maar wanneer er nog iemand is, die het muzikale Nederland zoekt: ook hier is
het. Wij zouden onzen Jan Steen, onzen Bredero, onze oude volksliederen zeer slecht
moeten kennen als wij dit niet inzagen. Hier leeft ook wat wij wilden scheppen; hier
hebt ge ons open leven, onze passie voor vreugde, onze lyriek en onze
overbruischende vitaliteit, hier, wanneer ge u niet meer laat dresseeren door Saksische
schoolmeesters, door de steriele en egoïstische relaties onzer dirigenten met
Duitschland, door den occulten dwang, dien zij uitoefenen, om ieder jong musicus,
naar Duitschland te sturen (ter wille van de relaties) in plaats van naar Brussel of
Parijs, hier, waar ons eigen volkslied klinkt en niet de sentimenteele en
verweekelijkende Kultur-deuntjes, waarin men de kinderen en het volk tegenwoordig
opfokt met draaiorgels en bundels, hier, waar dezelfde geällieerde toon zingt, dien
men mathematisch aan kan wijnen in de Fransche, Russische, Italiaansche muziek
en in Valerius.
Dinsdag hooren wij ‘De Herbergprinses’ van de Coöp. Nederlandsche Opera (ook
een daad van deze vereeniging) en het zal me genoegen doen, dat ik deze
Nederlandsche muziek zoo spoedig voor de tweede maal kan bewonderen.

Apollo (Concertgebouw) [Roeske's mannenkoor]
Als Roeske's Apollo-koor niet geteisterd was door de mobilisatie, had hij
waarschijnlijk minder plaats van zijn programma geofferd aan de solistische muziek,
die in gewone tijden zijn concerten maar even eene nuance geeft. Ik ruil Roeske's
koor niet graag voor een viool-sonate van Kersbergen,, die geheel geschreven is in
den Zondagsstijl van het ‘Nieuws van den Dag’. Hoe is 't mogelijk, dat Roeske niet
eerst vraagt, hoe lang zulke tamme muziek duurt en niet vraagt, of er wat af kan? En
wie heeft dit gebed zonder eind, zonder woorden en zonder houvast in de
violisten-handen gestopt van den uitstekenden Sam Swaap, die de ‘hymne’ van
Diepenbrock met zooveel vuur en techniek gespeeld heeft? Omdat Roeske's koor
toch de groote successen heeft, moest Roeske maar een kranig halt laten zingen aan
de aardverschuiving in zijne programma's, - als ik even den stijl mag gebruiken van
het mannenkoor-lied.
Ik zal u de wapperende klank-vlaggen niet beschrijven van zulk een voortreffelijk
koor, de vierkleuren, die wisselen en deinen, glanzen of schemeren, die elkaar kruisen
in de mooiste effecten, die altijd een feest gonzen in de zon, de vierkleuren van den
dubbelen tenor en den dubbelen bas, zooals ze uitwaaien op wenk van den
onvermoeibaren en fijn-schakeerenden Roeske. En zij zingen altijd iets imperialistisch
voor Holland, enthousiasmen op taal en land, die wáár mogen blijken in dezen tijd,
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iets romantisch over kerken van ongekorven hout, onze bosschen, en iets geestigs
als Roeske's lied aan de Gangspil.
Het waren de geestdriftige successen van dezen avond, waarin de tenor Carstens
zijne gave stem harmonisch mengde met verschillende sonetten, liederen en
volksliederen, waarvan ik een middeleeuwsch stukje van Gottfr. Mann (Als 't duister
is) en het Diepenbrock's Landstormlied aanstip. Het werd bijna meegezongen, maar
de tenor kon er niet tegen op en ik geloof, dat het volk geen raad weet met den tekst,
waarmee ik trouwens zelf geen raad weet.

De Nederlandsche Opera: De Herbergprinses (Paleis voor Volksvlijt)
De Nederlandsche Opera voerde de ‘Herbergprinses’ op van Blockx en alles gaat
toch maar best in deze beste van alle werelden. Sticht een opera en geef als tweede
voorstelling een der duurste en zwaarste werken, het gaat; geef de eerste rol aan een
tenor, die nog in de leerjaren is, het gaat; waag het koor, dat pas bij elkaar geroepen
werd, aan eene carnaval - scène, het gaat en er wordt zelfs een stuk van gebisseerd,
zoo fameus gaat het. Wat een prachtig materiaal en welk een prachtige
stoutmoedigheid! Materiaal: mevr. Seroen, een Reinhilde als een klein stilleven,
mooi-smartelijk van gelaat en van stem, om de versmade liefde uit te drukken;
Meylink, de jonge toondichter Merlijn, die menige bladzijde Conscience reciteert
over de kunst en 't bijna bezield zou doen, als hij geen last had van het gebaar en van
het orchest; want hij zingt lyrisch-week in den trant van het Italiaansche voorbeeld.
Gaf hij zich maar eens geheel en al, argeloos als een jong toondichter, zonder argwaan
voor de maat en gemagnetiseerd, zooals Evert Cornelis het natuurlijk wenscht. Zooals
ik van der Ploeg niets anders kan toewenschen dan minder bedachtzaamheid, meer
overgave, meer energie van actie. Materiaal genoeg: Leenders als Bluts, die zijn
dronkenschap in uitstekend evenwicht hield, uitstekend zong en declameerde; Paul
Pul als de smid Rabo, een ontwakende acteur, in wiens baryton eene gouden sonoriteit
schuilt; de drie zusters van Rita (Hulscher, Kooymans en Eringer), graciën van klank
en vervoering, wanneer zij eene cantilene te zingen hebben als in het tweede bedrijf.
Materiaal genoeg voor de toekomst, genoeg om het publiek te smeeken, ter wille
van de Nederlandsche kunst, dat zij dezen kunstenaars den moed geven en het uitstel,
om zich in te spelen.
Er waren echter twee fataliteiten: waarom valt deze première bijna samen met de
‘Princesse d'Auberge’ van de Fransche Opera (een toeval, dat men met geen
mogelijkheid begrijpt) en waarom zong mevr. Judels-Kamphuijzen de Rita? Het is
niet prettig eene zangeres te moeten zeggen, dat haar tijd om als Muze en
betooverende jeugd te spelen voorbij is, maar het was te duidelijk om het te
verzwijgen. Ik begrijp deze hulde aan mevr. Judels, doch had men haar geen andere
rol kunnen reserveeren dan juist Rita?
Overigens alle bewondering voor de directie, ondanks deze zwakheid, en alle
bewondering voor de regie. De Vlaamsche finale van het tweede bedrijf blijft de
essence van Blockx muziek en van zijne ‘Herbergprinses’. En die stoet vol menschen,
die populaire apotheose van schoonheidsdronken vreugde, deze muziek in vogelvlucht,
die kalm en feestelijk planeert boven den goddelijken dag, dit schallende koor in het
mooiste timbre en dit voortreffelijk orchest onder leiding van Evert Cornelis, een
meester in het opbouwen eener instrumentale massa, dat alles bracht ons het groote
enthousiasme en wij gingen aan 't bisseeren.
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Deze voorstelling van de Nederlandsche Opera behoort nog bij de auspiciën en
zij zijn zeer gelukkig geweest. Het is eene ramp voor onze muziek, wanneer de
Nederlanders deze opera-stichters in den steek laten.

[Mengelberg werkt met Beethovens; von Athen, Vioolconcert en
Eerste symphonie]
Dat wij ons van Beethoven langzamerhand een zonderling denkbeeld vormden, moet
niemand verwonderen, want wat moeten de Duitschers aanvangen met den echten
en onvervalschten Beethoven? Het was om allerlei redenen noodig, dat er in den
loop van de vorige eeuw eene Duitsche muziek geproclameerd werd; deze muziek
kon natuurlijk niet bestaan zonder een stichter en daar deze niet bestond, moest hij
uitgevonden worden. En Wagner vond Beethoven. Hij vergat niet, dat Beethoven
het smadelijk beschimpte Weenen had uitgekozen tot vaderstad, in plaats van het
onmuzikale Weimar, doch beschimpte er Weenen, dat niet puriteinsch en niet Duitsch
genoeg was, slechts te meer om. Hij vergat niet, dat Beethoven, onder den invloed
leefde van het geïtalianiseerde Weenen, honderden melodieën schreef, welke in eene
Fransche of Italiaansche opéra comique dier dagen uitstekend zouden geklonken
hebben, doch nam al zijn Hegelianisme te baat, om psyche, karakter, toon en rhythme
te doen evolueeren tot mystificaties, welke geslikt werden door het volk, dat reeds
was aangespoord, om de kathedraal van Reims te vernietigen. (Men zal zich
waarschijnlijk herinneren, dat Görres, de latere mysticus en duivelbezweerder, dit
woord heetf gesproken van den aanvang.) De Wälsche Tand, welke Wagner ten
gerieve van Bismarck moest verfoeien, die verfoeilijke Wälsche Tand, het bloemige,
lenteachtige, streelende en schertsende, het onbevangen levensgeluk, dat Beethoven
in zijn doofheid en tot zijn dood geliefkoosd en soms smartelijk geliefkoosd heeft,
die onbevangen vrede moest worden uitgeroeid en gemetamorphoseerd. Uitgeroeid:
door Wagner, die zijne werken liever in den schoot der Godheid zag spelen dan op
de bloeiende aarde; door biographen, die Beethoven regel voor regel germaniseerden
en hem zelfs op onze wereld lieten terugkeeren als Kraft, welke naam zoo symboliek
is voor dezen tijd; door dirigenten, die hem mechaniseerden, die hem uitroeiden in
zijn diepste ziel, deels door hem zijne gracie, zijn melodieuse sensitiviteit en zijn
lichte rythme te ontstelen, deels door de partituren van Beethoven te ‘corrigeeren’
en aan te dikken, wat onder den dirigentenstok alleen niet voldoende gemummifieerd
of opgeblazen kon worden. Zoo rees Beethoven langzamerhand tot Titan, tegedijk
met de titanische Germania, zoo werd hij geheroïseerd, geäcclimatiseerd voor
Duitschland, en de weinigen, die hem zijne menschelijkheid, zijne clemente en altijd
teeder neigende melodie wilden teruggeven, werden met minachting bejegend als
sentimentalisten. Want terwijl Nietzsche het devies aanhief: ‘Il faut méditerraniser
la musique’, was de tijd van alle goedertieren muziek voorbij. Hoe een nieuwe
Beethoven begroet zou worden in het hedendaagsche Duitschland, heeft heel de
wereld gelezen in den grooten roman van Romain Rolland en...... er geen nota van
genomen.
Ik zag Mengelberg gisteravond werken met vijf hoorns, waar er twee
voorgeschreven zijn door Beethoven, en om dien misgreep, welke bij Mengelberg
al te dikwijls voorkomt, heb ik deze analyse geschreven van Beethoven, die de geheele
tragische expansie-zucht van Duitschland schijnt te moeten meemaken. Men eischt
ook voor Beethoven zijne plaats onder de instrumentale zon. En ik betreur het niet
zoozeer om het onhistorische karakter van deze daad, dan wel om het vandalistische
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en barbaarsche van een princiep, dat ons wil wennen en onderwerpen aan de
automatische superioriteit van het aantal. Hoe jammer is het bovendien, dat
Mengelberg zich laat leiden door deze beginselen, hoe jammer, omdat de Beethoven,
de gepassioneerde en menschelijke, de ongehavende en midzomernachtdroomende,
de lyrische Beethoven, dien bij ons altijd dirigeert, afwijkt van alle Duitsche
opvattingen; hoe jammer, omdat Mengelberg het rythme nuanceert tot bezield leven
en bekoorlijkheid, de kleur weerkaatst in de weelderigste paradijs-phantomen, omdat hij een Beethoven geeft, die men in Duitschland niet wil.
Het geheele programma was aan dezen Beethoven gewijd. Uit ‘die Ruïnen von
Athen’ werd de zeer geestige Turksche marsch gebisseerd, wat voor Mengelberg
eene noviteit is, welke hij te zelden maakt. De van vorm en inhoud volkomen
Romaansche eerste symphonie is door het orchest uitgevoerd in het goddelijkste
coloriet. Zimmermann speelde het viool-concert en nooit hoorde ik in dit werk zooveel
slavische tonaliteit en accenten, naast andere schoonheid. Zoodat de violist
buitengewoon feestelijk toegejuicht werd door eene volle zaal, waar de eeuwige
sereniteit en vreugde van Beethoven opnieuw erkend is.

Toonkunst: De Messias (Concertgebouw)
Men zag velen en zeer velen met starende oogen, in de zonderlinge verten der
vorgetelheid. Er trok een stuk loven voorbij; menigvoudige jeugd herrees met hare
ontroering en veelnamige herinneringen doemden op. Want zou deze muziek van
Händel anders klinken dan Fred. van Eeden deze week ze in ‘De Amsterdammer’
met zoo helderziende intuitie beschreef als eene snelle en dierbare opvlamming van
oude liefden en vreugden, van eerste indrukken, die de ziel vormden, welke zich
levenslang in deze eerste indrukken terug vindt? Het schijnt wel zoo te zijn, en al
was het niet, men verklaart daarmee toch het gemakkelijkst de onverwoestbaarheid
mee van lang en voortdurend gekoesterde werken als De Messias.
Maar er zijn een groot aantal menschen, die in deze indrukken niet ontwaakt zijn,
doch met andere tonen vibreeren en ik vraag me af of ik hen zal aanroepen tegen het
werk. Neen. Het eerste deel van De Messias immers is geschreven in de sublieme
verrassingen, de rustige en ontijdelijke schoonheid, welke altijd overhaalt tot
vereering, en dit is hare tweede onsterfelijkheid. Men heeft steeds in deze naïveteit
van muziek, die door Giotto op dezelfde wijze zou geschilderd zijn als Händel het
deed in zijne kinderlijke, teere aanbiddingen van melodie en week ruischenden klank.
Hoe ver staan wij trouwens van deze sfeer, waar alle aardsche leven verzonken is in
een glimlach! En slechts, dat ik deze oude Noëls, deze heel oude mijmeringen nergens
terug hoor in het tweede en derde deel, waar de geroutineerde fuga-componist begon,
doet mij de vraag stellen aan Toonkunst, wat er van Händels Messias terechtgekomen
zou zijn, wanneer men 150 jaar geleden, in zijn tijd, zich even hardnekkig
vastgeklampt had aan het oude, als men het in onze dagen doet. Het wordt meer dan
tijd, dat Toonkunst nog eens aan een nieuw werk gaat denken.
De uitvoering was indrukwekkend. De koren klonken gedetailleerd tot het uiterste
van verfijning en precisiteit, zooals ik ze nooit gehoord heb; zij leken mij vooral
merkwaardig in het piano, dat altijd een wonder van miniatuur was. De kleur wisselde
met de zuiverste intenties en nooit trof Mengelberg zooveel varianten van vreugde.
Ook het orkest klonk verrukkelijk in zeldzame glanzen. De dirigent had eenige
oogenblikken noodig voor hij opgenomen werd door de muziek, doch leidde het
overige met groote bezieling. Van de solisten was de bas Paul Bender de beste. Hij
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zong met eene merkwaardige strakheid, met eene geweldige sonoriteit en zeer
boeiende expressie. Louis Dornay stond maar weinig beneden hem; zijn inzet en
zijne eerste aria fascineerde door eene stille blankheid en buigzame intonatie. Toen
Händel echter in het tweede deel minder Italiaansch werd, klonk Dornay ook minder
overmeesterend. Van mevr. Gertrud Foerstel kan ik tot mijn spijt niets zeggen dan
dat zij het eerste sopraan-recitatief zong alsof zij het niet kende en ook het overige
weinig stijlvol en beheerscht voordroeg. Men zal trouwens niet begrijpen, welke
noodzakelijkheid er bestaat om voor alle soorten van muziek mevr. Foerstel te
engageeren. Maria Philippi heeft niemand bevredigd; zij articuleerde slecht, zong
slecht en in een toon, die voortdurend opgeslorpt werd door het orchest. Evert Cornelis
bespeelde den ruischenden cembalo. Simon Kroon het orgel.
Al was deze uitvoering dus in de meeste opzichten eene schoonheid, Toonkunst
heeft mij voor de zooveelste maal teleurgesteld. Want of er Fransch, Engelsch of
Italiaansch gezongen wordt, ik vraag het den onpartijdigen lezer: In welk land ter
wereld is het mogelijk, dat een werk eene eeuw lang uitgevoerd wordt door
Nederlandsche vereenigingen in eene vreemde taal? Waarvoor hebben wij eene
Nederlandsche Opera noodig dan, in de eerste plaats om onze moedertaal? Waartoe
dienen Nederlandsche Opera's, wanneer invloedrijke vereenigingen als Toonkunst
voortdurend de andere strooming onderhouden? In welk land ter wereld is het
mogelijk, dat eene vreemde taal officieel en hardnekkig het volk wordt opgedrongen
bij alles wat de muziek betreft? Wanneer wij recht hebben op een Mozart in het
Nederlandsch, dan hebben wij dit recht ook bij Händel. Is het niet zeer dwaas om
een oratorium, dat gecomponeerd is in het Engelsch, hier, in Amsterdam, uit te voeren
in het Duitsch? Het is niet alleen dwaas doch ook onverantwoordelijk en dit moge
ernstig overwogen worden door hen, die nu de Toonkunst-uitvoeringen voortzetten
als volksuitvoeringen. Er bestaat geen enkel bezwaar tegen eene vertaling in het
Nederlandsch dan de kortzichtigheid der musici en de onmondigheid van het publiek,
dat zijne eischen niet kan stellen. En wie zal aan deze onophoudelijke corruptie van
het nationale bewustzijn een einde maken?

Opera Italiana: Mistress Butterfly (Paleis voor Volksvlijt)
Dit is de povere geschiedenis van eene zwarte Japansche, die op Japansche wijze
trouwt met een zwarten Engelschman, in de korste keeren een blond kind krijgt van
ongeveer 12 jaar, verlaten wordt en zelfmoord pleegt. De muziek van het stuk begint
met eene academische fuga op een prachtig thema en eindigt met de majestueus
gedeclameerde melodie van Butterfly. Er gebeurt niet veel tusschen dit begin en
einde, maar alles leeft met Japansche trippelpasjes, er worden veel intieme dingen
gezucht, gefluisterd, gesnikt, van welke Rago's sidderende spel in het laatste bedrijf
wel 't indrukwekkendst was. En al deze intieme dingen te midden van 't zonderlingste
décor, waar een bosch-tuin-loof optreedt, dat reeds in alle landen der wereld optrad,
al die intieme dingen worden opgeluisterd door eene gouden ruischende muziek, die
phosphoriseert als de glimwormen, welke bij 't eerste bedrijf meespeelden in dat
bosch-tuin-loof en in enkele beperkte boschages. Zij phosphoriseert genoeg om al
het Orientalisme en exotisme, dat Cav. de Hondt zich pas 't volgend jaar kan
aanschaffen, te vervangen en te vertolken. Dat Puccini veel en zeer veel ontleend
heeft aan de nieuwe Fransche meesters, - groote tertsen, quint-effecten, melodische
formules - wie zou 't hem verwijten? Ten eerste weet men het niet, omdat die Fransche
meesters niet zoo wereldberoemd zijn en ten tweede maakt hij van al het geleende
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een zeer persoonlijk gebruik. Hoe zeldzaam is de loop der muziekgeschiedenis!
Nietzsche wil zijne barbaren leeren ‘Il faut méditerraniser la musique’ en Franschen
met Italianen passen het toe. Want ook Puccini is de meester van het magische licht,
den klaren dag, den atmosferischen, warmte-stralenden klank en de
schoonheidscheppende passie.
Het was eene uitstekende voorstelling en geen enkel hoogtepunt is zijn doel
voorbijgeschoten. De cantilene b.v., waarin het tweede bedrijf wegsterft en waarmee
ons leven vanaf de Butterfly-première streelend begondolierd wordt, overal waar
men muziek maakt, zette de (natuurlijk uitverkochte) zaal in extase. Deze cantilene
werd van eene verre verte gezongen door voortreffelijke stemmen en de begeleiding
leek op 't tokkelen van guitaren. In die wuivende zomeravond-melancholie hebben
duizend menschen meegeweend.
Mevr. Rago was eene Butterfly, die niet gelukkig begon, doch een zeer gelukkigen
climax maakte. Zij werd reeds goddelijk in het eerste bedrijf en hoe vlug, hoe intuietief
heeft zij de rest, waar zoo weinig gebeurt, volgespeeld met hare roerende
moederliefde! Ik heb de Susuki van mevr. De Salgado doorloopend bewonderd. Zij
schalmeit verrukkelijk in het midden-register, dat vele donkere kleuren schemert, en
speelt boeiend. Salvaneschi heeft voor Pinkerton alle lyrische eigenschappen, waarmee
hij het eerste bedrijf uitzingt als een wonder. En de verdere kleine rollen waren bezet
zonder één dissonant, terwijl signor Giovanelli dat phosphoriseerende van gedempte
trompetten, violen con sordini, hobo's en clarinetten der partituur dirigeerde in
mooi-welvende, zwevende rythmen, die snikken, zuchten en fluisteren.

Fransche Opera: Jan Blockx, Princesse d'Auberge
(Stadsschouwburg)
De Fransche Opera gaf gisteravond de Princesse d'Auberge in dezelfde bezetting als
in Den Haag, een meesterstuk van regie en organisatie. Er valt slechts te prijzen:
Emma Luart, Purnode, Dister, Danlée en Beckmans, vijf kunstenaars, wier
veelvoudige schitteringen eene muziek zijn op zichzelf. Deveux dirigeerde met groote
warmte en de finale van het tweede bedrijf is gebisseerd onder een stormachtig
applaus.
Ik verbaas me over ééne zaak. Wat hebben de Amsterdamsche muziekhandelaars,
die hun vitrines vol adorable portretten hangen en vol partituren leggen, wanneer er
eene Salome of een Tristan in aantocht is, wat hebben zij gedaan voor Jan Blockx,
den Vlaming, dien wij toch minstens voor de helft Nederlandsch kunnen noemen?
Niets.
Want zij behartigen andere belangen dan Nederlandsche.

[Tschaikowsky, Vioolconcert - Brahms, Akademische Festouverture]
Het is de tweede of de derde keer na den oorlog, dat de Rus Tschaikowsky op het
programma komt (Mengelberg behoort voorzichtig te zijn en moest de Fransche
muziek, na er één keer aan gewerkt te hebben, natuurlijk vergeten) en een
wonderbaarlijk violist voerde Tschaikowsky's concert uit. Eddy Brown (de eerste
niet-Duitscher onder de buitenlanders en Mengelberg moge er geen verwikkelingen
door krijgen!). Eddy Brown is jong en speelt met alle amoureuse subtiliteit der jeugd,
met alle verfijningen van toon en techniek, warm en in opper-virtuoos, overstelpend
van zekerheid en het feeërieke, in het lyrische, in het gepassioneerde. Men werd dus
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dubbel meegesleept: door Tschaikowsky en door deze betooveringen van jeugd, wat
in een eindeloos applaus werd uitgezongen. Doch ik sprak den lezer gaarne over nóg
gewichtiger dingen.
Het schijnt mij toe, dat Mengelberg eindelijk de Akademische Fest-Ouverture
eens van zijn répertoire moest nemen. Op den dag, dat 't vorig jaar de kathedraal van
Reims in brand werd geschoten, klonk hier onder leiding van Willem Mengelberg
dit Akademisches Fest als een grijnslach der monsterachtige 93. En daar er elken
dag iets even ernstigs kan gebeuren, waarbij de heele wereld schreit, wenschen wij
niet meer blootgesteld te zijn aan den smaad, dat wij op dit oogenblik zouden lachen
om eene kindsche grap.
Het schijnt mij ook toe, dat de programma's van Mengelberg bij deze serie nog
eentoniger zijn dan vorige jaren en dat het Amsterdamsche muziekleven nog meer
dan anders lijdt onder Mengelbergs Museum-concerten te Frankfort. Mengelberg is
te Frankfort geruimen tijd geöccupeerd geweest met voorbereidingen der
‘Alpensinfonie’ van Richard Strauss, die daarna onder leiding van den componist
werd uitgevoerd; met het simpele gevolg, dat het Amsterdamsche muziekleven
volmaakt heeft stilgestaan.
Wij hebben nu den laatsten tijd herhaalde malen programma's gepubliceerd van
uitvoeringen te Londen en Parijs, waaruit voldoende kon blijken, dat, ondanks een
eerste-rangs-orchest en ondanks een eerste-rangs-dirigent de vitaliteit van ons
concertleven zeer betwistbaar is. Laten wij slechts noteeren, om dit te staven, dat het
Concertgebouw in al de jaren van zijn bestaan geen enkele groote noviteit gaf,
noviteiten, welke van Brussel of München b.v. een internationaal centrum maakten
van muziek. En Mengelberg zal zonder twijfel de laatste zijn, om tegen te spreken,
dat al het materiaal voor dezen roem voorhanden is: solisten, orchest en dirigent.
Dat de Amsterdamsche leider er om allerlei oorzaken de voorkeur aan geeft om
ons op het tweede plan te laten, zou reeds een voldoende reden zijn, om onze
bewondering jegens hem een beetje kariger afmetingen te geven. Er is echter eene
gewichtiger reden: dit tweede plan strekt zich niet verder uit dan Duitschland.
Het zal Mengelberg in de toekomst immers verweten worden, dat hij niets, volstrekt
niets gedaan heeft voor de Fransche muziek. Want men vergete niet, dat hij van
Debussy en Ravel geen enkele eerste uitvoering dirigeerde. Het zal hem verweten
worden, dat hij jaren sinds Igor Strawinsky wereldberoemd werd, nog geen noot
gedirigeerd heeft van Strawinsky Het zal hem verweten worden, dat hij uit louter
opportuniteitsgronden onzen gezichtskring beperkt heeft tot den horizon van een
Duitschen conservatorium-professor om gemakkelijke reizen te kunnen maken om
gemakkelijker lof te krijgen van kleingeestige schrijvers en slippendragers en om
Amsterdam zooveel mogelijk te stempelen tot eene kleine Duitsche muziekstad,
waarover in de Duitsche bladen zonder ergernis gecorrespondeerd kan worden.
Mengelberg heeft een pied à terre te Frankfort en de ‘N.R.Ct.’ houdt zijne lezers
geregeld op de hoogte van de Frankforter uitvoeringen. Waarom eigenlijk? Zijn de
solisten in Frankfort niet dezelfde die wij hier hooren ter wille van de relaties (want
de pied à terre te Frankfort kost moeite)? Zijn de werken, die hij in Frankfort uitvoert
niet dezelfde als hier ter wille van de relaties? Is Amsterdam niet een soort van
repetitie-lokaal voor de concerten in Frankfort waar Mengelberg met moeite stand
kan houden?
Het is zoo. En hoe wil dit goed gaan? Hoe zal een dirigent, die 's Vrijdags in
Frankfort optreedt, 's Zaterdags in Den Haag en 's Zondags in Amsterdam een
programma samenstellen, dat niet van Frankfort afwijkt? Hoe zullen wij dus hier
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ooit de solisten te hooren krijgen, die wij gaarne niet zoo fanatiek verwaarloosd
zagen, zoolang Frankfort deze solisten niet wenscht? En is 't wonder, dat Mengelberg
zich de moeite spaart om hier werken te laten spelen, die men in Frankfort om allerlei
redenen zou uitfluiten? Is 't wonder, omdat Mengelberg hier de alleen-heerschappij
voort, door niemand geraden wordt, zelfs niet in de voorzichtigste woorden en zijne
vereerders het ongelooflijke automatisme der programma's voldoende heeft
ingeslagen?
Het is geen wonder, doch dat lijkt ons geen reden om den toestand te laten duren.
Niemand kan ons het recht betwisten, om een zoo ver gedreven conservatisme,
gemakzucht en eenzijdigheid te veroordeelen en veranderd te wenschen. Ik behoef
niet te zeggen, hoe zeer deze eenzijdigheid onmogelijk en zelfs belachelijk zou zijn
in het leven der tooneelkunst, der schilderkunst, der letterkunde.
Dit zijn nuchtere, objectieve feiten, die uit zichzelf reeds een beroep doen op
Mengelberg. Er is voor hem slechts één uitweg: Frankfort op te geven, vóór dat de
Frankforter pers zijn Frankforter bestuur daartoe definitief dwingt; Frankfort op te
geven, vóór dat zijne Amsterdamsche abonné's hem daartoe dwingen.

Opera Italiana: Don Pasquale (Paleis voor Volksvlijt)
Eene opera over een ouden celibatair, den ouden vriend van den celibatair, eene
jonge weduwe en een minnaar – wat kan daar voor goeds van komen? Duetten of
terzetten tusschen twee of drie pruiken, eindeloos gezwets van drie goede sullen.
langdradigheden à la Tristan, die ook zonder koor speelt, eentonigheden van het
voortdurend 2x2=4 en vooral celibataire muziek, een beetje sloom en kalm kabbelend
op pantoffel-rythme. Soms even een levendige en tintelende trek à la Rossini, een
mooi terzet, een mooi quartet en de rest is Donizetti, de echte Donizetti, dien ik
evenmin uit kan staan als Stendhal 't kon, omdat deze auteur van Don Pasquale……
est bête comme un Allemand. Hij drenst.
En daar kan Bevignani niet overheen kwinkeleeren. met een arpeggiando en
toonladders, die gisteren trouwens wat schor waren; daar kunnen de bassen niets van
maken dan een koekoek-één-zang, die het is, en hoogstens spelen als een hark, zooals
d'Andria of als eon goed acteur gelijk de Paoli. Het was jammer, dat de bas van deze
getemde feeks te mat klonk en dat de stem van den verliefden tenor (Reschiglian)
verschrikkelijk dans la pâte zat; een mezzo-forte en 't orchest verdwijnt in 't niet. Pas
van uit de coulissen klinkt het uitstekend en er moest bij deze voorstelling zooveel
enthousiasme ongebruikt voorbij gaan dat men de tenor-serenade – in de coulissen
– maar bisseerde bij gebrek aan beter.
Het decor was dezen keer ongewoon treurig: de ameublementen overtroffen alle
fantasie en 't ongeluk wil, dat men zich tegenwoordig eer tevreden stelt met een
tempel, een bosch of een straat, dan met een stoel. De dirigent, Giovanelli, deed
bovendien voor 't eerst alsof hij er niets van merkte; niets van de muziek, van de
zangers, van het decor en van de zaal. Met Donizetti zijn ook geen veroveringen
meer te maken en zijne vereerders sterven een voor een uit. Het eenige wat Donizetti
immers ontbreekt, is veroveraarstemperament; hier wordt geen duel geleverd met
den hoorder en alles is al gebeurd voor er eene noot geklonken heeft. Ik heb dan ook
geen zorgen, dat Donizetti ons nog lang zal vervolgen.

Opera Italiana: Cavalleria Rusticana en Paljas
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Zelfs Cav. de Hondt heeft het noodig gevonden, om voor de Cavalleria een nieuwe
kerk, een nieuwen toren en een nieuw huis te koopen. Ik wil niet zeggen, dat het hem
dus goed gaat, doch houd het liever voor een nobel gebaar. Al jaren lang is zijne
Italiaansche Opera het wonderbare vat van visioenen, waar men zijn zesde zintuig
oefent om een stoel voor een zetel aan te zien, een boom voor een bosch, en zoolang
reeds aardbeven er dezelfde torens, dezelfde kasteelmuren en dezelfde kathedralen,
dat men zonderling te moede wordt, wanneer er uit zijne ateliers voor decoratieve
kunst eene kerk verschijnt die we nog niet zagen. L'histoire ne se repète dons pas
toujours bij Cav. de Hondt? En misschien komt er zelfs een tijd, dat het koor niet
meer valsch zingt (wat even duur kost), dat men een paar goede trombones – ik
bedoel de instrumenten – aanschaft in plaats van de
orkest-koor-en-zangers-overbrieschende brulmonsters en dat wij het tweede nieuwe
décor zien! Nu bewonder ik Cav. de Hondt en zijne Italianen, dan gaan we pleiten
voor subsidie of voor meer subsidie.
De genezing en de terugkomst van Mazzoleni werd gevierd met een ongelooflijk
enthousiasme. Het is curieus, dat er geen hand van elkaar ging toen hij zijn
terra-cotta-kop door het scherm stak, om den Proloog uit Paljas te zingen. Want wij
kennen hier niet den personen-cultus en het Mengelberg-optimisme van 't
Concertgebouw. Eerst muziek, eerst melodie, eischt de galerij, de radiator van
geestdrift. En Mazzoleni begint als een debutant. Een beetje onzeker en zonder accent.
Hij is verloren als 't zoo blijft, de arme duivel! Maar hij vindt zich terug, hij wordt
warmer, de stem begint bronsachtig te glanzen, ze verkopert en er komen gloeiende
nuances van gloeienden hartstocht, men luistert ademstil tot de laatste goddelijke
noot en de demon der menigte commandeert vuur, waaronder 't heele
orchest-fortissimo armzalig verdwijnt. Als in een roman! Daar stond Mazzoleni
tusschen de bloemen, de Italiaansche kleuren, en voor onze open harten van een
feestelijk uitverkochte zaal.
Ik zou nog buitengewoon veel goeds kunnen zeggen van Reschiglian (Turiddu),
van mevr. Rossini (Santuzza), van mevr. Barbaro (Lola), van Perico (Paljas), van
mevr. Rago (Nedda) en van den dirigent Giovanelli, doch doe het liever den volgenden
keer. De Fataliteit van Paljas en Cavalleria, twee kleine Carmens in hun Zuidelijken
gloed en tragische liefde, was er van de eerste noot tot de laatste, we zijn weer
levenslang ontroerd en het geluk rijk van deze sterke muziek-passie. En men mag
niet meer verlangen van Cav. de Hondt, zelfs nieuwe décors.

[Overzicht eerste helft seizoen - Evert Cornelis en Bruckner]
Het Concertgebouw publiceerde ter gelegenheid van Nieuwjaar een overzicht van
de werken, die gedurende de eerste helft van het seizoen 1915-1916 gespeeld zijn.
Er blijkt uit, dat de verhouding van de veelnamige Fransche, Engelsche, Italiaansche,
Russische, Spaansche en Noorsche muziek tot de simpele Duitsch-Oostenrijksche
ongeveer staat 3:5. Rekent men Beethoven, Haydn en Mozart n i e t bij de Duitschers,
dan staat de verhouding van de veelnamige Franschen, Russen, etc., etc. als 2:3. De
Russen, de Engelschen, Italianen, Spanjaarden en Noren zijn het slechtst
vertegenwoordigd. Saint-Saëns uitgezonderd, ontbreken van het Fransche répertoire
a l l e standaard-werken. Het overwicht der Duitschers is dus belangrijk en des te
zonderlinger omdat zij de kleinste groep vormen. Want bij hen ontbreken weer
volledig de Hongaren en de Tsjechen. Men kan daarom opnieuw concludeeren, dat
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het echt-Duitsche element een bedenkelijke overhand vertoont en het schijnt ons toe,
dat hier voor de tweede helft van het seizoen veel valt goed te maken.
Er blijkt verder uit het overzicht, dat de programma's van het Concertgebouw niet
alleen een ongezonde eenzijdigheid doch ook een ongezonden stilstand vertoonen.
Wij moesten daar reeds herhaalde malen op wijzen en wij zouden zelf in een circulus
vitiosus raken wanneer wij op de Concertgebouw-manier den lezer van het kastje
naar den muur bleven zenden. Het moet echter niemand verwonderen wanneer het
Bestuur op 't einde van dit seizoen weder een grooten noodkreet slaakt om steun. De
meeste abonné's redeneeren waarschijnlijk aldus, en men kan hen geen ongelijk
geven: ‘Wij hooren elk jaar dezelfde werken, wij hooren elk jaar dezelfde solisten
en wij lezen elk jaar dezelfde programma's. Laten wij ons abonnement een jaar
opschorten, of twee jaar, of zoolang de oorlog duurt. Er verandert voorloopig toch
niets.’ Het lijkt ons dan ook van de Bestuurszijde een ernstig gebrek aan inzicht, dat,
dunkt ons, vroeg of laat op een débâcle moet uitloopen. Eveneens hier valt er voor
de tweede helft van het seizoen veel goed te maken, schijnt ons.
Ten slotte blijkt, dat Wagner een abnormaal aandeel heeft in de programma's.
Zooals men weet is Wagner een componist van muziekdrama's en niet van
concertwerken. En het is telkens eene onbegrijpelijke fout, wanneer men muziek,
die op het tooneel pas tot haar hoogste potentie komt door het decor, door de
handeling, door den tekst, etc., in de concertzaal brengt. Deze gewoonte, overblijfsel
van een tijd toen Wagner nog gepopulariseerd moest worden, hoort niet thuis in een
Concertgebouw, dat aanspraken maakt op eene ethische, aesthetische en cultureele
bewindvoering. Hier valt voor de tweede helft van het seizoen dus wederom iets
goed te maken, wat meestal uit gemakzucht misdaan wordt.
Er blijkt ten allerlaatste uit het overzicht, dat er zoo goed als niets gedaan werd
voor de Nederlandsche muziek. Doch laten we daaraan geen woorden meer verspillen
en dit nuchtere feit dringend ter overweging geven aan leden der Tweede Kamer en
van den Gemeenteraad - wanneer er weer gepleit moet worden over subsidies.
Gisteren hadden wij een zeer geïnspireerd uur met Bruckner, wiens vierde Symphonie
wij herhaalde malen bewonderden onder leiding van Evert Cornelis. Ik heb een vrij
duidelijk vermoeden, dat deze jonge en zeer talentvolle dirigent een buitengewone
hoop energie nutteloos moet opkroppen, omdat hij in het Concertgebouw aan handen
en voeten gebonden is. Jonge en talentvolle dirigenten zijn niet gewoon om hun tijd
et slijten te midden van eindelooze herhalingen en daar dit vaststaat kom ik tot de
volgende hypothese; Evert Cornelis maakt een interessant programma op en
Mengelberg haalt er een streep door. Ik vrees echter, dat over deze situatie nog
uitvoerig en uitdrukkelijk geschreven zal moeten worden. Om te beginnen verwacht
ik eene formeele tegenspraak van den jongen en talentvollen dirigent.
Hugo Nolthenius, die in 1892 geboren is, speelde 't violoncel-concert van Lalo.
Het ontbrak dezen debuteerenden solist zoo volkomen aan alle zelfbeheersching, dat
ik onmogelijk eene waardeering kan geven van zijne techniek en ook niet kan schatten
wat zij in normale oogenblikken waard zal zijn.

Frankrijk en Wagner (ingezonden)
Monsieur le Rédacteur et cher Confrère,
L'appréciation que le Telegraaf a bien voulu porter sur un article paru récemment
sous ma signature dans la Revue de Hollande, vient de m'être communiquée.
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Voudriez-vous me permettre de faire appel à votre courtoisie confraternelle pour me
disculper de la critique un peu vive qu'elle renferme?
1e. Je ne crois pas m'être donné le ridicule de défendre Wagner, ni ses œuvres: ce
serait vouloir enfoncer une porte ouverte depuis longtemps.... Je n'ai pas même eu
l'intention de défendre ou de critiquer ses idées politiques, en étant borné à les exposer
objectivement, en une étude purement d o c u m e n t a i r e , où je me suis efforcé –
sans y réussir sans doute, – de mettre un peu d'ironie……
Des citations, fort diverses, que j'y ai accumulées avec intentions, il m'est apparu
avec évidence, – ainsi qu'à plusieurs de mes aînés qui l'avaient déjà abordé, – que la
question Wagner est, aujourd'hui comme il y a trente ans, purement commercial,
avec cette différence que Wagner étant depuis 1913, tombé dans le domaine public
(faut-il le répéter?), son œuvre, d'influence purement historique sur nos musiciens
a c t u e l s , ne peut, par son exploitation, que rapporter d'appréciables bénéfices à la
caisse des Auteurs et Compositeurs f r a n ç a i s .
2e. Loin d'avoir commis un acte germanophile et anti-français en publiant une
étude, préparée d'ailleurs depuis longtemps, j'ai conscience, au contraire d'avoir fait
œuvre bien française, c'est à dire de justice et d'impartialité, en essayant (sans trop
d'espoir d'y réussir!) de détruire une légende absurde qui n'a que trop duré. C'est la
propagation d'idées fausses de ce genre qui nous fait parfois tomber, en France, dans
des erreurs funestes dont nous éprouvons, aujourd'hui même les douloureux résultats.
La rédaction du 'Telegraaf' qui même [lees: mène] en pays neutre un si courageux
combat en faveur des Alliés, n'est-elle pas la première à savoir que ce n'est pas en
fermant les yeux ou en se bouchant les oreilles qu'on avancera l'heure de la justice
et de la victoire du droit?
Dans l'espoir que vous voudrez bien accueillir cette petite mise au point, je vous
prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur, l'expression de mes sentiments confraternels.
J.G. PROD'HOMME
Wij plaatsen dit schrijven van den heer Prod'homme zeer gaarne en drukken alleen
onze verbazing uit over het toeval, dat uit objectieve en doode documenten twee
zulke tegenstrijdige indrukken kunnen voortvloeien als die van den heer Prod'homme
en de onze.
Wij moeten echter erkennen, de portee van de 2e paragraaf niet te begrijpen, omdat
de heer Prod'homme de 'légende absurde qui n'a que trop duré' niet positief en bij
name noemt. Wij veronderstellen evenwel, dat de legende bedoeld wordt welke
Wagner een Pan-Germaan noemt, die gevaarlijk is voor Frankrijk. Kan de Heer
Prod'homme ons bewijzen, dat Wagner geenszins deze gevaarlijke Pan-Germaan is
– wij zullen het uitstekend vinden. Doch zoolang dit de onbeantwoorde quaestie
blijft, waarover deze polemiek trouwens loopt, en zoolang de heer Prod'homme deze
bewijzen wil zoeken in 'Deutsche Kunst und Deutsche Politik' (dat de polemiek
vooral over deze brochure gaat, wordt tot onze spijt geheel verzwegen) zullen wij
zoo vrij zijn aan de 'légende absurde' te blijven gelooven. Wij zullen er ook in de
tweede plaats aan blijven gelooven, zoolang de Fransche levende componisten (die
van de Wagner-recettes in Frankrijk dus nog slechts kunnen gedijen!!) het met ons
eens zijn. Of zouden ook zij ironisch zijn in hunne aanvallen?

Fransche opera: Madame Butterfly (Stadsschouwburg)
Er was hier, bij de Franschen, een beter décor, met een uitzicht op de pagodes van
Nagasaki, een gesoigneerder interieur, waar de liefde van Cio-Cio-San zonniger kan
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wachten over den bloesemenden achtergrond van een Japansch tuintje; et wordt zelfs
beter gezongen, geciviliseerder en academischer, maar bij eene Butterfly geef ik toch
verre de voorkeur aan de Italianen. Er is daar eene mysterieuse kracht, die ons dichter
brengt in den gloed der muziek; er is daar die onbeschrijfbare, magnetiseerende
stemming, als lucht welke men inademt; men vibreert daar in het geluid, dat atmosfeer
geworden is; de muziek is daar onmiddellijk, komt recht op u af; zij is ook
levensvatbaarder, omzweeft u overal en uit elken hoek. Zoo b.v. de finale van het
tweede bedrijf; het klinkt zuiver Venetiaansch, het is avondblauw getokkel uit de
verte, groot van verlangen en wijd van welving; het is vooral vol hartstocht van de
zachte schemering. Maar wie nuanceert 't zoo toefluisterend, zoo verliefd en zoo
warm van menschelijkheid als een Italiaansch dirigent; zoo natuurlijk en zoo populair?
Niettegensatande dat alles was mevr. Zorah Dorly eene zeldzaam brooze en
boeiende Butterfly; haar vibrato was vogelachtig teer en leek een triller; zij was
prachtig-ijl van stem en speelde naïef, kinderlijk, geraffineerd, met de kleine, vlugge
bewegingen van handen en lichaam, dat nooit bekoorlijker of subtieler leek dan
gisteravond; zij speelde flamboyant van schuchterheid, broos en goddelijk. En een
Pinkerton (Dister), eene Souzouki (Faber), of een Goro (Maudier), hoe voortreffelijk
ook - vooral de laatste, - kan men nooit roemen naast zulke Butterfly, die alle drie
bedrijven meesterlijk en volledig annexeert met hare overwinningszekere
persoonlijkheid.

Opera Italiana: La Tosca
‘Een lezer en vereerder van ware kunst’ uit Rotterdam schrijft mij een brief van vier
zijdjes over De geheimzinnige Verdwijning van Luigi Mazzoleni en vraagt mij om
opheldering, ‘ten gerieve van zanger, Recht en Publiek’. Het is een raadselachtig
geval, waarvoor men naar Ognibeni moet gaan op het Thorbeckeplein om Baldelli,
d'Andria of Reschiglian uit te hooren en geen woord uit hen te krijgen. A! hun respect
voor Cavaliere de Hondt! hun diplomatisch respect! Men zou dus Mazzoleni's hospita
moeten interviewen, of de verpleegsters op wie hij tijdens zijne ziekte verliefd is
geworden, of een portier van het Paleis, die de ongelooflijkste verhalen doet. De
waarheid, ‘lezer en vereerder van ware kunst’, is bij Cav. de Hondt niet te achterhalen.
Het is alleen 'n feit, dat Mazzoleni in 't begin van het seizoen niet zong, dat Mazzoleni
in 't verloop van het seizoen ziek werd en niet zong, dat Mazzoleni nu, in den bloei
van het seizoen, niet zingt. En wie zal mij zeggen wat het Cave Canem waard zou
zijn, wanneer Mazzoleni twee blinde-darmen had, of hoeveel hij er Cesaretti
toewenscht, die immers ook maar weinig zingt. Wie kent verder de overeenkomsten
en wie heeft de contracten gezien van den direttore?
Mazzoleni treedt niet op en hij zong gisteravond dus ook niet den Scarpia. Mijn
Rotterdamsche voorstander van ‘Recht, zanger en publiek’, zegt zeer juist, dat het
publiek van zijn artisten h o u d t en er trokken bij deze Tosca inderdaad vage
vermoedens en achterdochten door de ontevreden en min of meer onrustige zaal, wat
zeggen wil, dat men bij minder kalme volken van de aarde dan het Hollandsche, het
tooneel afgebroken zou hebben bij deze Tosca-opvoering. Doch er viel vanaf het
zijbalcon enkel een kop thee over eene dame in de stalles en dat was alles wat men
merkte van de agitatie.
Het was nochthans de slechtste voorstelling, die ik ooit in Amsterdam gezien heb.
Wij kennen de mysterieuse dessous niet en ik weet dus niet waarom mevr. Illiësco
klappertandde en vibreerde als een windmachine, ik weet dus niet, waarom op het
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tooneel alles ging en kwam als in de onbenulligste poppenkast, met kabeltouwen,
waarom het decor nog vreeselijker antiek was dan anders en nog brutaler rammelde,
waarom de muziek op ons neerzeeg als motregen.
Het is eene treurige geschiedenis. Cav. de Hondt heeft geene zangeres voor Tosca
en de dirigent Giovannelli kan ze niet maken. Mevr. Illiësco waarde rond over het
tooneel als de schim van Hamlet en deed niets dan zingen. Een bosch vol houtduiven
maar geene Tosca! een hooge sirene maar geene Tosca! Wat een vergissing! Zij doet
een moord alsof zij kust en zij kust alsof zij een schietgebedje opzegt; zij verdronk
zich dus alsof zij in de tram stapte. O hemel - en Caravadossi! wat mankeerde
Salvaneschi? Welke Werther of Wilhelm Meister had hij in zijn krop? Hoeveel
abdij-siroop van het klooster di santo Paolo is er noodig om een tenor zóó te olieën
of om een tenor van zijne keel te genezen? En de scène van de pijnbank! Welk eene
pijnbank voor den hoorder dit heele bedachtzame ensemble in de bedachtzame
operatie-kamer van een tehuis voor katers, waar de bedachtzame snijders den weg
niet eens wisten!
Het was een treurige geschiedenis. Want er resten niemand dan de koster, de
vluchteling (Baladelli) en Scarpia, die gezongen werd door Signor van Hulst. Hij
was de beste en dit is niet moeilijk geweest te midden van al die levenlooze
marionetten. Hij deed ook zijn best en Scarpia is eene rol waarvan men de allures
gemakkelijk aanleert. Hij doet ook op z'n Italiaansch, doch kon alleen zijn hooge
register nog niet verkleuren en het geschikt maken voor de Italiaansche stemming,
de Italiaansche warmte en het Italiaansche orchest. Hij valt er dus altijd nog wat uit
en ik vraag me af of hij après tout niet beter zou gedaan hebben om tegenover de
Nederlandsche Opera niet de extra-exorbitante beroemdheid uit te hangen, maar zich
minder baatzuchtig te wijden aan de nationale kunst - zoolang het kan. Want ik durf
van Hulst en Cav. de Hondt wel voorspellen, dat hij in het Italiaansche milieu n o o i t
een spontaan (en geldswaardig) succes zal behalen.
En deze treurige geschiedenis bij Tosca, de hartstochtelijke Tosca uit een of andere
middeleeuwsche en Venetiaansche kroniek, waar de tragische dingen zoo stil,
ingetoomd, hemelsblauw en onvermoeid gebeuren; waar alles gloeien moet en
onzichtbaar sidderen! Dat had een Mazzoleni alleen kunnen inspireeren en redden.

[Een symphonie van H. Goetz]
Het oude uiltje, dat Cornelis Dopper gisteren weer eens naar Athene heeft gedragen,
legde natuurlijk een goedkoop windei. Dat oude uiltje is de symphonie, welke nog
nèrgens repertoire kon worden, van een componist, die al 40 jaar dood is en over
wien faute de mieux de vaktijdschriften immer delireerden. Het windei is de half-leege
zaal en een succesje, dat ik alleen slechte operettes durf toewenschen; slechte
symphonieën kosten den auteur toch altijd nog veel moeite, die haar loon waard is.
Maar waarom bestaat er niemand in Amsterdam, die den heer Dopper, als hij het
zelf niet ziet, aan het verstand kan brengen, dat deze symphonie niemand zal bekoren
en het dus nutteloos is om ze te koopen met goede zilveren guldens of ze voor den
dag te halen? Ik zeg den heer Dopper ronduit, dat ik honderdmaal liever een werk
hoor van hem zelf; dat kost toch niet meer geld of tijd?
De componist van de genoemde symphonie is H. Goetz, een jong gestorven
‘toondichter’ († 1876!) en zooals men weet, heeft men tegenwoordig eene
verbazingwekkende belangstelling voor jong-gestorven kunstenaars, - geheel naar
het voorbeeld der goden van de bekende spreuk. Het zijn vooral de auteurs, die deze
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belangstelling aanwakkeren, omdat zij stof noodig hebben voor artikels. Wat kan er
rondom een jong kunstenaar, die heengaat, niet gebouwd worden ten voordeele van
de overlevenden? Zitten de overlevenden niet altijd als gieren te azen rond een jongen
meester om zich de schatten toe te eigenen, die de kunstenaar zelf ontdekte?
40 jaar na den dood is echter wel wat laat. Ik zou Dopper tenminste een
interessanter lijstje kunnen opmaken. En 40 jaar is zeker te laat voor de symphonie
van Goetz, welke een ondefinieerbaren schakel vormt tusschen verleden en heden,
welke als vorm in de klassieke verten staat, als inhoud heraut is van verschillende
meesters, die na het sterven van den auteur beroemd werden. Doch het zijn te vage
voorgevoelens welke deze heraut uitzong; hij stond tè veel in zijn eigene jeugdige
nevels om de gestalten klaar te omlijnen. Het eerste deel b.v. geeft eigenaardige
vergezichten op het thematisch procédé van Richard Strauss, maar boeit niet om de
eenvoudige reden, dat in de muziek gelijk in het leven vermoedens altijd hebben
moeten wijken voor de realiteit.
Ik herhaal dus, dat ik den heer Dopper een interessanter lijstje kan opmaken van
vroeg-gestorven auteurs en vooral van levende. Het schijnt me dan ook eene weinig
gelukkige aanbeveling voor de eventueele koopers van halve abonnementen, welke
onlangs weer werden aangekondigd, dat het concertleven zelfs op de financieele
keerpunten geen gunstiger auspiciën geeft dan deze.

Schäfer - Antonietti (Concertgebouw, kleine zaal) [Bach, Beethoven
en Schäfers nieuwe vioolsonate - een meesterwerk]
De voorspellingen, gisteravond bij Dirk Schäfer's nieuwe viool-sonate, konden niet
erg gelukkig zijn. De voornaamheid, de terughouding, de koele bezwijmingen van
Antonietti's spel zijn sinds lang spreekwoordelijk geworden en na Bach, na Beethoven
verwachtte ik geen oogenblik meer, dat hij zich zou wijzigen. Van een
violisten-standpunt bekeken, is alles wat Antonietti doet, nobel en zeer volmaakt,
het is zelfs fashionable; als violist ontbreekt het hem ook niet aan persoonlijke visies
en zoo hoort men in de kleur van zijn toon zeldzame mélanges van timbre, welke
doen denken aan de viola-d'amore; het is die sensitieve schaduw om den toon, welke
hem zijn mengsel geeft van zacht en wrang, licht en donker te zamen. Maar dat
schijnt voor Antonietti ook de hoogste verrukking te zijn: de viool volmaakt te
hanteeren in dit coloriet. En er mag in de muziek eene aarde vergaan - als de viool
maar onaantastbaar blijft.
Dat Schäfer speelt volgens geheel tegenovergestelde opvattingen, zullen beide
solisten zelf het best weten, vermoed ik. Bach verraadt niet veel geheimen, doch
Beethoven (30, II) des te meer en terwijl Antonietti bij deze sonate zijne viool
volmaakt hanteerde, gaf Schäfer eene apocalyps van geheimzinnige werelden;
Antonietti absolutist, Schäfer componeerend, met den fijnsten toets de schimmen
oproepend van het geluk en het verlangen, of schimmen van hartstocht en huivering,
of droomstreelingen in het meest extatische blauw als in het adagio.
De nieuwe sonate van Schäfer behoort tot de weinige meesterwerken, die er de
laatste 15 jaren in Europa geschreven zijn voor viool en me dunkt, dat een Isaye dit
stuk had moeten introduceeren of minstens iemand, die deze muziek even
gepassioneerd en even teeder kan aanvoelen als haar auteur. Want het voortdurende
tweevoud tusschen Antonietti heeft zich ook hier niet opgelost en het is zeer moeilijk
geweest om uit den dialoog der antipoden het totaal te construeeren van dit grandioze
werk.
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Langs een grooten omweg komt deze sonate uit de school van César Franck en ik
denk, dat iedereen zich hierover zal verwonderen. De wegen van Dirk Schäfer zullen
onnaspeurbaar blijven, zoolang men slechts sporadisch iets van hem hoort, terwijl
er dikwijls van hem gemusiceerd kon worden, als onze uitvoerenden niet allen met
blindheid geslagen waren voor de Nederlandsche muziek en dit is waarschijnlijk de
reden, waarom ik zoo weinig aanknoopingspunten vind tusschen het laatste werk en
Schäfer's vroegere composities. Ik kreeg den indruk, dat hij zijne tonaliteit geheel
veranderd en gerevolutionneerd heeft. Alles is gevonden in eene vrije conceptie van
melodie en harmonie, gelijk de Franschen die kennen, in een ononderbroken stroom
van klank met alle weerspiegelingen van den gloed, den gloed van het sibillijnsche
accent, een gloed, gelijk ik hem nooit gehoord heb in Schäfer, een voortdurenden
brand van passie op den donkeren levensachtergrond. Het is eene vervoering en eene
onophoudelijke wisseling tusschen deze opgetogen smart en schuchterheid. En
behalve de vioolsonate van Lekeu herinner ik mij geene muziek zóó donker-gloeiend,
mystiek en hymniseerend, behalve misschien ook Fransche strijk-quartetten.
Ik weet niet of men dit werk ‘begrepen’ heeft (bij de laatste noot verlangde ik
reeds naar de tweede uitvoering), maar Bach, Beethoven en Schäfer zijn alle drie
begroet met een buitengewoon enthousiasme.

Jean-Louis Pisuisse (Concertgebouw, kleine zaal) [Diepenbrocks Les
Poilus de l'Argonne roept en knetterend applaus op]
Jean-Louis Pisuisse, onze chat-noirist, onze montmartrien, palais-de-dansier en
levensliederaar, die op zoo deftige wijze het cabaret-kwaad in het groote dorp brengt
(wat doet hij in zijn zwart jasje denken aan een abbé!) en die 's levens schrijnende
lied maar onophoudelijk napapegaait met quasi-visioenen, quasi-sarcasmen,
quasi-tragiek, quasi-wrangheid, quasi-zielsbitterheden en quasi-humor, deze
Jean-Louis Pisuisse was vroeger misschien reeds zeer bedenkelijk, maar nu hij zich
geassocieerd heeft met Antoinette van Dijk, die bijna niet zingen kan, en met Jan
Hemsing, die heelemaal niet zingen kan, mag men vreezen, dat het binnenkort een
totale débâcle zal worden, die alleen nog bruikbaar is als propaganda voor den
volkszang.
Ik heb mij dus niet erg vermaakt met den Bretonschen visscher, met den ouden
bourgeois 1850, die met zijn oude bourgeoise 1850 een aarts-vervelend
Camera-obscura-tafereeltje ensceneerde; ik heb me verbeten bij de mismaakte tonen
van Hemsings Hullebroekje en Opzomertje, ik heb Antoinette van Dijk zelfs naar
eene operette gedacht, toen zij goddelijke liedjes van pl.m. 1550 voordroeg op het
slappe koord en ook er naast. Er was nauwelijks iets goeds, dit wil zeggen, die
onvergetelijke plastiek van het uitgeschreeuwde of uitgesnikte woord, dat recht,
lijnrecht, van het jammerlijke en komische leven komt.
Maar ik heb Jean-Louis Pisuisse veel en haast alles vergeven, omdat wij après tout
toch hebben liefgehad. Ja.... hij had zijn abbé-jakje uit kunnen doen en als poilu op
kunnen treden, even goed als hij zich 1850 costumeert of Bretonsch, hij had als poilu
een serie loopgraven-chansons kunnen zingen, wanneer het ‘levenslied’ hem werkelijk
ter harte ging en wanneer hij g e d u r f d had. Maar er zijn menschen, die nooit weten
van welken kant de wind waait en duivelsch bang zijn om zich te compromitteeren.
Hoe het ook zij, de heer Jean-Louis Pisuisse weet nu wat een applaus is, dat knettert
als Argonne-mitrailleur-vuur, wat zeg ik, een applaus, dat waanzinnig levensliedert.
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Hij zong ‘Les Poilus de l'Argonne’, de verzen van den soldaat Rameau, die onze
Parijsche correspondent den vorigen zomer publiceerde in ‘De Telegraaf’. Alphons
Diepenbrock schreef er eene muziek bij, die reeds gezongen werd achter het Fransche
front, bij het verre geschut, eene muziek op Spaansch rythme zou men zeggen, fel
en bewogen door eene furia francese, die u sidderen doet, ongelooflijk sidderen in
eene anti-boche vibratie van het edelste geweld, dat triompheert in de vrijheidlievende
Marseillaise. Het is de eerste keer sinds den oorlog, dat ik den Franschen kreet hoor
in de concertzaal; door het applaus, door de muziek en door de Marseillaise, die zich
voor den eersten keer manifesteerde in het altijd verborgen enthousiasme der harten.
Wat vergeeft men Pisuisse niet voor zulke nobele daad? Als men dan ten slotte de
laatste strofe hoort:
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
Peuples qui vont mourir pour vous!
Ils vont sous le canon qui tonne,
Ecraser la horde teutonne:
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
Et courant au devant des coups,
Ils vont déterrer de leurs trous
La louve germaine et ses loups!
Ce sont les Poilus de l'Argonne,
Peuples qui vont mourir pour vous!

het ‘peuples, qui vont mourir pour vous’ vooral, dan beken ik, dat men verscheurd
is door het heiligste der enthousiasmes en het oogenblik beleeft, dat eene eeuwigheid
waard is. En dan verwensch ik au comble den levensliederaar, die niet weet van
welken kant de wind waait en van pure kortzichtigheid den tekst waagt te verminken
en b.v. ‘rencontrer l'armée teutonne’ zet in plaats van ‘écraser la horde teutonne’!
Maar het heeft geklonken, eindelijk!, en wie zal het nu nog smoren?

Donald Tovey (Concertgebouw, kleine zaal) [Bach, Beethoven op.
110, Schumann en Chopin]
De pianist Tovey kon een halfbroer zijn van Cornelis Dopper; ik werd ten minste
den heelen avond herinnerd aan het cubistische wezen en de stukke muzikaliteit van
onzen Angelsaksischen Amsterdammer en daarmee is Tovey voor de helft
gekarakteriseerd. De andere helft is inderdaad weinig anders: rondborstig, zakelijk,
koel en zonder er doekjes om te winden; integendeel - hij speelt als Salome, die nog
maar aan den zevenden sluier danst; de noten vallen druppel voor druppel, met eene
mathematische zekerheid, die af en toe wel eens improvisatie wordt, doch dan ook
weer niet schijnt te improviseeren om buitengewone fantasma's op te roepen; de
aanslag is doorloopend krachtig, maar komt niet tot het herculische; hij is wat
krampachtig, vergt veel van de piano en maakt den klank meermalen heesch, vooral
in den discant; dat schorre werd bijna een obsessie, want in den aanslag bleek Tovey
het meest primitief en het minst geraffineerd.
Zijn programma was even degelijk als zijn spel: Bach, Beethoven (110), Schumann
(Phantasie) en Chopin.
Schumann klonk onbeschrijflijk vervelend, behalve de marsch natuurlijk, die een
complete Tannhäuser-marsch kon zijn. Van de rest kan ik niet voel zeggen, wijl men
mij toch niet zou gelooven. Maar als ik Pembaur bewonder, kan ik Tovey niet
bewonderen: dat zijn twee tegenstrijdige klimaten en omdat muziek eene essence is,
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welke de fijnste levensfuncties raakt, kan ik wel leven in de eene en niet in de andere.
Er is n.l. een hemelsbreed verschil tusschen den Beethoven van Pembaur en den
Beethoven van Tovey. Dat zijn niet eens halfbroers. En Chopin dito. Ik zal dus niet
naar zulke reproducties verlangen, die min of meer voortkomen uit den mechanischen
tijd, welke voor de muziek een ijstijd is, met alle respect voor eene virtuositeit en
een orgelgeluid als dat van Tovey. Maar ik respecteer het warme, bloeiende leven
méér.

Madame Charles Cahier (Concertgebouw) [Drie serre-stukjes van
Wagner en La Captive van Berlioz]
Madame Charles Cahier, Kejserl.-Kungl. Hofopera- & Kammar-Sangerska, gelijk
zij zich met even duidelijke volledigheid als neutraliteit is gaan noemen, werd niet
aan een of andere Duitsche grens vastgehouden gelijk Marie Freund, doch mocht
optreden.
Wij hooren deze altiste reeds enkele opeenvolgende jaren en toen zij zong in een
van de teederste atmosfeeren, waarmee Mahler zijne aarde omwolkt heeft, ‘Das Lied
von der Erde’, heb ik eene bewondering voor haar opgevat, die zeer sterk bleef. Dat
was eene creatie. Het spijt me dus des te meer, dat ik de kunstenares zie terugkeeren
met de gewone solisten-practijken en ik wil mij in de laatste plaats ter wille van
madame Cahier schuldig maken aan de absurditeit, om zulke practijken te
applaudisseeren. Zij zong de drie serre-stukjes van Wagner en hoe dikwijls hoorden
we nu al van de zon, die iederen avond hare schoone oogen rood weent! Laten wij
een schuchtere veronderstelling maken, madame Cahier; gij zongt deze serre-stukjes
dezen avond misschien voor den 200sten, misschien voor den 300sten keer, maar
zeker niet minder in uw leven, dat toch óók kort is, en gij zoudt verlangen, dat men
u huldigt om deze papegaaien-daad? Ik kan er het buitengewone niet van inzien, dat
gij voor de 300ste maal een klein brokje muziek goèd zoudt voordragen, ik kan me
slechts verbazen, dat ook ùw verstand, voortreffelijke, schijnt stil te staan. En deze
verbazing is de eenige hulde, welke ik u brengen mag. De groote tonen en de vele,
al te vele lucht, welke gij daarvoor gebruikt, hebben mij in geen enkele vervoering
gebracht. Het lied, waar even iets ritselde rond uwe stem, was La Captive van Berlioz,
en dat kwam misschien van de geheimzinnige ongewoonte.
Het spijt me, dat ik me voor de rest van het programma niet wenden kan tot
Mengelberg. Want Mengelberg is plotseling ongesteld geworden en ik vrees deze
ongesteldheid te storen. Het was anders weer een echt programma om er een week
lang de provinciale provincie mee te doorreizen en te epateeren, een programma, dat
wij moe beginnen te worden en dat zelfs Den Haag zou vervelen, blijkens een
ingezonden stuk in ‘Het Vaderland’ en de Haagsche critieken der laatste dagen. En
Cornelis Dopper kreeg eene zeer ongelukkige en kinderachtige erfenis met
Mengelbergs eerste symphonie van Johannes Brahms en Wagners
Tannhäuser-ouverture.

Het Hollandsche Strijkkwartet (Concertgebouw, kleine zaal) [Turina,
Roger-Ducasse en Debussy]
Er waren de 200 beroemde mannen uit Amsterdam en Laren-Blaricum, die de waarde
kennen van een stukje kunst, zes vierkante meter Oostersche stilte, welke eeuwig
wemelt uit een Aziatisch tapijt, waar zij teeder en eentonig werd ingezongen, of een
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Boeddhistisch reliquie, dat altijd onbegrensd schijnt te zijn van raadselen, of een
oude piano uit ongeveer 1750, of simpel een oude koperen lamp en kandelaar. Er
waren verder de 200 niet-beroemde mannen en vrouwen, die ik moeilijk kan
beschrijven maar die alle verband en alle verwantschappen hebben met de 200
beroemde. Er waren ten laatste 100 geheel onaanzienlijken, 100 eenzamen, die zonder
twijfel ieder hun droom najagen met een verweesd hart en tastende oogen. En er
klonk telkens een zeldzaam en groot applaus, telkens als men 't niet verwachtte, de
eene keer na een langzaam contemplatief stuk, dat den hoorder gekruist doet liggen
in een duizelingwekkenden zomeravond, waar hij de smart leert als hoogste zaligheid
der zinnen, - zóó ver voert deze muziek den mensch boven het waarschijnlijke leven
- den anderen keer na een grillige, phantastische muziek, die ritselt als bloemen en
bloemstengels, eene muziek, die violen met alten doet zingen als een vers van
Verlaine, melancholisch en schertsend, zonderling schertsend, uit allerlei verre en
dierbare herinneringen.
Vooral Roger-Ducasse en Debussy boeiden. Men begon met een werk van den
jongen Spanjaard Turina, die de formule nog niet geheel afleerde en b.v. een
leidmotief gebruikt, dat zijn werk slechts nadeelig werd, omdat het 't monotoon
maakte. Maar Turina's quartet is geïntoneerd in een mooie, weeke kleur en al wordt
ze ongelijk doorgevoerd of al behelpt ze zich met clichés, zij klinkt licht en bloeiend.
Roger-Ducasse's quartet echter overstelpte de hoorders en ik bewonder hun subtiele
onderscheidingsvermogen, want dit quartet van Ducasse lijkt me tien Turina's waard.
Ducasse is een leerling van Fauré en ofschoon het thema van 't laatste deel aan Fauré's
naam ontleend is en den meester herhaalde malen proclameert met de uitbundigheid
van een bohémien, heeft Ducasse niets van Fauré overgenomen dan diens wondere
en harmonieuse klaarheid.
Ducasse gebruikt dezelfde verfijnde techniek als Ravel, maar persoonlijk, die den
toon differentieert tot een astraliteit van geluid, dat wentelt rond de melodie, de
melodie, welke altijd simpel blijft, simpel als Mozart. Ducasse is een ongeëvenaard
colorist met dit fluïdum van geluid, dat onwezenlijk ruischt in de betooverendste
timbre's. Ducasse's rythmiek is buitengewoon geraffineerd, ingewikkeld en gevoelig.
Ducasse is ook een merkwaardig melodieën-vinder - en wat heeft men meer noodig,
om iemand uit te roepen tot groot meester?
Ik geloof dus, dat de Fransche kunst gisteravond hier met deze eerste uitvoeringen
een kleine overwinning behaalde - deze kunst mag dan nog beschouwd worden als
een Oostersch tapijt of een stukje Boeddhisme. Ik geloof, dat wij werkelijk een
belangrijken stap verder zijn in dezen loopgraven-oorlog, die jaren kan duren. Het
is immers geen quaestie van cubisme, futurisme of ander ‘vergis-me’, zooals men
tegenwoordig zegt, want ik laat dit soort van specialiseering over aan de Duitschers.
Het is simpel een quaestie van onwetendheid. Het valt den criticus-die-en-die, die
alle partituren van Strauss-Reger kocht en doorworstelde, doch zich nooit een werk
aanschaft van Debussy, Ravel of Albeniz, niet kwalijk te nemen, dat hij zijn lezers
verkeerd inlicht over zaken, waarvan hij geen begrip kan hebben. Zulke fouten in
onze muzikale samenleving zijn slechts langzamerhand te herstellen. Soms is een
half uur van innerlijke illuminatie voldoende, om iemand zijn eenzijdigheid voor
goed te doen inzien, soms duurt het een paar lustra.
Ondertusschen kan men arbeid als dien van het Hollandsch Strijkkwartet, niet te
veel waardeeren. Het was zoo voortreffelijk, wat Leijdensdorff, Mendes, Kint en
Canivez deden, dat ik gaarne een herhaling zou zien van dit concert.
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[Noviteiten: Regers Ballet-suite en Tschaikowsky's Veyvode o.l.v.
Evert Cornelis]
Willem Mengelberg is nog altijd ongesteld en wij hopen dat het K-K-brood, waarvan
hij aanstaande week weer enkele porties zal moeten innemen te Frankfort a.M., zijne
kwaal niet verergert.
Ditmaal erfde Evert Cornelis zijne plannen voor het Zondagmiddag-concert en
met deze plannen ook Mad. Charles Cahier. En het heeft mij buitengewoon
verwonderd, dat zij de liedjes van de zon, die elken avond hare schoone oogen
roodweent, de liedjes welke zij de heele week lang en overal in Nederland, waar een
bruikbaar gebouw was, dus Donderdag ook hier, gezongen geeft, gisteren nog eens
meende te moeten herhalen. Een goudmijntje zoo'n liederenschat! Maar wie eene
zangeres ten verderve wil voeren slaat haar met een klein repertoire. Iedere noot,
mevrouw, moet in dit geval geacheveerd zijn als een mooi oog en dat kan ik niet
roemen in uwe techniek. Met aanwending van veel en veel te veel lucht is uwe stem
uitstekend voor fresco-zang en geaccentueerde luidruchtigheid, maar de subtiele
intonaties, de fijne nuance, de soepele licht-aansprekende klank, die ook wel wat
minder vlak en minder oppervlakkig van bedoeling mocht zijn, schijnt niet tot uwe
eigenschappen te behooren. En wij beroemen er ons hier op, dat wij in rebus musicis
beschaafder zijn dan de Zweden of de Duitschers. Wij beschouwen onze solisten
meer als wijn-merken of andere handelswaar dan als kunstenaars. Wij nemen alles
wat men ons voorzet, omdat het Concertgebouw de reputatie heeft van een goed
huis, maar wij laten ons geen tweemaal beetnemen in zoo korten tijd. En ik heb er
een voorgevoel van, dat wij u gisteren voor 't laatst hoorden, want gij hebt niemand
bevredigd en dit zal op de volgende recette een slechten invloed hebben.
Cornelis gaf twee noviteiten: eene ballet-suite van Reger en een dramatisch verhaal
van Tschaikowsky. Van een Reger-ballet stelde ik mij kolossale enormiteiten voor,
doch het viel mee. Deze muziek behoort tot zijn laatste werken, maar speelt nog vóór
den oorlog, toen de Simplicissimus-caricaturen waarheidlievender en oprechter waren
dan tegenwoordig. Zoo'n caricatuur is zijne Colombine, eene ondefinieerbare vrouw,
pl.m. 45 jaar, zonder gestalte en met een ongelooflijke dosis burgerlijkheid. Zij is
zoo zwaar en zoo omvangrijk, dat ik aan eene grap dacht. Want alles in dit
ongelukkige werk kan opgevat worden als mauvaise plaisanterie. Het duet van Pierrot
en Pierrette is eene duidelijke parodie op Tristan, de ongehoorde banaliteit van den
Valse d'amour eene parodie op de banaliteiten van Strauss en in Arlequin hoort men
zooveel herinneringen aan Mahler, vooral in 't gebruik der houtblazers, dat men 't
alleen kan opvatten als mop. Het is echter jammer, dat men 't enkel kan hooren als
'n aartsvervelend stuk. Reger blijft steeds dezelfde: origineele passages wisselen
immer af met fragmenten, welke hij maar uit leerboeken behoefde over te schrijven
en met een gereduceerd orchestje als gisteren componeert hij nóg in de brij zooals
altijd. Het coloriet lag er geweldig dik op en zijn rythme bestond weer uit
gedaanteloosheden.
Tschaikowsky's ‘Veyvode’ is romantischer en indrukwekkender doch werd niet
uitgevoerd met den hartstocht, die onafscheidelijk schijnt van dit sombere
liefdesdrama. De partituur is vol impressionistisch nacht-grijs, fladderende geluiden,
die waren als schimmen, vol paardengedraaf en angststilte, muziek met persoonlijke
en waardevolle détails, met geniale momenten, maar over de contouren van het stuk
bleef men in het onzekere. Het passeert in een snel tempo, men voelt het aan uit de
verte doch weet niet, wat de indrukken bij een tweede auditie waard zijn. Ik kan
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Evert Cornelis slechts den raad geven om met deze tweede auditie niet lang te
wachten.
Er gaan over vele repetities in het Concertgebouw zulke legendaire verhalen, dat
men niet kan nalaten er de aandacht aan te schenken. Ik bedoel niet de voorbereidingen
van Mahlers Achtste, van Schönbergs Gurre-lieder, van Strauss' Alpensinfonie
waarschijnlijk, doch de simpele symphonieën van Beethoven en andere oude meesters,
wier werken geen enkele liefde te verliezen hebben en wier instandhouding tallooze
werkuren vergt van het orchest, - vooral wanneer Mengelberg dirigeert. Ik stel de
eenvoudige vraag of het niet beter zou zijn om van het orchest geen Beethoven- of
Strauss-automaat te maken en alle energie, die voor deze honderdmaal gespeelde
componisten verkwist wordt, aan te wenden voor de z e l d z a m e meesters als
Debussy b.v., wiens Après-midi d'un Faune gisteren ging? Dan kregen wij in de
muziek zeker ‘les frissons de la chair’, het onrustige verlangen, het kristallen geluid,
de klaarheid der druiven, het lachende, den zomerhemel, de weelderigheid der
atmosfeer, de betoovering.

Louise (Stadsschouwburg)
Parijs is eigenlijk niet heelemaal wakker geworden. Het bleef eene berceuse, eene
zeer correcte en goed-verzorgde berceuse, maar wij zijn nauwlijks gekomen tot eene
verbazing, laat staan dus eene overrompeling. Fouten zag men er niet veel. Het
scheen, dat enkele cris de Paris niet op tijd waren aangekomen en dat andere Cris
vergeten hadden den luisten toon te treffen. 't Eerste tableau, tweede bedrijf, bleef
ook zeer mat en vervelend van uitgerafelde geheimzinnigheid; 't ensemble der
Bohémiens miste zijn effect, het was misschien goed bezet, maar slecht ingespeeld.
Alles teemde een beetje, het lodderoogde en luilakte te midden van de zeer schoone
en zeer geperfectionneerde harmonieën. Ook de Montmartre-scène ging maar zoo-zoo:
prachtigen koorklank en een goed orchestje op 't tooneel, maar als regie een kleurlooze
mislukking, een warboel van rommel en élégance. In de bezetting der moederrol
heeft men gemeend nog geen verandering te moeten brengen en de entrée van Mme.
E. Bennett, al heeft zij bijgeleerd in haar spel, paste zich weinig aan bij het geval.
De stem klappermolent ook nog altijd te veel in dit milieu van Fransche timbre's.
Het geheel gaf mij den indruk van een vrij goed geslaagde generale repetitie en
ik kan het tekort aan leven, tekort aan tempo, tekort aan rythme, tekort aan muzikale
passie dezen keer slechts wijten aan den dirigent Deveux. Mme. Luart zong de Louise
en al is zij geene midinette, zij is eene zangeres met ragfijne welvingen van klank,
die den ganschen avond boeien als kunstwerk op zichzelf. Beckmans is een Vader
voor wien men steeds respect zal hebben, maar tegen den Julien van Dister had ik
allerlei intieme bedenkingen. Het klonk onvrij en zoo weinig bezield, dat hij wel
slecht gedisponeerd zal zijn geweest. En de rest der 40 solisten is door geen enkele
eigenschap van haar achtergrond gekomen.
Serieuse critiek kon eigenlijk geen enkel tooneel lijden van deze voorstelling. Het
gróótste moment van Louise, de hymne aan Parijs, trof meer door de illuminatie en
het schamele vuurwerk, dan door eene hechte eenheid van het duet, het minste wat
men mag vergen en dat was een misselijk teeken. Maar een ‘huis vol menschen’
applaudisseerde - al was het niet fanatiek - zoo sterk zijn liefde en herinnering.

Arnold Spoel (Concertgebouw, kleine zaal)
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Als deze tijden tot rust gekomen zijn en wij zitten over eenige jaren treurend bij de
ruïnes van het Volkszang-Jeruzalem, dan wordt Arnold Spoel, een der profeten van
het ‘lied in den volkstoon’, waarschijnlijk een roman-type, gelijk er voorkomen in
de Camera Obscura of de verzamelde werken van den Schoolmeester, een nieuwe
mijnheer Dadelpracht misschien en er zal zonder twijfel iemand gevonden worden,
die 't zij de belachelijkheid, 't zij de waarde van den heer Spoel onsterfelijk maakt.
Ik geef er de voorkeur aan om noch 't een noch 't ander te behandelen.
De heer Spoel kondigt driedubbel een avond aan van ‘humor en vroolijkheid’. Hij
moet zelf weten, wat hij daaronder verstaat, want dat zal ook in den toekomstigen
roman behandeld worden. Hij geeft voor muziek te maken en muziek te bevorderen
en moet zelf weten wat hij daaronder verstaat; een hoofdstuk apart voor den
toekomstigen roman is het publiek, het goedige publiek uit den gegoeden stand, dat
zich door den heer Spoel zonderlinge illusies laat suggereeren, als wij 't ons in onze
jeugd lieten doen door den impresario der Jan-Klaassenkast uit het
Gebed-zonder-Eind.
Maar, ik weet wel, dat deze heer Dadelpracht beter op zijn plaats is als
Chorrepetitor, zooals men uit Den Haag meldt, bij de Nieuwe Duitsche Opera, die
een nieuw gat komt slaan in ons nationale element, dan als leider van ons volk.

Madrigaal-vereeniging (Concertgebouw, grote zaal) [Palestrina,
Sweelinck, Gastoldi, Waelrant, Ingenhoven en Diepenbrock]
Ongeveer hetzelfde programma, dat Sem Dresden met zijn Madrigaal-vereeniging
eenigen tijd geleden uitvoerde in de kleine zaal van het Concertgebouw, werd gisteren
herhaald in de groote zaal. De dag was mooi van vochtig zonlicht en het publiek zat
dus schraal tegenover het groote en leege podium, welks ruimte de acht zangers
verzwolg. Maar de weg des roems is nog langer en moeilijker dan de weg der deugd
en ik hoop, dat de Madrigaal-vereeniging haar teleurstelling te boven komt. Want ik
hoorde zelden een zoo gecristalliseerde muziek als gisteren. De leegte en de holle
stilte der zaal verstrooiden den klank en verminderden hem tot een wonderlijk broos,
klaar en stralend geluid, waarvan de harmonie geheel nieuwe en ongekende
schoonheid kreeg. Een gewone drieklank had iets verrukkelijks.
Er werd gezongen van Palestrina (fragmenten uit de Missa Brevis), van Sweelinck,
Gastoldi, Waelrant, Ingenhoven (o bone Jesu en het uiterst moeilijke ‘Nous n'irons
plus au bois’), Diepenbrock (Auf dem See, Dämmerung en Den Uil), met
verschillende onverwachte successen.

Donald F. Tovey (Concertgebouw, kleine zaal) [Eigen composities
en het Pianokwintet van César Franck]
Tovey zag er weer zoo ascetisch uit, zoo pasgeboren en intelligent, hij speelde weer
zoo grillig, nu cerebraal tikkend en droog, dan even toetsen-streelend en bewogen,
dat ik ten slotte met een kleinen weemoed terug denk een dezen oprechten, naïeven
en begaafden musicus. Het eerste, wat hij van zijne composities gaf was goed en het
tweede deugde ook niet. Het klinkt welluidend, spontaan, geanimeerd, maar kan ik
't helpen, dat Cesar Franck het dertig jaar geleden al beter componeerde! Een coulant
trio voor piano, viool en violoncel, eene aria met tien variaties, waarbij het thema
verdienstelijk wordt weggesmokkeld en doorloopend een uitstekenden puzzle vormt,
eene behandeling van het strijkkwartet, die al nauwlijks bij Beethoven is, en eene
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oneindige eentonigheid, eene woestijn van muziek-algebra... wat baat het den mensch
dikwijls dat hij jaren lang in Duitschland woont, het paradijs der muziek? en dat hij
de onschatbare medewerking heeft van het Hollandsch Strijkkwartet?
César Francks Piano-kwintet vormde eene gelukkige oase. Het weeklaagde zacht
in zijne eeuwige deining van half-tonen, het stormde soms in rukkende rythmen, het
zong in een kalmen, verren nacht, het zong langzaam en onsterfelijk op uit den Lento
der eerste viool, het waarde even rond met wankelende, passielooze schimmen, het
weeklaagde weer zijne onbestemde deining en eindigde zonder vrede maar lyrisch.
Het kwartet speelde prachtig en Tovey paste zich aan. Doch meermalen remde hij
geheel noodeloos - als er een hartstocht van melodie moest ontbloeien en uitbarsten
in bloei.

Nederlandsche opera: De Vertellingen van Hoffmann (Paleis voor
Volksvlijt)
De Nederlandsche Opera is in het gelukkige stadium, waarbij men de eischen, welke
zij zichzelf heeft te stellen en de eischen, welke wij haar moeten stellen, duidelijk
kan omlijnen. Zij werkte een paar maanden met resultaten, die nog altijd niet positief
werden en het zou jammer zijn wanneer dit niet veranderde.
Reeds bij de eerste voorstelling zat men in een decor en in requisieten, welke het
onmogelijke naderden; bij de Herbergprinses was 't beter, maar nog altijd middelmatig
en ongeorganiseerd, bij de derde (De Vertellingen van Hoffmann) heeft men het
onmogelijke overtroffen. Ik dacht, dat alleen de Italiaansche Opera rechten had op
zulk een abacadabra van stijl en van smaak, doch hier scheen in één opera te herleven,
wat men anders voor drie noodig heeft. Het eerste bedrijf leek een Avondmaal van
een slecht meester in plaats van een kroeg, het tweede een Alhambra in plaats van
een uitvinders-kamer, het derde kon ik slechts thuis brengen in La Juive, het vierde
was natuurlijk weer een Avondmaal. Om van de costumes te zwijgen...
De Nederlandsche Opera heeft dus dringend een regisseur noodig.
Reeds bij de eerste voorstelling zat men te midden van de troosteloosheid der
vrijbiljetten, bij de overige (uitgezonderd de Zondagmiddagen) was het ook zoo en
gisteravond scheen 't zijn hoogtepunt te bereiken. Het systeem is niet alleen verkeerd
in het algemeen, doch ten opzichte van een wordend gezelschap is deze
struisvogelpolitiek verderfelijk. Het schijnt mij beter en openhartiger om ons een
juist inzicht te geven in de appreciaties van het Nederlandsche volk (wanneer het
moet dokken) en het schijnt mij van meer durf en meer enthusiasme te getuigen,
wanneer men eene half-leege of kwart-leege zaal in de oogen kan zien. Het schijnt
me ook geen eer voor deze onderneming om (gesteld de mogelijkheid!) dood te
bloeden en te sneuvelen voor een gratis-gevulden, vreedzamen schouwburg, waarvan
de vrijkaartjes altijd cynisch genoeg zijn om geen enkel enthusiasme te kennen.
Wanneer dus dit misbruik niet verdwijnt zat de Nederlandsche Opera hare eigen
reputatie ruïneeren en dit is reeds een voldoende reden om de leiders, aan wie deze
tak van dienst is toegevallen, eene andere plaats aan te wijzen. Volgens inlichtingen
trouwens, welke mij van allerlei zijden bereikten, schijnt de administratie der Ned.
Opera lang niet voor hare taak berekend te zijn.
En reeds bij de eerste voorstellen werkten zangers mede, die, met hoeveel respect
zij en wij ook terugzien op een belangrijk of roemvol verleden, niet meer passen in
de nieuwe omgeving en haar meer kwaad dan goed doen. Het is niet prettig om een
zangeres, die haar vijf-en-twintig-jarige jubileum vierde en een standbeeldje kreeg
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in den Stadsschouwburg, tot dwingen tot nonactiviteit doch, wat rest mij anders dan
haar den harden raad te geven, wanneer zij zelf niet merkt, dat zij bezig is hare
reputatie met animo af te breken? Mevrouw Engelen - Sewing speelde gisteravond
de Pop, eene rol, waarbij men een beetje ontzielden klank verdraagt, maar geen
valschen en zóó verdorden klank. Men hoort melancholisch aan, hoe bijna geen
enkele noot juist trof en dat na 25 jaren techniek en 25 jaren triomf; en men ziet het
melancholisch aan, hoe men de zangeres nog eenigen tijd zal moeten bezweren om
zich in 's hemels naam rekenschap te geven van deze realiteit.
Dit is ook van toepassing op sommige andere medewerkers, die nobeler zouden
arbeiden, waarneer zij de jonge krachten den weg wezen en hun den weg vrij lieten.
De conclusie ligt dus ook hier voor de hand en men verwacht slechts dat de directie
krachtiger zal ingrijpen en elke omstandigheid zal trotseeren.
Ik vermoed, dat niemand mij zal verdenken van neigingen om de Ned. Opera den
doodsteek te geven. Integendeel. Nu ik nog geen enkele zoo goede voorstelling van
dit gezelschap gezien heb, komt het paardemiddel van pas. Ik ben gisteravond, zonder
omwezen, geboeid, geroerd en zelfs meegesleept. Het derde bedrijf was onverwacht
en magnifiek; een beetje drakerig, maar het leefde; een beetje te voorzichtig
gedirigeerd, maar tóch gloeiend en dramatisch. Mej. Seroen als Antonia was een
bloemperk huldigingen waard, prachtig van stem, prachtig in de blankheid der gestalte
en hoe doorleefd van zang! Paul Pul (Doctor Mirakel) en Coen Muller (Crespel)
verbaasden ieder met hunne rijke stem, goede actie en goed ensemble. Wat een
terzetten hoorde men hier, ook met den tenor De Vos (Hoffmann) en ook met de
stem van Antonia's moeder (mej. Van Beekum), terzetten, altijd voortreffelijk van
sonoriteit en groot van lyriek!
Meylink, van wien ik al veel meer goeds kan zeggen, dan drie weken geleden,
speelde den Spalanzani, Herre de Vos Frans, Van der Ploeg Coppelius en Van Raalte
dirigeerde. Zou het niet jammer zijn als werkelijk de catastrophe kwam, die al deze
uitstekende, jonge kunstenaars weer uit elkaar joeg en is die jammerlijke mogelijkheid
niet eene kleine serie waarschuwingen waard? Er is in zoo korten tijd nog nooit zoo
hard gewerkt en zooveel bereikt - er zijn enkel een paar krasse maatregelen noodig
om vruchtbaar verder te arbeiden aan de toekomst, welke mij te midden van de
gebrokenheid en het wankelende nog zeker toeschijnt.

[Mahlers Vierde]
De tijden veranderen en wij veranderen niet mee. Het is al lang geleden, dat
Mengelberg Mahlers Vierde dirigeerde - misschien een jaar - en zij speelt reeds in
de herinnering, in het verleden. Gij weet, hoe de herinnering gelukkig maakt en gij
begrijpt dus, hoe het gelukswezen van deze symphonie vermeerderd is. Dat torende
langzamerhand op, ijl en begeerend, het had een mystieken ondergrond van
dooden-liefelijkheid, hemelsche gracie en bovenaardschen toon; daarlangs rezen
onze persoonlijke intuïtie en onze vèrgezichten, die nog wonderbare dingen lieten
gebeuren rondom en in den zwevenden klank, visioenen van wijd-open licht, als een
openbaring van melodie wegstierf in een hiëratisch ruischen, visioenen van
woud-kleur en onbegrepen vogelen-geluid vage gedaanten achter nevels van violet
en geel, zeldzame tintelingen in de huiverende stemming, visioenen van eeuwige
stilte, die God-zelf is, volgens woorden van Boehme, visioen van hooge swart, smart,
die wij beminden, omdat ze teeder zong als dat sonnet van Kloos, ‘de boomen dorren
in het laat seizoen’, omdat zij zong met eene teederheid, welke tragisch is en de
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meeste pijn doet, en visioenen ten laatste van het groote geluk, van de noodlottige
godheid, waarin we meenden te verzinken, omstraald van den melodieën-vrede der
Elyseesche velden.
Dat is allemaal teruggekeerd. Wij zijn zelfs enthousiaster geweest dan ooit. Wij
zijn aangegrepen door een soort barmhartigheid, nu hier een liefelijke dood lokt,
terwijl we een paar uren van ons af den wreeden dood in het leven zien tasten. Er
was ook niets wrangs in het enthousiasme; het daverde. En ik verwonderde me even,
te midden van de realiteit te staan, toen ik dit eigenaardige schimmenspel verliet;
want het is toch schimmenspel, niet waar, dat men doodenzang applaudisseert, terwijl
men te midden van de gruwelijke vrees staat.
Wij veranderen dus niet en ik behoef u niet te zeggen, of Mengelberg en zijn
orchest subliem zijn geweest; nooit hoorde men de fonteinen der houtblazers zoo
klaar en zoo melancholiek, nooit hoorde men het lied der violen zoo aetherisch en
zoo hartstochtelijk. Rijnbergen speelde den Doodendans romantieker, grilliger en
snerpender dan Zimmermann 't gedaan zou hebben en het leek me duidelijker, dat
de muziek eene macabre wereld voorstelde. Mej. Riek Frank zong ‘Das Himmlische
Leben’. Te midden van het fluisteren der instrumenten zong zij bij het begin wat
onzeker, doch herstelde zich spoedig in het realistisch gekir van deze hemelsche
vreugde. En waar het goddelijke inzette trof zij het goddelijke accent.

[Alexander Schmuller, Marix Loevensohn en Dirk Schäfer, solo en
als trio]
Op het verre podium stonden de storm-, donder- en wind-machines voor Strauss'
aanstaande Alpensinfonie, en het lichtelijke Falstaff-type van Schäfer, de
Paganini-kraaien-physionomie van Alexander Schmuller verdronken in de verte, in
de ruimte, in de klankledigheid - dat was alles wat op den horizon herinnerde aan
den watersnood, waarvoor het concert gegeven werd. Het leek een ongeorganiseerde
uitvoering, er was geene Adorata, die programma's verkocht en we stonden weer een
beetje erg naast de bedoeling; ofschoon er ruim een halve zaal publiek was.
Ik heb de beste herinneringen aan Beethovens Appasionata, waar Schäfer passieof angst-kreten speelde, die men zich werkelijk lang herinnert. En dat razende,
opschuddende tempo der finale! Van Marix Loevensohn, die een solo-suite van Bach
gaf, vergeet ik nooit meer het instrument, dat ik voor 't eerst alleen hoorde. Het is
van eene onvergelijkelijk streelende zachtheid en zal hier spoedig beroemd zijn; een
cello, waarvan één dood-gewone klank al bevangt met schoonheid; hij ruischt als
een betooverde harp. Maar Loevensohn moet bij zulk een instrument niet zoo veel
en niet zoo dicht bij den kam strijken. Van Schmuller was Bach's Ciaconna snel en
uitstekend, met accoorden-rukken, die de verhevenheid goddank braken, en met
bravoer, die boeide. Tijd: 14½ minuut.
Toen gingen de drie kunstenaars samenspelen in een trio (70, I) van Beethoven.
En het was goed in de maat, goed geteld, en lang, zeer lang.

Ignaz Friedmann (Concertgebouw, kleine zaal) [Chopin-avond]
Een uurtje boksen met Chopin is toch maar verrukkelijk; zoo'n lange serie
knocked-out's, een opluchting en een overwinning; fameus, famous! aber F r i e d m ann
soll er nicht heissen, om ook eens uit een van Wagners 13 drama's te citeeren. Want
wij hebben gisteravond met een helden-mensch verkeerd, een pianist met den
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über-aanslag, een mensch, die den waren commando-klank, het ware
commando-accoord heeft en den parade-pas; een pianist van luidende klokken en
vlaggende straten, een frischer-fröhlicher Donner-pianist, een
Immer-feste-druff-klavier-maarschalk, een helden-mensch en een groot virtuoos.
Een groot virtuoos, daar valt niet aan te twijfelen. Wie eene piano zoo logisch en
zoo bedachtzaam kan ranselen, is een meester der techniek: wie te midden van een
goed-geslaagden donder een decrescendo maakt, dat wegvloeit in een zoo
spiegelgladden en kristallen klank, kon een groot kunstenaar zijn van het eene uiterste
tot het andere.
Friedmann echter schijnt de opvatting te huldigen, die een paar weken geleden
nog in een Duitsch muziek-tijdschrift werd uitgedrukt: dat aan Chopin niets ontbreekt
dan een beetje Deutschtum om een werkelijk bewonderenswaardig componist te
zijn! Chopin immers is bijna een slecht auteur. Hij heeft eene haast immoreele
gevoeligheid; hij is in zijne chromatiek en in den grilligen bouw zijner rythmen,
zijner melodieën, zijner stukken wat hysterisch en een beetje pervers. Hij leefde met
George Sand o.a. Hij maakte pianissimi, waarvan men duizelde, zoo geraffineerd
luchtledig als hij ze gaf. En dat alles moet wat geïnstrumenteerd en
gemonumentaliseerd worden. Man braucht tegenwoordig slechts Titans en gesunde
Jungen met groote, ronde hoofden. Man braucht tegenwoordig auch keine Träume
und tiefe Augen. Kracht, kracht! Veldslagen in de orchesten van honderd-veertig
man en veldslagen achter de witte en zwarte toetsen. Geene poëzie, zelfs geene
diplomatische academismen van droogheid, maar vegen van klank, opstoppers van
geluid, onsamenhangende vlagen en gruwelijke flarden van muziek, waarbij de
reusachtige vleugel staat te trilbeven.
Dat werd Chopin met zijne Nocturnes, dansen, etudes, zijne sonate (58), zijn
beroemde Polonaise, - Chopin onder klauw-handen van Friedmann, die tòch een
groot virtuoos is.

Joh. Verster (Concertgebouw, kleine zaal) [Rameau, Fauré, Franck,
Ravel en Debussy]
Johan Verster speelde gisteravond van Rameau, Fauré, Franck, Ravel en Debussy
en ik herinner het me vooral als zonderling doorelkaarloopende kleuren en motieven.
Bij ieder stukje preludeerde Verster even, als riep hij eene herinnering wakker, en
deze preludes, fijn van toets en fijn van intuïtie, een oogenblik van visie op het werk
dat komen moest, gaven me een impressionistisch resumé van de muziek, en de
muziek zelf boeide me nauwlijks meer. En langzaam, onmerkbaar langzaam en
gevoelig was de welving naar de verschillende stijlen; alles vloeide ineen. Verster
is blind en blinden hebben deze eigenaardige vogelvlucht-voorstellingen, wier
wazigheid dikwijls bekoorlijk is en altijd melancholisch stemt.
Achter dezen sluier van geheimzinnigheid, die alle reliëf ophief, tastte hij naar
den zeldzaamsten klank en gaf hem soms ook. Ik denk b.v. aan het begin van
Debussy's ‘l'Isle joyeuse’, een echo, een plotseling gerucht van vreugde, prachtig
geïntoneerd. Ik denk aan de sonatine van Ravel, eene noviteit, welke de zienden
altijd voorbij gingen; een klein, gebrandschilderd muziekje, kort en zacht, soms
hevig, een miniatuurtje van een paar expressieve lijnen, en meesterlijk van classicisme.
Zoo zou Beethoven nu ook eene sonatine componeeren in dat vage, simpele timbre,
dat modern is van sentiment en uiterst eenvoudig van structuur.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Verster is een leerling van Dirk Schäfer en zoowel zijne geestesrichting als zijne
zeer voortreffelijke techniek vonden hier een uitgangspunt, dat góed moest eindigen.
Het concert eindigde ook met die gelukwenschen voor de toekomst: kransen en
enthousiasme van vele hoorders.

Duetten-avond (Concertgebouw, kleine zaal) [Henriëtte en Anna
Roll m.m.v. Carl Oberstadt en Charles van Isterdael]
Bij ééne vrouw hooren bloemen, bij twee vrouwen hooren dus véél bloemen. Het
werd langzamerhand een huldigingsfeest, waar niets ontbrak dan de fotograaf. En
van het verhevene, dat Beethoven meestal voor moest stellen, van het ridicule, dat
een pas van 't verhevene stond en voorgesteld werd door Reger, raakten we allengs
in de conversatie-kunst, die de schoonheid het best scheen te kunnen benaderen voor
dat de Duitschers alles lieten spelen in den ‘schoot der Godheid’. Een scherzo van
Saint-Saëns, maar een gewone dans, doch met zooveel liefde voor het mooie rythme
en den mooien klank gecomponeerd, dat alleen vrouwenhanden 't kunnen stileeren
met alle insinueerende bekoring, dit scherzo was eigenlijk voor de dames Roll het
hoogtepunt. Twee moderne, kleurlooze piano's, die zooveel sierlijks doen ontluiken!...
Het was conversatie-kunst, zooals muziek van Beethoven, Mozart, Haydn en Bach
dikwijls ook, vereerders van het bovenaardsche, conversatie-kunst was. En wat Reger
was weet ik niet. ‘Variaties en Fuga’ voor twee piano's op een vriendelijk klassiek
thema behoeven niet noodzakelijk vervelend en eentonig te zijn. Twee piano's zijn
er ook niet altijd om een storm te laten losbarsten over een vriendelijk thema. Maar
variaties, eene fuga en Reger zijn er slechts om ons te wikkelen in een nacht van
doodgeboren klank. Deze drie zijn er slechts om zoo slaperig te maken, dat men zelfs
niet den lust heeft om den ijverigsten schepper dier monotone duisternis een beetje
energiek te verdoemen. Doch dat drievoudige boerenbedrog schijnt een kleine mode
te zijn onder de vakmusici (die men wat droogheid niet kwalijk moet nemen) en de
dames Roll hebben met veel overdaad van techniek aan deze mode geofferd.
Er waren twee medewerkers bij dit concert: Carl Oberstadt en Charles van Isterdael,
die beiden in Den Haag hunne residentie hebben en zelden of nooit hier komen. Ik
hoorde ze dus voor 't eerst en zij introduceerden eene Spaansche Rhapsodie voor
piano en violoncel, waarvan Oberstadt de auteur is.
Ik kon niet wennen aan den toon van Isterdael. Wij zijn hier minder ruige
violoncellen gewend, wij beminnen meer het raffinement, dat we al zoo lang hooren
in alle nuances. En in 't hoogste register der la zingt bij Isterdael wel iets wonderlijks,
een zeldzaam streelende mengeling van fluit-geluid en alt, maar de rest, en dat zijn
3½ snaar, gaven me niet meer dan de schoonheid eener ruïne. Het is misschien de
fatale invloed van langdurig orkest-spel, waar de violoncel, evenals de andere strijkers,
te veel moet over-krassen; misschien ook is het een indispositie geweest van den
speler. Ik kan het niet zeggen, want aan de virtuositeit ontbrak niets.
De Spaansche Rhapsodie van Oberstadt is een werk op Spaansche volksmelodieën,
die een oude truc geworden zijn. Maar al deed Chabrier 't reeds brillanter in de
fonkelingen der tamboerijnen, Bizet gevoeliger en dramatischer, Debussy, Ravel en
Albeniz magischer, aromatischer, huiveringwekkender van zomernachtreflexen,
Oberstadt deed 't alleen folkloristisch en toch voelt men 't hart opengaan bij deze
warmte en hartstocht van melodie, welke altijd effectvol is geëssencerd.
Van Isterdael speelde met Henriette Roll ook eene sonate van Debussy, die een
zijner laatste werken schijnt te zijn: een proloog, eene serenade en eene finale. Een
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proloog met vele en teedere invitations à l'amour. Melodische recitatieven op stille
accoorden, die klinken en wegsterven; een schemerend en gepassioneerd voorspel
tot die warrelende scherts van pizzicati tusschen cello en piano, waaruit af en toe een
toon ontbloeit, een hartverscheurende toon van heerlijkheid, die weer oplost in de
haast der finale.
Het was eene eerste uitvoering, waarvan ik slechts eene tweede kan wenschen. Er
ontbrak tóch iets aan het spel van Isterdael, dat hij zelf slechts kan verklaren.

N.V. Tooneelvereeniging: De Triomf van Bacchus
Het is ten slotte, wat een tooneel-criticus er van moge zeggen, eene opera zonder
zangers. De muziek bij Bacchus' Triomf begint als een drama van Maeterlinck in
onderaardsche gewelven van klank en wordt eene mooi-gecadenceerde ouverture,
èchte muziek - zoowel in de geheimzinnigheid dier onderaardsche klanken, welke
later nog terug neurieën bij de kleurlicht-tooverende Siegesallee van versteenden,
als ècht in het vroolijke rythme en de vroolijke melodie.
Ik herinner me marschen en walsen, die successen zouden worden in de operette,
doch wie heeft bij woorden van Barbarossa ooren voor muziek-successen? De muziek
is nooit volmaakter dienares geweest dan hier en zij laat zelfs wat met zich sollen.
Zij fluistert dikwijls maar even alsof het orchest verdekt was, en gaat onder in den
humor, zij moet zich parodieeren met dol-drieste harmonica's en zij speelt clown op
het bellen-rythme van een paardetuig! Het is al prachtig dat Richard Heuckeroth dit
klaar speelde met allerlei instrumentalen gijn en ik had hem ook den gramofoon van
koning Salomo willen hooren illustreeren. Maar als Barbarossa lyrisch wordt, ja
lyrisch! zooals bij het sonnet op de oogen van Palincka, bij het steenen-beelden-spel,
bij het liefdes-duet, bij de romance der twee menschenkinderen aan het zeestrand,
daar maakte Heuckereth merkwaardige dingen, die men gaarne even omhelst en
na-tuurt, mooie cantilenes en een zoet-vloeiend orchest.
Laroche schiep zich om tot een prachtig faun-type op z'n Jordaens' en ik geloof,
dat Heuckeroth dit grandioos-groene en lachende personnage vergeten heeft. Hij had
het realistischer kunnen markeeren gelijk hij Zeus fanfaren-helmen opzet te midden
van donder, gelijk hij de wacht in het geweer laat komen op eene wijze, die alleen
komisch-Berlijnsch kan zijn, en gelijk hij het Spartaansche volksliet laat aanheffen.
Maar de Jordaens-faun van Laroche op muziek had waarschijnlijk opera moeten
worden en alles was muzikaal zoo uitstekend (ook gedirigeerd) dat ik die ontwikkeling
van het idee gaarne geweld had.
Het publiek vroeg om het hoofd van Barbarossa en kreeg zelfs het hoofd van
Heuckeroth niet. Hoeveel reserve - en waar diende ze toe? Het succes was er tòch.
M.V.

‘Eine Alpensinfonie’ (Concertgebouw)
De zaal scheen uitverkocht in hare vier windstreken. Rondom den Donder zelfs zaten
de menschen, rondom den Regen en rondom den Tocht. Er stak tot mijne teleurstelling
niemand zijn parapluie op en niemand dacht waarschijnlijk aan deze ‘verlossende
daad’, die de situatie had kunnen redden, want iedereen had lust om in lachen uit te
bulderen - het echte Duitsche Grosse Lachen.
Het is een tragisch werk......
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Een geluid als Londensche mist, waarin de tonen der muziek een zacht verzamelen
blazen, stelt den nacht voor. De nacht condenseert zich in een paar Wagner-accoorden
voor koper, die ook eene melodische lijn teekenen en dikwijls wederkeeren. Uit
dezen nacht rijst noodzakelijk de dag, met een nieuw thema, dat óók gewichtig is,
en de zon afbeeldt met eene goedkoope praal en banaliteit, welke een Meyerbeer in
de jaren zijner laatste impotentie zich zelfs niet gepermitteerd zou hebben.
Met een thema en een rythme, welke eigenlijk thuishooren in een oratorium van
Mendelssohn of in ‘Das Lied von der Glocke’ bestijgt men een berg en wij schijnen
spoedig een woud binnen te treden. Daar klinken ten minste de gebruikelijke
jacht-fanfares, daar begint men ten minste sentimenteel te worden met de gebruikelijke
sexten, daar gaat ten minste de Treuherzigkeit aan 't ontboezemen, zooals honderd
jaar terug, waaronder zich zoetsappige hoornsignalen mengen, als gestileerde
automobiel-hoorns.
Want behalve treuherzig is 't altijd een beetje tragisch.
In het woud echter is een waterval, staat er in de partituur, en men voert dus eene
goed-georchestreerde piano-studie uit in de hooge en klaterende regionen. Er nadert
ook eene familie koeien en schapen, die een bescheiden geblaat maken bij de
gerythmeerde koebellen en een klein trompetje kraait als een krielhaantje. Naar de
motieven luistert men niet meer, omdat wij ze uit ons hoofd zouden kunnen na-loeien
of voor-loeien. We passeeren dan struikgewas, waar de muziek wat meer warrelt dan
elders, we nemen een niet zeer expressieven verkeerden weg, we bereiken een bergtop
en slaan daar een record, een record ook van verschillende fortissimo's en een heel
hok krielhaantjes; we raken eveneens in een record-visioen.
Veel Deutsche Treue, die altijd de huishoudelijke banaliteit is, onnoemelijk veel
Deutsche Treue hadden we reeds geslikt. Hier evenwel wordt letterlijk een beroemd
motief geciteerd uit 't andante van het vioolconcert van Max Bruch en nooit had ik
durven denken, dat Richard Strauss tegenover de artistieke conscientie deze
ongelooflijk gewetenlooze en immoreele misdaad zou begaan.
Het is dus nog tragischer geworden.
Nevels stijgen op, de zon, die niet geschenen en alleen maar wat lawaai gemaakt
heeft, verduistert en het uur der Elegie nadert om langzaam en eentonig uitgehikt te
worden. De gebruikelijke stilte voor den storm. Een vogel jammert een hardnekkig
piet, pieiet, een uiterst lachwekkend pieiet, als een erbarmelijke kanarie in den rui-tijd,
en op dit pieiet wordt de storm gecomponeerd. De windmachine draait, een aantal
pauken en trommen heffen het gebrom aan, er gieren natuurlijk chromatische
toonladders, uit de contrabas-tuba brult de gezamelijke familie der koeien en dan
komt de Donder, de echte Donder, die rood was aangekleed. Maar één of twee slagen!
Wat een teleurstelling... Waarom heeft Mengelberg, die Beethoven af en toe even
verbetert, hier niet een Donder of drie bijgecomponeerd?
En de rust keert terug alomme, de sentimentaliteit keert terug en alles klinkt weer
ongeveer als bij 't begin: nacht en geluid als Londensche mist.
Het is tragisch; tragisch, omdat het zoo kinderachtig is; omdat Richard Strauss
vroeger werken schreef, die toch een weinig zelfrespect waard zijn; omdat hij hier
ontsluiert in welke decadentie zijn systeem vervallen is, op welk een hopeloos
materialisme hij eindelijk vastliep; tragisch omdat al die rethorica, welke niets heeft
dan hare bioscopische attractie en ridiculiteit, ook Don Quichotte, Eulenspiegel en
Heldenleben zal treffen met de waardeloosheid van haar systeem als eene
terugwerkende kracht. Tragisch ten laatste, omdat de muziek hier misbruikt wordt
als eene sensatie, waarbij men nog eens lachen kan, omdat een groot dirigent als
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Mengelberg zwicht voor deze sensatie, waarvoor de toekomst hem geen greintje
hulde of dankbaarheid zal brengen, tragisch omdat zich deze Duitsche Moloch
(Strauss!) hier zoo lang en zoo veel de voortreffelijke kunst, de eeuwigheidskunst
heeft laten offeren voor de attractie van barokke muziek-zwendel en barbaarschen
wanklank.
Ik zal het nù niet vergelijken met een nieuwe Fransche of Russische partituur en
ik wil ook liever over de uitvoering schrijven als Strauss 't de volgende week zelf
dirigeert. Ik verheug me voorloopig over de nederlaag van dit gedrocht. Het is
gevallen, achtenswaardig gevallen voor de schijnbaar uitverkochte zaal.
De eerste nederlaag van een heldenstuk! ‘Die Wacht am Rhein’ werd oorspronkelijk
gecomponeerd in Es, de Eroïca staat in Es, Wagners Rheingold begint het heldendrama
in Es, Mahlers Helden-Achtste staat in Es, Strauss' Heldenleben staat in Es, in Essen,
bij Krupp, worden de grootste heldenstukken gefabriceerd - men mag Es dus wel de
Duitsche helden-toonsoort noemen. En de heroïsche, monumentale ‘Alpensinfonie’,
die wel niet in Es staat, maar waarin Es toch zeer monotoon troont, dit heldenstuk
is gevallen.
Want E s hat sich jedermann gelangweilt.
Es ist erreicht!

Dirk Schäfer (Concertgebouw, kleine zaal) [De Appassionata en
Chopin]
Alsof de pianisten me dezen winter in het sensorieele nirwana willen brengen met
Beethoven's Appassionata...... Wat een fanatisme voor deze belijdenis van passie en
geluk! Reeds 'n keer of zes hoorde ik de sonate van zes klavieromanen; gisteravond
ging ze weer, en vandaag gaat ze opnieuw. Zoodat ik het rustelooze, snikkende en
arpeggieerende godenbeeld hebben willen passeeren zonder het te aanbidden voor
een keer; zonder aanbidding! want de liefde voor het klassicisme is een ieder
aangeboren.
Dirk Schäfer, met zijn programma van aristocratische beknoptheid, speelde niets
dan de Appassionata en na de pauze wat Chopin. Hij leek me niet meer geheel
dezelfde van vroeger, Schäfer, die de vurige dingen kalm zat uit te zingen, kalm maar
gloeiend. Er kwamen meer kreten in zijn spel, meer opvlamming, oplaaiing en visioen
van 't oogenblik - meer storm en romantiek. Misschien vergis ik me, want de oude
Schäfer was er ook. Schäfer, die de toetsen maar wat virtuooslijk streelde, die eene
melodie kan oproepen te midden van zachte schaduwen, die met een paar klanken
ons zet voor deze droomende en weemoedige oneindigheid, Schäfer met zijn
eigenaardige en zeldzame nocturne-toets, men zou 't mystiek avondspel kunnen
noemen, en die weet wat een nachtelijke klank waard is.
Zoo gaf Schäfer toch voor 't meerendeel Chopin, in dat vervloeiende, verre timbre.
Het middenstuk van het Scherzo (20), welks moderniteit nog onaangetast is, klonk
onvergelijkbaar lyrisch en kalm op, uit een orkaan van klankkreten. Zoo ook de
Nocturne (55, 1); zoo ook de simpele, mijmerende Etude (10, 6). En ook de Wals
(12) was subliem met veel wonderlijk miniatuur. En vooral de Etude (25, 11) met
het Moussorgski-thema, de lapidaire marsch, de Oostersche starheid. En veel speelde
Schäfer, alsof 't van Debussy was, met een doorzicht, een fijnheid van kleur en
teekening, waarvoor men ontroerd stond. Dat was de juiste intuïtie.

Artur Schnabel (Concertgebouw, kleine zaal)
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De heele roem van Artur Schnabel heeft voor een klein publiek niet meer opgeleverd
dan een vermoedelijk batig deficit. De heele roem van dezen pianist, versch uit het
vette land van Pruisen gekomen, is ook niet meer waard en dat wij den heelen roem
van dezen machine-mensch aan onze laarzen gelapt hebben, klinkt bijna tooverachtig,
maar het bewijst de juistheid van ons nuchter instinct en het onvermogen van wat
napraatjes uit de Signale of uit het Berliner Tageblatt in het geliefde germanistische
jargon onzer muziek-critiek.
Schnabel is een levende bladzijde Kant of Hegel; hij speelt den Chineeschen muur
op de geduldige piano; hij speelt zooals een levenslang veroordeelde waarschijnlijk
erwten sorteert; hij heeft de ware celibataire voordracht; en maar een beetje te kort
aan hersenen of aan phosphor in de hersenen; een pianist, die de virtuoos is der
dorheid, zooals er virtuozen zijn van kleur en bloeiend leven; het ideaal van de
eigenaardige menschensoort, die nooit eene seconde contact had met de ziel der
muziek, met een gloed of met een liefde en toch hopen nog eens ooit dragelijk op
een piano te kunnen rammelen.
Het ideaal dezer stommelingen. Want Artur Schnabel, die om een of andere
geheimzinnige reden geen Feldwebel aan 't front is, heeft zijne tien vingers
georganiseerd en zijne spieren en peezen georganiseerd volgens eene methode,
waarvoor ik respect heb. O, o! welk eene volmaaktheid en welk eene verveling, grijze
verveling! Dit positivisme, deze onvermurwbare zwaarlijvigheid, deze Geist der
Schwere en Geist der stets bejaht, deze stupide ongevoeligheid, regelmaat en stramme
orde speelt alleen nog piano, geeft alleen nog concerten...... doch maakt geene muziek
meer.
Hij speelde Beethoven (ook de Appassionata) en de Pop uit de Vertellingen
Hoffmann zou 't even goed en zeker even sensitief gedaan hebben.

Dr. Richard Strauss (Concertgebouw) [Don Quichotte en Eine
Alpensinfonie]
Wat Strauss denkt over verleden, heden en toekomst, is langs geen enkel gebaar tot
ons doorgedrongen en ik moet erkennen, dat dit groote zwijgen mij melancholisch
gestemd heeft. Hij stond daar en was het medium der menigte, hij stond daar ook
met de onverschilligheid en lijdzaamheid van een medium. Hij dirigeerde zijn Don
Quichotte met een luminisme van toon, dat hemelsch was, met tooverachtige
differentieeringen van kleur, met perspectieven van schoonheid, die mij wonderlijk
ontroerd hebben. Hij dirigeerde het ook als eene legende, in eene verre tijdeloosheid
en het speelde in een gouden aureool van verschillende warme, rouwende herfsten.
Het was ook in zijn ranke ijdelheid, in het brooze, het vermetel brooze van zijn vorm
nader bij den dood dan bij het leven en elke klank in die aetherische doorzichtigheid
klonk van uit een smartelijke herinnering. En Strauss, die dit alles schiep, vele jaren
terug, met dien onbeheerschten overmoed van kracht, met het roekelooze barbarisme
van den streber-componist, welke wij haten. Strauss stond daar te midden van onze
beschaafde en bedachtzame huldigingen als zijns zelfs schim, apathisch en in eene
tragische onverschilligheid.
En nooit is Strauss waarschijnlijk grooter magiër geweest dan gisteravond in dat
spel van verstuivend geluid, dat luchten-spel van vochtige horizonnen rondom zijn
Don Quichotte, en in al die zachte en exuberanties van muziek. Een magiër! Maar
terwijl hij zóó buiten zijn volk staat en buiten zich zelf, buiten zijn volk, dat
K-K-brood eet en de wereld loopt te verdoemen sinds den Marne-slag, terwijl hij
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zóó afstand doet van alles, wat wij haten en Au-dessus de la Melée stijgt, componeerde
hij toch pas in de herdenking zijner jeugd en onder het juk zijner vijftig jaren, deze
antithese van zijne schim, deze barbaarsche ‘Alpen-sinfonie’.
Aan welke fatalistische macht gehoorzaamt hij dan? Welke dwang belet hem, het
dualisme af te schudden, dat hem voor de toekomst zal vernietigen?
Wat zullen wij per slot ook moeten kiezen: de werkelijkheid of de verloochening?
Sinds twee jaar nu ziet men Strauss zich alle moeite geven bij de reproductie zijner
werken, om elke harde contour te retoucheeren in de uitdrukking, om elke
schreeuwende kleur op te lossen in eene weifeling, om het ruwe rythme te dempen
tot eene élégance, welke hij niet gecomponeerd heeft, om zijne muziek die
anti-Duitsche accenten te geven, welke de echo's van den oorlog hem geopenbaard
moeten hebben, om zijn geheele oeuvre te romaniseeren.
Ook daarin gehoorzaamt hij waarschijnlijk aan een fatum, dat in de toekomst pas
duidelijk zal worden. Want wij weten immers niet eens of het de naderende ouderdom
is of eene snelle evolutie, een plotseling inzicht in het Duitsche wezen, die hem tot
deze milde en wijze schoonheid van uitvoering brachten.
Dat hij de Alpen-sinfonie geschreven heeft onder het juk zijner vijftig jaren, onder
voortdurende obsessie's, bewees Strauss zelf nog beter dan Mengelberg. Het is muziek
der wanhoop, muziek der leegte, der machteloosheid. Het is muziek volgens systeem
en zij speelt van begin tot eind in eene onbezielde wereld. Zij heeft inderdaad geen
ziel en de ontroeringen, welke men in het heroïsche formaat ontmoet, zijn zoo
kinderachtig, dat men zich een beetje schaamt, ze te doorleven. In den Storm bemerkte
ik ook gisteravond de treurige inzinking, welke slechts te laat gered wordt door
Strauss' Donder. Dit is de eenige psychologische verklaring, welke men kan geven
van het betwiste instrument: Strauss zag in dat geene muziek op aarde of hemel hier
nog een climax kon maken en liet den Donder eenvoudig optreden als Deus ex
Machina.

Offenbach, De Dochter van den Tamboer-majoor (Carré)
Nap trok een struik uit zijn bloemen-mand en wierp hem naar den kapelmeester
Davids, die al twee bedrijven Offenbach gedirigeerd had. Nieuwe toejuichingen uit
de halve maan vol menschen. Ik vond het niet de moeite waard, om 't te zeggen, na
bij den Vice-Admiraal, die met zijn heele schuit al gekelderd is, - maar Davids staat
voor een uitstekend ensemble; het orchest klinkt prachtig en hij dirigeert het met de
pittigste openlucht-rythmes; het koor klinkt prachtig en omdat de kapelmeester ieder
accent, van de wals-wiegende tot de trom-roffelende in zijn pols heeft, leeft het en
leven de solisten natuurlijk ook. Er is in het geheel eene muzikale harmonie en werkelijk - eene buitengewone en roerende muzikale waarde.
Toen Nappie de Tamboer-majoor zijn langverloren dochter terugvond, dacht ik
even aan Spree en de operette leek me even mooi en even pakkend als een feuilleton
van ‘De Courant’. Een paar snikken van Nappie zijn bij open doek geapplaudisseerd
en waar hadden enkel snikken ooit dat succes? Er was al veel meer geapplaudisseerd
bij open doek... Maar later veranderde de situatie en het werd nog veel aangrijpender.
Milaan was bevrijd van de Oostenrijkers en de Franschen trokken in grooten optocht
binnen, langs den Milaneeschen dom. Er kwam cavalerie en stafmuziek, en werden
een stuk of tien trommen geslagen, de staf speelde dat goddelijke en aanvurende
Chant du Départ, er daalden Fransche vlaggetjes uit de lucht en men zwaaide met
Fransche vlaggen, Nap voorop als overwinnende en triomfeerende Tamboer-majoor.
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En de arena vol menschen? De arena was geëlectriseerd, toen zij de eerste Fransche
vlaggen zag, gewikkeld rondom de trommen. De arena applaudisseerde de heele
finale lang en koor, orchest met stafmuziek zonken weg in het enthousiasme, het
goddelijke Chant du Départ was nog maar even te hooren bij den doffen slag der
trommen.
Wat een succes!
Nappie kuste ontdaan de hand van Beppie de Vries, zijne verloren Stella, alsof hij
al aan de 300ste was. Zij had ook prachtige oogenblikken, Beppie, net als Morrison,
haar luitenant, die zooveel dingen gezongen hebben (samen), welke in het hart grepen,
net als Boda, die een heel grappigen Griolet maakte, net als Hoek, de komische
operette-hertog, die 't wel wist en zijne avontuurlijke echtgenoote, mevrouw Heilbron,
die zóó amusant bij den capucijner-pater Nap te biechten gaat in het laatste bedrijf;
zooals ze allemaal goed waren de kerels! Muré, Urban, De Meester en de overigen,
met het goede Claudientje van mevrouw Van der Stappen-Persoons!
Wat zou ik dan nog zeggen van Offenbach, die dit reusachtige stuk componeerde
indertijd, al heel lang geleden? Kijk eene naar de arena, die panem et circenses vraagt,
meer niet! Sentiment en wat enthousiasme, meer niet! Maar vooral zulke bloedwarme
muziek, die fonkelt en trilt van leven en vreugde met af en toe van die lieve en
verrukkelijke accenten, intieme klanken en idyllen te midden van een krijgsgewoel.
Dat is een genoegen geweest voor mij, dat wordt een goudmijn voor Nappie, die
invallen had en geestigheden, welke ik niet zou kunnen vertellen en dat blijft nog
enkele maanden op de affiches: De Dochter van den Tamboer-majoor.

Willy Hommes (Concertgebouw, kleine zaal) [Liederen van o.a.
Moussorgsky en Debussy]
Alweer eene lieve, zachte gestalte voor mijn panopticum. Ik had bijna vergeten dat
ze reeds zong in 't begin van September en nu zie ik de lieve, willige, talentvolle
gestalte al in een schemerig aureooltje, in de verte van een zolder. Van September
tot Februari is te kort om te ontluiken voor een menschelijke bloem en dat de meeste
zangeressen honderd jaar vragen om te bloeien, is de schuld van niemand. Zij bedoelen
het goed met hare aardige stemmen, die alleen maar een beetje volmaakt moeten
worden, wat duidelijker, wat welluidender en gaver. Zij bedoelen het goed: Vier
stukjes van Moussorgski, twee van Debussy en verder het heele Duitsche répertoire!
Charmant...... Charmant...... Als Willy Hommes eens wist in welken afgrond van
melancholie ze een minnaar van Moussorgki's serenade en kinderkamer kan jagen
door zóóveel verlangen te wekken naar één klank uit deze andere wereld.
Willem Andriessen speelde piano en hoe meer men van dezen jongen man
verwacht, hoe dichter hij het niveau nadert van den goeden piano-onderwijzer - wat
misschien geheel aan het ideaal van Hollandsche verwachtingen beantwoordt; wie
weet? Hij speelde reeds veel alsof er niets ter wereld bestond dan schoolsche wijsheid.
Hoe genoeglijk en kleingeestig wist hij in Moussorgki's dooden-serenade den 6/8
rythmus te laten doorklinken. O, Horatio, er zijn toch meer dingen in muziek dan
wat noten!

[Henriëtte Roll, Sam Swaap en Hanna Verbena] (Concertgebouw,
kleine zaal) [Liederen van Gordigiani en Mortelmans, vioolsonate
van Jarnach]
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Een concert van drie solisten: Henriëtte Roll, Sam Swaap en Hanna Verbena. Ik heb
aan alle drie even goede herinneringen. Swaap speelde een viool-sonate van Tartini
met een geestig presto, de Ciaccona van Vitali, zóó weidsch en bovenaardsch van
rythme en melodie, dat men niet zou wagen deze muziek om te zetten in de gestalten,
welke zij oproept en die haar omzweven; en eene sonate van Philippe Jarnach.
Henriëtte Roll, die Tartini en Vitali zacht en negatief begeleid had, kon pas bij Jarnach
stijgen tot het meesterschap, dat haar (en ook den violist) als tegenwoordige virtuosen
eigen is. Hanna Verbena was de derde en werd mij, die haar sinds lang niet hoorde,
de grootste verrassing. De kleur harer sopraanstem is zilverblank en roept sensaties
op van een koelen, jongen ochtend; over die zilverblanke kleur speelt de puurste, de
warmste en de meest aesthetische vibrato, welke ik óóit van eene Nederlandsche
zangeres hoorde in het schoonste evenwicht met de melodie. Zij zong een goddelijk
lied van Gordigiani (Ogni sabato avrete il lume acceso), eene aria uit de Tooverfluit
en drie liederen van Mortelmans op Gezelle-teksten. Het religieus-didactische van
Gezelle kan men zich moeilijk vereenigd denken met de hedendaagsche lyriek en
nog moeilijker met de lyriek van Mortelmans. De ‘Meidag’ was 't beste ondanks
Gezelle's immer zeer geconcentreerde woord-plastiek. Het werd in ieder geval
schitterend gezongen in dien romantieken, huiverend-koelen zomerochtend-jubel
van Hanna Verbena. Wanneer deze zangeres het verlangen heeft is zij binnen korten
tijd de grootste kunstenares onder de Nederlanders.
De viool-sonate van Philippe Jarnach werd met buitengewone sympathie ontvangen.
Het is wederom een werk uit de school van Franck en bijna geheel geconcipieerd in
dat extatisch ruischende occultisme en nachtelijken gloed der litteratuur, der muziek,
der schilderkunst en van het leven misschien uit omstreeks 1890. Zij klinkt in dien
roes van vreugde-wanhoop, in die accenten van hymne en vervloeking, in die
verrukking en opperste passie, welke de hoogste droom van leven zijn geweest. Ook
in muzikaal opzicht is het stuk werk belangrijk door statig-gebouwde thema's,
tooverachtige sourdine-zangen, een feeëriek scherzo, een epiloog, die aanruischt uit
een andere wereld, van onbelijnde, vage en sombere accoorden naar een stralend
licht en heerlijkheid, het is belangrijk door de factuur, waarin klaarheid met hartstocht
te zamen vloeien.
En ik vraag me nog slechts af of wij voor eene renaissance staan in ons
muziek-leven, een naderende lente?
Het werd tijd.

Vijfde van Mahler (Concertgebouw)
Er behoeft over het werk, dat na een lange begrafenis zoo stralend mogelijk verrees
onder Mengelbergs handen, geen enkel teeder en ook geen enkel heroïsch woord
gewisseld te worden. Ieder leven heeft zijn ebbe-en-vloed en zelfs een componist,
het wezen, dat zich 't gemakkelijkst en 't lichtvaardigst opdraait voor eene ‘stemming’,
ontkomt daar niet aan. En 't is nooit de gewoonte geweest van componisten, wier
‘inspiratie’ hoofdzakelijk in de hersenen van den leek bestaat, om in periodes van
inzinking en dorheid te zwijgen. Daarvoor is de muziek tè verwant en tè moeilijk te
scheiden van de wetenschap en van het vak, wat misschien nuchter klinkt onder de
opgeblazen terminologie, waaraan ons de Duitsche muziek en de Duitsche schrijverij
gewend heeft, maar zakelijk genoeg is om het niet voortdurend te vergeten.
Ik kan me moeilijk weerhouden om, ondanks alle liefde voor Mahler, meedogenloos
over deze Vijfde te spreken. Want als de gloed afwezig is in tijden van arme
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verlatenheid, die zijne Vijfde en Zesde getuigen, dan zij ten minste de wetenschap
en de vakkennis aanwezig en ik heb me onophoudelijk afgevraagd of een m u s i c u s
dit werk wel schreef. Het is niet uit respect voor een of andere theorie, dat ik die
vraag altijd liet opdoemen. Sinds de romantiek bestaat er ook voor de muziek geene
theorie en geen dogma meer. Maar er zijn toch enkele elementaire begrippen van
schoonheid, van muzikaliteit, van kunstenaars-consciëntie, of alleen maar van savoir
vivre, welke men niet als de eerste de beste dilettant te grabbel mag gooien uit
volmaakte willekeur en allerlei phantastische redenen, van welke ontevredenheid
met de wereld de voornaamste schijnt te zijn. Ik moet helaas denken als een wijs
man, maar is het niet een eerste vereischte voor het scheppen van schoonheid, dat
men tevreden en rustig is of het wil zijn? Is het niet duidelijk, dat men weinig
eeuwigheidsklank zal dwingen uit zeer persoonlijke grillen, die over een dag of over
een jaar voorbij en waardeloos zijn? Wat zijn de Vijfde en de Zesde anders dan
pijnlijke grilligheden? Mahler had vier symphonieën lang naar God gestreefd en
scheen de waarheid niet gevonden te hebben. Hij stortte zich als alle romantieken
(na Faust) in het ‘leven’. Hij herdenkt het oude sprookje in een treurmarsch, waarmee
hij zijn werk begint en waarin hij allerlei herinneringen lascht aan zijn schoonen en
warmen tijd. Die treurmarsch reeds verbrijzelt alle liefelijkheid als een afgodsbeeld.
Een colonne demons, aan wie geen enkele banaliteit vreemd is, krijscht los,
opgeroepen door een van die signalen-thema's, welke iemand, die noten kent er
iederen dag honderd vindt. Dit is immers eene symphonie zonder één eerbiedwaardig
idee, zonder één schim van liefde, die werkelijkheid wordt. Strauss ging zich nooit
dermate te buiten aan onbeschaamde formules en barbaarsche burgerlijkheden, als
hier de goddelijke Mahler, die zijne aanbidders eene zeer bittere doornenkroon vlocht.
Het stormachtige stuk is van onbeschrijfbare wanstaltigheid. Het wordt gevolgd door
een eindelooze wals, dien men zonder twijfel wederom metaphysisch of
transcendentaal moet opvatten en commentarieeren? Ik heb genoeg van deze doekjes
voor het bloeden. Deze wals is een onbeschaafd stuk werk en den auteur der Vierde
onwaardig. De minste operette-componist schrijft minder metaphysisch of
transcendentaal, maar geestiger en stelt het niveau der proletarische massa, waarvoor
hij schrijft, instinctief hooger. En het Adagietto? Men kan dat diepzinnig en mystiek
eene ‘kosmische serenade’ noemen en dat vertellen aan ‘jonge menschen, die over
u schrijven’, zooals de term van Richard Strauss luidt, maar vroeg of laat zal toch
de heele wereld deze scenerie doorzien en tot de conclusie komen, dat het kosmische
stukje geen noot, géén nóót, origineele muziek bevat. Is het anders gesteld met de
finale, die de oplossing van het probleem schijnt te geven door het groot-lachen?
Wanneer Debussy in zijn genre zoo iets maakte, zou ik het ronduit rommel noemen.
Hier worden thema's verwerkt, welke men een conservatorium-leerling niet zou
vergeven, en op eene wijze, die elk muzikaal geweten tergt, zoo onsamenhangend,
zoo conservatief met revolutionnaire allures, zoo banaal en zoo barbaarsch. Dit kan
inderdaad slechts met philosophie worden goedgepraat.
Wat rest er dan te midden van dezen hartstocht en dit pessimisme à outrance en à
tout prix? te midden van al deze grove kleurloosheid, al dat gewroet in
ongeciviliseerden en slecht-geïnstrumenteerden klank, al dat machtelooze en steriele
pathos, al dat overbodige tandengeknars, (waarvoor we tijd genoeg hebben in de
eeuwige duisternis), al die ongearticuleerde, geïmproviseerde phraseologie, al die
klatergouden praal van onbeheerscht kopergeluid, al die radeloosheden, al die
drommen van verfoeilijk en onbezield geluid?
Wat rest er?
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Nu en dan een even aanwaaienden klank, een snik of eene verliefdheid van den
ouden Mahler, die hier n i e t s schreef en niets kòn schrijven van uit eene smart of
eene verscheurdheid, welke zeker groot en droevig waren, doch die in wezen
onvereenigbaar bleven met muziek. Niets rest er dan wat herinnering aan den ouden,
goddelijken Mahler, die ik wil blijven bewonderen, ja, à tout prix......
Of het interessant was of goed uitgevoerd vraagt men niet bij zulke marteling.
Goed uitgevoerd was het hobo-concert van Händel waarvoor Krüger een reusachtige
krans kreeg.

Eindelijk Alleen (Rembrandt-Theater)
Boven floot men uit De Dochter van den Tamboer-majoor. Men verveelde zich
lichtelijk... Want Else Grassau en Dirickx hebben elkaar al zoo dikwijls gekregen,
dat men reeds bij 't eerste begin wist hoe het zou afloopen. Dat speelde in een duur
Zwitsersch hotel te midden van Duitsche aristocratie en burgerlijken stand, welke,
gelijk we reeds uit romans weten, uit niets bestaat dan huwbare dochters en moeders,
die denzelfden grootsheidswaanzin hebben als politici. Hier dus menschen, die 's
winters kamers verhuren en 's zomers ‘von’ spelen. Men floot daarom den
tamboer-majoor, want wij staan eenigszins neutraal tegenover deze gevalletjes, die
langzaam eentonig zijn geworden.
Jan Grootveld, een oude graaf von Spleningen, Louis de Bree, zijn zoon Willibald
von Spleningen en het lieve optimistische wezentje Annie Bakker, dat een beetje
schor was, hadden weer het humoristische gedeelte der operette en het kortstondig
succes van den lach. Even was er nog een goed humeur: toen het doek opging over
het tweede bedrijf, dat een Alpenlandschap voorstelt. Men had daar eene serie idiote
alpjes bij elkaar gebracht, die een vrij komisch effect maakten; dat waren de
kletschers, waarvan Else den ganschen avond praatte en zong.
Te midden van deze zonderlinge regisseurs-kinderen speelt het tweede bedrijf,
waarin nog minder gebeurt dan in het tweede bedrijf van Tristan. Want te midden
van dit bespottelijke gemzebok-landschap, waarin Else en Dirickx een heel bedrijf
lang eindelijk alleen zijn, gebeurt niets, zelfs niet de lawine van één kus; er wordt
enkel een ongevaarlijk edelweiss geplukt (veel te vroeg aangekondigd als
stoomwasscherij Edelweiss op het brandscherm), Else eet een stuk spek, Else gaat
slapen op een divan van alpjes en als zij gaat slapen, valt het scherm. Wat een bedrijf!
Daar is Tristan werkelijk niets bij in verveling en de Duitsche muziekschrijvers
kunnen 't citeeren als het grootste duet ter wereld.
In 't eerste hadden zij elkaar, in 't tweede hadden zij elkaar en in het derde, dat
weer in 't dure hotel speelt, hadden zij elkaar. Hier hadden ook Annie en Louis elkaar.
Er bleef niemand over dan de ober (Faerber), de valsche gravin Rosa von Biene, die
men veel te weinig ziet en de twee berggidsen, Onstee en Andersen, een vroolijk
stukje decor.
Het moet gezegd worden, dat Lehar bij het [emin]ente libretto een muziek schreef,
waaraan hij langer dan een maand werkte. Zij is [zeer] zorgvuldig voor eene operette
en ook [?] hier en daar. In het 3e bedrijf komt een kwartet voor, dat in Rossini's
Barbier [niet] kwaad zou klinken en dus minstens honderd jaar oud is. De rest zingt
allemaal liefelijk en bovenmate sentimenteel; er komen [heel] veel valsche gravinnen
voor onder de noten die bijna voortdurend walsen.
Het succes was op herhaald verzoek van de [direct]ie zeer gereserveerd en ik
voorspel koeltjes tien opvoeringen. Wanneer het stuk er [nog] minder haalt, is het
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de schuld van Else's [japon]s, die zij draagt op wensch van E. en D. Haar beenen
lijken nu helaas op hare armen.

[Marnix Loevensohn en Julius Röntgen] (Concertgebouw, kleine
zaal) [Händel, Boccherini, Loevensohn, Popper, Röntgen en Debussy]
Er waren nauwelijks honderd hoorders en dit is weinig voor Julius Röntgen, weinig
voor onze nationale concertwoede. Het enthousiasme was verbrokkeld en luchtledig,
wat mij nog meer verwonderde; waar heeft Röntgen zijne legioenen van aanbidders
gelaten? Het wordt tijd, dat er in een van de weekbladen een kampioen optreedt om
de waardigheid van dezen ouderdom te verdedigen - zooals onlangs Bern. Zweers
verdedigd werd in den ouden Amsterdammer.
Doch Marix Loevensohn, gaf eigenlijk het concert. Hij is indertijd aangekondigd
als plaatsvervanger van Gerard Hekking en men merkt inderdaad groote verschillen
tusschen Hekking en hem. Ik kan Loevensohn niet scheiden van zijn instrument.
Men hoort altijd de violoncel en altijd de violoncel in hetzelfde verrukkelijke timbre;
altijd die volrijpe, diep-schemerende gouden kleur, welke van eene goddelijke
harmonie is; altijd de nasale pizzicati als van een banjo; altijd hetzelfde ruischen der
lage, donzige snaren, half cembalon, half guitaar, altijd de weelderige en verzadigde
re, altijd de door zoetheid verscheurende passie-geluiden der la. Maar geef Hekking
zoo'n ongeëvenaard instrument, het moge antiek of modern zijn - ik weet het niet,
maar het leeft en magnetiseert - geef Hekking zoo'n cello en hij schept een minder
genivelleerde, meer beweeglijke, eene nerveuser, fantastischer klankenwereld, die
niet alleen van het instrument, maar ook van hem is.
Er werd gespeeld van Händel, van den vergeten, subliemen Boccherini, drie
pasticcio's van Loevensohn en Popper, eene sonate van Röntgen en Debussy.
Het wonderlijke toeval (of de twee virtuozen?) wilden, dat Röntgen's werk mij
meer boeide dan dat van Debussy. Röntgen en zijn solist maakten hunne muziek met
eene lenigheid en juveniele onstuimigheid, welke Debussy geheel scheen te missen.
Zonderling!

Het Concertgebouw-Sextet [en Berthe Seroen] (Concertgebouw,
kleine zaal) [Devanchy, Ingenhoven, Dopper, Röntgen, Hue, Lalo,
Emmanuel, Fauré, Gilson en Debussy]
Deze avond is één groote heerlijkheid geweest van muziek. Het Sextet begon met
eene Suite van Patrice Devanchy; kort en bekoorlijk in een blanke Micaëla-stemming,
een beetje Zondagsch met hare twee antieke eerste deelen, maar blank van klank met
dien koelen, suaven fluit-solo, en zeer vroolijk in de heele finale met haar fijne
pastoraletjes. En welk een klaar-gekleurde instrumentatie!
Daarna een quintet van Jan Ingenhoven. De hoorn ontbreekt, de piano is globaal
even doorzichtig behandeld als bij Devanchy en niets is al impressionistischer dan
het ongetroebelde perspectief van rythme en geluid waarover voortdurend trillers
ritselen van hobo of fluit - zooals Ingenhoven ze schrijft. Hij zette weer in met lyrische
aarzelingen, die ver en teeder zijn. Dat leeft in eene wereld en tusschen gestalten,
die ik ná kon droomen. Doch deze poëtische en somnabulistische embryo's, welke
traag worden voortgesponnen deinen langzaam weg in formules en pianistische
onbewogenheden, die ik niet kon navoelen, in harmonieën, die me te bekend lijken,
in raadselen van vorm, welke ten slotte alles verborgen, wat me in het heelal der
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melodie levend scheen. Tot de grandioze en vonkelende finale aanbrak waarin slechts
een solo voor piano te veel staat. In die tintelingen en verstrooide geruchten hervond
ik alle contacten met eene omhelzenswaarde muziek, die eindigde in één groote,
schitterende heerlijkheid.
Het Sextet gaf daar een meesterstukje van ensemble-kunst terwijl het in de
klankstudie van Dopper zich individueeler ontplooide. Het leek eerst een grapje in
de heele-toons-scala en een grapje bovendien in breede, zware accoorden, bizar en
een beetje wankelend. Neen... De kleine fantasie van Dopper, welke nauwlijks zeven
minuten duurt, is misschien een scherts, maar men hoort toch in het middendeel over
eene monotoon tokkelende begeleiding, refreinen aanheffen, die goddelijk zijn van
vergezicht; om beurt zingt Klasen's fluit, Blanchard's ijle hobo, de clarinet van Swager,
de fagot van de Groen en Tak's hoorn melodische fragmenten met een zeldzaam
nachtelijk aroma en vol zachte herinneringen. Hier brachten de spelers hun beste en
persoonlijkste talenten aan van spel en klank. Als die donkere rust eindigt en opdeinst
wordt Dopper weer schertsend en schrijft zelfs eene canonische passage, die een zeer
coloristisch effect maakt, zooals het heele rijk gevarieerde werkje. En ik zeg geen
kwaad van Dopper en slechts goed van Röntgen, als me dunkt, dat er nog verschillende
echo's van deze studie doorklonken in de suite van Boerenliedjes, welke Röntgen
voor het Sextet schreef. Prachtig compositie-materiaal, dat Röntgen behandelde als
uitstekend archeoloog (ditmaal) en dat terugkeert in de muziek van Dopper, levend
en niet belangrijk gewijzigd, ondanks de groote tertsen.
Er was niet de minste eentonigheid in de uitvoeringen van het Sextet, maar ik
geloof toch, dat Berthe Seroen dezen avond onvergetelijk zal maken voor velen. Zij
trad voor 't eerst op in onze concertzaal en sloeg onmiddellijk een bres in onze vale
gewoonten. Niet enkel door hare stem, die de mildheid heeft en de levensdiepte van
een Laroche, de warmte harer expressie, die voortdurend hartstochtelijker werd.
Maar men herinnerde zich even, dat er nog andere verzen bestaan dan over Duitsche
maanlichtjes, bloemen en molenarinnen, wat men als musicus jaar-in, jaar-uit vergeten
moet wegens de onuitroeibare Schumann's. Want zij zong in één serie meer nieuwe
meesterwerkjes dan andere zangeressen in haar heele loopbaan, en hoe meesterlijk
zong zij ze! Zoo'n avond is een herleving. Eindelijk, eindelijk voelt men zich
tegenover iemand, die geen concert geeft, maar die wat reveleert.
Ieder lied was dus eene revelatie van een ontroering en van een zangeres: de Soir
paien van G. Hüe met het faunen-geluid der obligate-fluit; Lalo's Chant breton,
zeldzaam omdat de melancholische hobo meezingt; twee prachtige stukjes van
Maurice Emmanuel: A la cigale met betooverende emoties der lage fluit, A la rose
(verzen van de Ronsard) op wals-rythme en wals-melodie met een gracie, die
onbeschrijfbaar is; La bonne Chanson van Fauré, Elaine van Paul Gilson, een
gepassioneerd mijmerend nachtstukje van zilveren stilte; een Chanson de Bilitis van
Debussy, dat kon spelen onder den toren, te midden der lokken van Mélisande; en
ten laatste Debussy's Fantoches, waaraan ik met huiveringen terugdenk. Het werd
gebisseerd en ik had het honderd malen willen hooren. Niemand begrijpt
waarschijnlijk deze verzen van Verlaine maar het veelvoud van broos levensgeluk,
dat de componist hier weefde om het grillige vers, is zoo evocatief en intens, dat men
duizelt van schoonheid. Dat is meer waard dan alle geluksdroomen der achttiende
eeuw.
Berthe Seroen zong alles met een kalme extase en Evert Cornelis begeleidde alles
in het puurste accent; zoodat vele oogen even dicht gingen met een siddering.
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[Een Russische Paschen van Rimsky-Korsakow en Doppers Zesde
symphonie]
Een ‘Russische Paschen’, van Rimsky-Korsakow, met veel gewijd geluid en gewijde
stilte opende de zesde symphonie van Dopper. Er zijn altijd geniale fragmenten bij
Rimsky-Korsakow, ook in een werk, dat door zijn muzikale begrenzing zoover
achterblijft bij een Paschen van Tolstoï; er zijn overal schitterende fragmenten in
Doppers Zesde - zijn ‘F e e s t e n ’ -, die 't als geheel weer niet haalt bij de verschillende
heldendichten op de Amsterdamsche vreugde, gelijk ze de laatste twintig jaren
verschenen in plastiek en in letterkunde. Om niet onder te doen voor een letterkundige
zou Dopper minder musicus, minster traditionalist en minder stilist moeten zijn. De
tendens is er, maar hij goochelt er niet genoeg mee; een beetje raddraaierij en wat
nu nog muziek is zou futurisme zijn. B.v. de kermis-scène der finale, waar de
groote-trom geslagen wordt van den bonisseur, waar de bel luidt van een draaimolen
en waar de sensatie gewenscht wordt van een rijtje orgels, die door elkaar spelen.
Dat is allemaal meesterlijk, maar nog te veel muziek om realiteit te zijn.
De symphonie gaat voorbij met de snelheid eener tarantelle. Zij is, gelijk de muziek
onzer 16e en 17e eeuw vol zuidelijke elementen en boeit voortdurend. Sinds Orlando
Lasso heeft geen Nederlander zooveel geestigheden opgestapeld in muziek en sinds
de 17e eeuw is onze nationale volkspsyche niet zuiveroler verklankt. Het valt ook
niet moeilijk, om zich met wat liefde een achtergrond van schoonheid te scheppen
bij deze ruige gestalten, die wat Angelsaksische nuchterheid te veel en wat atmosfeer
te weinig hebben. Er zijn altijd bedenkingen voor tijdgenooten en die bedenkingen
wisselen altijd, maar ééne meening zal ik nooit wijzigen: dat deze symphonie van
Dopper essentieel even merkwaardig is als eene symphonie van Mahler. Wat Mahler
deed met rythmen en melodieën van Oostenrijk en Weenen, doet Dopper met rythmen
en melodieën van Oud-Holland. Het componeeren daarvan valt onder de
eigenaardigheden van het ‘talent’, dus onder de imponderabilia. Voor de rest, de
belangrijkheid van een Nederlandsch rythme, heeft het Nederlandsche volk meer te
zorgen dan Dopper.
Het werk schijnt bedoeld te zijn als fantastische scherts en heeft mij fantastisch
geamuseerd. Temidden van den fantasmagorischen oorlog is zoo'n symphonie
natuurlijk een danse macabre. Als ik me echter indrukken van vroeger goed herinner,
heeft Dopper veel gewijzigd in de partituur. Ik miste ten minste hier en daar
doorvoeringen, alles leek me korter en geïmproviseerder, terwijl eenige voortreffelijke
instrumentale effecten mij nieuw klonken. Ik geef deze opmerkingen evenwel alleen
als impressie.
De zaal was schaarsch bevolkt en dit trof vooral Alexander Schmuller, die het
tweede viool-concert van Wieniawsky speelde. Het klonk technisch ongewoon gaaf,
maar 't bleef ook een beetje bleek en vervelend. Waarom heeft dit Paganini-type van
Paganini niets dan het type??

[Droefgeestigheid in de Grave's der zeventiende eeuw en Brahms'
Altrhapsodie]
Een middag van menigvuldige droefgeestigheid. De Grave's der zeventiende eeuw
waren eentoniger en grijzer dan ooit, terwijl de heele streeken van de allegro's
dierzelfde zeventiende eeuw even onelegant en dood waren als altijd. Dit trof me in
het Concerto Grosso van Corelli ('t eenige, dat hij voor Amsterdam gecomponeerd
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heeft), het trof me in de Suite, welke eene vereeniging op een zolder ontdekte en
Cornelis Dopper orchestreerde. En het verwonderde me niet. De muziek-critiek heeft
andere problemen onder hare hoede, dan de vraag, waarom het zeventiende eeuwsche
rythme, het sierlijkste van alle tijden en stijlen, zoo onbeschaafd en harkerig is in de
muziek; dan de vraag, hoe dit psychologisch, historisch m o g e l i j k is.
De globale expressie van gevoelige en pieuse onverschilligheid werd heel den
middag toegepast. Ilona Durigo wilde sterven. Zij begon met Morir vogl'io van
Astorga en bleef in die stemming doorzingen. Ook toen ze een liefdesliedje zong en
een dansje. Het was bleek, hopeloos bleek, zóó bleek, dat het kleine primitieve
orchestje de stem van Ilona Durigo volmaakt onverstaanbaar maakte en overstelpte.
De eenige indruk, dien ik kreeg van de vier oud-Italiaansche liederen (de componisten
zijn 200 jaar dood) was, dat alleen Pennarts tamboerijn kan spelen. Dat de
gevoeligheid minder globaal werd bij Brahms' alt-rhapsodie, zal ik niet loochenen,
want zij staat in den populairsten mannenkoor-stijl. Zij werd ook met de grootste
aanbidding, de meest samengevouwen-handen-expressie in de gelokenste oogen
gezongen, welke in de concertzaal mogelijk is. Bij Brahms leek me dat verbazend
zonderling; het was trouwens werkelijk tè grienerig.
En wat deed Brahms' alt-rhapsodie op het programma? Toch niet omdat Mengelberg
denkt dat de middenstrofe:
Ach, wer heilt die Schmerzen
Des, dem Balsam zu Gift ward?
Der sich Menschenhass
Aus der Fülle der Liebe trank!
Erst verachtet, nun ein Verächter,
Zehrt er heimlich auf
Seinen eignen Wert
In ung'nügender Selbstsucht,

op de Duitschers toepasselijk is? Er was een tijd, dat Ilona Durigo in Nederland nog
geïntroduceerd moest worden en zij eene zeldzame waardeering scheen te hebben
voor het talent van Alphons Diepenbrock. Dat is nauwelijks drie jaren geleden. Trok
die waardeering ook bij deze zangeres weg... na de bekende anti-Duitsche artikelen
van den heer Diepenbrock? Het is eigenaardig en het verdient de bijzondere aandacht
voor haar concert van 8 Maart.
Er waren twee solisten, wat hunne tyrannie en hunne overbodigheid nu juist niet
vermindert. Maar het zal niet dikwijls voorkomen, dat Zimmermann driemaal meer
gehuldigd wordt dan eene dure zangeres en alleen na zijne vertolking van Saint-Saëns'
derde vioolconcert, waarvan vooral de twee laatste deelen schitterend en warm
gespeeld werden, kan ik dat begrijpen. Het brak de verveling, de bleeke, bleeke
verveling van Ilona Durigo.

Fransche opera: La Vie de Bohème (Stadsschouwburg)
In een pauze ontmoet ik den meest futuristischen onzer schilders, wiens gestalte,
oogen en baardje tegenwoordig voor Vincent van Gogh studeeren. Het geheim van
de Bohème wordt me op eens weer duidelijker, tegelijk met het geheim van den
meesten futurist, die Daubigny en Delacroix natuurlijk verfoeit, terwijl hij den auteur
Murger zit te liefkozen (niet eens Puccini!). Vraag het aan Wiessing, die Murger laat
vertalen in ‘De Nieuwe Amsterdammer’. Of vraag het den Modernen Kunstkring,
die tegenwoordig rondloopt in zwart-witte ruitjes. We zijn geen futuristen, we zijn
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geen cubisten, cerebralisten of expressionisten, we zijn vooral geen stylisten, maar
ontzettend romantisch. En terwijl we de realiteit van den bioscoop, van een
automobiel, een straatveegmachine, eene locomotief of een modern meubel zitten
te aanbidden en de eeuwigheid uitteekenen, alle meesters voor rommel uitroepen en
nieuwe aesthetieken uitvinden, amuseeren ons Rodolphe, Marcel en Schaunard,
Mimi, die zoo verbazend chromolitographisch sterft met een móf, amuseert ons dat
Bohemerleven toch eigenlijk het volledigst en het sympathiekst. Zooals ons eigen
binnenste ons altijd roert en amuseert. Zooals de stakkers-futuristen allemaal nog
last hebben van den zoeten weemoed, het zoete verlangen van een roman 1830.
Zooals krullen-, vlammen- en ruitjes-phantasie niets is dan een variatie op mooi
avondrood en andere bezwijmingen. Het geheim der reïncarnatie of der
overerfelijkheid? Allen zijn Rodolphe's, Marcel's, Schaunard's en 't liefst zouden zij
nog eens 'n vuurtje stoken van manuscripten. Als er nu nog maar Mimi's waren!
Het is eene schitterende voorstelling geweest met nieuwe décors. De Mimi van
Zorah Dorly was wonderlijk soepel en zacht; zij streelde gelijk zij altijd gestreeld
heeft, met voortdurende aardbevinkjes in hare stem, zij was weer lenteachtig,
koel-mild als een vogel, gelijk altijd; en misschien voor 't laatst...... Het was geniaal
zooals een mannequin geniaal kan zijn en nooit zal eene Mimi sterven in sierlijker
gebogen lijn. Doch het was ook even koel. Koel en volmaakt als Dister, die alle
tenor-rollen zingt als Dister in hetzelfde gevoelige tenorkleurtje. Koel en voornaam
als de Musette van mevr. Purnode, van wie men alleen kan zeggen, dat zij prachtig
zong zonder te leven. Wat leefde? Het orchest in zijn teer weefsel van mozaieken
op een gouden fond van houtblazers. Du Pond leefde in Marcel met vele humoristische
en muzikale invallen, die hem typeeren als een homme d'esprit, een buitengewoon
acteur en een buitengewoon zanger. De philosoof Dukers leefde in het laatste bedrijf
met zijn ascetisch en aandoenlijk-schamel geluid. Beckmans verder, die een
indrukwekkenden Schaunard maakte. En vooral de ensembles leefden, waarvan er
twee gebisseerd werden: de taptoe van het tweede en het quartet van het derde bedrijf.
Terwijl Deveux alle teere mozaieken van muziek bleef pointilleeren rondom de
gestalten, zelfs toen zijne lamp uitging.
Roosen blijft, de subsidie blijft en er is Fransch gezongen ondanks het
intercommunale kabaal tegen de Fransche Opera in de dagen, dat er van de
Toekomst-bureaux eene Duitsche oprees. Wat dunkt u wanneer onze gemeenteraad
het Concertgebouw verzocht om óók ééns Nederlandsch te zingen en de zaken
voortaan te exploiteeren met Nederlandsche solisten? Een goede tegenhanger. Men
zegt, dat er aan de Fransche Opera méér Nederlandsche solisten meewerken dan aan
de Concertgebouw-onderneming.

Mien Sternheim-Smits (Concertgebouw, kleine zaal)
Na, twee jaren dichterlijk te hebben ‘gezwegen’ betrad mevr. Mien Sternheim-Smits
wederom ons forum. Zij deed daarom buitengewoon haar best en zong in een zeer
pathetisch timbre. Zij forceerde ook veel en zong vooral dingen, welke wij al zeer
lang kenden en begrepen, met een nadruk waarover men zich even verwonderde.
Dingen, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlieten onderstreepte zij met eene
eigenzinnigheid, welke men anders slechts vindt bij Duitsche zangers en hij
melodramatische componisten à la Wagner, die gewoon zijn te spreken tot een publiek
- bête comme un Allemand zou Stendhal zeggen. Die overdreven expressie brengt
overdreven toon, overdreven traagheid en overdreven krachts-verspilling mede,
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zoodat de zangeres bij 't einde van 17 liederen dood-op scheen. Dat het verkeerde
uitgangspunt deze gevolgen heeft gehad, is ondertusschen zeer jammer, want de alt
van mevr. Sternheim bestaat uit het prachtigste materiaal waaruit ons vaderland zijne
magnifieke, bronzen stemmen construeert. Een beetje beweeglijkheid, meer rhythme,
véél meer rhythme en minder sentiment, véél minder sentiment dan begeeft de
zangeres zich naar eene goede toekomst.
De eerste helft van het programma was samengesteld uit de gewone
repertoire-stukjes der ons opgedrongen programma's en bij zulke fanatieke declamatie
verbaast men zich vooral over de ongehoorde stupiditeit der teksten. Wanneer zal
het Wijze Oosten de armoedige burgerlijkheid van deze genre-poëzie eens inzien?
De tweede helft gaf wat Tschaikowsky, Fransche en Nederlandsche liederen. Les
familles sont mortes van Doret en Au pays où se fait la guerre van Duparc zijn
melancholische kostbaarheden, doch werden reeds moe en met gezongen. Het tempo
van Valerius' Geluckig Vaderland, dat geleidelijk kon voortzingen uit Doret of
Dupare, had driemaal sneller moeten zijn. Men heeft over de muzikale loomheid
onzer voorvaderen geheel verkeerde denkbeelden en associeert ze te gaarne met onze
eigen traagheid van geest. ‘Een lied voor koning Albert’ van Cath. van Rennes had
een zeer pro-geallieerd succes en dat was eigenlijk het eerste enthousiasme. ‘Waak
op Nederland’, 't landstorm-lied van Diepenbrock, veroverde voor de tweede maal
de kalme stemming en klonk na in een groot applaus. De eenheid en de
hardnekkigheid van rhythme, waarin Diepenbrock dit lied hield, zijn meesterlijk en
meesleepend; maar opnieuw: het tempo had driemaal sneller moeten zijn...... den
heelen langen avond.
In 's hemels naam mevrouw, minder heroïsch en minder monumentaal.

Caecilia-concert (Stadsschouwburg) [De Jubel-ouverture van Weber
en - voor de derde keer - de Alpensinfonie van Strauss]
De Maatschappij Caecilia vierde haar vijf-en-zeventig-jarig bestaan en bij deze
gelegenheid werd, zooals gewoonlijk, Webers Iubel-Ouverture uitgevoerd, welks
eerste maten altijd aan de Meistersinger herinneren. De zaal was op de officieelste
wijze gevuld en de uitingen bleven op de meest mechanische wijze geregeld. Toen
het orchest dus den Wilhelmus inzette rees de heele zaal zonder aarzeling op en deed
geen mond open. Men zou in deze nerveuse tijden anders verwacht hebben van het
zangerigste volk der wereld, maar ik verzeker u, dat iedereen met den mond vol
tanden stond, toen het machtige nationale lied, waarvan ieder de woorden kent, werd
ingezet. En men zou daarom in twijfel mogen trekken of het wel beteekenis heeft
het te spelen, te meer wijl het bij Weber past als een tang op een varken.
Zoo jubileert er weer een dier Maatschappijen, welke door de voorvaderen van
Amsterdam, in tijden van ontluikend liberalisme, werden opgericht. Men moet die
voorvaderen wel dankbaar zijn, want als er in dit door en door gecultiveerd landje
geene maatschappijen bestonden, wat bestond er dan? Men houdt ze ook goed in
eere en al geschiedt dit nog niet van Staatswege, een aantal particulieren heeft de
nagedachtenis hunner voorvaderen nog niet verloochend. Ik geloof evenwel, dat men
zich bij al die eerbiedwaardige piëteit, toch niet genoeg afvraagt, of al deze
Maatschappijen aan een doel beantwoorden. De Nederlander heeft veel neiging tot
de realiteit en het bevreemdt mij daarom des te meer, dat hij niet opmerkt, hoe er
gedurende het 75-jarig bestaan van Caecilia b.v. nog geen enkel muziekwerk ontstond,
dat een monument werd en in plaats van de Jubel-ouverture bij deze plechtigheid
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uitgevoerd had kunnen worden. Daarom maakte de zeer officieele menigte eigenlijk
een triesten indruk. Zij stond daar als een opgetooid blok, als eene ondoordringbare
en onveranderbare kaste; als een dood lichaam, dat geheel buiten het Nederlandsche
volk staat.
Een vertegenwoordiger van het orchest, de heer Robert Krüger, reikte den dirigent
een krans over en hield eene rede. Het verbaasde mij, dat in deze moeizame woorden
niets ter sprake kwam dan het negentien-jarig bestaan van den dirigent. Er werden,
naar mij toeleek, eigenaardige termen gebruikt als ‘generaal-dirigent’,
‘generalissimus’, ‘Wilhelm Mengelberg’, die waarschijnlijk niet geheel en al den
geest vertolken van een hedendaagsch orchest. Er werd voor een onbevangen hoorder
ook wel wat veel tijd verspild aan den ‘roem’ van den generalissimus. Het is echter
waar, dat Wilhelm Mengelberg alleen in deze stad en in dit land schijnt te vertoeven
om gefêteerd te worden. In dit opzicht zijn zijne landgenooten zeer beminnelijk: men
laat hem alle harde noten elders kraken.
Sinds korten tijd hoorde ik nu hier voor den derden keer het laatste werk van dr.
Richard Strauss: de Alpensymphonie. Het is een zeldzaam geval, dat dit werk vanaf
de eerste auditie eene pers gehad heeft, die in Duitschland nog slechter was dan in
Nederland. Men scheen het hier gewenscht te vinden om den beroemden auteur
zooveel in mogelijk te sparen en met eene zonderlinge toegeeflijkheid zag men alle
gebreken over het hoofd. Men bemerkte de langdradigheid, het banale gegeven, de
vlakheid der machtelooze thema's de verregaande sentimentaliteit van een aantal
passages, de copie van Max Bruch en de copie van Strauss-zelf, het theatraal-ridicule
van den storm - men bemerkte het en spaarden den beroemden auteur, die in zijn
vaderland, noch door reactionnairen, noch door modernisten gespaard werd. En het
is de moeite waard om te observeeren hoe dezelfde pers hier in Nederland Russische,
Fransche en Italiaansche werken, die zelfs niet 1/10 der gebreken bezitten van deze
Alpensymphonie, systematisch den weg versperren met duizend goed-geaccentueerde
bedenkingen en insinueerende kleingeestigheden. Is deze houding niet zeer
schaapachtig te noemen? Ik weet echter niet wie het schaapachtigst handelt: de critiek
of het publiek. Want het publiek doorziet dit wankele werk zeer uitstekend. Het lacht
er zelfs om in het openbaar en bij de uitvoering. Maar niettemin gaf het zijne sanctie,
zij 't ook gematigd, door handgeklap. Ik moet zeggen dat de goedkoope rangen een
beter inzicht toonden van de waarde der muziek door te zwijgen en hieruit blijkt
opnieuw hoe dit koele en officieele maatschappijen-publiek buiten het Nederlandsche
volk staat. Wie echter den minsten critischen zin toonde scheen mij de generalissimus
Wilhelm Mengelberg. Hij kon na zooveel repetities en uitvoeringen toch beter weten
wat de Alpensymphonie waard is!
Het zeldzame van het geval ligt echter in de combinatie dezer feiten: 10. de
Duitsche pers keurt af; 20. de Nederlandsche pers vergoelijkt en zwijgt; 30. het
publiek lacht; 40. de generalissimus houdt het stuk op de programma's; 50. het publiek
duldt dit. Deze opgedrongen propaganda en deze duldende onverschilligheid zou in
geen enkel land der aarde mogelijk zijn. Ziehier een voorbeeld van de macht, den
hak en de hypnose van den Pruis.
In de pauze verstrooide men zich rondom de muzikaalste aristocratie en rondom
de meest aristocratische musiciennes, die na de XVIIIde eeuw zich bezig hielden
met muziek. Zij serveerden ververschingen gelijk de bladen meldden. Daarna ging
de Eroïca. Ik herinnerde mij hoe een volk dat in 1813 en 1815 overwinnend huiswaarts
keerde, meesterwerken vond als de Eroïca, om zijne terugkomst te begroeten en hoe
hetzelfde volk, dat in 1914 uittoog om als de twintigjarige Alexander eene wereld
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te veroveren, bij zijn terugkeer niets zal vinden dan deze Alpensymphonie en nieuwe
prullen van Max Reger. En ik wilde in de wonderbaarlijke armoede dezer toekomstige
Olympiade een gunstig voorteeken zien. De Eroïca hoorde ik liever niet in den
slecht-klinkenden schouwburg.

‘Deutsche Oper in Nederland’: Das Rheingold in Den Haag
Om u met de onderneming op de hoogte te brengen, lezer, zal ik objectief rekenschap
geven van wat ik gezien heb. Alles is voorbijgegaan in een purperen onverschilligheid
en het rythme van den trein, dat de eigenschap heeft elke emotie te regelen naar zijn
cadans, vaagde zonder twijfel de laatste onzakelijke opwelling weg in het nirwana
van dat rythme en het nirwana van den nacht, die wezenloos voorbijstuift.
Zie: het doek ging op over den gras-groenen bodem van den Rijn. Drie vrouwen,
hangend in zweeftuigen, droegen overmatige verlengstukken, die den vorm hadden
van een vischstaart: ‘zwemmachines’, heeten deze instrumenten, en zij worden
geleverd door eene Rotterdamsche en Düsseldorfsche firma. Deze mystieke torpedo's
deinden op en neer en heen en weer zonder ongelukken; zij zongen zelfs niet kwaad;
maar wijl zij alle vrouwelijke bekoorlijkheid verloren hadden in het verlengstuk,
konden zij me niet melodisch stemmen; zij botsten ook een paar malen tegen de
planken rots, waarop het Rijngoud bewaard werd en dat maakte mijne stemming niet
legendarischer. Toen er electrisch contact gemaakt werd en het ‘goud’ gloeide, kwam
er even eene warmte van de scène, maar nooit hoorde ik beter, dat de muziek van
‘Rheingold, Rheingold’ eene barcarolle is; en er zijn minder banale en meer
Venetiaansche barcarolles gedacht!
De gestalte van den Nibelung Alberich kon wegens de nevelen pas later
gewaardeerd worden. Er zakten loodkleurige gordijn-wolken over den verduisterden
Rijn en onder het tusschenspel kon Wotan zich plaatsen in zijn Walhalla-droom. Hij
lag daar vrij onaesthetisch als een vleeschblok in den morgen-nevel voor de zéér
rozige Fricka. En hij ontwaakte! Ik kreeg den indruk van een eerste geeuw-geluid,
een indruk, die niet meer week. Werkelijk, Duitschland heeft bronziger bassen en
plastischer vertegenwoordigers voor zijn nationalen god; hij fleemde honingzoet,
had een totaal gebrek aan vocale staatsie en droeg weinig zorg voor de juiste harmonie
met het orchest. De rozige Fricka en de nog veel roziger Freia waren van die bloote
stemmen, waartoe ¾ te veel aan lucht gebruikt wordt. Doch in al hare rozigheid
hielden zij zich buiten het ridicule. Het was slechts burgerlijk - van top tot teen.
Het ridicule kwam op met Fasolt en Fafner, de twee reuzen, een blonde en een
zwarte. Gij kent de Duitsche professoren, die Hansi teekende in Mon Village b.v.,
en gij behoeft u deze monsterachtig-doctrinaire poppetjes slechts een aantal malen
te vergrooten. Ik wist niet vóór dezen, dat zulke carnaval-beesten in de realiteit
bestaanbaar waren, omdat ik me zulk een gebrek aan goeden smaak en beschaving
niet kon denken. Maar Hansi moet ze inderdaad gezien hebben, in Duitschland, waar
elke soort van onbeschaafdheid mogelijk schijnt te zijn. Hunne verschijning bleef
het toppunt van dit tweede stuk tot weer de gordijn-wolken daalden, die nu rood
verlicht golfden naar het Nibelungenheim.
Dit Nibelungenhol leek op de grotten van Han, zooals ze in vredestijd populair
geannonceerd werden. Ons wordt dit Rheingold-decor geannonceerd als ‘moderne
stijl’ van een Hamburgschen ontwerper. Zoo ziet men ook een tunnel in de bioscoop
en dit is wel de grootste verdienste van deze lappen. Wat de regie nog verder misdeed
in dit onderaardsche tafereel, grenst aan het onwaarschijnlijke. Alberich, die in het
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hoogoven-licht ontpopte als de helft van Fafner, moest alles spelen op het eerste plan
rechts, om ‘onzichtbaar’ te kunnen worden in de coulissen, wanneer hij met den
‘tarnhelm’ ging werken. In zijn plaats verrees dan een wolkje stoom en ik heb wel
eens beter zien goochelen met een hoogen hoed, dan met dezen ‘tarnhelm’, die aan
de phantasie buitengewoon zware eischen stelde. Doch mijne zachte verstomming
bereikte een climax, toen naast het wolkje stoom het voorste eind van den draak
verscheen en woedend met zijn kop sloeg. In de Wagnervereeniging kruipt het dier
ten minste over het tooneel.
Idioter was echter alleen gisteravond mogelijk. De twee Duitsche professoren
Fasolt en Fafner, die Freia inwisselen voor Nibelungen-goud, sloegen hunne twee
stokken in den grond en plaatsten de Eeuwige Jeugd er tusschen. De twee stokken
werden verbonden met een kettinkje en daaraan hing men een paar dier gouden
schalen, waarvan er een nog tuimelde. Iedereen in de zaal zag de helft der Eeuwige
Jeugd, behalve de twee reuzen-geleerden, die na een lang en naïef zoeken het gaatje
ontdekten, dat de Ring, de noodlotsring moest stoppen. En dit was zóó idioot van de
twee reuzen-geleerden, dat de zaal toch even ongeloovig glimlachte.
Ik heb gisteravond voor 't eerst getwijfeld aan het gezond verstand der Hagenaars.
De Jan-Klaassen-kast, die 's morgens, als 't goed weer is, op den Dam speelt, geeft
niet zooveel onwaarschijnlijkheden en zotternijen te slikken, als men gisteravond
met aesthetische oogen verslonden heeft en wie weet tot welke dwaasheden deze
oogen nog in staat zijn. Waarom zou ik de ‘Intendantur’ van A. Reinboth, den
gewezen Duitschen officier, dus verder lastig vallen? Ik kan hem nog tienmaal meer
verwijten doen en wat zouden zij aan zijn zegenrijk idealisme verhelpen? Ik mag
niet eens denken, dat deze onderneming een officieele propagandatocht zou zijn voor
de Kultur, want ik ben er van overtuigd, dat de Overheid in dat geval gezorgd zou
hebben voor een betere organisatie. Wat de Intendant Reinboth in het schild voert,
is duidelijk genoeg: er zijn in Den Haag en in Rotterdam een voldoend aantal schapen
en snobs, om er in te loopen en zijn boerenbedrog met reusachtig-hooge prijzen te
betalen. Hij is een handig manager!
Er kan ook niet over kunst en politiek gesproken worden. Bij de eerste voorstelling
der ‘Deutsche Oper in Nederland’ had het weekblad ‘De Toekomst’ in het programma
zijne advertentie onder de rol-verdeeling en nu zag men héélemáál geen Duitsche
advertentie meer in het programma, dus ook geen Toekomst. Handig!?......
En er werd niet gezongen, er werd alleen wat in de ruimte en in de lucht
gedeclameerd alsof heel Rheingold een recitatief was met de gruwelijkste intonaties.
Terwijl een Hofkapellmeister alles sanctionneerde, tot de schapen en de snobs van
Den Haag.
Het geheel is dus een groote desillusie, want wat is erger dan die purperen
onverschilligheid, waar noch voor verontwaardiging plaats is, noch voor
enthousiasme?

Amsterdamsch Strijkkwartet (Concertgebouw, kleine zaal) [Een
kwartet van Schubert en een nieuw pianokwintet van Röntgen]
Toen over alle toppen rust lag, de zachte, zangerige rust van Schubert's kwartet in
la mineur, verscheen Julius Röntgen. En ik weet niet wat hem nog bezielt op zijn
ouden dag. Want hij is bezield en zonder twijfel door zeer donkere machten, die hem
het bloed naar de hersens jagen en hem verleiden tot zeldzame grimassen. De rust
was dus heen en toen de Moderato begon van Röntgen's manuscripte piano-kwintet
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wenschte ik reeds in het binnenste te zien van dezen geheimzinnigen auteur. Het stuk
immers zet beneveld, loom, traag in, en reeds bij de derde maat was hij op een
hoogtepunt van passie geraakt en raasde, tierde, exalteerde als koning Lear, nadat
alle menschelijke rampen hem getroffen hebben. Ja, is er iets vreemder dan de
emotionaliteit van Julius Röntgen? Is iets zonderlinger denkbaar dan de toestand van
dezen musicus, die elken dag zijn eentonigen plicht doet en onvruchtbare uren
doorbrengt in het Huis met de Hoofden, die muziek maakt, waaraan schijnbaar geen
enkele hartstocht deelneemt, en die toch, zoodra hij een Bechstein ziet in eene
pathologische razernij valt, sybillijnsche gebaren maakt op zijn drievoet en alle
zelfbeheersching verliest? en die, daarenboven, afkomstig is uit het hartje van Saksen
en studeerde te Leipzig, waar de passioneelste kraters zijn uitgedoofd?
Dit is een wetenschappelijk onderzoek waard. Zooals een tenor en eene trompet
hunne hooge do hebben, zoo heeft Röntgen zijn hartstocht. En ik bid u, lezer, die u
al jaren amuseert met zijn bezweeringen (ons muziekleven is wel idealistisch) en
altijd lacht, transponeer u het gebaar van dezen pianist op eene Grieksche vaas, op
een middeleeuwsche mozaïek, op een Fransch medaillon der achttiende eeuw, op
een Egyptisch fresco, transponeer het dus in eene hoogere werkelijkheid en kom,
bid ik u, tot besef van het simulacrum, dat gij aanbidt met uw enthousiasme.
Het zou àl te bar zijn als zijne muziek niet gelijkgestemde bewegingen uitvoerde.
Maar waar zóóveel hartstocht is en zóó weinig oorspronkelijkheid, word ik sceptisch.
Ik beschuldig den auteur dus niet van hypocrisie, maar twijfel aan de waarde van
zijne losbandige tuimelingen. Ik hoorde sterke Offenbachiaantjes in zijn kwintet en
we weten allemaal hoe Röntgen Offenbach waardeert. Ik hoorde vele bioscopische
wendingen en bioscopische stemmingen in zijn kwintet en wij weten allemaal op
hoeveel hooger niveau Röntgen zich zijne kunst denkt. Stelt dit werk niet de
geschiedenis voor van een thema, dat in den Moderato oprijst, na de Danteske hel
van den Molto Energico en het Scherzo zich van alle aardsche holheden en banaliteiten
poogt los te maken in den Largo en den luisterrijken Allegro, om alleen nog wat
holler en banaler te worden? Hoeveel ‘polyphonie’, ‘contrapunt’ en ‘satzkunst’ wordt
daaraan verknoeid!
Het Amsterdamsch Strijkkwartet heeft schitterend gespeeld, hoewel het om de
andere minuut wegzonk in den afgrond van een donderbas der piano. Dit was dan
ook niet het geschikte werk om de sublimiteiten van een ensemble in te ademen. En
ik kom weer terug tot de toppen van zachte, zangerige rust: Schuberts kwartet. Alle
vier, en vooral Zimmermann, speelden met de grootste verfijning van toets, alles
toog heen in melancholische sluiers van klank, die vol van de stilste ontroering was,
zoo zilverig doorschijnend en rustig als men muzikale schoonheid slechts denken
kan. Hier hoorde men de zuiverste civilisatie van voelen en van uitvoeren.
Gesteld nog even, dat Röntgen een Duitscher is, wat is Schubert dan voor een teer
wezen, wat voor een, hemelsche Ariel?

Fransche Opera: Ambroise Thomas, Hamlet (Stadsschouwburg)
Als Roosen een vooruitstrevend man was, die van eene kleine revolutie hield.... Wij
hebben nu een Gijsbreght van het Leidsche Plein en een Gijsbreght van Royaards;
wij zouden dan een Hamlet hebben van Cav. de Hondt en een Hamlet van Roosen.
De onsterfelijkheid van Ambroise Thomas zou weer eene halve eeuw meer waard
zijn, het Leidsche Plein kon wat rommel verkoopen aan den Ridder van de oude
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ruïne en goede zaken maken, terwijl gij, Roosen, de verdienste zoudt hebben eene
nieuwe muzikale aera te hebben aangevangen.
Ik behoef mij zonder twijfel niet duidelijker uit te drukken. Shakespeare, en andere
merkwaardige dramatici, wier scenerie buitengewone zwarigheden meebrengt, worden
opgevoerd volgens moderne principes, die in ieder geval beter zijn dan de
uitdragerspraal, welke altijd zieltoogt in eene opera. En zoo gij niet wenscht te
vereenvoudigen en bij het wonderbaarlijke realisme wilt blijven (dat in zijn laatste
heerlijkheid alleen betaald kan worden door een Louis XIV of een Louis XV) wees
dan ten minste logisch en stileer een weinig. En laat mij u een kleine verbetering aan
de hand doen voor dezen Hamlet, één uit de honderd.
La fête de Printemps, het lente-feest, waarin de waanzinnige Ophelia het leven
verlaat, is als muziek en als scène een der meest grandiose en teedere concepties in
de geschiedenis van het theater. Geheel buiten Shakespeare om. Hier is de musicus
de schepper en hier bereikt hij dezelfde hoogte van sereniteit als de hedendaagsche
menigte nog rillen doet wanneer Antigone afscheid neemt van de bloeiende wereld.
Doch ik moet zeggen, dat het mij eenige moeite kost om dit tooneel zóó te zien, want
gelijk gij het afdraait is het eene bespotting van alle schoonheid.
Het ballet, dat hier gedanst wordt, symboliseert weer het eeuwige spel der liefde
en zou voorgedragen moeten worden door mannen en vrouwen, een eisch, welken
men na 25 jaar rythmische gymnastiek en Russische balletten misschien mag stellen.
Is ons ballet iets anders dan een lichte metamorphose der antieke mysterie-spelen?
Maar in ieder geval mag de solo-danser geene vrouwelijke reuzin zijn, die wiekt als
een walvisch en exorbitante gaten in de lucht slaat. Dat beleedigt reeds eene aesthetiek
van de bescheidenste eischen. In ieder geval moet gij uwe dansers niet in paarse
tricots met belachelijke zwembroekjes steken. In ieder geval mogen uwe danseresjes
niet zoo formeel toegetakeld zijn. Er waren onsierlijke rose lijnen, doch dat laat ik
passeeren, omdat ook een krom been of tien kromme beenen geen beletsel hoeven
te zijn voor de illusie. Maar de belachelijke fladderrokjes van deze tutu's, die ten
eerste zoo slecht passen bij de associatie-mogelijkheden onzer hersenen en ten tweede
zoo komisch afsteken bij het costuum der witte Ophelia - waarom hebt gij niet
stoutmoedig deze fladderrokjes geschrapt? Waarom stileert gij deze danseressen niet
een beetje in het milieu? Ik zie in deze scène perspectieven van ongeëvenaarde
tooveringen...... Als Royaards daar eens regisseur kon zijn of als gij eens raad aan
hem wilde vragen alleen uit bewondering voor zooveel ongeëvenaarde muziek!
Ik heb pas den waanzin moeten beschrijven der Rheingold-vertooning van de
Duitsche Opera en vind bij deze voorstelling stof genoeg voor intermezzo's, maar
excuseer me: Roosen geeft geene Festspiele. Het moet hem alleen duidelijk worden,
dat zijn troep verschillende verbeteringen noodig heeft. Gisteravond speelden er drie
eerste-rangs-krachten: Roosen-zelf (Hamlet), Emma Luart (Ophélie) en Beckmans
(Claudius); dat is te weinig voor eene opera als Hamlet. Nu had Roosen sublieme
momenten en het groote drinklied werd zelfs gebisseerd, Luart was
bewonderenswaardig in het heele vierde bedrijf en Beckmans had als koning niet
veel te zingen. Maar de schim van Dukers was helaas beter zichtbaar dan hoorbaar
in het bioscooplicht, dat men eigenlijk maar bij Tristan, de Walküre of Parzifal moest
laten; de Laërte van Maudier, de doodgravers van Lutmers en Piran waren nauwelijks
meer dan middelmatig en ik prijs liever den anoniemen saxophoon- en bazuin-virtuoos
uit het orkest. Dit zijn dingen, die Roosen zich herinneren moet voor het volgend
seizoen. Het koor, het orkest en de dirigent dat gaat wel.
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Teresa Carreño (Concertgebouw, kleine zaal) [Beethovens
Waldstein-sonate en Chopin]
Toen dit geslacht geboren werd, maakte Teresa Carreño, die grootmoeder zou kunnen
zijn van een wonderkind, reeds tournées. Zij heeft haar hart geschonken aan een
schoonen zwarten vleugel en honderde piano's gaf zij hare kortstondige liefde (want
een ideaal-vleugel is reeds eene illusie en een waan, omdat men hem niet mee op
reis kan nemen) en na deze onafzienbare jaren rouwt zij waarschijnlijk om menige
afgestorven piano, die in de lange zomersche vacanties vroegtijdig den laatsten snik
gaf, broos als die luit uit den Nuit de Mai van de Musset, welke nauwlijks één kreet
van passie verdroeg zonder te breken. En Teresa Carreño heeft véle kreten van passie
geslaakt op het edele ivoor der toetsen en als zij eene echte vrouw is dan rouwt zij
niet alleen om den dooden vleugel, maar ook om die verre en doode kreten. En uit
al dezen rouw straalt nog eene lange toekomst, eene toekomst in de zachtste en
meewarigste demi-teintes, droef-blije herdenkings-klanken als een achtergrond voor
plotselinge opflakkeringen van den ouden gloed.
Teresa Carreño, die eene schoonheid was, is eene godin geweest der vorige
generatie. Ik respecteer den droom en vooral den droom van anderen. Er is ook niets
eerbiedwaardigers dan eene legendaire vrouw, die een legendairen roem heeft. Ik
denk zelfs aan het concert terug zonder teleurstelling. Wat kan het haar schelen, de
virtuose, die zich in deze wereld wel vreemd moet voelen, dat ik hare
Waldstein-sonate een beetje moe vindt, te langzaam van tempo, te gelijkmatig, te
berustend en te veel in het accent van grootmoeder die een sprookje vertelt? Dat ik
in haar sterke Chopin nog de melancholie hoor van vergane bloei en vergane kracht?
Een Nocturne, een Polonaise, eene Ballade, alles in donkere tonen en alles in
treurmarsch - wat maakt 't, dat het me niet geboeid heeft en geen enkel enthousiasme
gegeven heeft? Ik heb alles bewonderd, het legato, het pianissimo, de triller, de
nuance, het toucher en zelfs den omfloersten klank.... Maar hoeveel andere godinnen
van onze generatie hebben deze eigenschappen èn de rest!
Tot over tien jaar, onsterfelijke; gij hebt dan misschien de mystiek en de
huiveringwekkende rimpels van Maeterlincks oude heldinnen. Wat zou ik u
gelukwenschen met dit aureool dat gij tracht te overwinnen.

[Een Russisch programma] (Concertgebouw) [Tschaikowsky's
Pathétique en vioolconcert]
Mengelberg gaf een Russisch programma; het had niets merkwaardigs en bestond
uit de Pathétique en het Vioolconcert van Tschaikowsky. Het is best mogelijk, dat
het van eenige stoutmoedigheid getuigt, gezien Mengelbergs wonderbaarlijk
Platonische verhouding tot kunst der ‘verachtelijke’ Russen na 1914, doch ik kan
het phenomeen nog niet waardeeren. Het getuigt immers van al te weinig vooruitgang,
dat onze dirigent in zake Russische muziek nog niet verder is dan Tschaikowsky,
d.w.z. sinds ongeveer 1890 bleef stil staan.
De uitvoering was voortreffelijk; den allegro molto vivace uit den beroemden
marsch had ik gaarne wilder en sneller gehoord - niet in een matigen parade-pas - in
ieder geval wisselender of minder mechanisch van tempo, dat niet onveranderlijk
behoeft te blijven van het begin tot 't eind. Alexander Schmuller speelde het
vioolconcert met meer fantasie en meer raffinement; het schijnt hem goed te liggen
en als er in zijne onmiddellijke omgeving niet de tropische hitte geheerscht had,
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waarvan hij als goed romanticus en obligaat-Paganini-type overvloedige aanwijzingen
gaf, dan zouden we ons wellicht verheugd hebben in een vertolking, die eens
‘vlekkeloos’ was. Wat eene zeldzaamheid is bij dezen violist, die het fascineerende
liever zoekt in de barokke richting Röntgen. Want men kan zich dit concert nog wel
eenige malen Slavischer denken en de hoorders zouden dat zeker bewonderd hebben
daar zij reeds welwillend in den zevenden hemel waren getogen voor Mengelberg
en Schmuller om de beurt.
Wanneer er, zooals gisteren, meer personen-cultus is dan muziek-cultus, vind ik
allicht een idiotisme in het programma-boekje. Het luidt daar voor de zooveelste
maal:
‘Want, al mag 't waar zijn dat Tschaikowsky weinig of geen “stijl” had;
dat hij de grenzen, tusschen Symphonie en Suite gesteld, zeer vaak uit het
oog verloor; eene bedenkelijke neiging toonde voor dans-rythmen en
somtijds meer in ballet dan in symphonie-karakter schreef......’
Mag ik den zonder twijfel overleden schrijver opmerken, dat Bach, Mozart, Haydn,
Beethoven en nog een nobele rij andere groote meesters precies dezelfde rage hadden
voor dans-rythmen als Tschaikowsky? Ik zou er voor terugschrikken om al die
meesters bedenkelijke en stijllooze componisten te noemen, wijl Brahms en zijne
generatie te log en onbeweeglijk waren om het dansrythme symphonisch te huidigen.

Toonkunst: Missa Solemnis (Concertgebouw) [Ter nagedachtenis
aan Johannes Verhulst]
Vandaag herdenkt men Johannes Verhulst, die honderd jaar geleden geboren werd.
Hij stond in een stormachtigen grooten tijd, hij heeft zich levenslang verzet tegen
dien tijd en de omwentelaars, die dat verleden groot maakten. Verhulst is ook een
der concentratie-punten geweest der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
en men mag dus die honderdjarige herdenking even laten weerspiegelen in het licht
van deze laatste uitvoering der Amsterdamsche Toonkunst-afdeeling. Ik heb den
hoogsten eerbied voor Beethovens Missa Solemnis, maar vraagt men zich bij zoo'n
concert niet even af, of wij één stap verder zijn gekomen sinds de fanatieke Verhulst
de Nederlandsche muziek stop zette? Het laatste wat Toonkunst deed voor de muziek
v a n o n z e n t i j d , was Mahlers Achtste en dat is al jaren geleden. En Mahlers
Achtste was reeds eene uitzondering in de lange, lange reactionnaire eentonigheid.
Kan eene schatrijke Maatschappij, die geen enkel financieel fiasco behoeft te vreezen,
hare onmetelijke hulpbronnen niet levenwekkender aanwenden? Haar ontbreekt noch
geld, noch tijd noch de noodige krachten. Het schijnt haar slechts te ontbreken aan
den tijd, dien Mengelberg moet wijden aan het buitenland.
Daar Toonkunst gemiddeld slechts drie uitvoeringen geeft per jaar, ontbreekt het
haar inderdaad niet aan tijd en het verwonderde mij daarom, dat de eerste helft der
Missa Solemnis geenszins voorbereid en geënsceneerd was, gelijk men verwachten
mocht van eene vereeniging, die zooveel materiaal, zooveel tijd en zooveel reputatie
heeft. Een fortissimo of eene eenigszins dramatisch bewogen passage klinkt allicht
schitterend onder de leiding van Mengelberg. Maar de variëteit van expressie en
nuance, de fijne afwerking van rythme en klank, de overwogen aanwending der
effecten, de bezieling en het compositorisch evenwicht, de doelmatige beheersching
der stemmingen in hun veelvoud en in hun wisseling, dat ontbrak bijna voortdurend
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in de eerste helft van Beethovens meesterwerk en al te dikwijls in de tweede. Het
bevredigde al fresco, het bevredigde niet als miniatuur. En voor eene
al-fresco-voordracht van de Missa Solemnis, hebben wij geene Maatschappijen
noodig.... in deze dagen.
Aan de eischen eener model-opvoering voldeed het orkest (ieder musicus weet,
dat Beethoven dit werk nu juist niet volmaakt geïnstrumenteerd heeft!), maar voor
eene model-opvoering voldeed wederom niet het solo-quartet. Het is echter
Mengelberg's speciaal-solo-quartet. Thom Denijs komt altijd terug. Hij heeft in zijn
prachtig-bronzen timbre eene eigenaardig larmoyante kreuning gebracht, het beverige,
stotterende kreunen van een heel oud mannetje en voor geen enkele critiek zal hij
dit accent weg laten. Het is zijne persoonlijkheid! En hoeveel uitstekende, onbekende
bassen zou hij daarmee in den weg staan?
De tenor Georg A. Walter komt altijd terug: Mengelberg en hij schijnen elkaar
bijzonder toegewijd te zijn. Walter heeft goede en slechte oogenblikken en in beiden
is op zijne ‘zangkunst’ weinig aan te merken. Maar zijn timbre, waarin veel bariton
zit, is zóó goedkoop, dat men niet begrijpt, hoe het in de smaakvolle omgeving van
Toonkunst gewaardeerd kan worden. De heer Walter is de tenor met de expressie,
de gevoeligheid à tout prix, gevoeligheid coûte que coûte. Hij kan geen noot zingen
of hij smelt weg in zoete geluiden en gij begrijpt wat zulk een tenor past naast de
sereene stemmen van onze Noordewier-Reddingius en De Haan-Manifarges! Denijs
zou ten minste een neutrale bas kunnen zijn van welk solo-quartet ook. Maar Walter?
Hij is misschien de Engelsche Hoorn in dit clarinetten-ensemble, maar Mengelberg
zou hem dan toch moeten verzoeken om zijn zoetvloeiend volumen tot 1/3 in te
krimpen; dan gaat er nóg niets verloren. Mevr. Noordewier-Reddingius, geheel
hersteld, heeft nog haar vroegere extase van klank, die culmineerde in een
verrukkelijke hooge do; mevr. De Haan-Manifarges, in 't begin wat weifelend en
zwak, herstelde zich gaandeweg en heeft subliem gezongen in den Agnus-Dei en
den Benedictus.
En Mengelberg? Eene virtuositeit, welke alles regeerde, maar overal de
eind-indrukken achterliet, dat hij niet de helft der zorgen aan Toonkunst geeft, waarop
deze vereeniging recht heeft.
Dezelfde impasse waarin onze reis-dirigent het Concertgebouw gebracht heeft.

Grillen van Mengelberg
Geen enkel criticus heeft bij de Verhulst-herdenking aanwezig mogen zijn.
Mengelberg had de Pathétique van Tschaikowsky op zijn programma en de
Symphonie van Verhulst. Aangezien de Pathétique pas Donderdag was uitgevoerd
en zelfs een Mengelberg niet van ons mag vergen, om een werk, dat men in alle
achterbuurten der wereld kan fluiten, zoo kort na elkaar tweemaal te bewonderen
(ook al is de Mengelberg-bewondering nóg zoo accuraat geregeld) bleef de critiek
weg bij Tschaikowsky. Zelfs de Mengelberg-satelliet van de ‘N.R.Ct.’.
Zonder iemand te waarschuwen, wijzigde onze dirigent de volgorde van zijn
programma en wie om Verhulst kwam, liep tegen de Pathétique op.
Heeft de generalissimus ons een kleine vingerwijzing willen geven, dat wij verplicht
zijn, nota te nemen van àl zijne faits et gestes? Of heeft hij elke critiek op Verhulst
willen uitschakelen?
Het zou billijk zijn, als hij zoo goed was om ons ten minste niet in de maling te
nemen.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

[Willem Andriessen] (Concertgebouw, kleine zaal) [12 Préludes
symphoniques van Hans Franco Mendes]
Willem Andriessen speelde gisteravond 12 Préludes symphoniques van Hans Franco
Mendes, een jong componist, die zijn studies maakte in Keulen. Hij heeft talent en
't eerste wat men opmerkt is, dat een Keulsch conservatorium tienmaal enthousiaster
en stoutmoediger leerlingen aflevert dan een Amsterdamsch. Het tweede, dat ook
een Keulsch conservatorium niet in staat is om bezonnen en evenwichtige jonge
mannen te vormen, aan wie geen enkele hartstocht ontbreekt, maar die ook van geen
enkelen hartstocht te veel hebben.
Ik heb mij onder het vingerengespeel van Willem Andriessen langzaam voelen
verschrompelen tot paedagoog en moet dezen Hans Franco Mendes dus wel
systematisch de waarheid zeggen.
Hij leerde tot dusverre alleen muziek màken. Want ik noem het muziek màken
wanneer men uit een thema meer componeert dan er in zit. Een thema is een zeer
concreet geval; men kan er de psychische krachten met wiskunstige zekerheid van
vaststellen en een groot meester of een smaakvol meester zal zijn thema nooit
forceeren. Dat doen alleen Brahms en Reger. Dat doet b.v. Mendes in No. 7. Het
begint als een ouderwetsche Moderato en wanneer Debussy dit thema gekozen had,
zou hij het heel ouderwetsch, kalm en egaal gehouden hebben in zijn ontwikkeling.
Hans Franco Mendes echter, die zich meer rekenschap geeft van ‘hoe maak ik dit
prélude zoo curieus mogelijk’, dan van ‘wat vergt dit thema u i t z i c h z e l f en
zonder dat ik onpsychologische dingen schrijf’, construeert er een reusachtig lawaai
om en de zwaarste rythmen. Dat is bombast en holle pathetiek; dat is onoprechtheid,
welke eigenlijk de groote fout is van al deze 12 préludes. Het melodisch gegeven
wordt voortdurend mishandeld, het loopt altijd scheef, altijd grillig, en altijd
onnatuurlijk. Wij zijn voor geene enkele moderniteit bang, waarde Mendes, doch
tracht niet ons met wat quasi-fantastiek en noodelooze subjectivismen wat parten te
spelen, die veel op boerenbedrog lijken. Ik neem u geen Chopin-reminiscenties
kwalijk als in No. 2 (Largo), geen Butterfly-echo als in No. 6 (Allegro een fuoco).
Maar wij weten beiden wat uw ‘vorm’ waard is. Het blijft bij het schema A-B-A.
Wij weten beiden wat die getourmenteerde, kwijnende harmoniek waard is. Gij komt
toch nog niet verder dan eene gevarieerde tonale functie en ander cliché-werk. Wij
weten beiden, wat de ‘techniek’ waard is van die 12 préludes! Toen de finale als fuga
inzette, werd ik kriegel, omdat de andere 11 stukken in ieder geval niet aan overmatige
neiging tot het classicisme leden. Maar toen ik hoorde, dat uw fuga niet verder kwam
dan het eerste antwoord...... moest ik toen niet besluiten, dat het heele techniekje
maar larie was? Uw werk getuigt van een buitensporige grilligheid! En wat zal in
die grilligheid meer verwonderen dan een onophoudelijk uniforme, doode rythmiek,
die zich nóóit wijzigt? Aan een Fransch conservatorium zou men u
hoogstwaarschijnlijk op al deze miskramen gewezen hebben: het violeeren van de
psyche eener melodie, de gehuichelde moderniteit, welke niets is dan gemaskeerde
dogmatiek, de arrogantie van een visionaire, impressionistische wereld, waarvan de
allereerste functie - het rythme - dood is. Laat mij het u nu zeggen, daar men het u
in Keulen niet gezegd heeft, en begin eens met eene muzikale gestalte simpel uit te
werken, niet volgens uwe willekeur, doch volgens de natuurlijke proporties dier
gestalte. In ieder blad kan men den heelen boom zien, heeft al meer dan een mysticus
en wijsgeer gezegd; in ieder thema ligt ook de geheele compositie.
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Ik heb Andriessen in deze Préludes bewonderd als klavierspeler: hij was gisteravond
een virtuoos van het pianissimo en de zachte nuances; doch die lichte, schimmige
toets werkte niet als kleur, stemming, gevoel of muziek, doch als vingerbeheersching.
In dezen vorm was zij reeds zeer merkwaardig en wie weet of deze wetenschap niet
eens tot leven komt?

[Berthe Seroen, Evert Cornelis en Marix Loevensohn]
(Concertgebouw, kleine zaal) [Debussy's Ariettes oubliées, Fauré,
Saint-Saëns, Franck, Moussorgsky]
Vele ariettes oubliées, om bij Verlaine te blijven, van wien den heelen avond verzen
gezongen zijn, goddelijke verzen. En ik heb mevrouw Berthe Seroen nooit goddelijker
gehoord. Men sidderde. Zij vond klanken, zóó ver en vaag in het onzegbare, dat men
eerst sidderde of zij ze zou kunnen zeggen in het brooze fluïdum der emotie en toen
sidderde, omdat zij ze gezegd had. Dat was ‘En Sourdine’ met muziek uit een
middernacht van herinnering, dat was ‘Colloque sentimental’, waarvan de woorden
vallen als warme avondregen en de muziek hare verliefdste wanhoop zingt, het
‘miserabile carmen’ der nachtegalen. Dat was ‘Mandoline’ met het vogelvlugge
rythme en het geestige refrein, dat ik weet niet welke wonderlijke utopie oproept:
alles van Debussy, mèt La flûte de Pan uit de Chanson de Bilitis, simpel en in een
stemming, waarvan elke toon geëxtasieerd was. Als de ‘groene kikvorschen’ reeds
zoo onuitsprekelijk klinken als hier, hoe dan ‘les beaux jours de bonheur indicible’!
En ik herinner me nauwelijks den Diepenbrock (Recueillement), den Ravel (Sur
l'Herbe.... ook van Verlaine) en de anderen; er was maar ééne schoonheid.
Mevrouw Berthe Seroen, Evert Cornelis en Marix Loevensohn boden ons comité
voor het Servische Roode Kruis dit concert aan. De violoncellist speelde van Fauré,
Saint-Saëns en de Sonate van Franck, die meestal in het viool-arrangement wordt
uitgevoerd; Cornelis speelde Moussorgsky's ‘Hut van Baba-Yaga’ en The little
shepperd met ‘La soirée dans Grenade’ van Debussy, Moussorgsky buitengewoon
virtuoos en dramatisch (het is eene spookgeschiedenis in romantische en Russische
rythmen!), Debussy met dezelfde poëzieën als men hoorde bij mevr. Seroen.
Het repertoire der ariettes oubliées is onbegrensd hier...... Zouden Berthe Seroen
en Evert Cornelis niet spoedig weer zulk een concert geven? Het is mij tien andere
waard.

Prof. Dr. Max Reger (Concertgebouw) [Pianosolist in Bachs
Klavierconcert en dirigent in zijn eigen Mozart-Hiller-variaties]
Gisteren, op den sterfdag van Beethoven, hebben wij hem hier gehad. Een
breed-geschouderde, grove, onbeweeglijke reus en zwaargewicht-kampioen, met
oogen, waaruit nooit een droom weerspiegeld heeft. Hij loopt traag en apathisch,
zonder gedachte; hij gaat loom naar de piano, en daar zit het groote lichaam
ineengezakt voor het klavier, beweegt mechanisch en onverschillig de geweldige
armen en handen. Hij dirigeert met korte, zuinige bewegingen, het ruggevlak
voortdurend naar de helft van het orchest gewend. Hij wenkt de instrumentalisten,
die moeten invallen, met den linker wijsvinger, als een schoolmeester wanneer hij
een jongen roept. Hij dirigeert onverbiddelijk met zijn rechter arm en bekommert
zich om geen enkele uitdrukking. Het type is nog bij geen enkele beschaving mogelijk
geweest, zoolang deze beste der werelden bestaat. En mocht ik geen duidelijk beeld
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van dien Novus Musicus gegeven hebben, laat mij u dan verwijzen naar de lieve
zeemeermin, die Piet van der Hem deze week teekende voor den Nieuwen
Amsterdammer. Daar zijn duidelijke overeenkomsten.
Deze Max Reger is eene creatuur van het moderne Duitschland. Het heeft hem
eerst gemaakt en tracht hem nu te bewonderen. In tientallen steden zijn
propaganda-concerten voor hem gehouden. Hij is als ‘probleem’ gesteld en men
heeft jonge menschen zijne waarde voor de Kultur laten meten in artikelen en
brochures. Hij is uitgegeven in groote en kleine edities, gedirigeerd door groote en
kleine dirigenten. Men organiseert daar over den Rijn niets voortreffelijker dan den
roem.
Hier heeft hij gisteren piano gespeeld (Bach-concert) met eene Rücksichtlosigkeit,
welke men alleen bij een Duitscher laat passeeren. Hij lette op tempo noch op dirigent
(Dopper) en was altijd eene seconde te vroeg of te laat geboren in het ensemble. Het
adagio werd tot het belachelijkste gehaspel, dat men ooit in het Concertgebouw
gehoord heeft.
Hij heeft verder zijne ‘Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart’
geïntroduceerd. Max Reger, opgegroeid in de school van dr. Hugo Riemann, kent
alles wat geleerd kon worden en werd een pastiches-maker-en-gros. Van ‘Variaties’
op klassieke thema's schijnt hij niet genoeg te kunnen krijgen en met schrik ziet men,
dat zijn repertoire onbegrensd is. Met evenveel schrik ziet men hem achteruitgaan
en tegelijk hoe langer hoe beroemder worden. In de eindelooze Hiller-variaties stak
nog persoonlijke visie met wat inventie, al was ze dan afgeleid en tweedehandsch.
Maar in deze Mozart-variaties komt hij niet eens tot een persoonlijk geval. Het blijft
‘dikke’ Mozart. Altijd dezelfde rythmus; altijd hetzelfde bange ontwijken der
expressie; altijd datzelfde verdeelde orchest in gesourdineerde en niet- gesourdineerde
strijkers (Opus 95, 100 en 132!), altijd die instrumentatie van brei en die afschuwelijke
behandeling der koperblazers.
En de bladen zullen vandaag weer volstaan over de polyphonie, de contrapuntiek
en de moderne harmoniek van Max Reger, die niet voor de massa schrijft. Hoe
gelukkig, dat deze dingen bestaan voor iemand, die alles heeft behalve de liefde. En
hoe gelukkig voor Reger en de Nederlandsche Regertjes, dat er zonder de liefde toch
nog polyphonie, contrapuntiek, harmoniek en uitstekende fuga's gemaakt kunnen
worden!
Wij hebben dit ideaal-type van het 93-manifest zonder twijfel beleedigd met onze
verregaande onverschilligheid bij dit concert, maar nog niet uitgefloten. Zij, die de
situatie meenden te moeten redden voor den beroemden man, vragen hem eens of
hij zoo goed wil zijn om eens een o r i g i n e e l e fuga te schrijven of een o r i g i n e e l
contrapunt, gelijk Cesar Franck, of in zijn ‘moderne’ harmoniek eens wat anders te
schrijven dan wat dr. Hugo Riemann hem geleerd heeft.
Er zei me iemand: Zulke muziek lijkt een toppunt, maar deze man heeft leerlingen!
Ik heb toen geantwoord: Die liggen in de loopgraven.
Er zal toch iets nog zorgen, dat de goddelijke muziek niet heelemaal van de aarde
verdwijnt.

[Vaclav Klicka, harp en Jacoba Repelaer van Driel] (Concertgebouw,
kleine zaal) [Smetana's Má Vlast, Improvisationen van Wilhelm
Posse, Saint-Saëns' Fantaisie en liederen van Jeanne
Beyermann-Walraven en Hugo Wolf]
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Gaarne had ik in Smetana's Má Vlast de accoorden donkerder zien golven over den
driehoekigen harp; donkerder en willekeuriger; 't ruischen van de Boheemsche rivier,
die daar over de snaren fonkelt, had minder systematisch gespeeld kunnen worden;
deinender en bezielder; de toon als technisch product was atomisch gevarieerd, doch
de toon als psychische verschijning bestond nauwlijks. Al wat tot het demonische
wezen van een musicus behoort, het ongedrukte rondom de noten, bleef weg en
tallooze raffinementen van klank en kleur, kwamen er voor in de plaats. Ik herkende
in Klicka, die dit concert gaf als ‘Boheemsche harpist’, nauwlijks het temperament
van een Slav. Men hoorde geene ondefinieerbare of magische dingen, zooals ik ze
het vorig jaar gehoord heb van onze meesterlijke landgenoote Rosa Spier, die hetzelfde
stuk speelde met zóóveel meer jonge vervoering; bij Klicka kon men alles
mathematisch analyseeren, zelfs de toover-tonen.
Klicka is een groot technicus. Zou hij anders de ‘Improvisationen’ op zijn
programma genomen hebben van Wilhelm Posse, die even onexpressief als (bijna)
onuitvoerbaar zijn? Er moet met de pedalen gewerkt worden, op een wijze, die haast
alle aesthetische intonatie onmogelijk maakt. En met welk een poover resultaat van
Mendelssohn-chromatiek en ‘alteraties’! Zoo denk ik nu nog slechts, om mij Klicka
met bewondering te herinneren, aan de ‘Fantaisie’ van Saint-Saëns, de zilverachtigste
ritseling met donkere onderklanken, die men zich ooit gedroomd heeft.
Mejuffrouw Jacoba Repelaer van Driel wisselde den harpist af met liederen,
waarvan sommigen zeer overbodig waren. De twee fragmenten b.v. uit Wijzangen
van Tagore op muziek gezet door Jeanne Beyermann-Walraven, behooren tot de
onmogelijkheden, die altijd gecomponeerd zijn uit grillen. Wat zullen de auteur hare
‘groote tertsen’ baten, zoolang zij niet het flauwste besef heeft waar in den tekst de
lyriek begint en ophoudt? De zangeres Repelaer van Driel, eene prachtige alt, gaat
zéér langzaam vooruit, maar ik waardeer toch de praal waarmee zij tegen de klippen
opzong. Ik hoorde magnifieke accenten in Hugo Wolf (‘Wo find ich Trost’ en ‘Zum
neuen Jahr’); eene p r a c t i s c h e methode zou binnen het jaar van zulke zangeres
eene beroemdheid maken.

Rodi Deggeller (Concertgebouw, kleine zaal) [Oud-Engelsche
liederen, Brahms, Rachmaninoff, Sinding, Eugen Haile en Kees
Andriessen]
Een charmant kopje om te encadreeren op een briefkaart; Engelsch type-Boileau, de
éénige Madonna der negentiende eeuw! Een naam, Rodi Deggeller, met allerlei
koehoorn- of koeklokken-associaties. En eene stem... Meer alt dan sopraan en meer
sopraan dan alt; een beetje vermoeid en overmoedig; energiek in de expressie, welke
zij zich koos, al is ze nog zoo sentimenteel; en vooral gesluierd, bleek, wazig,
overtogen van weemoed.
Er hindert maar alleen een overmaat aan luchtverbruik, dat de tegenwoordige
methode, gebaseerd op Walküre-, Electra- en Salome-orchesten, bijzonder schijnt
te prefereeren; er hindert maar alleen wat losheid van timbre; alleen wat te veel gebrek
aan resonance; alleen ontbreekt er nog wat evenwicht van dictie; en alleen maar, bij
zooveel weemoed, een beetje hobo-kleur.
Zoo zong zij ‘oud-Engelsche’ liederen, die nog niet heel oud waren en veel
repeteerden, zong van Johannes Brahms, die al zoo oud is en vervallen naast veel
nieuwe lente en geluid, zong van Rachmaninoff, Sinding en Haile en de

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

vadervreugden, die Kees Andriessen heeft neergelegd in zijn pioenekes en
koningsventjes.
En er waren bloemen en hoorders, gelijk elken avond.

[Bij één Hollandsch concert] (Concertgebouw, kleine zaal)
Overwegingsmogelijkheden bij één Hollandsch concert:
1. De violoncellist Fritz Gaillard kon van Willem Mengelberg geen toestemming
krijgen tot dit concert, omdat hij zijn naam in de bladen had laten zetten, vóór hij
den dirigent verlof gevraagd had.
2. Ik hoor nu drie avonden achter elkaar een alt; alle drie van verschillend, maar
buitengewoon waardevol materiaal, de laatste van den puursten goudklank en met
vibraties om bij te huiveren. Geen van drie echter is àf; geen van drie bezit
meesterschap en zelfvertrouwen. En ik schat hun leeftijd gemiddeld op 25 jaar; is
dit niet hemeltergend?
3. Wij hebben leeraars en leeraressen in de zangkunst; er zijn er van 10 gulden
per half, 10 gulden per heel uur en natuurlijk goedkooper; wij hebben zelfs een groot
dirigent die stem-consulten geeft en maar één methode kent; wij hebben
conservatoriums in Amsterdam en Den Haag, die elk jaar ‘geacheveerde’ leerlingen
leveren, muziekscholen in bijna alle steden, die hetzelfde doen. Het is een algemeen
in binnen- en buitenland erkend feit, dat het Hollandsche stem-materiaal tot het beste
en bewonderenswaardigste behoort der wereld. Wij constateeren het iederen dag.
Wat zijn dat dan voor onnoemlijke leeraars, leeraressen, consulten, conservatoriums,
muziekscholen etc., etc., d i e n i e t s a f l e v e r e n d a n h a l v e k r a c h t e n ?
4. Die dames en heeren vertegenwoordigen vele, onschatbare vele duizenden aan
nationaal vermogen. Er wordt immers nergens zooveel gezongen als in Nederland.
5. Een onderwijzer heeft een diploma noodig om den a.b.c. te mogen onderwijzen.
Waarom mag een ieder les geven in het zingen?
6. Er schijnt in den loop der vorige eeuw eene belangrijke verandering plaats
gevonden te hebben in de zang-methode. Toen de componisten aria's, cavatines en
romances schreven, die in ieder opzicht een toppunt van techniek vergden, zag men
beroemde en volleerde zangkunstenaars van nauwlijks huwbaren leeftijd.
Tegenwoordig nu ieder componist moeite doet om zoo weinig mogelijk ‘zangkunst’
en zooveel mogelijk ‘spreekkunst’ te vergen, is men blij, dat een uitvoerder eene
zekere volmaaktheid bereikt, wanneer men zijne kleinkinderen op 't podium verwacht.
Hier in Holland gaat dit 99 van de 100 keeren op en hier ziet men deze waarheid het
minst in. Zouden onze pedagogen niet eens gaan nadenken over eene revisie van
hunne tien-guldens-trucs?
7. Hij, die alle zangleeraars-kwakzalverijen aan het licht brengt, verdient een
standbeeld.
8. Onze zangeressen en zangers zingen altijd van uit hun systeem, hun betaalde
en gekochte ik. Zij denken aan den gekochten toon, borst, keelkop, resonans, adem
etc. Zij denken nooit aan de muziek of aan de situatie. Ik hoorde b.v. van avond de
aria van Dalila, ‘mijn hart gaat open op uwe stem, zooals de bloemen open gaan op
de kussen van den dageraad’, die Saint-Saëns omgeven heeft met eene nachtzware,
zwoele, verliefde en donkere muziek, welke u door alle poriën dringt. Eene zangeres
zou zich echter wel schamen om zich te verplaatsen in deze passioneele Dalila-situatie
en zingt de muziek als een doleerende. Ziet gij de afgronden van gebreken aan
opvoeding bij deze stem-begaafden?
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9. Dit is voor, een belangrijk gedeelte de schuld van onze critiek. Zij bestaat zelf
voor meer dan de helft uit doleerenden. Zij erkennen gevoeligheid slechts als
sentimentaliteit. Kloos zou sonnetten kunnen maken op deze autoriteiten wien ieder
groot gevoel vreemd is. Zij bestaan van deftige burgermans-deugden en komen nooit
buiten het kader van het lied. Alleen het pathos van een preek spreekt hun nog aan
daarbuiten. Vandaar de drie éénige accenten in onze c o n c e r t z a l e n : kleine
sentimentaliteit, deftigheid, pathos.
10. Waarom gaan sinds eenigen tijd alle Nederlandsche Opera's failliet?
Wij hebben eene deftige critiek, die nooit de Italiaansche of Fransche Opera's
bijwoont, geen romans leest, geen schouwburgen bezoekt. Die niets dan noten kraakt
uit het klassieke tijdperk. Zij voelen zich echter opeens representanten der natie,
wanneer er eene Nederlandsche Opera komt en gaan zich moeien. Maar zij dragen
overal hunne concertzaalstemming (kleine sentimentaliteit, deftigheid, preek-pathos)
met zich mee, ook in de Opera. En zij hebben zoolang papier zwart gemaakt tot alle
actie, alle dramatiek, alle passie, alle lyriek, alle rhythme en alle tempo uit een
mogelijke Nederlandsche. Opera en hare dirigenten verdwenen is; tot het er even
criant vervelend is geworden als in hunne concertzaal.
11. Ook aan deze autoriteiten vallen elk jaar een groot aantal zangers en zangeressen
ten offer. Men heeft ze zoolang aan 't werk gelaten, dat ons muziekleven er microbisch
van doordrongen is. Wat heeft Mengelberg niet een last gehad en wat heeft hij niet
een last van deze doleerende ouderlingen en eunuchen van middelbaren leeftijd!
12. Het wordt tijd, dat zangers en zangeressen zich en bloc verzetten tegen den
systematischen moord op hun talent en hunne begaafdheid. Maar hoe ruimen wij de
hindernissen het best weg en wie geeft mij hulp? Er valt nauwlijks op te rekenen,
omdat al die ‘halve krachten’ zelf weer lessen geven!
In deze twaalf aanteekeningen zit stof genoeg voor een boek. Mejuffrouw A. Hilarius
neme mij niet kwalijk, dat ze juist bij haar concert losbreken. Ik ben geschrokken
van de ruischende, extatische pracht harer stem - waarmee ze n i e t s weet aan te
vangen. Is het niet hemeltergend?

[Edith Walker] (Concertgebouw) [Webers Euryanthe-aria en Mahlers
Lieder eines fahrenden Gesellen]
Edith Walker zong gisteravond en ik heb haar nogmaals koel en zakelijk geanalyseerd.
Zij trad eerst op (in eene aria, van Weber!) als de Brünnhilde, die dagelijks omgaat
met draken, beeren, helden en luchtverschijnselen, daarna (in liederen van Mahler)
als la femme x, met iets onbekends en iets rustig-raadselachtigs. In la femme x school
nog de Salomé-met-de-katte-oogen, die omgaat met afgehouwen hoofden.
Ik geloof, dat de Euryanthe-aria van Weber over 't algemeen afschuwelijk gevonden
werd. Het was zeer middelmatig. De zangeres maakte zich groot en klein, het bovenlijf
schudde en kronkelde onder de dramatische ademhaling, het orchest verdween in
den beeren-bedwingenden klank, doch het effect en de expressie schenen niet in
verhouding tot de reusachtige inspanning; het slot der aria mislukte geheel en al:
eene serie tonen van het hooge register werden zoo slecht ingezet, waren zoo vlak,
droog, en goedkoop van timbre, klonken zoo onrustbarend smakeloos, dat men er
gaarne van versteende.
La femme x zong de Lieder eines fahrenden Gesellen van Gustav Mahler. Deze
zijn het embryo van Mahlers eerste symphonie en men hoort dus overal zeer
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goddelijke klanken, vooral in de begeleiding, vooral in ‘Ging heut' Morgens über's
Feld’ en ‘Die zwei blauen Augen’ simpel, geraffineerd en van de hoogste uitdrukking.
Edith Walker verminderde zich tot 1/3 van haar gewone stem. Lage register en
medium klonken voortreffelijk; in de eerste hoogte had zij prachtige nabootsingen
van clarinet en fluit en al dit waardeerbare werd voorgedragen met mezzo-forte. Het
timbre was niet veroverend, het accent niet persoonlijk, sterk, indrukwekkend, diep
of geniaal, maar de uitvoering zeer geacheveerd en vlekkeloos. Met de andere
factoren: Mengelberg, een sensitief orchest, het aangrijpende van Mahler, kwam men
dus tot vrij enthousiaste indrukken. Waar Mahler een tikje zwakker stond als in No.
3, dat wat noodeloos-pathetisch geaccentueerd is door den componist, stond de
zangeres wederom machteloos en kon door hare persoonlijkheid weinig releveeren.
De eind-indrukken hellen daarom over naar het constateeren van eene
middelmatigheid, die zeer talentvol partij trekt van elk détail, dat hare stem een beetje
verheerlijkend belichten kan. Geen ‘individu’ dus, geen radiator van kracht of
inspiratie, doch een simpele en handige compilator van effecten. En er zou evenveel
reden zijn om den concertmeester Zimmermann, den eersten fagot, de eerste bazuin
of den Engelschen hoorn te prijzen als Edith Walker. Het eenige verschil is, dat deze
heeren niet zoo duur betaald worden.
Er zullen nog wel enkele jaren voorbij gaan voor zulke dood-nuchtere begrippen
gelden bij de keuze eener soliste voor het Concertgebouw. Stel u ondertusschen maar
voor, wat eene ‘echte’ zangeres, die niet verwend is met Wagneriaansche beeren,
draken, lucht- en geestverschijnselen, storm en onweer, monumentaal décor en
monumentaal orchest, die dus alléén bouwen moet op hare stem, nóg gemaakt zou
hebben van de Euryanthe-aria en zelfs van Mahler.

Henri Rabaud, Marouf (Théâtre Royal de La Haye)
In duizend en één nacht zitten duizend en één opera's. Een voor een komen ze te
voorschijn. Marouf is een schoenmaker van Caïro, wordt gesard door zijn vrouw,
loopt weg, gaat varen als zeeman, lijdt schipbreuk, spoelt aan bij een vriend zijner
jeugd, deze schenkt hem een beurs goud, hij geeft zich uit voor rijken koopman met
een karavaan-onder-weg, dringt door tot den sultan, verovert diens dochter, de
karavaan komt niet, hij ontmaskert zich, moet vluchten, kabouters wijzen hem een
onderaardsche schat en tooveren de karavaan, hij keert terug naar de dochter van den
sultan en het sprookje is uit…… Het lijkt me juist interessant genoeg voor een
kwartiertje lectuur; het is niet dramatisch, niet avontuurlijk, niet ingewikkeld, niet
poëtisch, niet avontuurlijk, – het is niets. Maar een voor een komen de duizend en
één opera's uit de duizend en één nachten.
Henri Rabaud, oude Prix de Rome en buitengewoon talentvol musicus, heeft het
verhaaltje gecomponeerd en gistermiddag ging het als generale repetitie in Den Haag
– waar zóóveel wonderlijke dingen gebeuren, waar zóóveel kalveren met vijf pooten
muziekdrama's zingen en toegejuicht worden, waar gisteravond nog de groene rups
Arnold Spoel bij Reinboth ontpopte als opera-vlinder! Het is er een tooverland. En
als wonderbaarlijkste gebeurtenis zou men bijna mogen noemen het mirakel, dat de
Fransche Opera eene noviteit geeft, die niet ouder is dan twee jaren.
Er zijn twee elementen in den Marouf van Rabaud: een oriëntaalsch en een
negentiende-eeuwsch Europeesch. Ik weet niet welk met de meeste virtuositeit
behandeld is; beide wegen togen elkaar op en beiden doen elkaar kwaad. Want men
begrijpt de noodzakelijkheid niet van het negentiende-eeuwsch Europeesch en het
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andere klinkt zoo suggestief en verlokkend! Men hoort er echter ensembles, die aan
onontwarbaarheid en veelvoud van actie alles overtreffen, wat tot nu toe geschreven
werd; men vindt er een harem-ballet en het prachtigste harem-gekoer, dat ooit
geconcipieerd is; men vindt er eene hoofdrol, die apart geschreven lijkt voor Victor
du Pond, een bariton met een schitterend tenor-register.
De wereld was verparadijsd van lange en plotselinge zon en in de zaal, waar men
Rabaud's zorgvuldig gemonteerde Oosten aanschouwde, wist men niets, maar achter
de schermen intrigeerde de onrust der dreigende Haagsche bulletins. Daarom –
Marouf komt ook in Amsterdam – wacht ik liever met uitvoerig te schrijven over
deze rijke muziek.

Tilia Hill [en Willem Andriessen] (Concertgebouw, kleine zaal)
[Liederen van Schumann, Debussy, Leopold van der Pals, Edouard
Trémisot en Enrico Bossi]
Tot uitvoeringen met ‘verplichte garde-robe’, zooals we ze dezen winter gehad
hebben, is nog géén schouwburg afgezakt. Tot programma's van één velletje
allerslechtst papier à f 0.25 evenmin. Tot voorstellingen die absoluut nergens toe
dienen ook niet......
Wat een toestand en welk een verwoedheid om te zingen, te spelen en te luisteren
prodeo. Schaf 9/10 der concerten af en niemand vraagt er om. Onze dierbaarste
meesters hebben halve en kwart-zalen, onze dierbaarste meesters spelen voor de
laconieke stoelen en de critiek. De oude faam van Tilia Hill, die in jaren geen liederen
zong, en de ‘wereldreputatie’ van Willem Andriessen, die nog altijd even hemelhoog
geprezen wordt, brachten het niet verder dan een mooie halve zaal.
De titels der liederen waren gedrukt in prachtige gothische letters, het Italiaansch
was weer vertaald in 't Duitsch en Tilia Hill meende, met volmaakt gebrek aan
zelfkennis, met vier Schumannetjes te moeten openen.
Zij had gisteravond twee stemmen. Een koel, delicaat-galmend mezza-voce, zonder
resonans, zonder vibrato bijna, zonder kleur, maar met allerlei liefelijkheden van
voordracht en teere tekst-streelingen, het mezza-voce-kop-geluid, waarmee ze
Schumann zong, een paar oude Debussytjes (hoever was dat er naast!), ‘Die Hände
mein’ en ‘Im Nebel’, twee pittoresk moderniseerende en goed-geslaagde stukjes van
Leopold v.d. Pals en nog een paar kleinigheden. Daar tusschen door zong ze met
haar eigen magnifieke stem, die nog alle schilderachtigheden heeft, op de laatste
hoogte na, van een levend en doorvoeld geluid, ‘Novembre’ van Edouard Trémisot,
dat diepe indrukken maakte, en twee liederen van Enrico Bossi, die met even groote
meesterschap en vollen Italiaanschen gloed (en manier!) getimbreerd waren. Daar
ontwaakten de klank en de mensch.
Ik hoorde Willem Andriessen eene sonate spelen van Mozart. Hij is nog zeer
geoccupeerd met een fijn piano, een fijn pianissimo, een kernachtig forte, met een
duidelijk reliëf der thema's, der thema-brokken en brokjes, met passage-werk en
allerlei pianistische voortreffelijkheid. Zéér geoccupeerd. Aan Mozart is hij dus nog
niet toe. Het moet echter erkend worden, dat Mozart niet bureaucratischer,
ambtenaarlijker en plichtmatiger gespeeld kan worden. En hij schijnt daarin nu
eenmaal eene aromatische jeugd, eene lyriek, eene gracie en een zachte warmte van
geluk te willen uiten. Veel succes jonge kunstenaar! Ik zou niet gaarne de
verantwoordelijkheid dragen van uwe bewonderaars.
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Mahlers Zevende
Hoewel de twee eerste hoornisten ontbraken is Mahlers Zevende gistermiddag onder
Mengelberg uitgevoerd met groote orchestrale virtuositeit. De symphonie stelde door
technische moeilijkheden, door de voortdurende intensieve spanning der uitdrukking
en door den langen duur (1½ uur) de zwaarste eischen aan den dirigent, de spelers
en de hoorders en geen der drie verdroegen een zoo lange serie hoogste momenten
zonder afmatting. Het zou ook niet wonderlijk zijn, wanneer men bij de finale
verdwaasde onder het overstelpende licht en den onophoudelijke uitlaaienden klank,
waarvan men de kracht ten slotte niet meer controleeren noch waarnemen kan – bij
gebrek aan vergelijkingspunten. Voor de koperblazers is deze finale een pijnbank.
Ongestoord in droom en lyriek klonk de nachtmuziek van No. 2, het teederste en
rijkste aan ziel der heele symphonie, het ongeëvenaardste der heele muzikale
romantiek.

Enrique Granados †
Naast Rosita Cesaretti Enrique Granados. Naast een der lieflijkste zangeressen van
Italië, een der eerste componisten van Spanje. De torpedeering der ‘Sussex’ is wel
een daad, waar de Kulturträger trotsch op kunnen zijn.
Enrique Granados, wiens zeer belangrijke muziek zelfs tot ons gegermaniseerd
landje begon door te dringen, werd in 1868 te Lerida in Spanje geboren. Hij begon
zijn muzikale studies te Barcelona, waar hij van den beroemden Pedrell, den
componist van het oratorium de Pyreneeën, theorie-lessen ontving. Daarna ging hij
naar Frankrijk, waar de Bériot hem verder opleidde. Toen begon zijn loopbaan als
piano-virtuoos en componist. Zijn eerste composities, de Danses espagnoles en de
Valses poétiques, dateeren van 1890. In 1893 schreef hij een opera, Miel la Alcarria
genaamd, die in 1898 door Maria del Carmen werd gevolgd. Hierna kwamen de
werken Le Follet, Pétrarque, Picarol en Liliana. Na het klank-poëem Dante, gaf hij
een groote rij bekoorlijke composities voor piano, waarin een typisch-nationale
Spaansche geest doorgewerkt is. In zijn Tonilladas heeft hij een liederenvorm
geschapen, waarin de toon van het volkslied werd bewaard, en in zijn beroemde
Goyescas zijn zeldzaam-schoone muzikale inspiraties op een pictureele volmaaktheid.
Granados kwam nu juist terug van New York, waar zijn uit de Goyescas getrokken
opera door de Metropolitan werd opgevoerd, en was op weg naar Parijs, om met
Rouché van de Groote Opera over een Fransche vertooning te beraadslagen.
In de laatste jaren, nadat hij eenmaal te Barcelona een conservatorium had gesticht
en er directeur van was geworden, heeft Granados zijn schitterende loopbaan van
concerteerend piano-virtuoos opgegeven en heeft hij zich hij voorkeur toegelegd op
het opsporen en bewerken van oude en onbekende muziekmanuscripten. Zoo heeft
hij een groot aantal sonates van Scarlatti uitgegeven, die hij in Spanje en Portugal
verborgen vond. Ook voor het bekendmaken der moderne Fransche muziek in Spanje,
heeft hij zich warm geïnteresseerd.

Alphons Diepenbrock
In langen tijd zag men hem niet op een podium. En langzaam versterft hij, wordt hij
vager. Zijn gelaat is niet mèèr dan eene onduidelijke leegte in de lucht, een late
Thijs-Maris, eene mistige gestalte in den mist. Rondom dat gelaat den ganschen
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middag een gebaar, zacht wenkend en meestal week, met veel ijle en onbestemde
wendingen naar eene verte die tooverachtig schijnt te zijn, soms gestrekt, slank en
precies als een degen met chevalereske uitvallen en heroïeke lyrische rukken - alsof
de gestalte in een ouden roman leest. Maar alles speelt in den nevel: het hoofd, dat
soms èven doorlucht, èven doodskop of soms èven tijgerachtig is, de muziek en het
gebaar. En vooral dit laatste verbergt ik weet niet welke en hoevele melancholische
koninklijkheden, welke het tegelijkertijd liefkoost, tegelijkertijd terugstoot.
Ik heb dezen middag beter dan ooit gezien, hoe Diepenbrock een raadselachtig
man is. Hij begon als vereerder, aanbidder van alle magnificenties uit leven en dood;
hij heeft elken luister verheerlijkt - met zijne muziek, zijn proza, zijne droomen. Dat
was zijne jeugd, de jeugd der Wagnerianen, die hier en in Frankrijk, allen A Rebours
zijn gegaan. Nu is hij een Des Esseintes. Een Des Esseintes gelijk Derkinderen, gelijk
Thijs Maris, gelijk Van Deyssel. Bang voor de realiteit, bang voor de daad. Hij staat
in de groote stilte, onbereikbaar voor òns, onbereikbaar voor zich zelf. Zijne idealen
schemerden en hij is meegegaan in den schemer, tot hij voor ons tijdgenooten
nauwlijks nog een levend wezen is. En zoolang ik over hem schrijf kan ik nauwlijks
nalaten om over hem te schrijven als over een dooden man. Geen enkel enthousiasme
kan daarbij baten, want het enthousiasme riskeert telkens een klaagzang te worden,
want telkens verdwijnt het in den afgrond van nacht waarmee hij zich omwikkeld
heeft.
Men moet zulke gestalten het vuur wèl dicht aan de schenen leggen voor men hen
gedwongen heeft om in de werkelijkheid te treden. In 1914 brak de oorlog uit,
Diepenbrock publiceerde enkele hevige gedachten en aanklachten, een paar artikelen,
een lied, en zonk weer terug in de groote stilte.
Maar gesteld dat er in Holland eene muzikale jeugd was, die de leiders en
toestanden doorziet, die in de toekomst wil breken, hoe zou zij zich verhouden tot
Diepenbrock?
Zij zou met den verschuldigden eerbied eene petitie tot hem moeten richten, omdat
hij haar eenige representant zou zijn, omdat hij de eenige is, die grieven heeft, welke
de hare zijn, omdat hij de eenige is, die de voosheid der Hollandsche concertwoede,
de voosheid van het Hollandsch componistendom inziet, omdat hij de eenige is die
de wetenschap, de autoriteit en het verleden bezit, die recht geven op den strijd, de
eenige die genie heeft, die macht heeft over hare ontroeringen, de eenige, die waard
is van haar eene toekomst te ontvangen.
Zij zou hem dan zeggen: Gij leeft in voortdurende weifelingen, gij zijt gevoelig
en afhankelijk van iedere hindernis, gij zijt als slaaf van de hindernis, slaaf van het
détail, gij huivert voor de daad, gij hebt één groote schrik: den knoop door te hakken,
gij geeft ons emoties en laat ze steriel, gij geeft ons droomen waaraan gijzelf niet
schijnt te gelooven, illusies, die gijzelf niet durft te omhelzen en te volgen. Gij zijt
een meester en speelt de schim. Dat zijn onze verlangens niet. Dat bukt ons, dat
vermindert ons, dat vermindert onzen moed en onze hoop. Gij zijt een meester en
wij willen u zien als professeur d'énergie. Maar begin dan met de daad, ga in het
leven, doe onomwonden en klaar en schud af uwe horreur des responsabilités.
De antagonisten van Diepenbrock behoeven niet bezorgd te worden. Ten eerste
bestaat er in Holland nog geen muzikale jeugd (zij gaf ten minste nog geen blijken)
en ten tweede, als men zulke woorden richtte tot Diepenbrock zou hij waarschijnlijk
ironisch en hardnekkig antwoorden: dat is literatuur.
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Hij zal mij dus wel willen veroorloven deze gedachten geheel persoonlijk tot hem
te richten uit loutere bezorgdheid voor onze Nederlandsche muziek, die mèt zijne
gestalte bezig is te verdwijnen in den horizon van schemer.
Wat beteekent één zoo'n concert tegenover de twee honderd anderen? Ik waardeer
het Concertgebouw-bestuur, dat er in geslaagd is Diepenbrock tot dirigeeren te
bewegen (een wouder!), ik waardeer den componist en zijn enthousiaste bewonderaars,
maar waarom zal ik me nog blij maken met een doode musch? Wat helpt in dit
zonderlinge geval-Diepenbrock, die eene schim wil zijn, alle bewondering en
geestdrift? Niets.
De Marsyas-suite werd uitgevoerd, Vondels Vaart naar Agrippine en Muziek uit
Gysbreght van Aemstel. Het orchest speelde met buitengewone toewijding, Caro
zong in een soort van bariton-hobo-coloriet, welke bij de instrumentale kleur van
Vondels Vaart uitstekend aansloot, Jan Musch sprak in de volmaaktste
Royaards-accenten, die men van hem vergen mag en het publiek was verrukt.
En wat nu?
Weer van voren af aan beginnen met de gewone jaarlijksche programma's......

Kon. Oratorium-Vereeniging: La Damnation de Faust
Over het meesterwerk van Berlioz, behoeft geen woord meer verspild te worden.
Bijna iedere bladzijde van deze onsterfelijke partituur heeft hare geschiedenis, is
autobiografie en werd door den auteur in zijne Mémoires, door zijne
levensbeschrijvers in hunne voortreffelijke werken (over Berlioz bestaan alleen goede
boeken!) uitvoerig, historisch of romantisch medegedeeld.
De Damnation is nog altijd hypnotiseerend en zwaar geladen met electriciteit. Zij
slaat ook nog altijd in als de bliksem. Want zij bestaat uit droomen en phantasma's
van jeugd en is, gelijk Goethe's Faust, louter herinnering. Herinnering van het eerste
ontwaken der onder-bewustheden, aan de eerste fata-morgana, het nieuwe leven en
de menschheid kan niet zóó oud of zóó vaal worden, dat die herinnering haar niet
meer ontroert. Waar ook zou die herinnering klaarder en hartstochtelijker
gecristalliseerd zijn dan in de muziek van Berlioz?
De uitvoering is dus een succes geworden a priori, want Berlioz' Faust is hier de
populairste van alle Fausten. Dat echter iemand met deze vertolking tevreden is,
geloof ik niet. Tijssen kon geen pas krijgen om over de grens te komen (de Duitschers
laten alleen Duitschers door, wasch-echte Duitschers) en voor Jac. van Kempen is
‘invallen’ goddank een excuus. Ik hoop, dat hij met ‘invallen’ zijne reputatie nog
een paar jaar rekt: van een tenor heeft hij alleen nog de domheid en de sentimentaliteit;
zijne hoogte is volkomen naar de maan. Mevrouw Alida Loman heeft een aardig
vibreerend fladderstemmetje en is goed voor heele lichte, hemelsch-lieve muziek.
Maar om deze liefde en deze smart te zingen? Om deze snikken en zuchten te
intoneeren bij de diepe kleuren van dit orchest? Het leek er niet op. Caro, als Brander
klonk goed, maar had duidelijker kunnen declameeren. En Carel van Hulst? Hij was
ongelooflijk imposant en is het zijn schuld, dat hij de andere drie grif over hoop
zingt? Uit het terzet met koor (finale derde deel) viel niet meer wijs te worden bij
absoluut gebrek aan evenwicht. Dat de Hellevaart impressioneerde, was echter alleen
te danken aan Van der Hulst's demonisch accent. De tenor was daar belachelijk van
machteloosheid.
Het koor van de Kon. Orat. Ver. is het meest democratische van al onze koren en
geniet dus zonder twijfel de meeste individueele vrijheden. Nergens wordt ook met
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meer uitbundigheid en meer deelneming gezongen. Doch daar staat tegenover, dat
het niet dien zorgvuldig georganiseerden klank zingt van Toonkunst en dat er altijd
slordigheden te noteeren zijn. Waarom wordt dat niet vermeden, wat toch maar
weinig moeite en weinig goeden wil kost? Het materiaal is er, de liefde is er, waarom
ook niet een tikje meer discipline in het rythme, in het geluid?
Sem Dresden dirigeerde in plaats van Anton Tierie. Ik weet niet wanneer hij moest
‘invallen’ en of hij tijd had om zich voldoende tot het werk voor te bereiden. Hij trad
hier voor 't eerst op met zulk een groot ensemble en eene muziek, die veel eischt van
den dirigent, hij is ook nog jong en daarom misschien voorzichtig met zijne veldslagen
van geluid. Hij dirigeerde simpel en met uiterst weinig nuances, een beetje zwaar
van aanzet bovendien. Ten opzichte van het mechanisme der partituur viel er niets
bij te critiseeren en alles liep zeer vlot. Hij dirigeerde echter ook met eene zeldzame
nuchterheid, afwezigheid van phantasie en met... routine. Hoe is het mogelijk! Alle
ongebondenheid, alle romantiek, alle razernij, alle aroma en betoovering waren weg
uit de Damnation. Er bleef niets over dan het levendige tempo, de noten en de
herinnering...

Lili Green [en Margaret Walker] (Paleis voor Volksvlijt)
De Danskunst verbeeldt zich nog jong en doet zich gaarne wat achterlijk voor. Wij
hebben dit met de meeste welwillendheid geslikt. Dingen, waaraan een verstandig
man niet meer denkt, waarover hij niet meer ernstig zou durven praten, worden
tegenwoordig gedanst. En alles wat gedanst wordt onder veel opmerkzaamheid van
intellectueelen, hervormers en plastische kunstenaars, hangt sinds twintig jaren in
de zoetste kleuren voor de ramen van de banaalste platenwinkels. Worden er ook
algemeen verguisd, behalve door de ‘smakelooze’ bourgeoisie, die koopt en betaalt.
Ik veroorloof me een ander standpunt dan de intellectueelen en hervormers: wat
banaal is van kleur, lijn, conceptie en rythme op een prentje, is het ook op 't tooneel
van het Paleis, al dansten daar Aphrodite met Adonis.
Doch men kan maar idioot zijn: Sinds de menschheid geduld, bewonderd en vereerd
heeft een draak van drie meter lengte, die over het tooneel kruipt, bas zingt, begeleid
wordt door een orchest van 30 man, een draak gedirigeerd door een dirigent en andere
Wagner-zotterijen, is van alle mogelijke dwaasheden het eind weg. Het is erger
geworden dan de geschiedenis van Pyramus en Thisbe uit de Midzomernachtdroom.
Iedereen heeft zijn kop vol van de kinderachtigste bedenksels en verslijt dat voor
poëzie. Ik heb dezen keer de avonturen van ‘een mot’ moeten waardeeren, die in en
uit het licht fladdert tot zij er in fladdert. Groote goden! eene prachtige vrouw als
mot! Ik heb de lotgevallen van een ‘herfstblad’ aanschouwd, ik heb ‘twee winden’
zien slieren zonder herfstblad, ik heb de malligheden van den ‘Schaduw’ (drie
vrouwen sterk) gezien, een ‘dramatisch gebarenspel’ om uit te breken in lach op re,
mi, fa-fa-, mi, fa, sol-sol-, ik heb lente-reidansen gezien in stijl der
Münchener-academie, schreeuwend van banaliteit en de statige paarsbleeke Dood,
die het Meisje lokt en vangt, verfoeilijk van pose en conventie. Het zijn interessante
onderwerpen, geniaal gevonden! Gevonden!! Zefier en de roosjes... De kleine
schaapherder... De Heks... Groote goden! men verbeeldt zich, dat dat Grieksch is of
antiek of modern, al die sentimentaliteit, al die larie en kinderkamerfantasieën, waarbij
kinderen u voor den gek zouden houden! Wij zijn toch een weinig op hol, heeren
hervormers. Is er niemand onder u, die de grandioze realiteit ziet van een oud fresco
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uit Indië, Griekenland of Rome (d e r e a l i t e i t ) en de stupiditeit, het geforceerde
maaksel van al de hedendaagsche dansfantasietjes?
Lili Green is nog ver, onbeschrijfbaar ver van het groote orgiasme, vooral, wanneer
zij een bachanaal danst met hare partneres Margaret Walker. Zij doet alle mogelijke
moeiten om op ‘een mot’ te lijken en wanneer zij als simpel, prachtig mensch een
kus moet geven, is er geen kus, niet eens het rythme of de lijn van een kus. Zij wil
‘Wind’ zijn, ‘Herfstblad’, ‘Heks’ en kan niet eens m e n s c h zijn, mensch, die weet
wat eene omhelzing is, die weet wat een blik is van liefde of hartstocht.
Ik zou wel eens willen weten wat zij uit wenscht te drukken met al dat getrippel,
dat strengelen van goud-bronzen armen, dat sierlijke zweven, ijl als een lichtstraal
en het goddelijk cadanceerende lichaam, dat zoo onvergelijkelijk kan doodvallen?
Is al die sier formule, precieuse dressuur? En als haar diviene sier geen formule van
dressuur is, waar is dan het enthusiasme, de spontaniteit, het leven - al was het maar
't gebaar van één krampachtige hand. En wanneer het heilige enthusiasme, het leven,
aanwezig waren, zou dit dan werkelijk passen bij die belachelijke historietjes?
Lili Green is een vaardige levensdilettante en als dilettante heeft zij n a t u u r l i j k
n i e t s u i t t e d r u k k e n . Zij danst van uit een innerlijke leegte, van uit een zeer
geestig en gracieus n i e t s .
Hoe jammer!

Fransche Opera: ‘Faust’ (Stadsschouwburg)
De Fransche Opera eindigde gisteren haar seizoen met Gounod's Faust voor een
stampvolle zaal. Roosen zong den Valentijn met eene schoonheid van stem, eene
beheersching der techniek en eene artisticiteit, die volmaakt waren. Hij is op dit
oogenblik onze meesterzanger. Ook Beckmans bleef bewonderenswaardig als
Mephistopheles; Mlle Luart (Marguérite) een tikje mat en vermoeid maar zeer
virtuoos. De eerste nieuwe tenor dezen winter, Louis Dern, die den Faust speelde,
kan van Roosen nog heel wat leeren. Noch voor lyrische, noch voor dramatische
passages heeft hij den juisten en noodigen klank; zijn hoogste register is bijna altijd
smakeloos, weinig genuanceerd en onzuiver. In het ballet traden weer op den
voorgrond de acrobate-op-den-grooten-teen (er was een heele solo op twéé groote
teenen) en de walvisch-danseres; het geheel maakte een pooveren en overbodigen
indruk. De koren klonken goed, de wals in het tweede bedrijf zelfs uitstekend en het
decor was zoo kleinsteedsch als men het alleen in de hoofdsteden van Nederland
ziet. Alles werd echter met buitengewoon veel enthousiasme ontvangen en vaarwel
gezegd.

[Het Vioolconcert van Max Reger]
Plaats een Zoeloe voor de Mona Lisa en vraag hem zijne meening - hij zal de
glimlachende goddelijke niet mooi vinden. Elke schoonheid beantwoordt aan eene
conventie. Het zou kunnen gebeuren, dat ik mij tegenover het vioolconcert van Reger
verhield als de Zoeloe tegenover de Mona Lisa en dat mijn inwendig leven nog niet
is gerythmeerd tot de conventie van Reger's concert. En zoo lang deze mogelijkheid
werkelijk bestaat, zal ik den instinctieven haat, dien de barbaar mòèt voelen jegens
de schoonheid, waaraan 1000 menschen gisteravond hulde brachten, verkroppen. Ik
wil bij dit concert, dat Alexander Schmuller introduceerde, slechts de volgende
kantteekeningen maken van een nuchtere.
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I. In de veronderstelling dat het zonderlinge stuk bedoeld is als moderne muziek.
Opende Reger nieuwe gezichtspunten in de kunst der instrumentatie? - Het schijnt
mij toe van niet. ‘Effecten’ wendt hij niet aan; hij componeert niet met clair-obscur,
en hij gebruikt zijne instrumenten zooals ze eene eeuw geleden reeds gebruikt werden:
zij verkregen bij hem nog geene individualiteit - geen kiesrecht.
Bracht Reger nieuwigheden in de rythmiek? - Het schijnt mij toe van niet. Zijne
rythmiek is niet alleen weinig ingewikkeld, zij is zelfs niet buitengewoon.
Onmiddellijk afgeleid van Brahms, met hier en daar wat Wagner-melange en - omdat
't een vioolconcert is - enkele zigeuner-trekjes in den Rondo.
Schiep Reger eene nieuwe melodiek? - Het schijnt mij wederom toe van niet.
Meestal schrijft hij geene melodie, doch slechts een opeenvolging van
gechromatiseerde noten en wanneer hij meent eene cantilene (er moet toch een tweede
thema zijn!!) niet te kunnen ontberen, dan wordt hij slechts door een paar mollen en
kruisen, door een geaffecteerd interval, van Schumann en Brahms gescheiden. En
deze afstand is niet belangrijk.
Bracht Reger omwentelingen in de harmoniek? - Wederom niet. De vrijheden,
welke men in zijn werk zou willen ontdekken, vindt men driemaal excentrieker bij
Richard Strauss en bij een aantal curieuse ‘litteraire’ Fransche componisten van
omstreeks 1895 vindt men ze weer driemaal excentrieker dan bij Strauss. De
‘vrijheden’ van Reger zijn ook slechts theoretisch: men kan ze een schranderen
leerling in 6 maanden bijbrengen. De ‘vrijheden’ van Reger zijn ook doelloos, zij
hebben geen expressieve strekking, zij hebben wederom geen kiesrecht evenmin als
zijn instrumenten. Zij zijn o n b e z i e l d en hun eenige vrijheid is hunne ordelooze
onsamenhangendheid.
Vond Reger nieuwe vormen? - Verre van daar. Niemand heeft er ooit aan gedacht
om die bij Reger te zoeken. Zelfs het programma zegt: ‘Wat den vorm betreft brengt
Reger's concert niets nieuws.’ Mij lijkt het zelfs nog een graad erger: het is heel
ouderwetsch. Een modernist als Reger moest geen ‘cadens’ schrijven, waartegen
reeds zooveel geschreven werd. Een modernist als Reger moest geen zingareske
tonen aanslaan, omdat 't nu eenmaal hoort bij de finale van een vioolconcert!
Het heeft dus geen reformatorische qualiteiten.
II: In de veronderstelling, dat het zonderlinge stuk n i e t bedoeld is als moderne
muziek.
Waarom dan dat gebrek aan evenwicht? Waarom dan dat slingeren der tonaliteit?
Waarom dan al het topzware en al de onoverzichtelijkheid der constructie? Waarom
het onbegrijpelijke gekras op de solo-viool? Waarom de eindelooze duur? Waarom
het hardnekkig ontwijken der expressie? Waarom het altijd omzeilen door kruisen
en mollen van de klassieke ‘vulgariteit’ en altijd weer dat fatale terugvallen in de
vulgariteit der romantiek? Waarom niet ronduit de zoetsappige melodiek gekozen,
die hij hypocritisch uit den weg gaat, en ze altijd weer ontmoet? Waarom die dikke,
opgepropte orchestratie? Waarom die breedsprakigheid? Waarom het gebrek aan
actie? Waarom die quasi-polyphonie, die quasi-contrapuntiek, welke door al de
‘vrijheden’ geen cent waard is? Waarom de kortademigheid der melodie, welke in
geen enkele verhouding staat tot de breedsprakigheid van den vorm? Waarom dan
geen openhartige rondo, een royale zigeuner-finale, zooals Bruch, dien hij enkel als
philister even aanhaalt? Waarom geen klare melodische gestalten? Waarom de viool
[den] halven tijd verstikt in de instrumentale brei? Waarom al die bovenmenschelijke
moeilijkheden voor den solist, welke tot niets dienen en geen enkel psychisch effect
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beoogen of bereiken? Waarom dan het eerste doel der muziek - de schoonheid - zóó
hardnekkig geloochend in allerlei barbaristische verwardheden en notenkrakerij?
Het bevredigt dus noch van een modern, noch van een conservatief standpunt.
Combineer I en II en er rest - de Zoeloe voor de Mona Lisa.
Het werk heeft me niet geroerd. Wanneer eene zaal met menschen deze afdwalingen
applaudisseert, zonder zich éénige rekenschap te geven, dan gehoorzamen zij slechts
aan eene fataliteit, die immer dom is. Ik durf mij nauwlijks op 't standpunt plaatsen
van een Debussy, die de toekomst draagt der Fransche muziek en kalme, zakelijke
artikels schrijft tegen de Duitsche, ik durf me niet denken in de ziel van den genialen
Ravel of den genialen Roger-Ducasse, die eene nog verdere toekomst dragen, die
gemobiliseerd zijn en voor den vijand staan. Zij zullen driemaal zorgvuldiger mikken,
wanneer zij Reger kennen. Want een juiste voorstelling van dezen componist, zijne
leelijkheid, gemaskeerde middelmatigheid, zijne ongehoord gepropageerde expansie
- dat is een visioen van Haat.
Het schijnt, dat de ‘cyclus der vioolconcerten’ onafwendbaar moest uitloopen op
Reger. Maar ik moet den leiders van het Concertgebouw toch even vragen of er in
de geheele Fransche, Russische, Spaansche, Italiaansche nieuwe litteratuur geen
enkel vioolconcert te vinden was, dat om een schijntje van eenzijdigheid te vermijden,
uitgevoerd had kunnen worden?
En waarom niet?

Johan Wagenaar: De Cid (Utrechtsche Schouwburg)
Ik heb wederom de schim ontmoet der Nederlandsche muziek; den eersten keer in
Amsterdam, bij Diepenbrock, den tweeden keer te Utrecht, bij Joh. Wagenaar. De
een is een droomer, die van de realiteit nog maar den weerschijn ziet, de ander een
ondefinieerbare, een loochenaar, een goedmoedige mephisto, die van de realiteit
niets meer ziet dan hare dwaasheid. De een onttrekt zich aan het leven door den
droom, de ander door het sarcasme. Beiden hebben gelijk en beiden maken zich
onbruikbaar. Té veel droom en té veel sarcasme is eenzelfde vereenzaming der
persoonlijkheid, op andere wijze, eenzelfde ondoelmatige verstrooiing der psychische
krachten, een verspilling van kostbaarheden ter wille van eene individueele gril.
De schipbreuk was Wagenaars eerste klucht, de Doge van Venetië zijn tweede en
De Cid zijn derde klucht. Alle drie zijn gecomponeerd op hetzelfde gegeven: parodie
op de opera of het muziekdrama, zoowel de Duitsche, Fransche als Italiaansche
stijlen. Alle drie zijn geschreven in den toon en de verswaarde van De Schoolmeester.
Er is geen ontwikkeling in het gegeven. De derde is niet kluchtiger dan de eerste,
ook niet philosophischer, ook niet meesterlijker. Zij veranderden geen van drie in
kleur. Het plan bleef ook hetzelfde. Zij spotten in een accent, dat ik nooit zal kunnen
waardeeren, 't accent van den Schoolmeester, en in den spot kwam geen verruiming,
geen verdieping, geen universaliseering tot iets groots of iets belangrijks. Om de
derde wordt ook op dezelfde wijze gelachen als om de eerste en tweede. Met een
lach, waarvan ik niets begrijp. En het geheim van den humor is nog hetzelfde als
vroeger: dwaze woorden en dwaze verzen worden zeer pathetisch en verliefd
voorgedragen; of omgekeerd.
Een appreciatie der muziek kan bij zulke methode van werken onmogelijk gegeven
worden. Wagenaar parodieert niet alleen anderen, doch ook zichzelf. Men hoort dus
nergens eene persoonlijke noot en al weet ik niet goed, waarom eene parodie niet
persoonlijk zou kunnen zijn, hoe kan ik Wagenaar iets verwijten? Men hoort duidelijke
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herinneringen aan Mahler (1e symphonie) en het ‘gebrul der Mooren’ is een even
duidelijke herinnering aan het koor der bootslieden uit Tristan. Die beide
reminiscenties kunnen echter even goed zwakheid zijn als bewuste parodie. Er zijn
echo's uit Carmen, echo's uit Lohengrin, uit de Meistersinger. De vraag blijft slechts:
is het tekort aan inventie of grappenmakerij?
Dit zijn gewichtige twijfelachtigheden in Wagenaars talent, doch men moet nog
verder gaan.
De Italiaansche Opera is een organisch gegroeide schoonheid, die een stamboom
heeft van 300 jaar; de Fransche van 250, de Duitsche van 100 jaar. Elk heeft de
eigenaardigheden van het volk, dat haar voortbracht, elk heeft hare waarde voor dat
volk en zelfs voor anderen. Getuigt het niet van eene wonderbaarlijke naïeveteit, om
daar nog p r i n c i p i e e l mee te lachen? (Want Wagenaar heeft van zijne kluchterij
een levenswerk gemaakt...). Men kan met evenveel recht de Gregoriaansche muziek
parodieeren als een Italiaansche tenor-aria, omdat beide voortkomen uit hetzelfde
historische temperament. Men kan evengoed de Oostersche vrouwen parodieeren,
die een doode beweenen (van welk gebruik ons niets rest dan het dozijn droge
lijkbidders), als een Italiaanschen tenor of een voorzanger der synagoge, omdat zij
voortkomen uit dezelfde exuberantie en innerlijke weelde. Wagenaar is een vereerder
van Bach: Bach's figuratie-werk heeft dezelfde historische basis als eene Zuidelijke
coloratuur. Historisch beschouwd, is het eene niet eerbiedwaardiger dan het andere.
Er is ook in Bach's tekstbehandeling of in de tekstbehandeling van Brahms een even
groote dosis idiotisme als in die van Meyerbeer, Gounod of Verdi. Wie zal het in
zijn hoofd krijgen om Bach te parodieeren? De philisters, die hiér lachen, omdat eene
kunst bespot wordt, die bij hunne verschrompelingen niet aansluiten, zouden schande
roepen. Uitstekend. Maar ik geloof, dat Verdi, Wagner en Gounod voor God niet
minder waarde hebben dan Bach en Brahms, al hebben ze niet zooveel cantates en
choralen gecomponeerd en al worden ze niet geciteerd door de schoolmeesters. Is
het ook werkelijk niet al te barbaarsch om als bekrompen Noorderlingen onze
parodieën en vitterijen 200 jaar te laat in de wereldgeschiedenis te zenden? Om
grappen te maken, die Voltaire reeds delicater en geestiger maakte? Om eeuwen na
de Daad met ons dom-humoristisch scepticisme voor den dag te komen?
Nooit zag ik in Nederland eene luisterrijker première: het geheele muzikale
Amsterdam was tegenwoordig, de geheele aristocratie van Utrecht, geleerden en
kunstenaars. Er werd ongelooflijk gejubeld, nadat er gelachen was en er waren
ontelbare kransen voor den dierbaren componist. Hoe Holland zijne componisten
eert! Hebt gij nog een beter bewijs noodig? En hoe Holland de muziek eert! Het is
jaren, eeuwen lang machteloos geweest om iets voort-te-brengen, wat meer leek dan
een muzikaal onderonsje, honderden werken en duizenden pogingen heeft het zien
vergaan in de vergetelheid. En wat het 't luidruchtigst toejuicht is een parodie...... op
de meesterwerken v a n a n d e r e n a t i e s . Ik schaam me voor de houding, omdat
wij er geen recht op hebben, omdat zij onrechtvaardig is en bekrompen.
Joh. Wagenaar is een man van buitengewoon talent en misschien verkeert hij in
de meening, dat hij in den smaak van de natie een schoonmaak houdt. Die is noodig
en desnoods in deze richting maar niet met deze middelen. Wanneer wij over vijf en
twintig jaren eene muzikale kunst hebben, zullen zijne parodieën in het stof liggen.
Zij hebben nauwelijks negatieve hoedanigheden. En met z i j n talent kan
vruchtbaarder werk gedaan worden, liefdevoller werk, waarvoor de toekomst hem
zou danken.
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‘De Cid’ is eene burleske op Corneille's Cid, waaraan alle dramatiek natuurlijk
ontnomen is. Twee bedrijven lang zit de koning op zijn zetel, den eenen keer rechts,
den tweeden links van 't tooneel - wat zelfs voor eene parodie onvergeeflijk fout
blijft. De verzen zijn meestal van dit gehalte:
O, schrik!
O, smart!
O, Don
Pardon!

Of:
‘O, gij, die 'k eens mijn bruid mocht heeten,
Doch die nu fel op mij zijt gebeten!
Geen seconde
Wil 'k meer leven,
Op deez' stonde
Wil ik sneven.
Steek mij dood
Met mijn eigen zwaard!
't Leven is geen lood
Mij meer waard - - -’

Wat noch voor eene parodie, noch voor eene 3e rangs operette goed of slecht genoeg
is. Bij de mise-en-scène vroeg ik me slechts af of men parodie bedoelde op het gewone
Nederlandsche opera-decor. Het zou uitstekend geslaagd zijn. De hoofdrollen waren
in handen van Van Oort (Koning en Don Gomes). Dekker (Don Diego), R. van
Schaik (Rodriek), Martine Dhont (Chimene) en E. Denijs-Kruyt (Elvier) - eene goede,
uitstekend-voorbereide bezetting. De koren klonken onbeschrijflijk magnifiek en
levendig. Zoo hoort men ze in geen enkelen opera ter wereld.
Wanneer dan ook een nieuw gezelschap aan deze opvoering denkt en er iets van
wil overnemen, dan neme het niet De Cid, doch het koor.

De Matthäus-Passion
Alles blijft bij 't zelfde.....
Er komt op het laatste moment, vóór de plechtigheid begint, een oude juffrouw
binnen, die hare plaats zoekt. Willem Mengelberg kijkt met een kwaad gezicht de
zaal in en wacht. Dan gaat er een glimlach door de hoorders en zangers, een nerveuze,
onaangenaam-ritselende glimlach. Dat is het jaarlijksche gemonkel. Vijf, zes, zeven
jaar komt er al een oude juffrouw te laat, misschien nog langer.
Want niets schijnt te willen veranderen bij deze plechtigheid, welke met zoo groote
zorgen gemummifieerd is.
Er was een tijd, dat men Mengelberg kon prijzen als kunstenaar, als hernieuwer,
als schepper van de schoonste vergezichten eener Nederlandsche toekomst. Wij
namen de Matthäus-Passion over van Duitschland, dat voor dit werk zijne
zonderling-exclusieve genegenheid opvatte in een tijd, welken het zelf niet tot zijn
besten zal rekenen. In Duitschland heeft de Matthäus-Passion nooit tot iets anders
gediend dan tot wapen der reactie.
Zij werd geënsceneerd met al de dorheid, waartoe het Noord-Duitsche temperament
aanleiding geeft, dezelfde dorheid, waarmee men Beethoven heeft willen omwikkelen,
de dorheid, waarmee Brahms, Reger, Otto Taubmann en honderd anderen hunne
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lijkwaden van klank componeerden, die te midden van het romantieke Duitschland
axioma en dogma gebleven is, die ontelbare zwetsers over muziek gepropageerd
hebben.
De Matthäus-Passion, die Berlioz een gruwel van verveling was op zijn Duitsche
reizen, is ons dikwijls een troost geweest. Ik sprak alleen van Amsterdam. Mengelberg
bracht hier het levende accent in onze muziek en men vindt het nergens elders. Hij
heeft zijne eigen opvattingen gehad en zij leefden. Hij heeft Beethoven doen
ontbloeien uit zestig jaren academisme, hij heeft Bach bezield na onafzienbare jaren
van verstarring, hij gaf allen anderen meesters hun nieuw leven en hunne eerste jeugd.
Hij was bezeten van lyriek en groote ontroeringen, bezeten van enthousiasme, dat
hij uitte als een magiër. Ik heb dat bewonderd en vereerd, misschien met evenveel
liefde als hij het uitte. Nu zie ik met evenveel spijt, dat hij de partij gekozen heeft
der droogstoppels.
Hij staat stil - en wij met hem. Een land, dat in vijftien jaren geen enkelen
waardigen plaatsvervanger voortbrengt van Messchaert, Urlus, Noordewier en De
Haan-Manifarges, leeft niet. Het kan de meest grandioze uitvoeringen geven, maar
het lééft niet. Sinds jaren zie ik Mengelberg nu in de Matthäs-Passion dezelfde tempo's
nemen, dezelfde wijzigingen in de tempo's, dezelfde accenten plaatsen, dezelfde
dramatiek bereiken op bepaalde plaatsen, dezelfde opvattingen dulden in de rol van
den Evangelist, van den Christus, dezelfde coupures maken. Gelijk ik hem sinds
jaren reeds hetzelfde repertoire zie af-dirigeeren, met een enkele sporadische
hernieuwing. Dat staat dichter bij den dood dan bij het leven.
Het uitgangspunt van Mengelberg's Matthäus-Passion is goed geweest, maar hij
had verder kunnen reiken. Het werk is een stuk groot en warm leven, een drama. Het
is geschreven in de hartstochtelijkste rythmen en chromatiek. Het heeft den overvloed
van expressie der geheele achttiende eeuwsche kunst. Nergens treft men halve of
insinueerende accenten. Zelfs in de moderne opera vindt men geen koor, dat het
e f f e c t zóó duidelijk onderstreept als hier ‘Sind Blitze sind Donner’, zelfs niet bij
Meyerbeer. Nergens vindt men een koor, dat zóó stormachtig bewogen zou kunnen
zijn van smart en medelijdende passie als het ensemble, dat het werk opent.
Het wordt gezongen in sleepende, grauwe rhythmen, met alle mogelijke klagende
gematigdheid en monotonie. Het heeft de proporties van een renaissance-fresco,
waarom geeft Mengelberg 't ook niet de bewogenheid? Ik zou 't zelfde willen vragen
voor de Christus-figuur. Er is in het heele werk geen enkele aanwijzing, dat deze rol
moet gezongen worden in onmetelijke, lange noten en de allerplechtigste intonaties,
welke Messchaert en Denijs om beurt gerekt hebben tot eene verveling, die ieder
jaar langer wordt. Druischt zulk een Christus niet in tegen elke conceptie, welke wij
van hem hebben en tegen elke mogelijkheid? Bach kende het notenschrift en zal deze
partij zonder twijfel genoteerd hebben, zooals hij ze wenschte: zonder extravanganties,
die haar onmogelijk en ondragelijk maken. Welk een gebrek aan helderziendheid
trouwens, bij zijne vereerders! Men coupeert een belangrijk gedeelte, omdat het werk
te uitgebreid en te vermoeiend is...... Eene vergissing. Reduceer het Christus-tempo
tot eene normale ‘wijding’ en goddelijkheid (die niet onafscheidelijk is van traag
gezang) en gij wint tijd genoeg om een groot gedeelte der coupures weder in te
lasschen. Wijzig het tempo van enkele aria's, van een aantal choralen en gij kunt het
heele werk in denzelfden tijd als nu drie vierde [uitvoeren]. Het lijkt mij eene
zonderlinge dwaasheid, dat wij, terwijl de doctors ontdekken, dat de zestiende
eeuwsche muziek tweemaal sneller bedoeld is, dan zij geschreven staat, de achttiende
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eeuwsche tweemaal langzamer zingen dan hare auteurs ze noteerden. En dat zelfs
bij Bach, die zijn geheel oeuvre - ook de Matthäus Passion - schreef op dansrhythmen.
Er is niets veranderd bij deze jaarlijksche plechtigheid, op één détail na: er waren
vele leege plekken in de zaal en de vestiaire behoefde niet ontruimd te worden voor
den stroom der bewonderaars. Wanneer Mengelberg en de Maatschappij Toonkunst,
waarvoor hij dirigeert, practischen kijk hebben op het publiek, dan nemen zij nota
van deze kentering. Zij rusten gaarne op lauweren en brengen ons gaarne een hoon
toe. Ik kan het optreden van den tenor Paul Schmedes niet anders noemen dan een
hoon. Toen hij den vorigen keer zong heeft de critiek hem alle noodige waarheden
gezegd, doch dit schijnt voor Mengelberg en zijne Maatschappij slechts een reden
te zijn om zich nergens aan te storen. Ik voorspel hun met zulke uitdagingen nog
meer tekorten aan belangstelling.
De middelmatigste Hollandsche tenor zingt den Evangelist beter, smaakvoller,
muzikaler dan deze buitenlander en hoe zal men dat anders noemen dan een hoon?
Geen enkele noot boven de fa is door den heer Schmedes gezongen, zonder zich
belachelijk te maken, wat Mengelberg even goed weet als ik. De heer Schmedes
zong bovendien nog ergerlijker dan het vorig jaar. Wat is een tenor, die het heele
hooge register staat te neuriën met de sentimentaliteit, het kopstemmetje en de
onbenulligheid van een bakvischje? - Een paskwil in deze plechtigheid.
Er is in de Maatschappij tot Bevordering van Toonkunst - zulke verwaarloozing
der artistieke onderdeelen moet tot deze conclusies brengen - eene strooming om
van de jaarlijksche Passion-uitvoeringen eene godsdienstoefening te maken, waarop
geene essentieele critiek behoeft uitgeoefend te worden. Daar is niets op tegen. Maar
wanneer men doorgaat m e t n i e t s te v e r a n d e r e n , dan zal ik de Maatschappij
toch moeten vragen, wat zij doet met de recette, welke globaal gerekend f 10.000
bedraagt. Tienduizend gulden is een veel te aardig vereenigings-inkomen voor twee
dagen. Daar kan eene maand lang eene opera van geëxploiteerd worden.

Marie Versteegh (Concertgebouw, kleine zaal) [Een serie moderne
Fransche liederen]
Mevr. Marie Versteegh gaf hier dezelfde serie moderne Fransche liederen welke zij
onlangs in Diligentia te 's-Gravenhage zong. Modern waren er slechts een paar en
een goede mentor zou haar zeker gevraagd hebben om de helft van haar programma
te schrappen of te wijzigen: men vond er te veel onbeduidende teksten bij
onbeduidende muziek en met zeer weinig moeite had zij deze critiek kunnen
vermijden.
De zangeres heeft een kostbaar geïntoneerde stem, vol mildheid en melodische
nuances; een timbre à la Zorah Dorlyh, Emma Luart en Italiaansche sopranen waarvan zij de hoogte en de dictie echter met minder meesterschap en minder
precisiteit beheerscht. En eene monotonie, die veel verzwakte, eene traagheid van
rythme, die veel doodde, scheen te bewijzen, dat mevr. Marie Versteegh nog maar
concert-zangeres is. Zij heeft alle tempo's in het oneindige gerekt. Wanneer ik haar
raden mag, dan late zij zich een paar jaren voor onderschikte rollen engageeren bij
de Italiaansche of Fransche Opera. Zij zal er vandaan komen als eene groote zangeres,
die hare gouden stem waard is.
Anton Verhey begeleidde. Aan den eenen kant 'n concertzangeres (hoeveel
ongerijmdheid in dezen naam!), aan den anderen een pianist. Prachtig spel, maar
geen vertolking. Om een voorbeeld te noemen: Debussy illustreert ‘La flûte de Pan’;
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die melopee moet niet gespeeld worden als quasi-glissando, doch noot-voor-noot,
met accenten in iederen toon. Over de ‘groene kikvorschen’ uit dit Chanson de Bilitis
kan ik volmaakt zwijgen. Zelfs die hoorde men niet en wat zou men dan wel hooren?
Noten...... noten...... noten...

[Paasch-matinee] (Concertgebouw) [solisten Leopold Meylink (tenor)
en Max Tak (viool) in werken van Méhul en Wieniawsky, Ballet-suite
van Rameau, o.l.v. Evert Cornelis]
De eerste solist dezer ‘Paasch-matinee’ was Leopold Meylink, een tenor. Hij zong
de aria uit Méhuls Joseph en zijn stem is me in de groote zaal niet meegevallen: zij
leek me niet alleen zonder kleur, maar ook zonder kracht te zijn. Roosen, van de
Fransche Opera, heeft meer ‘tenor’ in het hooge register van zijn bariton, dan Meylink
tenor heeft in het hooge register van zijn tenor. Misschien was hij ongedisponeerd?
Ik weet het niet. De stem scheen ver in de keel te zitten en de beschikbare luchtkolom
abnormaal geweldig te zijn. Hier zong een andere Meylink dan die der coöperatieve
opera. De opera-zanger was niet zonder talent en niet zonder tenor. De concertzanger
maakte van het geheele bovenlichaam eene resonans-holte en vandaar het
gedecomposeerde, bleekzuchtige kelder-geluid. In de opera schijnt hij gezongen te
hebben onder den invloed van een paar geroutineerde stembeheerschers, hier onder
invloed van zijne leerares, mej. B. Bonger - om getuigenis af te leggen. Het is best
mogelijk, dat eene gedekte, fladderende stem tot de idealen behoort dezer theoretica,
doch zij zal me toe willen geven, dat een tenor tenor moet zijn niet alleen in den
omvang, in de techniek, maar vooral in de kleur.
De tweede solist was Max Tak, die een viool-concert speelde van Wieniawsky.
Ik weet precies wat men hem verwijten zal. Er heerscht onder de violisten een
besmettelijk ascetisme. Men kan niet droog genoeg zijn van stok, van toon, van
rythme, van melodie en van tempo. Hoe droger hoe beroemder. Van uit den
hyper-philosophischen schoot der godheid spelen is het minste wat een beroemde
doet. Ook de vioolconcerten zijn verspiritualiseerd of gesupranaturaliseerd. Alles
speelt boven de menschheid. Men heeft van alles een preek gemaakt, eene les in het
absolute en eene les in intellectueele titanerie.
Maar Max Tak maakte er een genoegen van en dit zal men hem kwalijk nemen.
Op de Concertgebouw-matinees van jonge kunstenaars heerscht altijd eene moordende
koelte en zonder de depressies der vlijmende en vijandige stemming, zou hij, geloof
ik, het genoegen nog vermeerderd hebben. In vele opzichten is hij een jonge meester.
Hij voert zijn stok schitterend, hij goochelt er mee, onbeheerscht, overmoedig of
onbekookt als ge wilt, maar sierlijk, lenig en virtuoos. Hij heeft eene buitengewoon
ontwikkelde linkerhand. Zijn toon klinkt en draagt, maar kon edeler en bekoorlijker
gecomponeerd zijn. Hij is me dikwijls tè ruig, tè korrelig en tè veristisch. Ik behoef
echter niet te zeggen, dat deze jonge kunstenaar, die simpel mensch wil zijn, mij
honderd maal liever is dan de beroemde asceten, wier ascetisme zoo hypocritisch is.
Evert Cornelis dirigeerde de ballet-suite van Rameau, die bewerkt is door Gevaert.
Het klonk goddelijk en riep alle visioenen op van Fransche schoonheid. De uitvoering
was ook een meesterstukje van Cornelis, een meesterstukje van expressie,
tempo-varianten, kleurnuances, fijnheid etc. Maar waarom doet hij niet eens een paar
vèrdere ontdekkingsreizen in het oeuvre van Rameau - (1683-1764) - die volgens
Debussy de laatste Fransche componist was en ons werkelijk zóó nabij staat?
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[Een sonate voor orgel van C.F. Hendriks, een vioolconcert van
Mozart en de Vierde symphonie van Glazounow]
Louis Robert behaalde gisteravond een mooi succes met de sonate voor solo-orgel
van C.F. Hendriks. Het stuk is gebouwd volgens de simpelste formules en de auteur
wordt niet moe met licht en donker te contrasteeren. Organisten behooren tot de
eigenaardigste menschen-types; zij zijn tyranniek, zij zijn onvermurwbaar, zij zijn
samengegroeid met hun onvaambaar instrument en het mennen van duizenden pijpen
en tonen, waarin geweld en teederheid huizen in onnoemelijke nuances, schijnt ze
zelfs despotisch en diaboliek te maken in hun bewustzijn, dat zij over méér donder
en méér zefiers bevel voeren dan Zeus. Wat vergeeft men niet aan een organist? Alle
herinneringen aan monotonieën der Zondag-morgens-of-middagen, alle abracadabra
van thema's, die nóóit belangrijk zijn uit zichzelf, alle naïeviteiten van fanatisme
voor de classieke vormen, alle onachtzaamheden jegens den hoorder, die nog voor
géén organist bestaan heeft. Zij zijn tóch onvermurwbaar, de organisten, en vandaar,
dat de sonate slechts verpletterend geklonken heeft. Men lachte elkaar toe van
verveling en huldigde den speler en den componist, alsof er zeer vroolijk was
gemusiceerd.
Ook Hendrik Rijnbergen behaalde een mooi succes met een viool-concert van
Mozart. Hij heeft het gespeeld als violist, d.w.z. met alle zorgen voor de viool, den
streek, den toon, de phraseering, die zeer precieus en geacheveerd waren. De meeste
instrumentalisten zijn hoogmoediger en egoïstischer dan eene primadonna en wanneer
ooit de Malibran, eene goddelijke aria, welke 't adagio van dit g-dur concert had
kunnen zijn, met zooveel innerlijke koelte en kille onbewogenheid gezongen had,
als Rijnbergen het speelde, zou nooit een dichter verzen voor haar geschreven hebben.
Rijnbergen kan de lyriek en de ontroeringen nog van Mengelberg leeren: de
orchestrale inzet van die onvergankelijke liefdes-scène was eenvoudig en subliem;
dat leefde.
Mengelberg vond trouwens den ganschen avond meesleepende accenten; hij was
zeer jeugdig en exuberant in de 4de symphonie van Glazounow, die schitterend
gespeeld is.

Annie Lieman (Concertgebouw, kleine zaal) [Liederen van Massenet,
Huë, Maurice Emmanuel en Diepenbrock]
Alles had eene robuuste, moederlijke gevoeligheid. Het klonk spontaan en met een
primitieve warmte. Wanneer men het combineerde met den cosmischen avond van
den jongen zomer kwam men tot vreemde melancholieën en ironische ontroeringen.
De serenaden waren zeer ver en de schoonheid bedenkelijk. Deze nachtegaal, die
vele gelukkige zangen heeft willen wekken, bezit niet de meesterschap, de geheele
vrijheid der techniek en het hooge register, dat beweeglijker moet zijn, minder heesch,
minder gecomprimeerd van klank, koeler, ritselender. En dan het gebaar der stem
en der uitdrukking! Het gebaar is te uniform, te zwaar, te slordig. De woorden vallen
te loom, nog loomer dan de klank en de indolenties van het rythme zijn even weinig
bezield of vurig als de traagheid der expressie. Maar toch waren er serenades en toch
was er eene schoonheid.
Hubert Cuypers begeleidde zeer delicaat en ik herinner me 't liefst een ‘Crépuscule’
van Massenet met vele zachte aarzelingen, die prachtig gemijmerd werden, den Soir
paiën van Huë, dat de fluitist Klasen omrankte met fauneske nocturnen en het
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dansende lied op de Roos van Maurice Emmanuel, waar de fluit de stem zoo goddelijk
opvangt.
En ten laatste Diepenbrock's Poilus de l'Argonne, de groote hymne van den
tijdgenoot.

[De ‘historische’ cyclus der vioolconcerten - Schmuller solist in
Glazounow]
De ‘historische’ cyclus der viool-concerten is ten minste historisch geworden, nu hij
tot het verleden behoort.
Men zal er met schrik aan terug denken. Als geschiedkundig overzicht heeft hij
niemand behoeven te voldoen, omdat men zelfs geen acht gaf op de chronologische
volgorde. Dit is het eenige, waarmee men rekening had kunnen houden. Want na
Beethoven heeft het viool-concert zich niet meer ontwikkeld; het behield zijn vorm,
welke door de dogmatiek van 't best-georganiseerde en muzikaalste land der wereld
was vastgesteld en werd alleen langer, moeilijker, vervelender, zwaartillender en
onmuzikaler. Reger is het toppunt van dien stilstand.
De ontwikkeling der muziek heeft zich de vorige eeuw geconcentreerd om andere
middelpunten.
Ook als overzicht van wat de verschillende volkeren geproduceerd hebben aan
viool-concerten, behoefde de cyclus niemand te bevredigen. In dit opzicht was de
lijst zeer onvolledig. Het Concertgebouw betaalt nu eenmaal liever eene rij overbodige
solisten, dan dat het eene nieuwe partituur en stemmen koopt. Met deze twee soorten
van liberaliteit, (onpartijdige volledigheid en aankoopen) had men menig curiosum,
ook als schoonheid, kunnen ontdekken.
En ten laatste heeft de cyclus niemand behoeven te boeien, omdat alle
viool-concerten op elkaar lijken. Ze zijn alle, volgens hunne bestemming trouwens,
geschreven voor een interessant en buitensporig violist. Buitensporige violisten
bestaan er niet meer. Ook violisten hebben te veel muzikaal zedelijkheidsgevoel,
(ten gevolge der dogmatiek) zij durven niet meer ronduit goochelaar of koordendanser
zijn, zelfs Schmuller niet. De vioolconcerten, waarin zich ‘schoonheid’ condenseerde,
hooren we ieder jaar, de andere zijn vervelend, bij gebrek aan magiër-koordendanser,
en de overige moet men nog koopen.
Of Schmuller het concert van Glazounow, waarmee geëindigd werd, zoo gespeeld
heeft, dat wij den prijs mogen toekennen aan Midas, en niet aan Apollo, die geen
beurt meer kreeg, zou men moeten vragen aan iemand, die hem van vlak bij hoorde:
aan Mengelberg b.v. Alexander Schmuller heeft niet de gewoonte om passages,
welke buitengewoon zwaar zijn klaarheid en reliëf te geven, ze boven het orchest
uit te heffen. Hij is dan geen minnaar der volmaakte duidelijkheid. Hij maakt daar
het gebaar alsof hij de viool onder zijn jas wil verbergen en onttrekt inderdaad alle
critieke momenten aan onze opmerkzaamheid. Men z i e t hem echter suggestieve,
oogenprikkelende en applauditieve bezweringsformules uitvoeren, waarvan wij niets
hooren, doch die volkomen hun effect behalen. Dit is wellicht ook magie, want
iedereen brengt er hulde aan.
Voor mijne waarde collega's van de ‘Nieuwe Rotterdammer’, het ‘Handelsblad’
en het ‘Nieuws van den Dag’ is de ‘historische cyclus’ een paradijs en een dolce far
niente geweest. Zij hebben hun Vademecum der Banaliteit nooit ongestoorder kunnen
plunderen. Vandaar hunne vreugde over de onderneming, die helaas niet ten einde
toe door hunne lezers gedeeld is. Ik verheug me vandaag in den laatsten jubelkreet
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der drie stokpaarden. Aan hun stokpaardjes-leliën-melk-praeparaten heeft de muziek
zooveel roerende blankheden te danken!

[Orkestwerken en liederen van G.H.G. von Brucken Fock en het
Vioolconcert van Bruch]
Evenmin als de boeren van het eiland Tholen, willen wij, goddelijk in ons
muziek-delirium en onze neutraliteit, ons storen aan een of anderen tijd. Te midden
van de groote catastrophe en het groote lijden, zal men de volgende week Beethoven's
hymne zingen aan de vreugde en aan de vrijheid, welke we geen van beiden zonder
schaamte mogen bezitten. Men moet wel zéér cosmisch van de aardsche dingen
verwijderd staan om die hemelsche dochters uit haar Elysium te roepen en om met
eenige oprechtheid te juichen Freude schöner Götterfunken - Alle Menschen werden
Brüder. Men moest zich toch even vragen of het opportunisme onzer concertzalen
niet tè ver gaat en of wij goed doen om de muziek zoo en bagatelle en buiten-den-tijd
te behandelen. Of wij werkelijk goed doen om een gedicht van zekeren Zoozmann,
die de Nederlanders een tijdje geleden in de ‘Amsterdammer’ gehoond heeft als
slaapkoppen, die niets meer waard zijn dan in hunne stupide rust gelaten te worden,
op te nemen in onze programma's, het uit te voeren en er bij te applaudisseeren?
Dat is muziek-delirium, waarvan ik niets meer begrijp en den heelen avond is het
me niet duidelijk geworden. Mengelberg begon met de ouverture van Iphigénie en
Aulide, die sinds de dagen van Gluck in een snel tempo gespeeld werd en sinds
Wagner's decreet over het dirigeeren in een langzaam tempo gaat. Toen kwam eene
serie nieuwe werken van G.H.G. von Brucken Fock en tot slot het beroemde
Bruch-concert voor viool. Zimmermann speelde het en kan hij me verwijten, dat ik
hem niet genoeg bewonder? Maar ik wist niet, waar men de geestes-acrobatiek
vandaan moest halen om dat trio van uitdrukkingen, die zoo ongehoord ver van elkaar
staan, te combineeren, aan te hooren en te volgen.
Von Brucken Fock's werk was interessant. Het stond weer vol hallucinaties en
ophitsende instrumenten, als: tam-tam (vele storm-zeeën van gedruisch), xylophoon
(macaber gerammel), celesta (zefierende geluiden), groote trom (de donders der
ontzetting) twee bezems (ritselende spoken), klokken en klokken-spel met allerlei
aetherische en diabolieke geruchten. Een romantieke verzameling van verschrikkingen
en troost.
Ik meende, dat von Brucken Fock met zijn drie Fransche liederen, welke het
gansche land rondgereisd zijn, een nieuwe richting ingeslagen had, doch dat schijnt
zeer tijdelijk geweest te zijn. De zelfbeperking in de instrumentatie, de precisiteit
der rythmiek, de juiste declamatie en de spontaneïteit van het impressionnisme,
allemaal dingen, die men bewonderen moet, zijn opnieuw verloren gegaan, zooals
zij verloren waren in zijn symphonie o.a. Mengelberg dirigeerde twee composities
voor orchest, (La Côte sauvage en Maannacht op zee), natuurstukken, waarvan men
zeggen kan, dat géén Duitscher zoo het technisch materiaal beheerscht. Het is eene
virtuose opeenhooping van indrukken rondom één thema, dat niet beter verwerkt en
niet slechter gecomponeerd kon worden. Hier ontbreekt von Brucken Fock geen
enkel talent dan het compositorische, hier mist men niets, dan de zekerheid der
conceptie, de organische ontwikkeling eener emotie, welke men altijd bereiken kan,
met of zonder vorm. Het was de moeite waard, om alle interessante harmonische en
instrumentale effecten te hooren, het was niet de moeite waard, om zoo doelloos
door elkaar geschud te worden van den eenen climax in den anderen.
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Men zoekt ook tevergeefs naar eene melodie of iets wat er op lijkt en mej. Elise
Menagé Challa, die vier nieuwe liederen zong, stelde zich voor de zooveelste maal
bloot aan de mogelijkheid, dat men hare stem niet waardeeren kan. Wat von Brucken
Fock componeerde, zijn niet alleen slechte verzen (‘Processie’ met ‘Witte wijven
dansen om en om’ van Reddingius, ‘Ritzelputzel’ van den genoemden Zoozmann
en ‘Die Insel der Vergessenheit’ van Anna Ritter), doch ook stembrekende
waaghalzerijen, waarbij de zangeres slechts behoeft te worstelen: met het orchest en
met de phantastische declamatie. Elise Menagé Challa heeft dat gedaan met eene
volmaakte meesterschap, meesterschap genoeg en moed genoeg, om haar de
belangrijkste figuur onder onze jonge zangeressen te noemen. Men kan haar in de
toekomst slechts de eerste rollen wenschen bij de oratoria of bij de opera's. Het schijnt
mij toe, dat zij alle hoedanigheden heeft, om buitenlandsche zangeressen te
overtreffen.

Marcel Barger (Concertgebouw, kleine zaal)
Thérèse Schwartze heeft hem nu ook geschilderd en geëxposeerd bij de
Onafhankelijken: Marcel Barger. Er ontbreekt dus niets meer aan den roem zijner
Pierrot-gestalte die als een tak seringen neeg over den rooden achtergrond. Oscar
Wilde zou zeggen: hij heeft handen als witte seringen, en men prevelde het misschien,
toen hij er de melancholieke schimmen mee teekende op het rood. Het was vol
herinnering en vol droefheid. Hij vertolkte een leven, dat nog niet waard is op een
kaart gezet te worden. Het snerpte niet, het weende. Het weende in romances met
woorden, zacht, kwijnend, verliefd als een sonnet van Hélène Swarth en teeder zooals
Piet van der Hem tegenwoordig slechts kan zijn bij de wereld waarin men zich
verveelt. Het was ook delicaat als eene bladzijde van ‘De Kroniek’.
Hij zong, met Armand Béal aan den vleugel, wat men altijd zingt: Bonsoir, madame
la Lune, C'est toi que j'aime, Chanson de l'Adieu, La Dame de Pique, de geschiedenis
van den clown, waarin hij doodvalt, en de sterrenhemel, waarvoor hij ons in het
stikdonker zette, waarbij de piano tinkelde en eene eenzame lamp op het bleeke
gelaat scheen van Marcel Barger. Zijne stem klonk als een doedelzak: de smart onzer
Amsterdamsche loopgraven. Het vermurwt me nog, nu alles voorbij is, en de trams
met veel licht de stad rondrijden als een caroussel.
Hij is onze eenige Pierrot: symbool van den weemoed.

Pensioenfondsconcert (Concertgebouw) [Een cantate van Bach en
de Negende van Beethoven]
De ‘kantate no. 57’ van J.S. Bach was al weggevaagd bij de eerste maat van
Beethovens Negende. Die ‘kantate no. 57’ is, zooals bijna alle kantates van Bach,
eene noviteit en eene verveling, waarmee men den grooten meester nog lang maar
niet zeer indrukwekkend zal kunnen huldigen. No. 57 duidt eene serie aan en er staan
immer bewerkers op, die de rol van Mendelssohn willen spelen; het zou dus nog lang
kunnen duren met deze geforceerde ontdekkingen.
Het werk, getiteld ‘Selig ist der Mann’ is ook de zooveelste samenspraak van Jesus
met de Ziel en geschreven met dat jammerende en overvloedige piëtisme der 18de
eeuw, waarvoor we zeer vreemd staan en dat we graag snikkende aandikken. De
tekst is indrukwekkend en heeft de godverlaten soberheid eener bladzijde van Thomas
a Kempis. Wanneer eene zangeres echter 4 maal zingt ‘Ik wenschte mij den dood’
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en dit nog 20 maal herhaalt, dan kan men nooit mystiek genoeg aangelegd zijn om
niet smachtensmoede te worden en als men een weinig aan het goede leven gehecht
is, dan krijgt men bij heel die nadrukkelijkheid slechts schokken van verzet. Bach
was bij zoo'n kantate-serie een nauwgezet auteur, die trouw voor zijne geloovigen
componeerde en wanneer de zangeres eindelijk zingt ‘ach! streek de wind maar over
mijn grafkuil en graf, - gelukkig zij, die in de kist liggen’, dan is men reeds niet meer
geboeid door die voorwereldlijke somberten.
Thom Denijs' eerste aria verzonk in het orchest en hij liet ons tot de tweede helft
wachten op zijne stem van torenroeper. Mevrouw Noordewier-Reddingius
roekoeleerde de Ziel met verlangen en innigheid, zooals zij deze zielsmuziek altijd
roekoeleert en dat was de heele bezetting met een orchest van violen en een paar
houtblazers.
Alles werd weggevaagd door de eerste maat van Beethovens Negende.
De symphonie ging langs de menigte als een diepe, ondoorgrondelijke siddering
en men eindigde met een juichend enthousiasme om Mengelberg, den bezetene van
gloed. Het eerste deel kermt uit de grijze leegte om de aarzelende verrukkingen, het
tweede danst, het derde in zijne phantastische monotonie, die de oogen benevelt,
zingt, het vierde kermt en jubelt. De ontplooiing was geleidelijk, organisch,
onverstoorbaar en ik heb het werk nooit machtiger gezien over mijzelf en over
anderen. Het was eene utopie, misschien zelfs bedoeld als anti-oorlogsraad-utopie,
doch wat vermag men tegen de toovers eener muziek, welke zoo meesterlijk wordt
opgeroepen? Wij zaten als geslagenen van schoonheid.

Koor van Den Hertogh (Concertgebouw) [Vereeniging tot
Verbetering van den Volkszang – werken voor kinderkoor]
Er is niets aardiger dan een podium met de kinderen van den Volkszang: de twee
zijvlakken golvend wit der meisjes, met het zwarte centrum der jongens en van het
orchest; een triptiek met allerlei geheimzinnig geruisch op de helle vleugels en den
donkeren achtergrond; alleraardigst, wanneer zij applaudisseeren voor Vadertje den
Hertogh, liefelijk en willig; alsof er een veld met bloemen in beweging komt.
De zaal is altijd vol voor hen en zij maken muziek. Zij maken muziek, waarop ze
lang studeeren, tot ze woorden met noten van buiten kennen en alles uit het hoofd
zingen met hun zes-honderden. Wat ze uitvoeren is niet zoo heel moeilijk en gaat
niet veel verder dan de eerste beginselen der kunst. Het zijn liederen. Geen liederen,
die de kinderen kunnen gebruiken bij de spelen, die zij later kunnen gebruiken bij
den arbeid, bij den dans of op marsch - het zijn maar ‘volksliederen’, d.w.z.: liederen,
die het volk vroeger nooit gekend of gewild heeft, zooals b.v. de ‘Legerbundel’ ze
propageeren wil. Tusschen kinderliederen, soldatenliederen en volksliederen bestaat
er geen verschil meer.
De muziek gaat dus niet verder dan de eerste beginselen der muziek. Wat de
kinderen kunnen valt niet te controleeren noch waarvoor ze bruikbaar zijn na de
stemverandering. Men zou daarover eene enquête moeten houden bij de dirigenten
onzer zeer talrijke koren: hoeveel koormateriaal krijgen zij uit de Vereeniging tot
Verbetering van den Volkszang? Het zou misschien zeer nuttig zijn. Wat men nu
observeert is eene zeer merkwaardige africhting: absolute homogeniteit. Het
Toonkunst-koor van Mengelberg zal dit kinderkoor van Den Hertogh de moeilijke
precisiteit van Heinze's ‘Vaarwel’ niet verbeteren. Men vraagt zich echter af of zulke
dressuur de kinderen en den volkszang wel baat. Zij maken crescendo'tjes en
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diminuendo'tjes, zij nuanceeren uiterst zorgzaam als groote menschen en alles gaat
verbazend accuraat... maar het klankvolume, dat zij ontwikkelen is zeer beperkt en
de kleur, zoowel bij de jongens als bij de meisjes, heesch en gedempt; de jongens
zingen bijna zonder timbre, zonder kracht en één slenteraar, die met ‘Het Leven’
roept, snerpt het heele koor omver. Zij spreken de woorden ook zeer onduidelijk en
het schijnt mij toe, dat bij deze kinderen de dressuur alleen ontwikkeld wordt ten
koste van de stem.
De uitvoeringen hebben meestal plaats met medewerking van het
Concertgebouw-orchest. Welke rol het orchest bij deze ‘muziek’ speelt, moet iedereen
duidelijk zijn of worden. Zij is, met alle respect voor de Vereeniging, het orchest
onwaardig. Het engageeren van het Concertgebouw-orchest beantwoordt ook niet
aan het streven der Vereeniging, dunkt mij, en het zou goed zijn, wanneer zij tot dit
inzicht kon komen. Wij zien Padvinders uittrekken met trommen en trompetten, den
laatsten tijd zelfs met bijna heel corpsen, wij zien kinderen met instrumenten onder
den arm loopen en les nemen, onze vele muziekscholen hebben tal van leerlingen.
Deze kinderen kunnen de begeleidingen, waarvoor nu 't Concertgebouw-orchest (!)
gehuurd wordt, na wat studie zonder moeite spelen. Ik geloof, wanneer Vadertje Den
Hertogh dezen weg wou inslaan, dat de basis onzer muziek-cultuur heel wat gezonder
zou worden.
Dit zijn liefdevolle aanmerkingen - het volgende zou een protest moeten zijn. Den
Hertogh dirigeerde eene compositie van Rosy Wertheim: ‘Variaties op een
Oudhollandsch liedje’ voor orchest. Zij behooren tot het treurigste dilettanten-werk,
dat ik tot nu toe gehoord heb en men kan er den smaak van kinderen en groote
menschen slechts mee bederven. Het werk is eene aaneenschakeling van kortademige,
verbrokkelde compositie-oefeningen, vrij slecht geïnstrumenteerd en zonder de
minste inventie of hoorenswaardigheid. De leider der Vereeniging moest zulk een
geknoei niet protegeeren.
Er werden een viertal zeer indrukwekkende oude liederen gezongen (Nu zijt
wellekome, Hoe leit dit kindeken, Waer dat men zich al keerd of wend, Merck toch
hoe sterck) en naar aanleiding van deze zangen zou ik Den Hertogh nog iets willen
zeggen. Wij hebben boekdeelen vol magnifieke oude liederen en wat doen wij er
mee? Een generatie van zoekers heeft zich uitgesloofd om deze traditie te redden en
wat helpt het o n s v o l k ? De Tsjechen, de Serviërs etc. etc. zouden blij zijn met
zulk een schat van volksmuziek en hoe benutten wij ze? Niemand bekommert er zich
om. Wij hebben een twintigtal (misschien zijn 't er wel 120)
volksliederencomponisten, die hun kleine reputatie en hunne belangetjes gewichtiger
achten. Zij proppen ons dierbaar volk, dat niet naar hen luisteren wil, vol met
flauwiteiten van tekst en muziek en laten de rest in de boekdeelen.
Er staan zes namen van deze soort op het programma van gisteren, er staan er 6
× 6 in den Legerbundel. Waarom snoert Den Hertogh deze beunhazen niet liever de
keel? Wat is ‘Volksliederzang’ waard zoolang het volk van zijn e i g e n liederen
geen notie heeft? En waarom zou Den Hertogh met zijne machtige vereeniging niet
eene machtige beweging beginnen tot wederopstanding van ons oude volkslied, dat
onze natie pit in het leven zou brengen, terwijl al de gecomponeerde deunen, die
geen operette-wijs waard zijn, het volk slechts bedriegen en ontzenuwen? Terug naar
de bronnen, eer zal er van eene wezenlijke en blijvende hernieuwing geen sprake
zijn.
Mevrouw Berthe Seroen zong dezen keer den solo in Den Hertogh's Kinderronde
en zij heeft allen zeer enthousiast gestemd. Het was verrukkelijk. Den Hertogh's
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‘Kinderronde’ is trouwens een fijn en geestig werkje, het allerbeste van dit genre
danslied, en ik zou niet gaarne eindigen zonder het te vermelden. Het is ook uitstekend
geïnstrumenteerd, wat Den Hertogh tegenwoordig doet als voltooid vakman en wat
mij aanleiding geeft om hem te verzoeken Andriessen's instrumentatie van de
Valerius-liederen grondig te herzien. Deze is vol prosodische absurditeiten en
tekst-verhaspelingen.

De Volksconcerten I - Beethoven
In eene wereld, die mooi, licht en warm is als deze Mei-wereld der laatste week, heb
ik nog maar één verlangen: Beethoven te hooren in 'n park. Het zou er alleen stil
moeten zijn en een beetje adem van avond en bloemen, niet eens met eene verre
fontein, die weent van extase gelijk Verlaine gezegd heeft; het orkest zou goed moeten
spelen, meer niet, in een levend tempo en spontaan alsof de muziek nieuw was, en
de spelers haar lief hadden. Waar kan een adagio van Beethoven natuurgetrouwer
klinken dan onder de boomen, waar zingen zijne melodieën betooverender af op den
mensch dan in de open lucht, en wat is muzikaler dan een warme avond en Beethoven?
Hij verplaatst me altijd in de koninklijke zomertuinen der opera, waar de bedwelmende
liefdesduetten ruischen of jubelen van Mozart's tooneelwerken, die zóó jong zijn,
zoo rijkbloeiend aan verliefdheid en waarvan Beethoven de laatste echo is in de
muziekgeschiedenis. Alleen Berlioz nog laat in zijne symphonieën en melodieën zoo
samenspelen en samenzingen.
Maar tot deze openlucht-kunst is ons practisch ingerichte land nog niet gekomen.
Wij hebben militaire muziek-corpsen, die men niet hoort, mariniers-kapellen die
nooit uittrekken en nog minder concerten geven, wij hebben een paar kiosken in de
stad, die altijd leeg staan, wij hebben eenige tientallen harmonie- en fanfare-corpsen
in Amsterdam, die men nooit ziet of hoort in de straten, in de uithoeken der stad
schijnt 's zomers voor dag en dauw af en toe muziek gemaakt te worden, waarvan
minstens de helft ‘gewijd’ en vervelend moet zijn. Wat wij in het openbaar hooren
van de muziek zijn de straatmuzikanten, die hoe langer hoe slechter en gebrekkiger
werden sinds den oorlog, de stompzinnige draaiorgels, die altijd hetzelfde spelen en
de jammerlijke ballade-zangers, die altijd achterna gezeten worden door
politie-agenten. En de eenige kiosk, die men goed gebruikte, in den tuin van het
Concertgebouw, de eenige plaats vanwaar wat muzikale vreugde en muzikale
beschaving over de stad golfden, heeft men zonder protest onmogelijk laten maken
door het lawaai.
Het Concertgebouw zal zijn cyclus van symphonieën, die den heelen zomer duurt,
dus weder geven in de zaal. Ik weet niet of het ‘volk’ toe zal stroomen voor de
onsterfelijkheid van Beethoven, die ons nog roept en lokt. Ik weet niet of het
uitgeperste ‘volk’ het geld zal kunnen missen om zich te verheugen in eene
schoonheid, die zoo machtig en zoo goedkoop is.
Ik herdenk niet zonder spijt, dat men dit genoegen gratis aan duizenden zou kunnen
geven in het Vondelpark! Maar of het een fiasco wordt of een succes - ik wil den
lezer den geheelen zomer op de hoogte houden van dezen tocht door eene eeuw
muziekgeschiedenis.
Morgen speelt men Beethoven's eerste, Donderdag zijn tweede symphonie.
Wat Goethe is geweest voor de letterkunde, Shakespeare voor het drama, Napoleon
voor de oorlogskunst, Leonardo da Vinci, Rembrandt en Michel Angelo voor de
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beeldende kunsten, dat was Beethoven voor de muziek: een verzamelpunt, een bergtop
in de ontwikkeling der menschheid, een centrum, waarheen zich al hare krachten, al
hare eigenschappen, al hare liefde, vreugde en verlangens geconcentreerd hebben.
Te gelijker tijd haar doodpunt, haar einde, en men zou zelfs kunnen zeggen haar
ondergang. Wij verwachten nog altijd een dichter die de belijdenissen der wereld
zoo algemeen en zoo helder zal neerschrijven als Goethe: wij verwachten een ziener,
die even volledige, even nieuwe en ontroerende menschen zal scheppen als
Shakespeare; de oorlogskunst heeft stilgestaan na Napoleon gelijk ze na Caesar
honderden jaren stilstond; nà de meesters der middeleeuwsche kathedralen zijn er
geen kunstenaars geweest, die een tempel of een huis bouwden, welke volgens
nieuwe, algemeene en goddelijke beginselen gebouwd waren. En na Beethoven is
er geen nieuwe symphonie geschreven, die zijn eerste of zijne laatste nabij komt,
geen nieuwe stijl en geene nieuwe muziek gevonden. Wat Mendelssohn schreef is
even volmaakt van orde, maar zwakker van gevoel en krachteloozer van hartstocht,
wat Berlioz maakte is heviger in gloed, maar minder van vorm, wat Liszt schreef is
bandeloos en wild als de meest bandelooze en wildste Beethoven, maar lang niet
even bezield, groot van innerlijke waarde en oorspronkelijkheid, wat Brahms maakte
had dezelfde gestalte als een symphonie van Beethoven en dezelfde beginselen, maar
niet dezelfde schoonheid, dezelfde gratie, lichtheid, universeele passie en toover,
wat Wagner vond kwam rechtstreeks voort uit Beethoven, had denzelfden donkeren
drang, hetzelfde bovenmenschelijke vuur, de teederheid, de vermurwing, doch ook
hij kwam niet tot een nieuwen en schoonen vorm, hij werd eentoniger, zwaarder,
geweldiger, maar niet rijker, niet dieper noch boeiender. En zoo alle overigen: er
zijn revolutionnairen geweest en overbodige navolgers, sterken en zwakken, er waren
vooral talrijken, doch geen was harmonisch, geen was o n b e t w i s t b a a r . Beethoven
is het muzikale monument der moderne menschheid. Onverwoestelijk en
onaanvechtbaar. Zoo heeft het mij altijd verwonderd hem niet onder de helden en
de vertegenwoordigers der menschheid te vinden, die de Schot Carlyle en de
Amerikaan Emerson in hunne boedelbeschrijving der verschillende beschavingen
hebben opgenomen. Zou een musicus, (en een zoo groot musicus!) minder waard
zijn voor ons geluk dan een dichter, een denker, een krijgsman, een mysticus of een
godsdienststichter?
Beethoven schijnt geleefd te hebben in den gelukkigsten tijd der wereld: hij is
geboren in 1770, in de achttiende eeuw. Nooit was een tijd overvloediger aan
droomen, aan luchtkasteelen, aan vervoerende utopieën. De eeuwen der Heiligen (de
middeleeuwen) waren voorbij, het scheen dat de eeuw der gelukkigen was
aangebroken. Het leven leek een paradijs. De philosophen verkondigden hunne
gelukstheorieën, de koningen pasten haar toe; de droom en de vreugde waren
geklommen tot hunne hoogste broosheid, de lijn kon niet verfijnder zijn en het leven
was als een porseleinen vaas. Dat heeft de revolutie niet veranderd. De philosophen
verkondigden hunne gelukstheorieën en de armen pasten haar toe, toen de koningen
het schavot bestegen. Men bleef feesten, men idealiseerde alleen nog fantastischer.
Men danste om de vrijheidsboomen bij de schoone spreuk: Liberté, Egalité, Fraternité,
vrijheid, gelijkheid en broederschap, woorden, die alle mogelijke verrukkingen van
hun tijd samenvatten.
Te midden dier droomen is Beethoven geboren en opgegroeid. Zijn grootvader
was van Antwerpen naar Bonn getrokken, waar hij baspartijen zong met den titel
van kapelmeester aan het artistieke en verfijnde hof van den keurvorst; zijn vader
was tenor en drankzuchtig, zijne moeder de dochter van een kok en weduwe van een

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

kamerdienaar. Bonn was op 't einde der achttiende eeuw eene vroolijke en zeer
kunstzinnige stad, die geheel beheerscht werd door Fransche en Italiaansche invloeden.
De kinderjaren van Beethoven zijn zeldzaam verwaarloosd; hij kreeg eene lagere
school - meer niet. Zijn vader gaf hem middelmatige lessen in de muziek; hij speelde
viool en alt, was reeds vroeg een virtuoos op de piano en moest op reis als wonderkind,
dat door zijn vader handig geëxploiteerd werd. Hij heeft het dus altijd een paar jaar
jonger gemaakt. Beethoven improviseerde meesterlijk en had slechts twee wenschen:
leerling te worden van Mozart of leerling van Haydn. Hij trok dus op zijn 17e jaar
naar Weenen en speelde voor Mazart. Mozart beoordeelde hem koeltjes als pianist,
doch toen hij hem hoorde improviseeren, voorspelde hij hem een groote toekomst.
Maar Beethoven's moeder stierf en hij ging weer naar Bonn. Toen hij in 1792 naar
Weenen terugkeerde, was Mozart juist dood.... Hij ging toen in de leer bij Haydn,
die door Wagner vergeleken werd met ‘den geketenden demon der muziek, die de
kinderachtigheid heeft van een geboren grijsaard’. Haydn, die door Berlioz genoemd
werd een snorrende pastoorskater, die tevreden spint en doet alsof hij alles heeft en
men hem niets afnam!
Want de tijden waren veranderd en somberder geworden na Haydn en Beethoven.
Hij leefde in Weenen en Wagner meent: ‘dat zegt genoeg!’ In 1870, een paar jaren
na de Oostenrijksche nederlaag bij Sadowa, schreef de pangermanist Wagner.
‘De Oostenrijker, die na de uitroeing van ieder spoor van het Duitsche
protestantisme in de school van Romaansche Jezuieten was opgevoed, had zelfs het
juiste accent voor zijne taal verloren, welke hem nu, gelijk de klassieke namen der
antieke wereld, nog slechts in onduitsche verfransching werd voorgepraat. Duitsche
geest, Duitsche wijs en zede werden hem uit leerboeken van Spaansche en Italiaansche
afkomst verklaard; op den bodem van eene vervalschte geschiedenis, eene vervalschte
wetenschap, een vervalschten godsdienst, was eene van nature vroolijk aangelegde
bevolking opgegroeid tot een scepticisme, dat daar vóór alles het houden aan het
ware, het echte en vrije ondergraven werd, als werkelijke lichtzinnigheid tot uiting
moest komen.
!!!! De tijden waren veranderd en somberder geworden na Beethoven....
Eerst het vroolijke Bonn, toen het vroolijke Weenen. En Beethoven, ondanks zijn
gebrekkige opvoeding, ging om met de beste adellijke families van Bonn en Weenen,
had levenslang de hoogste protecties en beurtelings een jaargeld van 600, 4000 en
1300 zilverguldens tot zijn dood. Hij is echter nooit rijk geworden en toen Spohr in
1812 te Weenen vertoefde en hem vroeg, waarom hij verschillende dagen lang niet
in het café was geweest, antwoordde Beethoven: ‘mijne schoenen waren stuk en
omdat ik er slechts één paar heb, had ik huisarrest.’
Hij is er gelukkig geweest tot 1797. Hij heeft er gecomponeerd in de sereene
zorgeloosheid der jeugd en al zijne werken zijn als een lange blijde dag. Wat Raphaël
schilderde in de Renaissance, wat een Bernini, schepper van oneindige teere gestalten,
beeldde in marmer, componeerde Beethoven in muziek: een schoonheid, welke wij
niet meer kennen. Eene schoonheid, waarvan de Grieksche Helena het symbool en
het ideaal geworden is en die Goethe pas in de tweede periode van zijn leven machtig
werd. Het is de schoonheid van Mozart, van Rembrandt's Titus, van Cellini's Perseus,
van 'n Griekschen Eros: 't evenwicht tusschen hartstocht en volmaakten vorm, tusschen
droom en leven; 't volmaakte welbehagen in de bloeiende aarde, het geluk, dat zich
uit in den vorm en in het gevoel, het altijd omhelzenswaardige in marmer of in
muziek.
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Zoo zijn Beethoven's eerste en tweede symphonie, elyseesche velden van zaligheid
en klank. Als men die schoonheid liefheeft gaat u bij iedere maat een siddering door
het lichaam, niet omdat deze muziek fel is of vurig of verpletterend, maar omdat zij
zóó simpel, klaar, jeugdig, evenwichtig en bekoorlijk is, stil en sterk ontroerend van
een charme, die men slechts paradijsachtig zou kunnen noemen, wijl het
bloemen-zachte van de lijn en van de gratie zoo ver buiten de tegenwoordige wereld
staat en zoo wolkenloos is in hare sereniteit, zoo vrij van alle denkbare menschelijke
smart.
Beethoven's eerste symphonie werd voor den eersten maal uitgevoerd den 2en
April 1800, zijn tweede symphonie den 5en April 1803.
In 1797 begonnen de eerste symptomen van Beethoven's doofheid.

De Volksconcerten II - Beethoven
Van dezen tijd (1797) af zijn er twee Beethovens, die men zou kunnen noemen den
geketenden Prometheus en den ontbonden Prometheus, bezitter en brenger van het
hemelsche vuur; daar komt de mensch Beethoven en de kunstenaar: grooter contrast
is niet denkbaar en is er ook nooit geweest.
De geketende Prometheus was pokdalig, had zwarte oogen en zwarte haren, een
stroeve gelaatsuitdrukking en een uiterlijk (kort en gedrongen), dat eer terugstootend
was dan innemend. Zijn hart kon ieder oogenblik ontvlammen, voor eene melodie,
welke hem inviel, voor eene vrouw, die hem bekoorde, voor een idee van zijn
geliefden auteur Plutarchus, de Deugd, de Heldenmoed, de Natuur, de Vrijheid of
het Opperwezen en geen enkele gril, geen enkele menschelijke zwakheid is hem
vreemd gebleven. Hij was leelijk en een van zijne vrienden merkt op, dat hij zich bij
voorkeur met liefdesavonturen bezighield, die ‘zelfs door een Adonis’ moeilijk tot
een goed eind zouden gebracht zijn. En naarmate zijne doofheid toenam, werd hij
zonderlinger, hartstochtelijker en demonischer. Hij is het type van een bezetene.
Hirsch, een achterneef van Albrechtsberger en leerling van Beethoven, vertelt, dat
Beethoven zijne leerlingen uit ongeduld of slechtgehumeurdheid geducht kon knijpen
en zelfs in den schouder beet. Hij speelt de Chorphantasie en slaat de luchters van
de piano. Er gebeuren ontoerekenbare dingen, welke hij zelf schrijft naar den uitgever
Breitkopf met een kinderlijk naïef pleizier: ‘Vooral waren de musici ontstemd, wijl
ik hen, daar zij uit slordigheid bij de eenvoudigste en gewoonste passage der wereld
er uit waren geraakt, op liet houden en hard schreeuwde: nog eens. Zoo iets was hun
nog niet overkomen en het publiek betuigde daarbij zijn genoegen’! Dat gebeurde
in 1808. In 1812 phantaseert hij bij een graaf de helft der snaren stuk van de piano.
Hij speelt soms, gaat met de handen over de toetsen, terwijl zijne oogen de melodie
volgen en er komt geen geluid uit het instrument, zóó zacht en teeder streelde de
doove het klavier. De Zweedsche dichter Atterbom (verder onbekend...) bezoekt
hem op een snikheeten zomerdag, vindt hem in zijn hemd voor den muur zijner kamer
staan, waar hij noten schrijft met een stuk krijt. Hij componeert voor Mälzl's
Panharmonicon ('t best te vergelijken met de vroegere orchestrions onzer café's) zijne
‘Schlachtsymphonie’ op den volkerenstrijd van 1813 en wil met den uitvinder en het
instrument Engeland gaan bereizen! In 1826, na eene kwartet-uitvoering, wenscht
hij de spelers een gastmaal aan te bieden, dat voor een deel bestond uit een mand
ongekookte eieren. Beethoven neemt er een, het is bij ongeluk rot, hij pakt de mand
en smijt ze 't raam uit; de eieren komen temidden van eene tafel met menschen terecht,
die naar boven stormen om den auteur van het pas-gespeelde, onsterfelijke quartett
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(opus 130) eene afrossing te geven. Alle rampen hadden zich langzamerhand om
hem vereenigd. Hij nam een neef bij zich in huis, die zich zeer slecht ging gedragen
en hem veel verdriet deed. Hij was het slachtoffer van tyrannieke en domme dokters,
aan wier handen hij nooit ontkwam en die hem nooit beter maakten. Want behalve
zijne oorkwaal had hij eene ingewandsziekte, eene maagkwaal en neiging tot
waterzucht. En behalve van zijn neef en zijn dokters had hij nog zijne uitgevers, die
hij wantrouwde, zijne huishoudsters, met wie hij op de meest komische wijze
gekibbeld heeft. Uit deze jaren bestaat eene even uitstekende als pijnlijke beschrijving
van Rochlitz, een der beste muziekkenners van Beethovens tijdgenooten. Ziehier
een stuk van het interessante verhaal:
‘Ik had Beethoven nog nooit gezien. Ik sprak reeds den derden dag van mijn verblijf
te Weenen daarover met * *, zijn intiemen vriend. ‘Hij woont buiten’, zei deze me.
‘Dan rijden wij er heen.’ ‘Goed en wel, maar zijne ongelukkige doofheid heeft hem
langzamerhand geheel menschenschuw gemaakt. Hij weet, dat gij hierheen hebt
willen komen, hij wenscht u persoonlijk te kennen: en toch zijn wij er niet zeker van,
dat hij niet wegloopt wanneer hij ons aan ziet komen; want soms in de opgewektste
vroolijkheid overvalt hem plotseling, zonder reden, het heftigste misnoegen, zonder
dat hij er weerstand aan kan bieden. Maar hij komt iedere week minstens eenmaal
in de stad en dan telkens bij ons, omdat wij hem zijne brieven en zoo bezorgen. Dan
is hij meestal goed geluimd en dan hebben wij hem vast.’ - Den volgenden
Zaterdagmorgen kwam de bode. Ik ging en trof Beethoven in een vroolijk gesprek
met * *. Aan hem is hij gewend en verstaat hem vrij goed, daar hij de woorden uit
de bewegingen van het gelaat en de lippen leest. * * stelde ons aan elkaar voor.
Beethoven scheen verheugd te zijn, doch was verstoord. En als ik niet voorbereid
was geweest dan zou zijn gezicht ook mij verstoord hebben. Niet het verwaarloosde,
verwilderde uiterlijk, niet het dikke, zwarte haar, dat borstelig om zijn kop hing, e.d.,
maar zijn geheele verschijning. Denk u een man van ongeveer 50 jaren, eer klein
dan middel-groot, maar van zeer krachtige, bonkige gestalte, gedrongen, ongeveer
als Fichte, maar met een voller, ronder gezicht; gezonde roode kleur, onrustige,
flikkerende oogen; geene of haastige bewegingen; in de uitdrukking van het gelaat,
vooral van de geestige en levendige oogen, eene menging, of een soms
oogenblikkelijke wisseling van de hartelijkste goedmoedigheid en schuwheid: in de
geheele houding, die spanning, dat onrustige bezorgde luisteren van een doove, die
zeer fijn voelt; nu een vroolijk woord, onmiddellijk daarop een wegzinken in somber
zwijgen en bij dat alles wat de toeschouwer er aan toevoegt en wat er voortdurend
om hem heen fluistert: ‘Dat is de man, die millioenen slechts vreugde brengt.’ - Hij
zei me in afgebroken zinnen eenige vriendelijke woorden; ik antwoordde hem zoo
luid mogelijk, accentueerde scherp en sprak langzaam over zijne symphonieën en
over alles. Hij stond vlak bij me, keek me nu weer met spanning in het gezicht, liet
dan weer het hoofd zakken; glimlachte voor zich uit, knikte soms vriendelijk met
het hoofd: zei echter geen woord. Verstond hij me? verstond hij me niet? Eindelijk
moest ik wel ophouden met praten; toen drukte hij me heftig de hand en zei kortaf
tot * *: ‘Ik moet noodzakelijk nog even weg!’ En terwijl hij ging zeide hij tot mij:
‘Wij zien elkaar nog wel!’ * * begeleidde hem naar buiten. Ik was innig ontroerd en
aangegrepen. Toen * * terugkwam vroeg ik: ‘Heeft hij mij verstaan?’ * * trok de
schouders op en antwoordde: ‘Geen woord er van’......
Zoo was de geboeide Prometheus. Er bestond nog maar één leven, dat hem nuttig
kon zijn voor zijne kunst: het inwendige; van het uitwendige had hij niets over dan
de herinnering. Maar wat is dikwijls sterker dan de herinnering?
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De ontboeide Prometheus, de bezitter en brenger van het hemelsche vuur, schijnt
de herinneringen aan klanken uit zijn jeugd, de muziek van vogels, de melodieën
van Mozart en Haydn, de opera's van Grétry of Salieri, de volksliederen uit het
Rijnland of uit de stegen van Weenen, nooit vergeten te hebben. Wat het eerst en het
zichtbaarst zijn werk kenmerkt: de gracie, de beweeglijkheid en de élan der jeugd,
het evenwicht, de klaarheid, de volmaakte gezondheid zijner moreele krachten, de
onuitputtelijke levensvreugde, die zich meestal uit in scherts en humor, het grandioze
evenwicht, de harmonie met de zon en het leven, dat vindt men ook in de werken
zijner periode van smarten en lijden terug. Geen oorziekte, geen maagkwaal, geen
ingewandenkwaal, geen dokters, die hem mishandelden, geen helsche neef, geen
geldzorgen, geen huishoudster en geen slecht humeur heeft iets aan den innerlijken
Beethoven kunnen veranderen. En in zijne muziek spreekt noch het persoonlijk leed,
noch de beroemde kwaal van zijn tijd, waaraan ‘Werthers Leiden’ gewijd is: de
romantieke melancholie, de ontevreden weemoed; zijne muziek blijft gelukkig.
Morgen speelt men Beethovens derde, Donderdag zijne vierde symphonie.
De derde is de onvergelijkelijke ‘Simfonia Eroïca’, de Helden-symphonie, en
velen reeds hebben in dit werk het ‘heldhaftige’ gezocht zonder het te vinden Ik ben
er ook nooit in geslaagd. Schindler vertelt in zijn ‘Beethoven te Parijs’, dat iedereen
na de première van het eerste deel uitbarstte in gelach en voor de Parijzenaars, die,
op den titel afgaande, den grooten klank van Napoleon verwachtten, is dit
verklaarbaar. Deze symphonie was oorspronkelijk aan den consul opgedragen, zou
immers de Napoleontische avonturen oproepen tot 1804 en hoevele en grootsche
had Bonaparte er reeds achter den rug, vóór hij keizer werd en volgens Beethoven
de rechten der menschheid schond!
Geen tekst uit de verzen der oudheid of uit het Evangelie heeft de schriftgeleerden
voor zulke onmogelijkheden geplaatst als Beethovens Eroïca. Men heeft alles
geprobeerd: in het eerste deel zou de jonge held zijn kracht beproeven volgens een
bekenden muziekwijsgeer, die helaas niet verklaart, waarom de jonge held in het
tweede deel reeds een doodenmarsch zingt, in het derde en vierde niets aanslaat dan
schertsende tonen. Men heeft dan geprobeerd om den treurmarsch en het scherzo
van plaats te doen verwisselen, maar niets motiveerde deze gewelddaad: noch het
manuscript van Beethoven, noch De Held, die onvindbaar bleef in deze symphonie
en nog steeds niet gevonden werd.
Inderdaad, de tijd van ijzer, bloed en geweld in de kunst was voor Duitschland
nog niet aangebroken.
Beethoven heeft de Fransche revolutie gezien, die slechts 10.000 geguillotineerden
kostte en voor de overlevende menschheid een feest was. Hij heeft den triomftocht
gezien van Bonaparte, die overal de overwinning scheen te brengen op het despotisme
der monarchieën met de vreugde der Republiek. Tusschen zijne Derde en Vierde
symphonie viel de slag van Austerlitz en de overwinnaars van Ulm en Elschingen,
die een leger van honderd-duizend man verslagen en negentig vaandels veroverd
hadden op Oostenrijk, trokken langs de Donau-vallei Weenen binnen, de
Beethoven-stad, die overstelpt moet zijn geweest met fanfares van trompetten en
trommen. In 1809, een paar dagen voor Essling en Wagram trokken zij Weenen wéér
binnen, onder dezelfde triomfbogen van vaandels en gestoken trompetten. Niemand
zal begrijpen, hoe het hart van Beethoven, wanneer hij als een patriot voelde, niet
verscheurd was, bij al die nederlagen van zijn vaderland, bij al die dooden en al die
vreugde van den overwinnaar.
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Men hoort in de Eroïca geen geschal van den nieuwen Roelandshoren en geen
trompetten van het Laatste Oordeel, die pas opdaagden in het midden der vorige
eeuw, hij schildert evenmin den grooten mensch, die door het noodlot der goden
achtervolgd wordt, hij teekent nog minder zichzelf.
Hij heeft zich slechts bekommerd om het geluk.
En werkelijk, de minste opera van Rossini is ‘epischer’ en dramatischer dan de
Eroïca, terwijl de Eroïca geestiger is dan menige komische opera. Jules Combarieu,
die behalve voortreffelijke werken over muziek eene zeer nieuwe muziekgeschiedenis
schreef, heeft de 3e symphonie den triomf genoemd van den ‘reinen drieklank’,
waarop van het begin tot het einde bijna alle thema's gebouwd zijn, van het eerste
deel, van den treurmarsch, het scherzo en de finale. Wat zou in de muziek blauwer,
doorschijnender en idyllischer van kleur zijn? Het allereerste thema kan niet
primitiever en onschuldiger gevonden worden, geïmiteerd als het is op eene idylle
van Mozart! Beethoven overschudt het met eene weelde van kleur en klaarheid, laat
dat even wisselen met neveliger en gedekter klanken, waar éven een weemoed
doorschemert, schrijft een paar maten, die hevig kraaien (een kreet kan men het niet
noemen), maar het blijft idylle in zijn prachtige afmetingen, ongeschonden lijnen en
week-golvende gevoelsstroomingen. Zou er ooit komischer en poëtischer muziek
gecomponeerd zijn dan de finale van deze Eroïca? Het begint met een warreling van
toonladders en een paar slaande accoorden. Het hoofdthema wordt geheimzinnig
getokkeld door de strijkers; het wordt tokkelend herhaald, maar de blazers hinken
na, alsof ze niet op tijd kunnen zijn. Het orchest breekt los op denzelfden toon als in
een gelach, de violen tokkelen het slot der melodie en het orchest schalt wéér op.
Even komisch gaat het door met schertsende motieven en dwaze onderbrekingen.
De begeleidingen in dit heele laatste deel zijn van de zeldzaamste onbeduidendheid,
zelfs in de goddelijkste passages. Want goddelijk is deze grap, maar heroïek...? Het
lijkt er niet op.
Zij is betooverend van zachten, lokkenden gloed en daalt soms, plotseling, tot de
verste diepten der ziel, vanwaar men de dingen meent te zien in hun glans van
eeuwigheid. Zoo is b.v. de langzame, gedragen inleiding voor de vierde symphonie,
welke dateert van 1806. Een modern componist (het stuk doet me altijd denken aan
Mahler) zou begonnen zijn met ritselende flageoletten en zou klanken van gedempte
trompetten gestrooid hebben over het milde geluid der afwachtende stilte, die
Beethoven hier oproept zonder kleur-geluiden. Maar de stilte is huiverig en bijna
angstwekkend. Het is alsof zij zich uitstrekt over een onafzienbare, glimlachende
toekomst, een vogelvlucht-droom over de lente-aarde, waar alles ontwaakt tot eene
eindelooze vroolijkheid. Deze vroolijkheid duurt tot het einde van het werk, stokt
even om zich te bezinnen tot de weidsche, lyrische kalmte van het Adagio, een der
schoonste en teederste liefdeszangen, welke Beethoven schreef, en stort zich voor
het laatste deel weder in den roes van het geluk. Alles is er licht, klaarheid en
harmonie; en alles kon geschreven zijn door de drie Gratiën.
Enkele duizenden hoorden de eerste en de tweede, enkele duizenden zullen de
derde en de vierde symphonie hooren. In een der boekjes, welke de doove Beethoven
gebruikte bij gesprekken, schreef hij in 1820: ‘De wereld is een koning, en zij wil
gevleid worden, wil zij zich gunstig toonen - doch ware kunst is eigenzinnig, laat
zich niet in vleiende vormen dwingen.’ Hij zei ook: ‘Ik schrijf niet voor de galerijen!’
Hoe is alles veranderd en hoe vleit zijne muziek de duizenden, de wáárste
schoonheids-dorstigen, die er zijn!
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De Volksconcerten III - Beethoven
Beethoven is reeds gestandbeeld als eeuwige god en daar zit hij ergens in Duitschland
op een zetel van veelkleurig marmer, leelijk, naakt en reusachtig wit, onverschillig
blikkend naar de menschen. Men heeft al tempels voor hem op willen richten, de
een in kathedraal-toon, met gevoelig schemerlicht, de ander van Egyptische
steenklompen, Beethoven op een troon van rotsen en een vreugdevuur te midden
van het koor, dat de negende zingt. Die zouden hem onbereikbaar gemaakt hebben,
maar toonden in ieder geval meer respect voor de oude schoonheid dan de futuristen,
en de verwoesters van Frankrijk. Naast den God-Beethoven plaatsten echter anderen,
die nog veel gevaarlijker zijn, den predikant, den apostel Beethoven. Zij hebben hem
ontvleescht van alle menschelijke hartstochten, zij hebben ieder stukje biografie en
ieder stukje muziek zoolang geïdealiseerd en veredeld tot er niets van overbleef dan
een mummie. Er kwam na Beethoven een geslacht machteloozen en tot hunne
verdediging moet de melodische lijn stokstijf, de kleur hard en schraal, het rhythme
dom en zwaar gemaakt en alle teeder of hevig gevoel verbannen worden. Dat zijn
de ‘apollinische’ droogstoppels, die bij de vijfde altijd voor den dag komen met: ‘zoo
klopt het Noodlot aan de deur.’ Om hen verstandig te maken, zou men bij elke
symphonie willen vermelden, dat hun ideale Beethoven de laatste jaren van zijn leven
zeer uitbundig heeft doorgebracht met een jongen musicus (Carl Holz),en menigmaal
sinds de lente van 1824 troost gezocht heeft achter een goed glas wijn. Holz heet dan
ook ‘de verleider’! - Maar er zijn weer anderen, uit de beide vorige soorten
samengesteld, die van Beethoven den Duitschen verlosser maken van het menschdom;
zooals Wagner b.v., die beproeft aan te toonen, dat door hem, ‘wijl hij sprak in de
reinste taal der volkeren, de Duitsche geest de menschheid van diepen smaad verlost
heeft’!
Dat zijn drie Beethovens, die niet juist zijn: de God-, de predikant-, en de
pangermanist-Beethoven. Men ziet hoe gevaarlijk het is om over dezen componist
te schrijven. Bij geen van deze drie passen zijne werken en nog minder zijne
verzamelde werken. Want hij schreef niet alleen de Appassionata, doch ook marschen
voor een caroussel in Laxenburg, hij schreef niet alleen ‘Fidelio’, maar ook eene
sonate voor m a n d o l i n e (!), variaties voor harp, talrijke arrangementen, zangspelen
en cantates, allerlei soorten van dansen, allerlei militaire-muziek, en stukken van de
zonderlingste combinaties, b.v.: drie ‘Equale’ voor vier bazuinen! Tientallen werken,
die men nooit hoort en waarvan men nooit nota heeft genomen. Zou het niet
interessanter zijn om deze curiositeiten eens uit te voeren in plaats van eene
twijfelachtige symphonie te ontdekken, zooals men een paar jaar geleden deed? Maar
de wereld schijnt niet te mogen weten met wat voor bagatellen de onsterfelijke
componist zich heeft bezig gehouden. Alsof het slecht zou passen bij den zetel van
veelkleurig marmer!
Een der kostbaarste documenten voor de Beethoven-kennis is ‘Wellingtons Sieg
oder die Schlacht bey Vittoria’. 't Stuk werd later geschreven dan de vijfde, maar het
is het eerste werk, waarin de muziek eene s o c i a l e rol speelt en men zou geen beter
kunnen uitzoeken (behalve de negende) om Beethoven toe te lichten als democraat,
want met de vijfde begint eigenlijk Beethoven's democratische periode.
De Fransche revolutie heeft nog meer het aanschijn der muziek dan het aanschijn
der aarde veranderd. ‘Voor de eerste maal,’ zegt Combarieu, ‘na de eeuw van Pericles,
kreeg de muziek de plaats, welke haar toekomt. In een wetsontwerp van 1792 vindt
men de volgende bepalingen voor schooloefeningen: ‘.... Bij iedere oefening, zullen
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er hymnen gezongen worden ter eere van het vaderland, de vrijheid, de gelijkheid
en de broederschap van alle menschen; hymnen om de burgers te vormen tot alle
deugden. Zij zullen goedgekeurd moeten worden door het Wetgevend Lichaam.’
Plato zou het niet beter gezegd hebben. En Robespierre eischte ‘de studie der
civieke gezangen,’ terwijl men in 1793 voorstelde: ‘De leerlingen worden vooral
geoefend in den zang en den dans om op te kunnen treden bij de nationale feesten.’
Voor dien tijd was de muziek beurtelings het wierookvat geweest van den godsdienst,
het kantwerk van een fijn meisje of de wijn van een maaltijd. Nu wordt ze ‘Ancilla
Reipublicae’! de dienstmaagd van het gemeenebest: al wat sinds de revolutie
gecomponeerd is, heeft daarnaar getracht.
Er is geen democratie zonder nationale feesten, er zijn geen nationale feesten
zonder muziek. Dit was een algemeen beginsel der Revolutie. Het vond eene
schitterende toepassing, die zeker de schoonste is der wereldgeschiedenis: 14 Juli
1790. Een ernstige en feestelijke stoet schrijdt door Parijs. Aan het hoofd gaat, met
hare muziek, hare bekkens en trompetten een detachement van de pas-gevormde
Parijsche nationale garde. Daarop volgen de burgers van Parijs, die in April 1789
benoemd waren tot de Generale Staten; de nationale garde te voet, voorafgegaan
door hare muziek; 240 burgers, die in Augustus 1789 gekozen waren; de tamboers
van de stad, de muziek van Parijs, - de Koning, met den President der Assemblée
Nationale aan zijne rechterhand, - na hen, als eene hulde aan Rousseau, honderd
zuigelingen gedragen in de armen hunner moeders. Er is nog een bataillon,
voorafgegaan door zijne muziek, van 400 kinderen van 8 tot 10 jaar, de
afgevaardigden (14.000) der departementen van Frankrijk en een bataillon grijsaards.
Men gaat naar het Champ de Mars, waar vrijwilligers van elken leeftijd een reusachtig
amphitheater gebouwd hebben, dat 200.000 personen bevat. Op het altaar van het
vaderland, geplaatst in het centrum, celebreert de groot-aalmoezenier van Frankrijk,
bijgestaan door 60 aalmoezeniers eene plechtige mis; dan legt generaal La Fayette,
in aller naam den eed van trouw af aan de Natie, de Wet, de Constitutie. En rondom
hem verbreidt zich in alle harten de vlam, zonder welke een volksfeest slechts lawaai
en parade is: het enthousiasme! Voor de eerste maal sinds het begin van het
christendom pakt het denkbeeld van menschelijke broederschap weer aller harten.
Overal is ontroering en vreugde, overal zingt de muziek. Want alleen muziek, volgens
de traditie, kan sommige gemoedstoestanden van de volksziel uitdrukken.
Onmiddellijk na den algemeenen eed begint men een ‘Te Deum’ van Gossec, ‘om
het Opperwezen te danken voor alle weldaden, waarmee het Frankrijk sinds een
geheel jaar overlaadde.’
Gossec's Te Deum is geschreven als marsch, fanfare, volkslied, dans! Het is
vergeten, maar tusschen de negende en dit democratische feestwerk bestaat er slechts
een verschil van talent, niet van bedoeling. Men zou nog vele werken kunnen citeeren,
‘gezongen door heel het volk, begeleid met duizenden instrumenten en kanonschoten’,
en vele meesters, die, volgens het woord van Bossuet, ‘de overwinning in de oogen
droegen.’
‘Wellington's zege of de slag bij Vittoria’ is een van die werken. De componisten
der revolutie stapelden hunne orchesten op tot 4 en tot 5, Beethoven vraagt (in de
zeer zonderlinge voorrede der partituur) 2 koren van blaasinstrumenten, die tegenover
elkaar moeten worden opgesteld, en een ander zoo sterk mogelijk bezet orchest. Het
eene blazerskoor speelt eerst de ‘Rule Britannia’, het andere ‘Marlborough s'en
va-t-en guerre’. Wanneer deze marschen voorbij zijn, worden de orchesten op elkaar
losgelaten. In de verten staan de groote trommen van elk leger, om kanonschoten te
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maken, en ‘zij werden in Weenen door de eerste kapelmeesters gespeeld,’ zegt
Beethoven, die ‘zeer goede musici’ eischt voor deze instrumenten. Te midden van
de kanonnades staan ook Fransche en engelsche trompetten om de aanvallen te blazen.
Wanneer het gevecht begonnen is, brengt Beethoven nog tamboers in 't veld, en
r a t e l s , ratels aan den engelschen en ratels aan den Franschen kant, die het knetteren
der geweren voorstellen!
Het tweede deel is de ‘Simphonie de Victoire’. De overwinning wordt gevierd
met ‘God save the king,’ eerst grazioso, later met een dol tempo, en een grandiosen
marsch. Beethoven had zijne vijfde symphonie niet beter kunnen toelichten dan met
dien marsch, welke slechts enkele jaren later geschreven is. De muziek breekt los
als een overweldigende zon; zij sproeit leven en vuur; zij lijkt ontoombaar; zij is
bezeten van enthousiasme en liefde; zij aarzelt geen seconde en wentelt de eene
melodie over de andere, onuitsprekelijk, als eene wereld van tonen, die zich beweegt,
in eene onafzienbare rhythmische eeuwigheid van gloed.
De Revolutie en Beethoven hebben het karakter der melodie voor eene heele eeuw
gewijzigd. De Revolutie met de Marseillaise, Beethoven met zijn vijfde. In de
middeleeuwen stelde de melodie eene onpersoonlijkheid voor, en vertolkte de ziel,
in de zeventiende en achttiende eeuw stelt zij eene persoonlijkheid voor en heeft
altijd de allures van eene solo, in de negentiende eeuw wordt de melodie de
m e n i g t e : een volk zingt zich uit.
De Fransche muziek is het eerst gereed om hare verlangens te vertolken in de
hymnes, waarvan wij er boven een citeerden en zooals er tientallen bestaan van
Gossec, Méhul, Lesueur, Cherubini en andere. In Beethoven's werk dringt deze stem
der menigte het eerst door bij het slotdeel der Eroïca, in die beroemde passage, waar
het thema met volle kracht geblazen wordt door de hoorns: het is alsof duizenden
het juichen en men krijgt een schok van geluk. Dat duurt slechts even. Maar in de
vijfde zingt de menigte reeds op in de melodie der hoorns van het eerste deel, in de
trompetten van het Andante, waar het groote geluid zoo wonderlijk wisselt met de
zachte, ruischende serenade, in het scherzo, waar de nacht wisselt met den dag, waar
de brieschende hoorns opflakkeren in een vreemd, sterk licht, verdwijnen en weer
opflakkeren met hun stemmen, die ontelbaar lijken. En dan in den storm der bassen,
die onheilspellend dansen en een donkeren schrik uitlaaien! Eene wereld zet zich in
beweging, en valt weer terug in de stilte. Die stilte, als men niets hoort dan een zacht
gekerm en een angstwekkend bonzen! Geen meester na Beethoven heeft nog zóó
gemanoeuvreerd met duisternis en licht, dat langzaam groeit, sluipend alsof het een
sprong wil doen. Het is alsof hier telkens de eerste dag geschapen wordt. De gloed
barst open als een granaat en de wereld staat in een onverwelkbaren glans. Daar
gebeurt een wonder van geestdrift en m e n z i e t h e t . De oogen vullen zich met
een visioen van licht, terwijl het oor overstelpt wordt met overwinningsklank. Het
is Beethoven's Empirestijl.
De vijfde dateert van 1808, is altijd Beethoven's populairste symphonie geweest
en slaat nog altijd met verstomming. Zij was ook eene eeuw lang de bron van alle
latere muziek: zonder de finale der vijfde is Wagner's ‘Meistersinger’ b.v. ondenkbaar.
***
In de Opéra-Comique van Parijs kwamen tusschen 1792 en 1794, de meest bewogen
dagen van het schrikbewind, 37 nieuwe komische opera's op het tooneel - te midden
van het Napoleontische avontuur en de schreiende slagvelden componeert Beethoven
de vijfde, maar ook de Pastorale, ‘de aangename en vroolijke oogenblikken van den
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mensch bij zijne aankomst op het land’ (le deel), ‘de scene aan de beek’ (andante),
‘het vroolijk samenzijn der landlieden’ (scherzo), ‘donder en onweer’ en ‘gezang
der herders, blijde gevoelens en dankzegging voor de godheid na het onweer’ (slot).
Eene idylle - en wat voor een! Poussin en Watteau zouden haar ook zoo geschilderd
hebben: academisch en arcadisch. Conventioneeler onderwerp had Beethoven niet
kunnen bedenken: zijn stijl was nu eenmaal niet gelukkig; als hij eens een versje
maakte, was het ongelooflijk stumperig, en zijn proza, brieven en dagboeken, zijn
zoo gezwollen en opgeschroefd, dat men ze slechts met moeite en zeker niet met
bewondering kan lezen. Hij heeft altijd geworsteld met het onuitsprekelijke. Zoo
schreef hij: ‘Niemand op aarde kan het land beminnen als ik. Ik houd meer van een
boom dan van een mensch.... O almachtige! In de bosschen ben ik gelukkig, gelukkig
in de bosschen, waar iedere boom van u spreekt! God, welk een pracht! In die wouden,
op die heuvels, daar is de kalmte, de kalmte om u te dienen!’ Dat kon van Jean-Jacques
Rousseau zijn, die 't alleen wat beter gezegd zou hebben. En is Rousseau met zijn
‘Terug tot de Natuur’, zijn menschenschuwheid, zijn kwaad humeur, dat een
overgevoelig gemoed verborg, zijne ontelbare ziekten (hij leed zelfs aan
hardhoorigheid), zijne revolutionnaire beginselen, niet een der merkwaardigste
voorloopers van het Beethoventype? Er zijn weinig kunstenaars die zooveel gelijkenis
vertoonen.
Men moet echter de muzikale beteekenis van de Pastorale niet in Poussin, niet in
Watteau, niet in Rousseau, en ook niet in Beethoven's eigen titels zoeken. De Pastorale
is niets anders dan de symphonie van het volkslied, zooals het honderd jaar geleden
was (beter en beschaafder dan nu) en zooals men het weer tracht te doen opleven uit
den mond van oude menschen of uit vergeten documenten. Tot Beethoven's
verzamelde werken behooren de arrangementen van h o n d e r d - e n - t w i n t i g
volksliederen uit Schotland, Ierland, Wales en Italië, waar de doedelzak, de schalmei
inheemsch zijn. De doedelzak-motieven van de Pastorale zijn niet te tellen, overal
weerklinkt de melancholische galm van den engelschen hoorn en wat is natuurlijker
dan dat een componist na zoo langdurig schetsen tot een meesterwerk komt?
Beethoven was een magiër en hij zou alle harten niet zoo sterk en langdurig
getroffen hebben, als deze symphonie, de zachtste, onbewogenste en minst
dramatische van alle, niet uit het hart der menschheid gegrepen was. Men kan de
vijfde even uit de verte aanduiden en beschrijven, hier vindt men geen woorden;
alleen een vers van Virgilius in zijne sublieme gelijkmatigheid van zonnige atmosfeer,
zou iets van de Pastorale kunnen weergeven. Zij is een lange ongestoorde vrede van
klank, één wereldharmonie. Nooit straalde de hemel blauwer en eeuwiger dan voor
en na het onweer van Beethoven, nergens murmelt de stilte meditatiever en bezielder
dan in het zingende andante aan de beek.

De Volksconcerten IV - Beethoven
Toen ik reproducties zag uit het zakboekje van een Fransch soldaat, die, bloedend
en doodelijk gewond, zijn laatste vaarwel schreef aan het leven, dacht ik aan het
handschrift van Beethoven. Beethovens schrift was gejaagd en wanhopig, krampachtig
en roekeloos, met vele ongeduldige krassen, reusachtig krinkelende letters, haastig
alsof een wraakgeest hem achterna zat, wild en onleesbaar verward. Er bestaat een
brief aan eene ‘onsterfelijke geliefde’, welke geschreven schijnt door iemand, die
zijn doodssnik voelt naderen. Een octavo-blaadje telt twintig woorden: ‘leven - mijn
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alles - vaarwel - o bemin mij voort - verloochen nooit het trouwste hart van uw
geliefden L. eeuwig uw eeuwig mijn eeuwig ons’.
De naam van deze onsterfelijke geliefde is nooit met zekerheid bekend geworden
en verschillende schoone gravinnen danken een modernen ridder aan de slordigheid
van Beethoven, die het adres weg liet. Een stuk over ‘Beethoven en de vrouwen’ zou
niet langer dan eene bladzijde kunnen zijn: een paar namen, een paar jaartallen, en
verder niets, zelfs geen avontuur. Zijn beste werken heeft de meester niet eens aan
zijne onsterfelijken opgedragen. Een componist is in liefdeszaken van nature reeds
in het nadeel bij den dichter, den schilder, den beeldhouwer, die elken dag eene
nieuwe eeuwigheid kunnen geven aan hunne geliefde, in verzen, in kleuren of in
marmer. Het is nu eenmaal een noodlot, dat deze geliefde altijd veroverd wil worden
met hare eigen schoonheid. En het is ook niet te veranderen, dat een sonnet duidelijker
spreekt dan eene melodie, al ware het de goddelijkste! Beethoven zelf heeft maar
eens in zijn leven een sonnet gemaakt en er niets mee veroverd dan wat kortstondig
spel; het was gericht tot de beroemde Bettina Brentano, de Bettina van Goethe's
‘Brieven aan een kind’ en begint zoo:
‘In diepen ootmoed wil ik gratuleeren, diep buigend van het hoofd den hoed
afnemen, als mijn gedachten ook in wijde verte zweven, moet ik ze toch in goede
richting keeren.’
De lieve, litteraire Bettina, die met Beethoven verheven gesprekken voerde, zal
om deze verzen zeer geestig gelachen hebben. Maar de Liefde, die de sterren beweegt,
beweegt ook de muziek, en dat Beethoven haar zoo opvatte, blijkt uit eene naïeve
geschiedenis, welke Ries, een leerling van Beethoven, vertelde in de eerste goede
biographie, die van den componist verscheen, in 1838, elf jaren na zijn dood.
‘Beethoven’, zegt Ries, ‘zag vrouwen zeer gaarne, vooral mooie, jeugdige
gezichten, en gewoonlijk, wanneer wij een aardig meisje voorbij gingen, draaide hij
zich om, keek haar nog eens scherp aan en lachte of grinnikte, wanneer hij zag, dat
ik het merkte. Hij was zeer dikwijls verliefd, maar meestal slechts voor korten tijd.
Daar ik hem eens plaagde met de verovering eener schoone dame, bekende hij, dat
d i e hem het sterkst en het langst geboeid had - namelijk zeven volle maanden.
Op een avond ging ik naar hem toe in Baden, om mijne lessen voort te zetten.
Daar vond ik eene mooie, jonge dame op de sopha zitten. Wijl het mij toescheen,
dat ik ongelegen kwam, wilde ik aanstonds weggaan, maar Beethoven hield mij terug
en zei:
‘Kom, speel even wat!’
Hij en de dame bleven achter mij zitten. Ik had reeds zeer lang gespeeld, toen
Beethoven opeens uitriep:
‘Ries! Speel eens wat verliefds!’
Kort daarna:
‘Speel eens wat melancholisch'!’
En toen:
‘Speel eens wat hartstochtelijks!’
Uit hetgeen ik hoorde kon ik de gevolgtrekking maken, dat hij de dame wel ergens
mee gekrenkt moest hebben en het nu door grappen goed wilde maken. Ten laatste
sprong hij op en schreeuwde: ‘Maar, dat is allemaal muziek van mij-zelf!’ Ik had
namelijk voortdurende stukken uit zijn eigen werken gespeeld en slechts door korte
overgangen aan elkaar verbonden, wat hem echter veel genoegen gedaan scheen te
hebben.
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Weldra ging de dame weg en Beethoven wist tot mijn groote verbazing niet wie
zij was. Ik hoorde nu, dat zij kort voor mij was binnengekomen, om Beethoven te
leeren kennen. Wij gingen haar spoedig achterna, om hare woning en daardoor later
hare positie te ontdekken. Wij zagen haar nog van verre (het was maanlicht), maar
plotseling was zij verdwenen. Wij wandelden daarna onder veelvuldige gesprekken
nog wel anderhalf uur in het naburige, mooie dal. Toen wij van elkaar gingen, zei
Beethoven nog: ‘Ik moet weten wie zij is, en gij moet me helpen.’ Langen tijd daarna
ontmoette ik haar in Weenen en ontdekte, dat zij de maîtresse van een buitenlandschen
prins was. Ik deelde Beethoven mijn ondervinding mede, maar heb nooit, noch van
hem, noch van iemand anders, iets naders gehoord over haar.’
Dat is de meest romantische Beethoven, dien wij kennen: de Beethoven der Sonate
pathétique of der Maneschijn-sonate. En men zou bij het verhaal van Ries kunnen
aanteekenen: het geheele avontuur is als een Beethoven-adagio - verliefd en toch
koel. Het zou echter ook eene scène kunnen zijn uit een Shakespeare-stuk: ‘De
koopman van Venetië’ b.v.: ‘Speel eens wat verliefds, wat melancholisch.’
Aan Bettina ondertusschen, wie hij het sonnet stuurde, heeft Beethoven gezegd
wat eene symphonie is, en zoo duidelijk, dat men 't nog niet beter kon uitdrukken.
Zij noteerde het in hare ‘Gesprekken met Beethoven’.
‘Uit den brand van het enthusiasme laat ik de melodie ontsnappen; ik achtervolg
haar; hijgend haal ik haar in; zij vliegt opnieuw weg, zij verdwijnt, zij duikt in een
chaos van verschillende emoties. Ik bereik haar nog eens; ik grijp haar; vol verrukking
omhels ik haar met waanzin: niets kan mij er nog van scheiden. Dan vermenigvuldig
ik haar door modulaties en, ten laatste, triompheer ik met het eerste muzikale idee...
Dat is de heele symphonie.’
Deze heele symphonie is eene jacht op het geluk, of eene liefdesgeschiedenis...
en Beethovens schetsboekjes zouden kunnen aantoonen of ze hem ter harte is gegaan...
zulk eene symphonie! Want waarom schreef Haydn h o n d e r d - v i j f - e n - t w i n t i g ,
waarom schreef Mozart e e n -e n -v e e r t i g en Beethoven slechts n e g e n
symphonieën? Toch niet alleen, omdat er negen Muzen zijn.
De muziek zal nog lang bestaan en nog lang zal men terugkeeren tot Beethoven.
Waarom? Nog geen driehonderd jaren geleden weerklonk er in geheel Europa eene
muziek, die evenveel gelijkenis had met de tegenwoordige, als de onze met de muziek
van China. Er is geen zondvloed voorgevallen en toch is deze muziek weggevaagd
van den aardbodem. Wat toen gezongen werd van Londen, Parijs, Toledo, Rome tot
Weenen ligt nu begraven in de archieven. En wat aan een Palestrina overkwam kan
ook Beethoven gebeuren, want de goddelijkheid van alle groote meesters is dezelfde.
Maar vóór deze catastrofe zich duidelijk afteekent zal men altijd weer terugkeeren
tot Beethoven.
Hij was de groote Hardnekkige. Wanneer hij zegt, dat hij de melodie laat
ontsnappen uit den brand van het enthusiasme, haar achtervolgt, inhaalt, verliest en
wéér grijpt, dan weten wij precies wat hij bedoelt. Hij was de éérste en de laatste
meester der oude, héél oude techniek. De techniek der goudsmeden, der glasschilders,
der miniaturisten, der houtsnijders. Hij had uit het Land van Rubens, van waar hij
geboortig was, die wonderlijke en geduldige liefde geërfd voor het détail. Hij werkte,
ploeterde in het oneindige en onmetelijke. En niet alleen in dien zin, dat twee stemmen
b.v. volgens de regels tegen elkaar klinken en alles methodisch in elkaar zit. Neen.
Hij keek verder. Eene melodie bestaat uit wiskunde, uit ziel en uit gestalte. En ook
eene symphonie bestaat uit wiskunde, ziel en gestalte. Zij berust op wetenschappelijke
formules, die even oud zijn als de pyramiden van Egypte en zij moet aan hunne
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eischen beantwoorden, zij moet tegelijkertijd de ziel der menschheid in zich dragen
en zoowel de formule als de ziel uiten in de schoonst denkbare gestalte en de hoogste
behaaglijkheid. Beethoven schijnt zien daarvan uit geheimzinnigen drang bewust te
zijn geweest. Hij vond eene melodie en schreef haar op. Hij toetste haar maanden
en dikwijls jaren aan een of ander onbepaalbaar en onzegbaar ideaal, dat hij zag met
zijn innerlijk oog en dat misschien de hoogste vorm is van geheugen of herinnering.
Hij ‘verbeterde’. Hij vermeerderde hier hare warmte door eene noot te veranderen
en dààr verfraaide hij haar vorm door eene andere noot of een rhythme te wijzigen.
Wat hij deed met zijne melodieën deed hij ook met de bouworde zijner groote,
volmaakte werken: men zou ze kunnen voorstellen in geometrische figuren, waaraan
hij arbeidde tot de uiterste schoonheid bereikt was. En voortdurend schijnt hij gedacht
te hebben: Ik moet hier gloed opstapelen en vormschoonheid, die over twee eeuwen
nog brandt, als de hartstocht der menschen wellicht is uitgedoofd. Daarom heeft hij
noch 125, noch 41 symphonieën gecomponeerd. Hij leefde zes-en-vijftig jaren en
drie maanden en schreef slechts honderd-acht-en-dertig werken. Maar is het niet
wonderbaarlijk zeldzaam, dat de eerste schetsen voor de Negende dateeren van 1812,
vasteren vorm aannemen in 1816, terwijl de symphonie pas in 1823 voltooid werd!
Leonardo da Vinci heeft den glimlach zijner vrouwengestalten niet lánger overwogen.
Als Beethoven, toen hij een liefdes-toovermiddel zocht, gevraagd had: ‘Speel mij
iets vurig-vroolijks?’ dan had Ries niet beter kunnen spelen dan de Zevende of Achtste
symphonie, welke Maandag en Zondag (18 Juni) worden uitgevoerd.
Zij dateeren van 1813 en 1814.
De Zevende begint evenals de Vierde met eene langzame inleiding, welke het
eerste vergezicht opent op de nog droomende aarde. De muziek van het voorspel is
als een proloog, waarin een drama beschreven wordt, dat aan dit feest van klank
vooraf ging en voorbij is. Want het keert niet meer terug. Lokkende, overredende
teederheid staat in snelle contrasten tegenover het geweld der opstormende bassen
en der rukkende accoorden, waarmede Berlioz en Mahler later het kreunen der natuur
verklankt hebben. Beethoven stelde zich eene compositie gaarne voor als een
‘schilderij’ en wie weet welk een schilderij van strijd tusschen licht en duisternis,
tusschen dood en leven, hij hier wilde voorstellen met die felle wisselingen van
jagende kracht en vrouwelijke, mijmerende zachtheid? In deze paar bladzijden, die
maar enkele minuten duren, en eene zóó onverwachte melodie zingen, ligt evenveel
drama opgehoopt als in de natuurbezweringen uit Berlioz' Damnation de Faust en
het geheele eerste deel van Mahlers Derde, die óók dood en leven in gevecht brengt.
Het stuk blijft staan op een gerekte, weifelende noot, die talrijke malen eentonig
en ijl siddert voor men weet wat er komen moet. Langzaam vult zich die noot tot een
accoord en dit ééne accoord is al een wonder van vreugde en klaarheid. Het straalt
licht over het heele orchest en over de melodie, welke hoog en zacht door de fluit
wordt ingezet op een vroolijk rhythme. Men kan het stuk een dans noemen en de
openbaring van een eeuwigen jubel, men kan het een alledaagsch spel noemen, maar
het ook projecteeren tot de einders van de hoogste schoonheid. Want dit is wel het
geheimzinnigs te kenmerk van de muziek uit Beethovens rijpe levensjaren, dat zij
bekoort, maar dat zij ook verteert als een vuur, wanneer men zich wil overgeven.
Zijne melodieën hebben hun werkelijken klank, dien men hoort, en een klank, welke
met duizend onuitsprekelijke contacten voert in eene oneindigheid van visioenen.
Om sommige melodieën vlecht zich eene alomtegenwoordigheid van geluid, dat
tegelijkertijd óp de aarde schijnt te klinken en bóven de aarde. Hier immers geeft hij
vormen, bewegingen en gebaren, die menschelijk zijn en geeft eene vervoering, eene
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passie, welke dichter staan bij goddelijke dan bij menschelijke verrukkingen. Zoo is
de staal-blauwe, verblindende gloed der hooge hoorns, welke na de fluit de melodie
overnemen, niet uit te drukken met woorden noch met kleuren. Er zijn sombere
schilderijen van Rembrandt, waar ergens in een hoek vlakken licht uitbreken,
onpeilbare vlakken licht, die staren als diepe oogen en u altijd nastaren als gij ze eens
gezien hebt. Iets van gelijke kracht teekende hier Beethoven; de muziek dier hooge
hoorns heeft een onherroepelijken toover.
Ik weet niet wat men in deze stralende symphonie gelukkiger moet noemen: het
eerste deel met zijne dronken extase, het tweede deel, 't beroemde allegretto, dat
Berlioz ‘het mirakel der moderne muziek’ noemde en dat zou kunnen spelen bij de
begrafenis van Gorters Mei, dat nauwlijks snikt in zijn wiegende droefheid en
huiverige morgenklaarte, en zóó zacht, aetherisch klaagt, of het snelle, vonkelende
derde deel, ongelooflijk vlug van rhythme en lenig en jeugdig, dit scherzo, dat
plotseling overgaat in de àndere wereld, de wereld der sublieme onwezenlijkheden
van het trio. Nooit heeft een meester dieper gouden kleuren opgestapeld, en nergens
zijn de droomen van schoonheid en licht der Raphaëls en Titiaans vlammender
vertolkt in muziek, door geen enkel componist na Beethoven. En ook het laatste deel,
dat weer de juichende stemmingen opvangt van het eerste, is nog ongeëvenaard in
zijn gehalte aan vreugde en geluk.
Men heeft zich in den loop eener eeuw allerlei verklaringen gedacht bij deze
symphonie. Beethoven zelf, in wien altijd de revolutionnair van 1793 is blijven leven,
zeide, dat het hem verheugde ‘de vruchten van zijn arbeid neer te leggen op het altaar
van het vaderland’. (1813 was het jaar van den volkerenslag!) Weber verklaarde hem
rijp voor het gekkenhuis. Het laatste deel, volgens den beroemden theoreticus Fétis,
kon slechts voortkomen uit een subliemen, maar zieken kop. Een ander heette alles
caviaar, behalve het allegretto. Wagner noemde het werk ‘de apothose van den dans’
en wordt nog altijd nagepraat. Men heeft het stuk ook voor een tweede pastorale
willen houden, maar met meer opera-decor dan de eerste pastorale; het is een
ridderfeest genoemd, eene zuidelijke maskerade, de uitbeelding van een
oorlogszuchtig volk, zooals de oude Mooren van Spanje waren, men hield het
allegretto zelfs voor ‘den droom eener schoone odaliske’ en mooier nog voor ‘eene
processie in de catacomben’!
Wij zouden de helft van deze beeldspraak kunnen kiezen voor de Achtste, waarover
men niet zooveel geschreven heeft en die niet veel anders uitdrukt dan de Zevende.
De Achtste is goddelijke muziek, doch zij schijnt buiten het voorstellingsvermogen
te vallen en zij blijft Beethovens eenige symphonie, waarbij men niet aan 't fantaseeren
is gegaan. Toen Weenen in 1809 gebombardeerd werd, kroop Beethoven in een
kelder en verborg zich als een kind onder kussens. Hij was nog altijd geen ‘titan’,
waarvoor men hem de laatste veertig jaren gaarne zou houden, hij was zelfs geen
simpele ‘held’: ook in 1814 niet, de datum der Achtste. En toch echoot er in deze
symphonie iets van zijne Eroïca: hier speelt hij weer op dezelfde wijze in een blauwe,
weidsche stemming, met een simpele, lapidaire melodie in dans-maat, die bijna het
heele eerste stuk vult en naar een mooien triomf gevoerd wordt. Hier hooren we in
het trio van het menuet ook de roepende hoorns uit de verte, alsof er op den horizon
een krijgsmuziek voorbij trekt. Het is een der vele herinneringen aan den
hypnotiseerenden held van zijn tijd: Napoleon. In zijne Negende verschijnt hij nog
en zelfs in zijne Mis heeft hij niet kunnen laten om die gestalte op te roepen in een
angstigen oorlogskreet.
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Maar ook in die paar echo's is de Achtste eene hymne aan de levensvreugde. Men
ziet Beethoven in deze symphonie langzaam verteederen tot de mildste opgetogenheid.
De liefelijkheid van het scherzo is bovenaardsch en een wonder van ijlheid; zelfs de
weemoed van een paar instrumenten, die de monotoonste en meest mystieke klacht
spelen van het heelal, is broos en licht als eene bloem. Het menuet is zoo groot gezien,
dat het eene zingende aarde voortoovert en de clarinet, die in het ontroerende trio
fluit als een eenzame vogel over den stervenden dag, kon geene melodie spelen, die
berustender, extatischer en goddelijker is dan deze. Ook in het slot wisselt de
uitbundigste opgetogenheid af met een weemoed, die huiverend en bijna weenend
hare oude liefden herdenkt en stil streelt. Er zijn in dit stuk modulaties, die een zoo
diepe en schreiende vervoering verraden, dat men er van opschrikt als bij sommige
tragische en liefdevolle koppen van Rembrandt. En er zijn in dit stuk ook weer
passages, waar Beethoven geeft, wat men voor de allerhoogste vreugde zou houden,
wanneer men zijne Negende niet kende.
Bij het einde van de beschrijving dezer twee symphonieën zou ik aan 't bestuur
van het Concertgebouw gaarne een dringend verzoek doen.
Men schijnt voornemens te zijn om de Negende van Beethoven uit te voeren zonder
het laatste deel, dus zonder het koor. Ik heb mij met verbazing afgevraagd hoe dat
overeen kan stemmen met de leuze, waaronder deze cyclus is aangekondigd: ‘de
ontwikkeling der symphonie in de 20e eeuw’. De eenige w e z e n l i j k e vooruitgang,
welke men in de ontwikkeling der symphonie kan aanwijzen, zal toch wel zijn, dat
de menschelijke stem hare plaats veroverd heeft in het symphonisch orchest, en
niemand van het Concertgebouw zal eene wezenlijkere ontwikkeling kunnen opgeven.
In de vorige maand nog heeft het koor der Maatschappij tot bevordering der
Toonkunst het werk uitgevoerd voor de menschen, die f 2.50 betalen kunnen voor
een concert. En ik geloof, dat men van eene Maatschappij, welke de toonkunst beweert
t e b e v o r d e r e n , niet anders mag verwachten, dan dat zij zich gratis beschikbaar
stelt voor een volksconcert, dat maar 27½ cent kost.
Het kan slechts in de lijn van het Concertgebouw liggen om te toonen, dat het aan
zijne eigen leuze inderdaad gelooft en haar niet alleen beschouwt als eene handige
reclame.
De solisten zijn zonder bovenmatige moeite nog te vinden en met een paar repetities
is het geheele koor wederom gereed. Men verzuime het niet, want de Negende zonder
koor is als een mensch zonder kop.

Mengelberg en de Nederlandsche kunst
Er worden met groote kosten en opofferingen pogingen aangewend om eene
Nederlandsche Opera te stichten, en de eerste, die met het gezelschap dat dezen
zomer werd opgericht, gaat concurreeren is.... Willem Mengelberg.
Men meldt uit Amsterdam aan de 'N.R.Ct.':
In den Stadsschouwburg te Amsterdam zullen in het komende seizoen onder
Mengelberg's leiding twee opera-voorstellingen plaats vinden met medewerking van
het Concertgebouw-orkest; n.l. op 28 April 1917 'Fidelio' en op 2 Mei 1917 ‘Figaro's
Hochzeit’.
Reeds is de medewerking verzekerd van Edyth Walker, Lily Hafgren-Waag, Maria
Ivogün, Birgitt-Engel, Hermann Jadlowker, John Forsell, Cornelis Bronsgeest, Paul
Knüpfer, Waldemar Henke, enz.
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De regie en tooneelleiding dezer vertooningen zal toevertrouwd worden aan
intendant van het Elberfelder Stadttheater von Gerlach. De Fidelio-uitvoering zal op
30 April te 's Gravenhage, onder Mengelberg's leiding herhaald worden.
Werkelijk: onze dirigent begrijpt zijn roeping hoe langer hoe voortreffelijker, en
die weinig nationale en weinig behoorlijke manoeuvre brengt hem zonder twijfel
enkele bonnes notes in de Duitsche pers.
Hij weet het juiste oogenblik te kiezen! Het is beter om laat dan om nooit
operadirigent te worden en men neemt twee repertoire-stukken der Nederlandsche
Opera natuurlijk niet voor niets. Maar als hij ons [zou] willen leeren met een serie
Duitsche zangers hoe het moet (h o e h e t m o e t ! ) laten wij den dictator dan ook
leeren hoe het niet moet.

Coppelia (Hollandsche Schouwburg) [En een Hollandsche Rhapsodie
van M.C. van de Roovaart]
Er waren aardige gestalten. Ida en Tilda Sciantarelli verschenen in vele vormen,
hadden soms muziek en soms rythme rondom de vlugge lichamen, soms zelfs
verstaanbaarheid in het gebaar. Zij hadden natuurlijk ook haar hoogtepunt, waar zij
leefden. Het van pop tot mensch worden zooals Ida het voorstelde, was boeiend en
gaf een prachtig crescendo van warmte. Uit het corps de ballet, laatste overblijfsel
der Italiaansche Opera, dat maar zelden vertroeteld is, trad af en toe nog wel iets zeer
liefelijks naar voren, doch het ensemble mocht niet te onbarmhartig bestraald worden
door den nagebootsten dag, want dan verloor men veel van de illusie. De avond- of
schemering-tafereelen en een twijfelachtig licht zijn nog immer het voordeeligst.
Ook als ensemble toonde dit corps dikwijls aarzelingen en wat ze dansten was toch
niet zeer gecompliceerd.
Het duidelijkst gebaar en de hoogste illusie bleef de muziek. Zij is van 1870, een
paar weken voor den oorlog: muziek van het tweede keizerrijk. Onze chroniqueur
mr. Van Rossem zou haar moeten beschrijven in een milieu van Mme de Metternich;
zij klinkt ongelooflijk charmant in dezen tijd, streelt oneindig, laat de schoonheid
opgaan na gestreeld te hebben en voor deze fijnheid van klanken en melodie staan
wij in ieder geval niet sceptisch.
Een pantomime, geloof ik, begrijpen wij niet meer sinds Isidora Duncan. Als die
kaatst, of vlindert of zomert of schaapherdert, dan doet ze het goed en zoo reëel, dat
geen sterveling zich vergist. Tusschen de oude pantomime en ons staat een heele
generatie. Al het academisme en alle conventie, welke sneuvelden in de nieuwe
schilderijen, de nieuwe letterkunde, raakten ook voor het ballet in een onherroepelijk
verleden, de oude symbolen werden vervangen door andere en wij begrijpen de
bedoeling alleen als ze héél helder is: het spel der automaten, het ontwaken van
Coppelia, de burleske bezweringen van Coppelius (Giov. Perez), het afbreken van
het atelier of de allegorische vertooning van oorlog en vrede. Stommelingen zullen
Tilda en Ida Scianterelli misschien zeggen, maar we zijn hare lieve, systematische
pasjes zoo ontwend!
De heer Heuwekemeijer dirigeerde een uitstekend orkest van de A.T.V., dat ook
medewerkt bij de Ned. Opera. Men begon echter met eene ouverture, waarvoor
niemand gekomen was: eene Hollandsche Rhapsodie van M.C. van de Roovaart. Het
liedje van de zee met hou je roer recht en enkele andere Valerius-gedenkklanken
worden hier te primitief en te zwaar bearbeid om er Coppelia gelukkig mee te openen.
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Het stuk is beter voor een Zondagmorgen-concert in het Vondelpark of voor het orgel
van den Volkszang.

[De Zesde van Mahler]
De Zesde van Gustav Mahler oder wie man mit dem Hammer musiziert.
Wat men het eerst aan deze symphonie opmerkt is een fonkelnieuw instrument,
dat tweemaal in het werk wordt gebruikt: een groote kist waarop een musicus uit alle
macht slaat met een groote plank. In het orchest heette dat reeds het Hoofd van Jut.
Mahler wenschte daar een hamerslag en het doel is bereikt. Men lachte er genoegelijk
mee en bij alle respect voor Mahler zal men er altijd mee lachen want zoo iets staat
aan de grenzen der verdwazing.
Dan ziet men, dat de trom geslagen wordt met twee bezems en dat ritselt als het
meest melancholische dorre hout. Verder was er een nieuw stel alpenklokjes, waarvan
men zegt, dat Mengelberg, pas uit Zwitserland teruggekeerd, ze meebracht. Ze werden
nog niet geheel volmaakt bespeeld en zonder de gedempte koperinstrumenten, die
het hoornvee voorstelden, zou de suggestie van gemzebokken en bergen zeer
onvolkomen geweest zijn. Een grappenmaker in de zaal rammelde met een kopje en
schoteltje terwijl de alpenklokjes tingelden en over de mozaïeken-rijen der hoorders
ritselde een lange glimlach - als het meest melancholische dorre hout. Dat zijn
ongeveer de voornaamste uiterlijke kenteekenen van Mahlers Zesde - ‘tragische’ symphonie.
Wij hebben gezeten in een cycloon van geluid en nauwlijks hoor ik in mijne
herinnering nog die verstillingen, waar het wilde jammeren der aarde tracht te smeeken
in plaats van te tieren. O het is een treurig stuk. Want waar Mahler niet raast en
hopeloos ijlt, daar snikt hij in tonen, die misschien zouden doen weenen als zij ons
door de innerlijke storingen heen konden bereiken. Ik weet niet of het mogelijk is.
Er zaten zes trompetters te krijten, de blazers gilden als locomotieven, er loeiden
negen hoorns en wat men hoorde was weinig indrukwekkend, omdat alles hetzelfde
was. Men hoorde het ook reeds vroeger. Het Andante heeft vele mijmeringen uit de
Vierde, maar zij zijn vermoeider en minder hemelsch geschreven, de allegro's zijn
slechts echo's van wat Mahler vroeger componeerde in zijn opstandig en
meedogenloos accent, maar nòg verscheurder en onbeheerschter van vorm dan zijne
Vijfde reeds was en nòg roekeloozer van langdradigheid. Daar tusschen zwerven de
korte idyllen, de gestamelde melodieën, die willen beven van teederheid, de brooze
geluidjes, als het orchest rusten m o e t , omdat het anders zou bezwijken. Een ander
doel schijnt hunne schoonheid, die overal toevallig leek, niet te hebben.
Het viel gemakkelijk te voorspellen, dat deze symphonie zonder succes zou
voorbijgaan. Muziek, waaraan alle vreugde zoo ontbreekt, heeft enkel persoonlijke
waarde voor den auteur, die van smart geteisterd is. Niemand wenscht deze hel met
hem binnen te treden. Zij is een monument en behoort misschien tot de gruwelijkste
mystiek, welke na Swedenborg bedacht is, doch men zou Prometheus zelf moeten
zijn om haar te kunnen ondergaan.
Mengelberg had de twee traditioneele kransen om den lessenaar (voor zijn goed
humeur), maar is verder niet bijzonder gevierd. Het orchest speelde bovenmate
virtuoos en werd gehuldigd. Er waren echter ondefinieerbare storingen in de gewone
toegenegenheid der hoorders, die waarschijnlijk liever niet met Mahler begonnen
waren en er nog liever niet mee doorgaan.
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[Berlioz' Harold-symphonie en Francks Chasseur Maudit]
De heele middag van gisteren is prachtig geweest voor het orchest. Berlioz'
Harold-symphonie werd reeds na den Pelgrims-marsch onderbroken door applaus.
Het was ragfijne stemmingskunst, welke in de Serenade onvergelijkelijk is voortgezet.
De finale, fel van rythme en brandend geluid, kon slechts overtroffen worden met
Franck's Chasseur Maudit, waar ieder accent zijn uiterste bereikte, de zachte melodie
zoo goed als de hallucinatie der hellevaart.
Meerlo had de alt in Berlioz' Harold en Rijnbergen speelde eene Havanaise van
Saint-Saëns, bekoorlijk, licht en mooi van timbre, een stuk met veel geestige en
warme momenten.
Mengelberg dirigeerde en kon zeggen met Baudelaire: ‘La musique souvent me
prend comme une mer.’

[Fransche werken om op te nemen in de bibliotheek van Het
Concertgebouw]
Het Concertgebouw publiceert de laatste jaren geen plan de campagne meer voor
het komend seizoen. Dat speelplan is ook niet bijzonder interessant geweest. De
instelling, die met een meester als Mengelberg aan het hoofd; in de internationale
muziek eene leidende plaats had kunnen innemen, is een kleine appendance geworden
van Frankfort a/M. - Amsterdam voer daar niet wel bij, hetgeen hier meermalen werd
aangetoond, en Mengelberg is bezig allen invloed op de toekomst te verbeuren. Wij
weten niet, of hij nog de energie zal hebben, om zich los te maken uit het automatisme,
waaraan geen enkel reis-dirigent ontsnapt. Wij gelooven echter, dat dit automatisme
op ons muziekleven een even noodlottigen invloed heeft als op Mengelberg en de
omstandigheden of de Amsterdammers moeten hem brengen tot een nieuwe richting.
Mocht het Concertgebouw voornemens zijn, om zijne bibliotheek te herzien, dan
schijnt ons toe, dat het uit volgende alphabetische lijst menigen nuttigen aankoop
mocht doen. Wij kunnen niet volledig zijn omdat de serie te lang zou worden, en
schitterende namen ontbreken er. Maar reeds eene verzameling als onderstaande
bewijst voldoende, wat er in den loop van w e i n i g e jaren gemist werd en met welk
beetje recht een Nederlander kan beweren op de hoogte te zijn van de Fransche
muziek.
Wij willen den zangers, den solisten, den vereenigingen voor kamermuziek
(quartetten, sextetten, etc.) gaarne dezelfde inlichtingen geven. Zij staan zelfs voor
den adviseur der Nederlandsche Opera ten dienste.
De Castillon (Alexis): Concerto pour piano et orchestre; Psaume 84 pour choeurs et
orchestre.
Chabrier (Emmanuel): Suite Pastorale; Habanera; Bourrée fantasque; Joyeuse
Marche.
Chausson (Ernest): Poème pour violon et orchestre.
Chevillard (Camille): Ballade symphonique; Le Chêne et le Roseau (poème
symphonique); Fantaisie Symphonique.
Debussy (Claude): Petite Suite; 1ere Rapsodie pour clarinette et orchestre; Images
(Gigue, Ibéria, Rondes de Printemps) Printemps, suite symphonique pour orchestre
et choeurs.
Dukas (Paul): Symphonie en ut; Polyeucte (ouverture).
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Duparc (Henri): Aux Etoiles (petite nocturne).
Fauré (Gabriel): Pelléas et Mélisande, suite d'orchestre.
Franck (César): Les Eolides (poème symphonique).
Guy Ropartz (Jean): Cloche des morts pour orchestre; Symphonie sur un choral
Breton; Symphonie en fa mineur; Symphonie avec choeurs; etc.
d'Indy (Vincent): Symphonie Cévenole, - sur un thème montagnard - (pour
orchestre et piano); Lied pour violoncelle et orchestre; Sérénade et Valse, pour petit
orchestre; Fantasie, pour orchestre et hautbois principal); Jour d'été à la Montagne;
Souvenirs.
Ladmirault (Paul): Suite Bretonne.
Lalo (Edouard): Voor viool en orchest: Concerto; Fantaisie norvégienne;
Romance-Sérénade; Concerto Russe; Rapsodie norvégienne pour orchestre; Scherzo
pour orchestre; Symphonie en sol mineur; Concerto pour violoncelle et orchestre;
Concerto pour piano et orchestre.
Lekeu (Guillaume): Fantaisie symphonique sur deux airs populaires angevins;
Andromède, poème lyrique et symphonique pour soli, choeurs et orchestre.
Magnard (Albéric): Première et Deuxieme symphonies.
Massenet (Jules): Niet minder dan 7 suites voor orchest; Visions, poème
symphonique; Fantaisie voor violoncel en orchest; Concerto voor piano en orchest.
Talrijke musique de scène.
Pierné (Gabriel): Concerto pour piano et orchestre; Poème symphonique pour
piano et orchestre; Pantomime; L'An Mil, poème symphonique avec choeurs;
Concertstück pour harpe et orchestre; Balletten; Pantomimes; Musique de Scène,
etc.
Poueigh (Jean): Fünu, suite d'orchestre (d'après les contes de Georges d'Esparbès).
Ravel (Maurice); Shéhérazade, trois poêmes orchestrés; Daphnis et Chloé.
Roussel (Albert): Résurrection, prélude symphonique d'après le roman de Tolstoï;
Le Poème de la Forêt; Evocations; La Menace (Henri de Régnier) poème pour chant
et orchestre.
Satie (Eric): Gymnopédies; orchestrées par C. Debussy.
Schmitt (Florent): Le Palais hanté; étude symphonique (d'après Edgar Poe).
De Sévérac (Déodat): Psaume XLVI pour toli, choeurs, orgue et orchestre.

Max Reger (Concertgebouw) [Serenade en Variaties en fuga op een
thema van Hiller]
Werkelijk, - er is veel moois in Reger's Serenade. Ik dacht aan een oud boek, een
sprookje, een oud lied. De kleur van den klank heeft iets verschotens, het waas der
sordinen, welke men voortdurend hoort, iets antieks, het spiegelt zich ook zoo
tooverachtig in het ongedempte geluid, waarmee het altijd wisselt. Men hoort er ook
een stem, welke men zich herinnert of herinneren wil. Zij heeft den toon van een
legende. En er is ten minste een serenadenacht; niet huiverend, niet extatisch, als
een, waarin de onsterfelijke romances geboren worden, zooals de Casta Diva van
Bellini, of de Romeo-en-Julia-dialogen, gelijk Berlioz ze zong, of waar een geheele
aarde schijnt te sidderen in muziek, gelijk Debussy zijn Spaansche nachten droomde,
Reger blijft bij een stil-aandoenlijke, kalme lyriek, zijn stemming gaat niet verder
dan een intieme, huiselijke, ouderwetsche ontroering. Maar ze is aardig, ze maakt
èven weemoedig en alles klinkt een beetje herfstachtig, zonder de minste
verhevenheid, doch liefelijk en warm van tint. Men kan het haast nazingen en dat
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heeft hij niet dikwijls gecomponeerd in zijn honderdvijftig werken. Hier leeft de
heele, goede romantiek van Schumann en het vroegere Duitschland, een idylle van
vriendelijke phantasteën. Dat mag voor het begin van onze twintigste eeuw geen
schitterend mirakel zijn - het leefde en het werd spontaan toegejuicht.
Men is ten slotte zeer gedesillusioneerd weggegaan. Over de waarde van elf
variaties op een kinderlijk liedje van Hiller kan getwist worden. Zulk een volkswijsje
leek me nooit onuitputtelijk, maar anderen kunnen ten minste beweren, dat Reger
het onuitputtelijk gemaakt heeft. Of het geschetterd mag worden door trompetten en
bazuinen is twijfelachtig, maar men vindt wel een reden om het te motiveeren. De
serie is buitengewoon langdradig, maar ook dat blijft een persoonlijke indruk, evenals
de monotonie en de volmaakte onbelangrijkheid der melodieën.
Doch de fuga!
Men kan ze vergelijken met een kat, die om haar staart tolt, maar dit is te
gemoegelijk. Men kan zeggen, dat ze als de naam Reger, van voren naar achteren
en van achteren naar voren gelezen kan worden, maar dit beschrijft nog geen wildernis
van klank. Het is misschien de kosmische draaimolen, maar dat geeft niet het minste
idee van haar lange en eentonige gruwelijkheid. Die is een obsessie. Eene obsessie
als de eindelooze menschenmenigte, welke van het begin der wereld af naar den
dood rende. Een angst en eene ontzetting om al die aandaverende en onafwendbare
grauwheid. Een wanhoop omdat zij hypnotiseert als een afgrond.
Dat heet ‘een meesterstuk van contrapunt- en compositie-techniek’, die ‘raadsels’
te ontwarren zal geven. Deze raadsels zijn voor den musicus het erbarmelijke volgen
van een thema, wanneer het verlengd wordt of verkort, of op zijn kop staat, of
gecombineerd is met een tweede thema, die soms beide tegelijk op hun kop kunnen
staan, allebei verlengd of verkort op hun kop staan en met elke soort van verandering
komen en gaan. Deze zijn de raadsels en de musicus behoort er zich niet om te
bekommeren (hij doet het ook niet) of er in die onmetelijke branding van tonen één
menschelijk geluid klinkt en of één seconde de schoonheid spreekt.
De fuga was een dissonant, welke men moeilijk duldde, maar overigens lag er
over onze Reger-gedachtenis eene wonderlijke mildheid. Al het persoonlijke coloriet
van Mengelberg is in die twee partituren gedirigeerd en zij werden bloeiender, dan
iemand had kunnen denken. En dat gebeurt ook alleen bij eene herdenking.

Den heer Mengelberg [Waarom geen herdenkingsconcert voor
Albéric Magnard en Enrique Granados?]
Het gebruikelijke Concertgebouw-programma van gistermiddag heeft ons eenigszins
teleurgesteld. Dat Max Reger Donderdagavond herdacht werd, hebben wij
gewaardeerd, doch wij meenden te kunnen veronderstellen, dat dit in-memoriam niet
het eenige zou blijven. Er stierven nog twee andere componisten een zeker niet
minder edelen dood dan Max Reger en die twee componisten lieten belangrijker en
méér symphonisch werk na dan de Duitsche auteur, wiens oeuvre voor 9/10 bestaat
uit kamermuziek en koorwerk.
Zij zijn nog niet herdacht.
De eerste is Albéric Magnard. Hij verdedigde zijn erf en zijne bezittingen tegen
enkele Pruisen, die den volgenden dag Parijs meenden binnen te rukken en hem
neerschoten als een beest. Hij componeerde een paar symphonieën, die wel eene
herdenking waard zijn. Conflicten met Duitschland behoeft de heer Mengelberg niet
te vreezen. Albéric Magnard deed niets anders dan wat Andreas Hofer deed.
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De tweede is Enrique Granados. Hij was een der passagiers van de getorpilleerde
‘Sussex’ en verdronk. Een componist sterft meestal niet rijk en in een huis vol
antiquiteiten. Te Madrid, te New York, te Londen, te Philadelphia hebben de grootste
kunstenaars de piëteit gehad om een som gelds bijeen te brengen voor zijne weduwe
en kinderen. Men heeft hem natuurlijk herdacht met zijn eigen werk. Hij componeerde
óók meer symphonisch werk dan Max Reger en wanneer de leider van het
Concertgebouw daarvan niet op de hoogte is dan mogen wij hem verwijzen naar ons
ochtendblad van 6 April 1916.
Het is ons tot nu toe niet duidelijk, wat de heer Mengelberg wil. Verlangt hij van
ons, dat wij het hem absoluut onmogelijk maken om nog één noot te dirigeeren in
de geallieerde landen, in Petersburg, Moskou, Londen, Rome, Parijs - waar hij toch
gaarne heentrok met zijne gebruikelijke programma's?
Onze wenschen schijnen ons zeer billijk en gemotiveerd en als het niet lukt den
heer Mengelberg in Amsterdam onze wenschen bij te brengen, dan willen wij ze
gaarne zóó lang en zóó scherp uiten tot men er ten minste buiten Amsterdam nota
van genomen heeft.

[Cornelis Dopper als dirigent van eigen werk en in symphonieën van
Enesco en d'Indy]
De herinnering aan onzen genialen violoncellist werd zeer op prijs gesteld, maar de
‘Allegretto Commodo, studie op motieven van Gerard Hekking’, leek me toch meer
geschikt voor een zilveren bruiloft, dan voor het Concertgebouw. Een leerling van
een goed conservatorium (dus niet van Amsterdam) zou met deze studie geen prijs
behalen en elke Prix de Rome van Parijs of Brussel, al was hij slechts zestien jaar,
zou het auteurschap dezer stukjes niet willen. De heer Dopper scheen echter behagen
te scheppen in dit, zijn werk. En nu hij sinds een paar jaren bezig is de eenige
componist van Nederland te worden (er wordt in het Concertgebouw, behalve de
Doppersche, immers nauwelijks muziek gespeeld van landgenooten) zullen wij hem
dit moeten veroorloven. Het ongeluk is echter, dat de heer Dopper, wanneer hij aan
eene pauk denkt, er eene aardigheid mee uit wil halen. Ook hier weer... Altijd dezelfde
grap... zoodat ik bedacht heb nu hij zelfs zijne studies in pauken-aardigheden gaat
dirigeeren, om hem te vragen een beetje afwisseling te brengen in zijne vondsten.
Op de geestigheid is niets tegen, want wij hebben eenvoudig onzen componeerenden
Jan Steen, maar in 's hemels naam wat variatie en wat plaats voor de anderen.
Dit heette ‘Suite van Kinderdansen’. Eigenlijk is het een Rondo en de kinderen
waren soms heel aardig (hoofdthema), soms erg sentimenteel (allerlei gekoer van
hoorns) en dikwijls grof en lawaaierig. Een ‘Andante fugato’, ook van Dopper, klonk
als een studie in Mahler, maar gaf den cellist Gaillard gelegenheid tot een mooi
succesje. Als muziek is het goed leerlingen-werk en het nationale peil zal er niet mee
rijzen. Mij dunkt, dat men onze jonge lieden niet zulke voorbeelden moet geven. Zij
zijn al zoo gauw tevreden met zichzelf.
Voor de rest van het programma zijn wij Dopper eenige dankbaarheid schuldig,
wat de keuze betreft. Die dankbaarheid speelt eene gewichtige rol en gaarne zou ik
den dirigent tot in de wolken verheffen, als hij het mij niet onmogelijk had gemaakt.
't Is eenigszins bitter niet enthousiast te kunnen zijn over goede muziek. Doch Georges
Enesco's Symphonie en D'Indy's Symphonie zijn niet uitgevoerd met de accurate
inzichten en de nauwgezette vertolking, welke men van een Concertgebouw-dirigent
mag vergen. Er was geen ensemble, er was geen overzichtelijkheid, geen nuance, de
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hartslag van het werk stond stil en het leek meer op lezen van het blad dan op een
conscientieuze reproductie. Het eerste en derde deel van Enesco, het eerste en tweede
van D'Indy hebben er niet weinig onder geleden. Zonder het Lento van den jongen
Roemeen, dat prachtig was in zijn stille en geheimzinnige exaltatie, zou men van
Enesco's symphonie niet den minsten indruk hebben gekregen. Zonder de Finale van
D'Indy, een orgie van vonkelend rythme en klank, bij den Franschman dito. Waaraan
dit toe te schrijven is, moge de dirigent zelf uitmaken, doch ik moet hem er op wijzen,
dat (blijkbaar) slecht-voorbereide uitvoeringen als deze tot dusverre slechts
voorkwamen op de zomer-concerten. Het spijt me voor Evert Cornelis, die de
piano-partij had. Hij is een uitstekend kunstenaar, doch een goed-overwogen
samenspel en eene intelligente aanwending der timbre's zijn me niet opgevallen. Het
lag echter niet aan hem.
Een klein erratum: Op de lange lijst van nog-niet-gespeelde Fransche composities,
welke wij onlangs publiceerden, stonden deze ‘Symphonie sur un chant montagnard’
van D'Indy en L'An Mil van Pierné te veel. Het is een voldoende verontschuldiging,
dunkt mij, dat er nog genoeg niet-gespeelds overblijft. Nu het Concertgebouw zich
gehaast heeft D'Indy's symphonie te herhalen, hoop ik dat dit ook gebeuren zal met
L'An Mil. Dat kwam sinds 1904 niet meer op de programma's.

Nederlandsche Opera: ‘De Juweelen van de Madonna’
Eerst de zomersche plaat der twee gaap-zingende menschen in een lauwerkrans.
Toen de rood-wit-blauwe biljetten. Toen de kleine, naakte popjes met het
rood-wit-blauw lintje, de billikens der onderneming, die vlagden: Nederlandsche
Opera en die iedereen kreeg thuis gestuurd. Toen het reclame-boekje en de portretten.
Men zag ze overal. Toen de lichtbeelden in het geëlectriseerde Amsterdam der
September-avonden. Toen al die karretjes, rood-wit-blauw, tien, twintig tegelijk,
welke met een aanvoerder door de stad trokken: Juweelen met Madonna's - overal.
En toen.... deze uitvoering met den speech van Henri Engelen aan G.H. Koopman,
voorbeschikt om vereeuwigd te worden:
‘Een wonder, een wonder is er gebeurd. Als de Madonna in een witte wolk is de
Nederlandsche Opera tot ons gekomen....’
Dat geschiedde te midden van een uitgebreiden cirkel kransen, te midden van de
tevreden solisten. En de heer G. Koopman aanschouwde het ontroerd, hoe hij eene
‘groote daad’ verricht had, eene daad door den wil van één man.
De Nederlandsche Opera is er weer.
Laten wij hem huldigen voor die daad en voor die schitterende overwinning: De
Madonna der Nederlandsche Opera, aan wie ik nog vele serenades hoop te brengen.
Wij werden er indertijd goed van op de hoogte gehouden, dat Ermanno Wolf-Ferrari
eene zwenking gemaakt had naar ‘het verisme’. Tot aan de Juweelen had hij goede
lyrische muziek geschreven, welke de wereld maar langzaam-veroverde, kreeg daar
genoeg van en maakte zijne zwenking. De Duitsche en Italiaansche auteurs hebben
op al hunne internationale collega's den onnoemelijken voorsprong dat het heelal
precies weet wat zij van plan zijn en doen. Hunne uitgevers hebben dit prachtige
Barnum-en-Baily-instinct en hunne favorieten hebben steeds stijl-eigenaardigheden
om van te veranderen - opdat wij op de hoogte gehouden kunnen worden. Zij hebben
de Juweelen ook wel een beetje beroemder gemaakt dan ze verdienen en aan
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uitgevers-instincten moet het zijn toe te schrijven, dat die Juweelen hier gespeeld
zijn. Als tekst is het werk eene copie van Pierre Louis' Aphrodite - eene Godin, die
door een minnende van hare sieraden beroofd wordt en de minnende, die voor deze
daad geen anderen dank krijgt dan een teleurgestelde dood - als muziek is het een
buitengewoon talentvol samenraapsel van Bizet, Mascagni, Wagner, Strauss met
hopeloos weinig persoonlijk accent, maar met evenveel vertrouwen in het effect van
verschillende razende Napolitaansche hartstochten, optochten, zon en mandoline-spel.
Als libretto en muziek had men honderd betere opera's kunnen kiezen om te openen,
maar een moeilijkere had men niet voor den dag kunnen halen. Men behoeft de
partituur slechts te zien, die zoo groot is als een tafel of een middeleeuwsch koorboek.
Daar zijn de Meistersinger kinderspel bij. Dat stapelt orchest en ensemble op
ensemble, het is minstens eene volksverzameling waarin ieder op zijn eigen houtje
tracht te zingen, waar een koperen straatmuziek doorheen loeit in een vreemde
toonsoort, die het beste koor uit de wijs haalt, waar dan weer eene processie bijkomt,
de twee verliefden links van de scène hun hart uitstorten, terwijl de derde rechts staat
en luistert, waar op de massa een kinderkoor getorend wordt, en boven alles een
piccolo de straat-melodie gilt van Pazzariello. Het is inderdaad reusachtig en drie
maanden te voren heb ik den dirigent reeds in mezelf beklaagd, die met een
fonkelnieuwen troep met koren en orchest, die wild vreemd voor het stuk staan, zoo
iets moet studeeren.
Die reusachtige tooneelen, vruchten van exorbitante inspanning en
dirigenten-heroïek, hadden ondertusschen niet het meeste succes. Er was een
principieele fout gemaakt door den regisseur: de schrijver vraagt een plein aan zee
en de regisseur bouwt twee scherp vooruitspringende huizen aan weerskanten wat
een pleintje geeft met juist genoeg plaats voor een waterput, waar echter geen
gelegenheid is voor ontplooiïng der massa's. Verkeerde strategie, waarvan het gevolg
was, dat men elkaar onder den voet liep en het succes riskeerde van het heele eerste
bedrijf. En voor het tweede mag Henri Engelen ook wel voorzichtig zijn met zijn
wandelende maan, want een kleine astronomische storing bleek voldoende om de
Juweelen vlak aan het ridicule te brengen. Hij schrappe die Maan en monteere de
eerste act tweemaal luchtiger. Er komt dan ruimte voor een driedubbel kinderkoor,
wat hard noodig is.
Faniella Lohoff zong Maliella, de sopraan-Carmen. Zij had canailleuze
slingerbewegingen in haar heete, schrille stem en heup-wentelde in de gloeiende
gewaden als een demon. En ik geloof, dat zij ieder geïnspireerd zou hebben als er
inspiratie was geweest in de muziek. Chris de Vos was de smid Gennaro, die de
juweelen steelt voor zijne bezetene en van een goeden jongen de visionair en
gehallucineerde moet worden, wanneer hij zich in de borst steekt. Maar zijn tenor is
't best gebleken als goede jongen en zijne bekoring gaf hij in de lyrische brokken
gelijk het duet met zijn moeder (Nelly Vertregt) en de mooie stukken van het tweede
bedrijf. Als adviseur moet hij niet te veel adviseeren, want hij heeft slechte neigingen
voor het leelijkste melodrama, dat er is, en hij legde de gekste klemtonen van allen.
Naast deze Carmen, Micaëla en Don José moest Helvoirt Pel den Escamillo spelen:
Rafaele, hoofdman der camorristen. Hij heeft een paar indrukwekkende serenade's,
vol trots en Italiaansche melodie, hij heeft zijn haarspelden-duel en het heele derde
bedrijf en zingt tegen alle ensemble's op alsof ze er niet zijn. Hij had ook zijn Elsa
Dankmeyer, een monument van blondheid, om in de armen te nemen. Met een
lichaam, dat even lenig was als hare wapperende schoven haar, mimeerde zij den
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dolkdans in de apachen-kroeg, een der voortreffelijkste scènes der regie en der
onmetelijke partituur. Dat facsineerde.
Ik wilde, dat Engelen met zijn speech gewacht had tot na het derde bedrijf. Er was
nòg een man, die een ‘groote daad’ verricht had en die toegesproken had kunnen
worden, omdat hij het ongelooflijke gepraesteerd heeft: de dirigent J. Richard
Heuckeroth. Hij leefde van het begin tot het einde in een vurig tempo en in vurige
accenten. Het was fijn en lenig, precies en gepassioneerd, meestelijk beheerscht en
overal aangevoerd zonder de minste aarzeling, met een grandiose virtuositeit. Men
heeft hem dus veelvoudig toegejuicht toen hij eindelijk op de planken kwam en alle
mogelijke bloemen voor hem aangesleept omdat er den heelen avond op hem gewacht
was en het enthousiasme eigenlijk niet éér kon opbloeien.
Bravo Heuckeroth! Er is eene overwinning behaald op elk scepticisme en dat lijkt
me geen kleinigheid. Nu moge de directeur Koopman aan zijn organiseerend genie
ééne scherpzinnigheid toevoegen: niet onderhandelen met uitgevers die het
Barnum-en-Bailey-instinct hebben, zelfs niet met zijn z.g. adviseur Chr. de Vos, die
maar een beperkten kijk op de Opera heeft (den tenor-kijk), doch zijn zeer
voortreffelijken eersten dirigent in alles de vrije hand en de artistieke leiding laten.
Dan is de Nederlandsche Opera er v o o r g o e d .

Muzikale Kroniek I – De Mis van Diepenbrock
Het was omstreeks 1890...
Toen schreef Gorter zijn faunen-gedicht Mei, Kloos zijne vloek-sonetten, van
Deyssel zijne passioneele proza; toen schilderde Breitner zijne kleur-vlammen, die
het oer-rythme hebben en de plastiek van dansende Jordaanschen. Toen kwam
Verlaine naar Holland en was aan den laatsten gloed en de laatste teederheid zijner
zachte verzen, even voor hij zijne meubels ging vergulden op zijn sterfbed. Toen
begon men hier Nietzsche te lezen, die Pan en zooveel faunen gewekt heeft. Remy
de Gourmont gaf zijn ‘Latin Mystique’ uit, dat eene heele generatie orienteerde naar
een nieuwen hartstocht, waarbij de liefde werd sombere siddering, het geluk pijn, en
Huysmans analyseerde dit mystieke vuur in gebrandschilderde woorden. Toorop
stond in den eersten kring van zijn bovenaardsch paradijs. Maar muziek was er niet
in ons geheele land en van alles wat toen gecomponeerd werd en uitgegeven (soms
vindt men het terug op boekenveilingen) herinnert men zich niet ééne noot. Doch
ergens in Frankrijk componeerde Debussy reeds zijn Après-midi d'un Faune en César
Franck zijn middeleeuwsche orgel-praal.
Dat was omstreeks 1890 toen wij de kinderen waren door dit reliëf van heiligen
gevormd om hen later te aanbidden. Zij schreven en schilderden voor òns en zij
wisten wie we zouden zijn. Zij wèrden aanbeden, de goddelijken, en ik geloof niet,
dat wij hen ooit afvallen, al staan wij met ons enthousiasme in een zooveel nuchterder
wereld.
Het was ook in die dagen, dat Diepenbrock van Amsterdam naar Den Bosch ging
om daar aan het gymnasium les te geven in de oude talen. Hij moest zijn leven nog
beginnen: een visioen om op te teekenen, een droom, die geduid moest worden. Hij
kwam uit het centrum van Nederland, waar zich eene moderne maatschappij vormde
in alle soorten omwentelingen, waarvan wij de opgewondenheid voelen in het rythme
der kunstenaars. Hij kwam uit het geluid in de stilte. En dààr, in de hoofdstad van
Brabant, die toen verstorven lag in haar ouden schaduw, moet hij zijn Latijn wel
anders gevoeld hebben en misschien levender. Het was eene andere en nieuwe aarde...
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De straten lagen dood rondom de Sint Jan, die nog niet gerestaureerd was met versche
baksteenen en blinkende beelden; dood rondom de sublieme cathedraal; binnenin
hieven de pijlers het hart onverstoorbaar omhoog, temidden van het wisselende licht
en de altijddurende verrukkingen; buiten groende het mos over alle muren; in de
torens huisden de uilen – ‘les doux hiboux’ van Verlaine. Daar stond hij in het
Verleden, het Verleden dat de laatste herinneringen van zijn eigen traditie opgeroepen
en kracht gegeven heeft.
Daar componeerde hij zijne Mis voor òns, die toen nog kinderen waren. En het is
een weinig tragisch, dat dit letterlijk zoo is. Want het werk werd nog niet uitgevoerd
en het lijkt me tragisch, omdat ik vermoeden kan, welk een lang verlangen den
meester moet gekweld hebben. Men schrijft geen muziek geheel voor zich zelf en
even sterk als de muziek is, is de wensch om iemand er gelukkig mee te maken. En
als ik die melodieën zie gloeien vanaf het papier, waarop zóóveel liefde en schoonheid
vruchteloos gebonden liggen in de noten, dan voel ik zelf dien kreet om leven vanaf
het papier.
Die innerlijke magie heeft maar weinig muziek.
***
De Mis ligt voor me, den zooveelsten maal, en nu omdat zij gezongen zal worden.
Het papier vergeelde nog niet, want ze werd uitgegeven op het kostbaarste
oud-Hollandsch. De gegraveerde noten zijn even stralend1 van wit-en-zwart als de
beste moderne Fransche drukken. De vignetten en het titelblad van Derkinderen, in
hunne twee aarzelende gebroken tinten, de pieuze penteekeningen – dat doet na
zooveel jaren nog altijd zeldzaam aan, als iets ongeëvenaards in onze Nederlandsche
boekdrukkunst; – een blijvend werk voor bibliophielen; een curiositeit en een schat.
Diepenbrock wist wat hij deed. Hij wist, dat deze muziek nooit zou deugen voor de
concertzaal en ook, dat er in de naaste toekomst geen plaats voor zou zijn in de
katholieke kerken. Hij wist, dat hij zijn werk de wereld in stuurde als banneling. Hoe
hij zich een monument moest stichten, dat 't minstens vijf en twintig jaren uit zou
houden. En het is een geluk, dat zij zoo werd uitgegeven, een beetje tartend van
hoogheid en dreigend van zelfbewustzijn, anders ware de Mis eenvoudig vergeten
en het liefst door de middelmatigen, die zij achtervolgd heeft: de leiders der katholieke
kerkmuziek.
***
Zoo is zij nu onverwelkt voor den dag gekomen, uit het ‘fonds’ van den Algemeenen
Muziekhandel, die haar2 publiceerde maar sinds verdween. En de muziek?
Wij kennen Diepenbrock. Den auteur van het Te Deum, dat de schitterende accenten
heeft van een Arc de Triomphe; den auteur van den speelschen Marsyas, waar hij
het opademen der natuur met al hare onbewuste vreugden en angsten geteekend heeft
als iemand, die haar schept; den auteur van Gijsbreght, het onvergankelijk boek van
miniaturen, rijk als een Van Eyck; den auteur der Nachten, waar hij alle cosmische
diepten der ziel heeft doortrokken en de extases van den eenzamen mensch uitzong
in het stille vuur van meedogenden klank, den auteur van ‘Les Poilus de l'Argonne’,
muziek van Fransche regimenten.
1
2

In De Telegraaf ‘streelend’, hier volgens Klankbord, p. 69.
In De Telegraaf ‘het’, hier volgens Klankbord, p. 70.
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De Mis, zijn eerste groote stuk, is dat alles bij elkaar. Kloos heeft het onveranderlijk
gezegd, toen hij zijn Okeanos opdroeg aan ‘den broozen maar grandiozen Alphons
Diepenbrock’.
Het is broos en grandioos. Teer, zooals het Kyrie begint in een zoekende
oneindigheid; teer, zooals onmiddellijk de melodie haar liefste lijn vindt, het
hartstochtelijk en snakkend opgolven naar een hoogere expressie; broos dat rankende
orgelspel verblindend van rythme en onuitputtelijk in vervloeiïngen; broos die altijd
ijle en bloemige fonkeling van het overal zingend instrument. En grandioos het
dubbele koor der fantastische mannenstemmen, die alom melodieën welven, met
legendairen rijkdom timbre's strooien op den gouden orgelgrond, een visioen van
mozaïeken. Grandioos de weidsche inzet van het Gloria uit groote accoorden, of de
klokkendavering van het Credo, waar de klank van alle kanten samenstroomt als
oud-Romeinsche heerlijkheid van het keizerlijke Rome; grandioos zooals hier de
milde lyriek der ontroering afwisselt met den dogmatischen klank van een concilie
uit den nacht der tijden of met het antieke rythme van een Latijnsch legioen.
Broos, broos als verrukkingen van een Franciscus van Assisi is de Sanctus. Wij
kennen nu mystieke exaltaties, vervoeringen, waarin de stilte de stem wacht,
oogenblikken, waar men wordt opgelost in onzichtbaar licht en de emoties, waar
men zelfs niet kan huiveren. Mahler heeft hier en daar die eeuwigheid in sommige
zijner symphonieën. Maar die bestonden nog niet omstreeks 1890...... Wagner heeft
dien gloed gekend en laat hem opdoomen in den Charfreitagszauber, den
onwezenlijksten lentebloei van muziek, doch ook nergens anders; Wagner kende
hem weer van Beethoven, die zijn laatste quartetten doorleefd heeft tusschen aarde
en hemel; Beethoven had in zijn doofheid Palestrina gelezen, dien men toen aan 't
opdelven ging, en visioenen gehad. Maar toch – dit Sanctus van Diepenbrock kende
men nog niet in zulke onstoffelijke verhevenheid, en wie dat toèn hoorden,
vijf-en-twintig jaar geleden, hebben gezien in eene apocalyps van muziek. En deze
is nog altijd even bewogen, even bezield, rijk en jong – onkreukbaar.
Het Hosanna flakkert op uit de brooze en immense statigheid. Wij zagen in den
Credo fresco's van het oude Rome, hier zien wij fresco's van het oude Jeruzalem. Ik
ken niets genialers in Diepenbrock's oeuvre dan die Aziatische melodie, welke mij
al zóó lang boeit. Zij draagt de heele psyche van het Oosten. Zij is onstuimig, heet
en fel en zij is populair en langoureus; er klinkt iets in van den Muezzin of van een
antieken straatroep. En het is een wonder van architectuur zooals de kreet van het
volk hier jubelt en smacht over de koren der engelen en aartsengelen heen.
***
Dat was omstreeks 1890 en sinds is onze kunst niet meer veranderd. De latere
schoonheid heeft niets aan onze religie en onze levensbeschouwingen toegevoegd.
Ik geloof zelfs, dat wij armer aan 't worden zijn. De dorst naar het bovennatuurlijke
ging voorbij, de mystiek werd een banale liefhebberij, het occultisme lieten wij varen.
Wij schrikken ook niet terug voor de schrikkelijk grauwe wereld. Wij verlangen van
onze kunstenaars geen phraseologieën maar ook geen passies. Soms lijkt het alsof
alle oude liefde dood is en dat er geen God meer leeft, die ons nog ooit bezielen zal.
Wij denken er ook niet aan om daarover te weenen, want wat voorbij is hebben wij
vergeten en wij staan kalm in een materieelen dag, zonder romantiek en zonder
illusies, zonder bitterheid en zonder scepticisme, in de eerste plaats bezorgd om een
geluk dat reëel is en langer duurt dan eene emotie. Wij h o p e n óók niet – wij leven.
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En toch schijnt het – nu alle nachten heengingen – dat het klare blauw eener andere
schoonheid zich gaat afteekenen.
Doch de muziek veranderde nog niet en Diepenbrocks Mis blijft het monument
van onzen tijd. Als ik zie, hoe die talrijke stemmen samenzingen in een universum,
waarvan elk détail organisch en bezield is als een gothische architectuur, die
kruiselings biddende stemmen, waarbij zich het orgel voegt met een geheel
afzonderlijke weelde van klank, als ik die veelvoudigheden zie van rythme, en de
eindeloos wisselende harmonie, la nuance et encore la nuance, dan krijg ik een
mateloos respect voor den handwerksman Diepenbrock, die hier zulk een
magnificentie van techniek opstapelde over eene magnificentie van muzikale
verbeelding.
Op Maandagmorgen 2 October wordt de Mis uitgevoerd in de Sint Cathrijnekerk
te Utrecht in het liturgisch kader van den katholieken eeredienst, die er eindelijk rijp
voor schijnt te zijn.
En wat zou daar nog niet over te schrijven vallen langs den neus weg van ‘De
Violier’ en de ‘Gregorius-Vereeniging’, die de katholieke cultuur bewaakt hebben
in dat kwart-eeuw en nu niet na zullen laten te triomfeeren langs den neus weg van
den componist!

De Mis van Diepenbrock
Een grauwe dag.... En de Sint Catherijnekerk van Utrecht, uitbundig gepolychromeerd
van boven tot onderen in de beminnelijkste verven en patronen, is ook geen
Venetiaansche San Marco, wiens twee koren en twee orgels Diepenbrock bij het
componeeren zijner Mis, voor den geest zweefden. Maar onze hedendaagsche
kerkzangers zijn óók geen Venetianen of andere Renaissancisten. Zij worden niet
gehonoreerd, zij moeten alles uit nobel enthousiasme doen, zij hebben geen techniek
en zij zingen meestal, lange jaren door, zulke gemakkelijke en leelijke muziek. Zoo
zijn de toestanden in de Utrechtsche metropolitaan, zoo zijn ze in al onze
Nederlandsche kerken.
In dat gepolychromeerde milieu zag ik Toorop binnenstappen. Diepenbrock was
er natuurlijk. Men zag er zelfs Staatsraad Struycken, de verschillende Broms, mevr.
Mengelberg, mevr. Beukers-Van Ogtrop, de halve muzikale wereld van de
uiteenloopendste richtingen, Joh. Wagenaar, Sem Dresden, Averkamp, Hubert
Cuypers, Richard Heuckeroth, Joh. Schoonderbeek etc.
En in anderhalf uur tijd klonk daar ‘de Mis van Diepenbrock’ onder leiding van
Winnubst, met Henri Hermans uit Maastricht aan het orgel. Er waren goede
oogenblikken, zelfs verheven oogenblikken, er er waren vele slechte. Het orgel stond
nergens op de hoogte van het werk en schoot ondanks Hermans, die er uit haalde
wat hij kon, bijna overal te kort. Het koor zong met groote toewijding, maar was nog
lang niet gewend aan den lichten, zwevenden stijl, en nog lang niet tegen de
moeilijkheden opgewassen. Winnubst is een vreemde in al die expressieve rythmen,
liet veel miniatuur verloren gaan en veel bedoelingen onuitgesproken in de noten.
Waarom heeft hij Diepenbrock niet eens een paar malen voor zijn koor gezet? Is dat
te veel gevergd van Winnubst's persoonlijkheid?
De Mis van Diepenbrock heeft dus geklonken, doch men heeft haar niet gehoord
en ik geloof dat menschen, die staan buiten het katholicisme en zijn liturgie, er
onttooverd van zijn heengegaan. Dikwijls heb ik bij me zelf gedacht: hadden deze
goede zangers van de vijf-en-twintig jaar die zij het werk vergaten, er maar tien
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gebruikt om het te studeeren! Dan waren zij nóg een kwart-eeuw achter geweest,
doch hadden ons ten minste bevredigd.
Met moet mgr. J.A.S. van Schaik, den pres. der Gregorius-Vereeniging, echter
prijzen, dat hij het initiatief nam en het werk heeft lief gehad. In ‘De Tijd’ werd door
Gerard Brom reeds de triomfkreet aangeheven, dat schoonheid en godsdienst weer
samengingen, gelijk in oude dagen. Eilaas, dat is de waarheid niet. Misschien zijn
wij er over vijf-en-twintig jaar dichter bij, doch dan beginne men de mannen, die
deze schoonheid scheppen, meer te steunen en te eerbiedigen.

[Exorbitante honoraria voor buitenlandsche solisten]
Het stond geschreven, dat ik op dezen Mahler-dag twee kwaadaardige impressies
zou krijgen van den zonderlingen geestestoestand der Duitsche zangers, met wie
Mahler zooveel te tobben heeft gehad.
De Berlijnsche correspondent van 't ‘Neues Wiener Journal’, publiceerde 1 October,
avondblad, een interview met Paul Knüpfer, den beroemden Gurnemanz van Bayreuth,
die daarin ‘Persönliche Erinnerungen an Gustav Mahler’ zou geven. Mahler komt
er nauwelijks in en zijn gedachtenis dient alleen als exploitatie-middel. Maar één
stuk krenkte mij bijna persoonlijk:
‘Of zich na den oorlog de gages der kunstenaars in eene stijgende linie zullen
bewegen? Dat geloof ik niet, ik vrees integendeel, dat de gages der zangers zullen
vallen. En het gevolg daarvan zou zijn, dat het “Bildungsniveau” der kunstenaars
ging zakken. In de laatste twintig of dertig jaren is menigeen, die de eigenschappen
had om een bekwaam arts of een goed advocaat te worden, tot de opera gegaan, wijl
bij de opera naar verhouding goed betaald werd. Vielen de theater-honoraria en
zouden dus de mogelijkheden om te verdienen niet beter zijn dan in andere beroepen,
gelijk tot dusverre 't geval was, dan zouden de ontwikkeldere (gebildeteren!)
elementen weder een humanistisch beroep kiezen.’
Honorarium -, dat is dus alles wat er overbleef van het goede Duitsche idealisme,
waarvoor Wagner nog zijn leven zou gegeven hebben.
En een anonymus, die zonder twijfel eigenschappen van een satyr heeft, stuurt mij
een Duitschen brief met het verzoek om onderstaand ‘Inserat’ in ons blad op te
nemen:
‘In der Zeit zwischen 1. Juni und 15. Sept. kommen alle Vorbereiterinnen und die
Schüler nach Nösund um dort unter M.me Cahier's persönliche Leitung die Studien
weiter zu treiben. Nösund ist ein kleines, idylisches Seebad an der Westküste von
Schweden und via Hamburg - Sassnitz - Trelleborg - Gothenburg von Holland aus
in ca. 31 Stunden zu erreichen. Der Preis für ein einfaches Zimmer und die Ganze
Beköstigung beträgt nur K. 3.75 p. Tag = Fl. 2.40 c. der Unterricht für Privatstunden
bei M.me Cahier K. 40. - = Fl. 26.80 und bei den vorbereitenden Lehrerinnen K. 10.
- = Fl. 6.70.
Stimmprüfungen resp. Vorsingen bei M.me Cahier kann hier in der Zeit wo sie
sich in Holland aufhält, das ist bis 18 Okt. geschehen bei vorheriger Anmeldung in
Doelen Hotel in Amsterdam. Das Honorar für das Vorsingen beträgt Fl. 15.-’.
Mevrouw Charles Cahier had dit prospectus doen leggen in de programma's van
het Concertgebouw en er blijkt uit, dat zij ergens in Zweden een soort kostschool
houdt, waar men voor f 26.80 eene Privatstunde kan krijgen en dat voorzingen in het
Doelen Hotel f 15. - kost.
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Ik weet niet of mevrouw Charles Cahier ons voor onnoozele barbaren houdt en
wil haar dus verwittigen, dat het mij voor de borst stuit om onder zulke
omstandigheden muziek-critiek te schrijven. Ik geloof ook, dat wij het volste recht
hebben om tegen deze combinatie van commercialisme en kunst te protesteeren. Het
is mevr. Charles Cahier in 1913 niet moeilijk gevallen om zich hier met Mahler's
Lied von der Erde eene snelle reputatie te veroveren en zij schijnt te denken, dat hare
voortreffelijkheid daarbij de groote rol speelt. Mevr. Cahier vergist zich. Er bestaat
ter wereld geen partituur, welke de schoonheid zoo overvloedig uitstraalt als Das
Lied von der Erde; ook geene, waar de expressie zoo diffuus wordt vertolkt, waar
men evenveel dankbaarheid verschuldigd is aan den hoboïst, den solo-violist, die
hunne goddelijke melodieën goddelijk spelen, aan den dirigent en het heele orkest,
als aan de zangeres. Inderdaad, wat zoudt gij doen, zangeres, als het orchest of
Mengelberg uw hoogmoedigen avond eens wilde laten mislukken?
Men moet de zaak nog van een anderen kant bekijken. Mevrouw Charles Cahier
maakte een tournée met het Concertgebouw, waarvoor zij, naar ik hoor, 5000 Mark
(d r i e d u i z e n d gulden!) honorarium ontvangt, plus de propaganda voor haar
school en het voorzingen. Het is een reusachtig bedrag, wanneer drie zulke
zangeressen de heele gemeente-subsidie verslinden en ik geloof niet, dat er één
gezichtspunt is vanwaar deze toestand kan verdedigd worden, die een hoon is voor
al onze musiceerende landgenooten. Ik ben er van overtuigd, dat géén der
Concertgebouw-abonné's de uitvoeringen bezoekt, om daar een buitenlandsch gouden
kalf te komen aanbidden. Het bewijs daarvan is, dat het eenige wàre succes van mevr.
Foerstel Mahlers Achtste, van mevr. Cahier Mahler's Lied von der Erde was en dat
al hun overige vertooningen min of meer fiasco leden. Wanneer het Concertgebouw
(d.w.z. Mengelberg) Meta Reidel voor den alt- en Louis van Tulder voor den
tenor-solo gezet had, zou deze vertolking, die orchestraal zulke geraffineerde
volmaaktheid bereikte, niet minder enthousiasme gebracht hebben. En wij kunnen
nog andere Nederlandsche zangers voorstellen. Zou er één hoorder van gisteravond
tevreden zijn over den tenor Georg Meader, een matte en zwakke stem? Of hij
Engelschman is of Duitscher, het blijft een hoon, dat vreemdelingen van deze
middelmatigheid onze landgenooten, die hen verre overtreffen, verdringen. Ik erken
dan ook niet te begrijpen, dat mijn gewaardeerde collega's der andere bladen, dit
euvel nooit wenschen in te zien en er niet tegen wenschen te kampen, terwijl hunne
theorieën over ‘het virtuozendom’ zoo schitterend zijn.
Wij hebben minstens een twintig zangers en zangeressen, die van mevr. Cahier
en den heer Meader n i e t s kunnen leeren, doch systematisch buiten de muren van
het Concertgebouw gehouden worden. Deze, die men nauwelijks honoreert, hebben
zeker evenveel innerlijken rijkdom als zij, die zanger worden, omdat dit beroep beter
betaald wordt dan den advocaten- of doctersstand! En Mengelberg, die hier eene
roeping te vervullen heeft, moge zich dit wat beter herinneren in de toekomst.
Wanneer wij hèm huldigen, dan is dat óók Nederlandsche hulde en hij behandele
zijn landgenooten niet als paria's.
Mevrouw Cahier zong vóór de pauze, een beetje grof geïntoneerd, ‘Die drei Zigeuner’,
eene kleine rapsodie voor zang van Franz Liszt. Als intermezzo was het stukje niet
kwaad, maar zij had zonder moeite iets beters kunnen kiezen. Ilona Durigo, een
andere alt b.v., maakte zich vijf jaren geleden opeens een reputatie met ‘Die Nacht’
van Diepenbrock, dat zij, toen de reputatie gemaakt was, in den steek liet. Het zou
meer de moeite waard zijn geweest, om dit meesterwerk nog eens te hooren dan
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Liszt's ‘drei Zigeuner’. ‘Lenore’ van Henri Duparc, eene soort voorstudie voor César
Franck's ‘Chasseur Maudit’ (‘Lenore’ is van 1875, de ‘Chasseur’ van 1882 en beiden
werden gecomponeerd op ballades van Bürger) had dan kunnen vervallen. Het stuk
van Franck's leerling is op vele plaatsen boeiend en sterk, doch kan niet gelden als
een zeer gelukkig speciment van Fransche muziek. De indrukken van ‘Das Lied van
der Erde’ hoop ik ongestoorder te kunnen geven bij de uitvoering van Zondagmiddag,
als mevr. Cahier tenminste zoo goed wil zijn, om niet verder te speculeeren op
Mahler's onvergetelijke gedachtenis.

Wagner-Vereeniging: Tristan und Isolde
Wanneer zou dit voorbij zijn...... de smaad, dat Nederland eene vereeniging denkt
noodig te hebben om Wagner op te voeren? Een vereeniging, die in haar eersten tijd,
zooveel jaren geleden, eene mooie daad was van reactie en enthousiasme tegen
conservatisme, die maar eindeloos reageeren bleef toen haar enthousiasme dood en
heel ons land Wagneriaansch was, en die nu nog reageert...... tegen wie, tegen wat?
of waarom en hoe lang nog? Dat weet zij zelf niet; iedereen hier kent Wagner van
buiten, wij leverden aan de wereld de beste Wagner-zangers, in al onze steden vinden
regelmatig Wagner-opvoeringen plaats en tóch hebben wij den smaad, wij achterlijke
bende, van een Wagner-vereeniging.
Wij zijn verregaand naïef, op het imbecille af. Wij meenen b.v., dat voor een
zeilschip van feestelijk-smakelooze lappen en tapijten, divans, bonte kasten en kisten,
alles zonder de minste voornaamheid en schoonheid gerangschikt, een professor
moet komen uit München. Wij meenen b.v., dat er niemand in ons land is, die zoo'n
conventioneel boomenpark met een conventioneele poort in elkaar kan timmeren
zonder eenige atmosfeer. Daarvoor moet professor Fuchs komen uit München, evenals
voor den Bretonschen burcht, eene zeldzame apocalyps van stijltjes en een
Babylonische verwarring van de fijnste romantiekjes.
Goede hemel! het ziet er nieuw en pas-geverfd uit en het schijnt, dat wij dan al
blij zijn. Maar...... als Roelvink, of Lensvelt, of Roland Holst, of Royaards, of
Verkade, of Heijermans (regisseurs, waarde landgenooten) die splinter-nieuwe
zotternij in elkaar gezet hadden, zouden wij dan geen moord en brand schreeuwen?
Volkomen terecht.
Wij zijn verregaand naïef op het imbecille af. Edith Walker (Isolde), eene
Amerikaansche, heeft eene reputatie; zij heeft minstens twintig groote buitenlandsche
kranten achter zich. Ah! roer niet aan de dame; hare gebaren zijn smakeloos en
houterig, hare expressie monotoon, hare mimiek belachelijk, spelen kan ze haast
niet, het hooge register harer stem klinkt altijd loeiend en pijnlijk geforceerd, met
gebrekkige overgangen naar het medium en schrikkelijke kleurverschillen, zij zingt
de noten bovendien zeer slordig - - ah! roer er niet aan: Wij moeten onze critiek een
beetje opsparen voor landgenooten, mijne heeren collega's; gij hoort immers niet,
hoe Ottilie Metzger-Lattermann (Brangäne) met het meest onlyrische geluid, dat
men zich denken kan, voortdurend tegen den toon aanzong oorverscheurend!, dat
Theodor Lattermann (Kurwenal) te beginnen met het Moroldslied, voortdurend
geknoeid heeft en zijne hoogte zeer slecht beheerschte, dat Hermann Schramm
(zeeman en herder) een middelmatig tenortje is, dat wij werkelijk niet uit den vreemde
behoeven te laten komen. Dat hoort gij niet; evenmin als gij Donderdag-avond hoorde,
dat mevrouw Charles Cahier allesbehalve subliem zong en de muziek hier en daar
arrangeerde, ter wille van haar stem, die gij zoo volmaakt heet, dat de tenor Meader,
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over wien gij zoo in de wolken waart, de grootste moeite had om in het ensemble te
blijven en er zelfs uitgevallen is. Dat zijn dingen, die bij u alleen tellen voor
landgenooten.
Wij zijn naïef... De leider der Wagner-vereeniging is leider van een conservatorium,
waar natuurlijk een zangklasse, een klasse voor declamatie, en andere benoodigdheden
voor Wagner-uitvoeringen bestaan. Doch in al die jaren van zijn directeurschap
leverde dat conservatorium nog niet den nietigsten Melot, niet den nietigsten herder
of zeeman. Is er geen talent in Holland? Dan hebben wij geen conservatorium noodig.
Is er wèl talent in Holland? Dan deugt uw conservatorium niet.
Wanneer komt gij er mee voor den dag, Viotta, met de resultaten van uw
conservatorium of uw Wagnervereeniging? Ik kreeg een idee, toen ik Edith Walker
zoo onheilig hoorde loeien. Had mej. Elise Menagé Challa eens voor die rol gezet.
Zij is een jonge, zeer talentvolle kunstenares, met een prachtige stem. Waarom niet?
Omdat er dan wat langer gerepeteerd moet worden? Of omdat gij te oud werdt om
't te wagen met jonge krachten? Die jonge krachten zouden geen kwaad doen aan
uw rythme, uw tempo, de buigzaamheid uwer melodie, welke jong bloed en een
jonge ferveur hard noodig hebben. Het begint te traag en te hartstochteloos te klinken.
Wij verlangen dat allemaal anders: actueeler, doorleefder, exuberanter, verliefder,
brandender, sensueeler van coloriet en accent. In 's hemelsnaam niet zóó, als een
deuntje, dat men reeds twintig jaar neuriet.
Ik weet niet of men gisteravond even trouw aanbeden heeft als anders. Geen maat
van de Tristan-partituur werd ons onthouden en het duurde lang, vreeselijk lang, die
quasi-recitatieven met onbeduidende noten, die choraal-melodiek met onverstaanbare
of onwaarschijnlijke woorden. De entrée van Tristan! Dat motief is toch een beetje
te onexpressief, te emphatisch, te gerekt en eentonig, niet waar? Die sympathieke,
philosophische overpeinzingen, waarbij liefde, schoonheid, geluk en leven met een
wonderlijke hardnekkigheid vervloekt worden, die aarzelingen en breedsprakigheden
(Koning Marke!), waaraan alle personen om beurt lijden, zelfs de Engelsche hoorn,
die alle actie en alle dramatiek kwartieren lang stopzetten, dat is toch eigenlijk criant
vervelend en onaesthetisch, niet waar? Laten wij niet snobbistisch zijn. Frederik van
Eeden heeft er u jaren geleden reeds op gewezen in een origineel artikel, dat Tristan
larie is. Ik durf zoo ver niet gaan, maar mij dunkt toch, dat er tientallen bladzijden
geschrapt kunnen worden met voordeel voor de magnifieke passages. Zelfs Jacques
Urlus als Tristan helpt niet over die lengten heen. Ook niet al zou hij weer tenor
zingen gelijk vroeger, lyrisch melodiseeren gelijk vroeger en zich minder laten
beïnvloeden door eene onmuzikale omgeving. Hij leek me gisteren bijna een bariton;
zijn stem en gestalte duidden zoo weinig op een juvenielen Tristan en in het derde
bedrijf was hij weer zoo onaannemelijk gecostumeerd!
Het Residentie-orkest vergoedde ook niet veel en wanneer ik de heele voorstelling
moest analyseeren, hoeveel bedenkelijkheden zouden er oprijzen uit het ensemble,
dat met een dirigent, die tijd en jeugd heeft, even goed zou kunnen zijn als het
Concertgebouw-orkest! Hoe jammer en hoe bitter. Maar reeds de allereerste,
opschrikkende accoorden klonken niet, gelijk wij dat wenschen en gewoon zijn, als
een bewust-worden van smart, als een levend geluid. Er was geene nuance, geene
bezieling en niemand heeft er schuld aan dan de onbewogen dirigent.
Dit alles, helaas, is bittere critiek voor de leden der Wagner-Vereeniging, die altijd
nog gevormd wordt uit het doorluchtigste gedeelte onzer maatschappij en zonder
twijfel hare idealen heeft. Doch ik ben zoo vrij hen er op te wijzen, dat hun steun
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méér behoort aan de Nederlandsche Opera en dat het ook hunne meening behoort te
zijn: Nederland voor de Nederlanders.
Wij zijn ver genoeg gevorderd om Wagner zelf te zingen en zelf op te voeren. Wij
zijn ook ver genoeg gevorderd om te eischen, dat dit gebeurt.

Das Lied von der Erde (Concertgebouw)
Ik kan nog altijd niet gelooven, dat de verzen, welke Mahler koos voor ‘Das Lied
von der Erde’ van de authentieke Chineezen Li-Tai-Po, Tschang-Tsi, Mong-Kao-Jen
en Wang-Wei stammen. De Chinesische Flöte van Hans Bethge herinnert me aan
‘Les Chansons de Bilitis’ en waarom zou Bethge ook geen geniale mystificatie
gemaakt hebben? Een Chinees-bewonderaar van den ‘grooten Li-Tai-Po’ zal mij
waarschijnlijk tot de orde roepen, maar de origineelen zijn zoo ver af (achtste eeuw!)
en alles klinkt zoo Westersch. Een vers als
‘O sieh was tümmeln sich für schöne Knaben
Dort an dem Uferrand auf mut'gen Rossen’

doet mij meer denken aan een fresco van Puvis de Chavannes, aan een stuk Arcadische
poëzie, dan aan Chineezen, zooals ze zichzelf geschilderd hebben en gelijk we ze
terugvinden in onze thee- en koffie-winkels, op onze tentoonstellingen.
Naast ‘Herbstnebel wallen bläulich überm See’ kan men harmonisch lezen ‘De
boomen dorren in het laat seizoen’; ‘Von der Jugend’, de scène van het paviljoentje
in den vijver, waar vrienden drinken, praten en gedichten schrijven als eene bladzijde
uit Plato's Gastmaal. ‘Der Trunkene im Frühling’ staat gelijk met elk lente-ontwaken
van Pan of Marsyas en ‘Der Abschied’ met zijne adoratie voor liefde, leven en
schoonheid, ja, als Wang-Wei deze lange avondlijke aanbidding met hare weenende
eeuwigheidsvergezichten niet gezongen had - dan kon men die verlangende woorden
Eros zelf laten spreken. Want ‘das Lied von der Erde’ als tekst is reeds een
meesterstuk. Ieder woord rilt van pijn of van weemoed en zooals Mahler de verzen
gerangschikt heeft, zijn ze geworden tot het eindelijke epos van onzen tijd, onzen
donkeren tijd, waarin alle takken kermen en kreunen bij de lichtste aanraking, volgens
dat beeld uit Dante's Inferno, onzen tijd, die één lange jammerklacht is: ‘Dunkel ist
das Leben, ist der Tod.’ De eene helft der menschen is verrukt uit wanhoop en drinkt,
de andere helft wanhoopt van verrukking en denkt.
Mahler zelf scheen tot de laatsten te behooren. De zekerheid, dat de mensch
sterfelijk is te midden der onsterfelijke natuur, die eeuwig opbloeit in de lente, heeft
hem als mysticus den angst ingejaagd en de martelende onbevredigdheid, die door
heel zijn werk heen snikken. Hij was van deze geheimzinnige naturen, die overal de
liefde zagen, de schoonheid en het geluk, zonder ze ooit te mogen bezitten. Hij heeft
ze bezongen, terwijl hij ze najoeg. En daarom is zijne schoonheid zoo
indrukwekkend-droevig, zoo paradijsachtig ver.
Das Lied von der Erde is geen afscheid van de wereld, het is een samenvatting
van zijn leven. Wat Mahler hier uitsprak, heeft hem levenslang voor oogen gestaan,
het is de droom-afgrond van Nietzsche's Middernachtlied:
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh, Lust - tiefer noch als Herzeleid.
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met dien onvervulbaren kreet:
Doch alle Lust will Ewigkeit
Will tiefe, tiefe Ewigkeit.

En Mahler maakt in ‘Das Lied von der Erde’ ook vele toespelingen op vroegere
werken, gelijk hij dat wel meer deed. In het laatste stuk klinkt eensklaps uit de violen
de des-dur cantilene uit het slot zijner eerste symphonie. ‘Von der Schönheit’ heeft
allerlei herinneringen aan de hemelsche vreugden zijner Vierde; bij ‘Ich geh’, ich
wand're in die Berge, ich suche Ruhe für mein einsam Herz' herdenkt hij opeens een
volkslied, dat hij componeerde in zijn jongelingsjaren en de muziek neemt dezelfde
melancholieke intonatie en den moeden, troosteloozen marsch-cadans. Hoe dikwijls
denkt men ook bij Der Abscheid aan het Middernachtlied uit de Derde, bij het
onmetelijk klagende symphonische tusschenstuk, dat de twee tooneelen van dit
Afscheid verbindt, aan de Kindertotenlieder. Dit brengt nog verschillende
zijdelingsche impressies in deze toch al zwaar impressioneerende muziek, wier smart
en schoonheid men nauwlijks weerstaat.
Daar is in het eerste de grijnzende gestalte van den Aap, die in het maanlicht op
de graven zit en gilt door den zoeten klank van het leven. Bitter en zoet zijn hier
overal zoo natuurlijk verstrengeld tot één schreeuw! Daar is in het tweede de
onafzienbaarheid der herfstnevels, monotoon, eenzaam en triest, met ondergronden
van het zachtste licht; daar zijn de opvlammingen te midden van dat koele grijs, als
even de zon der liefde wil doorbreken en virtuoos pijnigt met warme hoop, die
ondoofbaar leeft, zelfs in de stervensstilte, waarmee het eindigt. Daar is de
onbeschrijflijke miniatuur-ode aan de gratie der Jeugd, die hare verzen en melodieën
maakt te midden der wereldschemering; melodieën! is er iets verrukkelijkers in de
heele muziek dan de twee lachende zangen, welke spelen over dit korte stukje ‘aus
grünem und aus weiszem Porzellan’? Is er iets verrukkelijkers dan de wilde marsch,
die in tooverbloei uitbreekt over het huiverende morgenspel der bloemenplukkende
meisjes?
Dan ‘Der Abschied’. Phantastischer droom heeft Mahler nooit gehad. Gong en
diepe harptonen beelden den Oosterschen nacht, zwoel en wijd; alles bouwt hij boven
de wildernis van dat eene voortdurende, donkere geluid: de laat-mijmerende vogels
der fluit, het onbestemde kreunen, van ik weet niet welke wezens, op een rhythme,
dat het heele stuk droevig dóórtrekt en er bijna eene chaconne van maakt; de
zilverwitte lyriek der maan, die week en extatisch opzingt uit den avond; het bezielde
murmelen der beek met de vage, ijle melodie van de hobo, half vogelklank, half
liefdeslied, en zóó teer, zóó aarzelend; dan wonderlijke woestijngeluiden, het grillige
ontwaken van een bosch vol dierenschimmen, hallucinaties eener bas-clarinet of van
een contrafagot en altijd over het donkere geluid heen; dan de vervoeringen, de
nachtelijke hymnen op liefde en schoonheid, op den roes der schoonheid, waar een
verre mandoline hare serenade tusschen neuriet; het tusschenspel, vermurwend van
leed, het afscheid waar alle meedoogende klanken, ook het zilverwitte lied der maan,
weer samenvloeien naar dien schrijnenden zang der eeuwigheid:
‘Die liebe Erde allüberall blüht auf im Lenz und grünt
Aufs neu! Allüberall und ewig blauen licht die Fernen!
Ewig...... ewig......’

Hier lost alle nacht zich op in een onbewogen, hemelsch licht tot eene nieuwe
transfiguratie.
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Alles wat bij de moderne muzikale techniek beschikbaar is, werd door Mahler in
zijn Lied von der Erde toegepast; alsof hij het zeer definitief wilde maken. De
opeenstapeling van klanken kan niet verder worden uitgebreid; de quart-accoorden,
welke sommigen meenden nog te moeten uitvinden, worden hier in alle gedaanten
aangewend; men hoort er de heele toons-scala, de instrumentatie bereikte haar uiterste
van impressionisme en raffinement: alle denkbare nuances heeft zij uitgeput; Mahler
vond een nieuw type van melodie, dat hij onmiddellijk gaf in zijn hoogste
volmaaktheid; hij schreef eene polyrhythmiek, welke in de Duitsche muziek nog
geïsoleerd en onovertroffen staat; hij combineerde melodieën, welke mogelijkheden
openen van eene geheel verjongde techniek voor de toekomst.
Hij schreef zijn onaantastbaar meesterwerk.
En behalve deze erkentenis heb ik nog maar een dankbaarheid voor de uitvoering
van gistermiddag: onuitsprekelijke bewondering voor Mengelberg en het orkest, die
ongestoord in sublieme accenten hebben gewedijverd.

Fransche Opera: Thaïs (Stadsschouwburg)
Met eene voorstelling, welke in alles leek op die van andere jaren, heeft de Fransche
Opera hier willen openen. Men gaf Thaïs, niets dan Thaïs. Er was eenige liefhebberij
voor zwaar-ritselende gewaden van de zuiverste kralen, gelijk de heldin ze droeg
vóór hare bekeering, te zamen met de solo-danseressen. In het ballet merkte men
ook verschillen met vroeger en goede bedoelingen, maar tot een stijl kwam het niet
en evenmin tot een expressies. De decors hebben niet minder verdiensten dan die,
waarmee de andere Hollandsche muziek-gezelschappen zich tooien, zooals de
Italiaansche en Nederlandsche Opera, de Wagner-vereeniging en de vele Duitsche
troepen. Het kwaad, dat wij er van zouden kunnen zeggen, is dus geenszins nieuw.
Voor het feest in het tweede tafereel had de regisseur Faber echter een zestal engeltjes
uit Den Haag meegebracht, die geenszins uitmuntten in sierlijkheid; we waren die
engeltjes niet gewoon en daar er zoo weinig hervormd wordt, had men die kinderen
ook wel hunne nachtrust kunnen laten. ‘De zaal in de woning van Thaïs’ heeft ons
even getroffen als een Byzantijnsche beddenwinkel; er was bovendien eene Venus,
tot wie geen enkele Alexandriër had willen bidden, al ware hij nog zoo aan haar
verknocht.
Waarom gaan wij naar Thaïs?
Om Roosen, die een onzer bewonderenswaardigste kunstenaars is, den Athanaël
te hooren zingen, en om Emma Luart te zien als Aphroditische zangeres. Beiden
waren prachtig.
Maar Roosen, wat méér dan tijd werd, kondigde een belangwekkend plan de
campagne aan. Zou Amsterdam er ook wat van krijgen? Wij verwachten minstens
Pelléas et Mélisande….

[Reger, Berlioz en Tschaikowsky] (Concertgebouw)
Het was mooi maar een beetje rhapsodisch. Het Serenade-sprookje van Reger liet
men zich gaarne voor den tweeden keer vertellen in zoo korten tijd, doch men raakte
al gauwer den draad kwijt van die zoet-streelende liefelijkheid en merkte ook
overbodige lengten in de blauwe romantiek. Een statisticus moet eens narekenen hoe
dikwijls de Vijfde van Beethoven hier in eene lange eeuw werd gespeeld zonder lang
te worden en bij de hoeveelste séance der Serenade men uitgekeken zal zijn op Reger.
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Mengelberg had gisteren duizend rhythmen en hij wilde er wat mee schertsen: De
Sylphendans (prachtig - maar de nieuwe harpist moet zich wat matigen en zich
aanpassen bij onze zachte orkest-kleur) en de Hongaarsche marsch van Berlioz, met
‘1812’ van Tschaikowsky is geniaal vuurwerk.
Het is driemaal afzonderlijk toegejuicht en niet zonder reden: Zaterdag in Den
Haag, Zondagmiddag in Amsterdam, Zondagavond volksconcert, Maandagavond in
Den Haag met Tristan, die een halven dag duurt. Bravo voor het uithoudingsvermogen,
maar 't een of 't ander: zij sterven, de arme musici, of zij worden automaten.
In het avondblad over Roussel.

Muzikale kroniek II - Albert Roussel
Wat hier geschreven wordt over Albert Roussel kan noch volledig, noch definitief
zijn. Hij is 47 jaar en wij kenden hem niet. Pierre Lalo in de ‘Temps’, G.J. Aubry in
verschillende periodieken, en anderen, rekenden zijn werk tot het beste der laatste
tien jaren, doch vóór gisterenmiddag hoorden wij geen noot van Roussel. En op het
fragment, dat Mengelberg dirigeerde (den Soir d'été uit Le Poême de la Forêt) en 't
andere fragment (Les Dieux dans l'ombre des Cavernes uit Les Evocations), waarvan
Allard de Ridder, die het Donderdag zal dirigeeren, mij even de partituur leende, op
die stukken moet dit artikel gebaseerd blijven.
Ik sta altijd weer verbaasd over de wonderlijke en gewijde reserve der Fransche
componisten. Als Strauss of Schillings of Weingartner met iets bezig zijn, staan
hunne kranten bij het eerste bedrijf al vol bekendmakingen; bij het tweede bedrijf
komen de interviews; bij het derde de geschillen, de contractbreuken, de processen
met de schoonmoeder, ongelukken met de virtuosen, de opzienbarende keuze van
het orkest, de ramingen van het fantastische honorarium, de aankondiging van grillige
of revolutionnaire orkest-machines, en de vijf-maal verhoogde prijzen der plaatsen.
Op den dag der uitvoering is de partituur gedrukt, ook in arrangementen; dan
verschijnt de onvermijdelijke en overbodige ‘leiddraad’, der ‘jonge lieden, die over
u schrijven’, zooals Strauss-zelf het uitdrukte en 's avonds wordt het succes naar alle
landen getelegrafeerd. Zij achtervolgen u met hunne boekdeelen; de obscuurste
criticus krijgt eene partituur thuis gestuurd om beschouwingen te houden over den
stijl, er worden overeenkomsten gesloten met alle mogelijke instellingen, alle
mogelijke dirigenten, overal wordt het stuk gespeeld en besproken. Zoo is daar de
kunstenaar impresario; een circusdirecteur verbetert hem geen enkele truc; men weet
niet meer de scheidslijn tusschen kunst en commercialisme: waar begint de eene,
waar houdt de andere op en welk effect of welke emotie is nièt-gehonoreerd en
gevonden buiten het lawaai en de reclame?
Zie daarentegen de monacale, teruggetrokken houding der Fransche meesters.
César Franck heeft zijne vrienden en toegenegen leerlingen, maar geen pers en geen
publiek, die zich om hem bekommeren; 's morgens gaat hij naar de Ste Clotilde orgel
spelen, geeft den heelen dag lessen, componeert wat in de vacantie en doet dat
onveranderlijk, tot hij overreden wordt door een vuilniswagen; Chausson is rijk, trekt
zich nergens iets van aan, schrijft enkele meesterwerken, krijgt een ongeluk met zijn
fiets, een schedelbreuk en geen haan kraait er naar; over Debussy las men nooit een
letter in de Fransche dagbladen; dat hij voor de derde maal levensgevaarlijk
geopereerd werd aan de kanker, vernam men dat uit Amerikaansche en Oostenrijksche
kranten; Henri Duparc, leeft ergens in Zwitserland, teruggetrokken van elke
openbaarheid; of Maurice Ravel en Roger-Ducasse gemobiliseerd zijn of niet, weet
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niemand; Albéric Magnard was gewoon zijn vertolkers de grootste moeilijkheden
in den weg te leggen; daar kan ons Concertgebouw-sextet nieuws van vertellen;
Granados leerden wij pas kennen, toen hij getorpedeerd werd; ik kan er nog tientallen
noemen, die even afgezonderd bleven. Zelfs een Strawinsky, omwentelaar genoeg
overigens, dringt niet door tot ons en tot de Germaansche landen. Niemand op het
schreeuwerige wereld-forum houdt zich met hen bezig, doch zij bouwen hunne
meesterwerken en wachten onverstoorbaar betere tijden. En hunne muziek, die
onmerkbaar de geheele aarde gaat vervullen, doet mij altijd denken aan de
tooverzangen, welke de Egyptenaren griften in het binnenste hunner pyramiden:
geen sterveling zag of zong ze, maar tòch klonken zij door in de oneindige eeuwigheid.
Deze en dezelfde magie moeten wij onze gróóte en eenzelvige muziek wel toekennen,
hoe zou zij anders bestaan? In Holland ook zal men doorgaan met nota te nemen van
den geringsten Duitscher, die een domme fuge, dubbelfuge, of variatie kreeg
uitgevoerd en uitgegeven. Wat doet het er toe? 't Andere duurt langer dan wij,
catalogiseerende critici....
Wij kenden ook Albert Roussel niet, die reeds 47 jaar is. Zijn vader was
groot-industrieel te Tourcoing, op de grens van België en Frankrijk, waar trieste,
monotone landschappen afwisselen met rookerige fabrieksteden, waar de eene helft
van Frankrijk zwoegde voor de andere helft, wier lachende aarde Zuidelijker ligt;
een Vlaming van Tourcoing, dat omringd is van steden (Lens, Cambrai, Tournay,
Arras, Courtrai, Douai) die voor de oude Fransche muziek der middeleeuwen en der
renaissance zóó vruchtbaar zijn geweest, dat men nu nog vreest voor hare bibliotheken,
omdat er schatten zijn op te graven van onuitgegeven muziek, welke ieder oogenblik
onder het vuur van kanonnen of plunderaars kan komen. Zijne moeder stamde uit
Champagne, Champagne, waar de faunen van Debussy en Mallarmé droomden en
begeerden onder de doorschijnende druiventrossen.
Roussel werd zee-officier en kwam op de ‘Borda’, dat ook het opleidingsschip
was van Pierre Loti, meen ik. Met de ‘Styx’, een kanonneerboot, maakte hij eene
reis naar Cochinchina, waar hij de tempels en steden vond der Evocations. In 1894
trad hij uit den dienst en werd in '98 leerling der Schola Cantorum. Daar studeerde
hij tot 1907, onder leiding van Vincent d'Indy, hoewel hij er in 1902 reeds les gaf in
het contrapunt, in 1902 zijn Résurrection schreef naar den roman van Tolstoï, in
1905 zijn trio liet uitvoeren, in 1906 ‘Les Rustiques’ (klavierstukken), zijn
Divertissement voor piano en blaasinstrumenten - nog altijd als leerling van d'Indy....
Maar de Franschen houden van goed, conscientieus en vooral levend handwerk.
G. Jean-Aubry geeft dit portret van hem: ‘Zijn werk is naar zijn beeld gemaakt:
hij wordt er in weerkaatst als in den zuiversten spiegel, met zijn liefde voor het leven
zonder kreten, zijn beheerschten doch fellen hartstocht, een exquise weelderigheid,
duizend raffinementen zonder manierisme, en onder die teerheid en dien glimlach
een zachte, stoere en soms melancholische kracht.
Met een trage zekerheid, waaronder hij de onrust en de aarzelingen angstvallig
verborg, heeft hij zich uitgebeeld zonder ophef, zonder de nieuwsgierigheid van wie
ook op zich te willen vestigen, zich slechts verlatend op zijn werken.
En zij, die de uitingen zochten der jonge Fransche muziek, kwamen langzamerhand
tot hem en vonden bij hem de puurste. Ze hebben van zijn Trio gehouden en van die
Sonate, de betooverendste en de hartstochtelijkste onzer moderne Sonates voor piano
en viool. Voor ons zelf afzonderlijk en voor groepen hebben we die melodieën, een
tiental, waarvan elke bij iedere nieuwe ontmoeting met volmaakte bekoorlijkheid
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opleeft, laten spelen en herspelen. Verrukkelijkheid van de Odelette, van de Nuit
d'Automne of den Jardin mouillé, geruchtloos drama der melancholische adieux: wie
onzer sedert 7 of 8 jaar werd ooit moe ze te hooren en opnieuw te hooren?
L e P o è m e d e l a F o r ê t heeft ons die op landschappen verliefde ziel onthuld,
welke zich reeds in de drie stukken der R u s t i q u e s had geopenbaard, dit gevoel
voor 't schilderachtige, dat in de vormen van een trio of sonate niet vervaagde en
aldus hun dikwijls te stroeve dogma's wist te vernieuwen. Als men de ontwikkeling
van geheel dit werk volgt, schijnt het, dat de geest zich verruimt door den elken dag
wijder wordenden horizon er van te meten.
Niemand spreekt minder over zijn werken dan Albert Roussel, en men vindt geen
werk waarachter zijn maker beter verdwijnt: toch drukt de een zich uit in het ander
door zijn bescheiden bekentenissen en eene ingetogenheid die haar effect niet mist.
In de Evocations heeft hij volgens hetzelfde plan zijne indrukken uitgezongen,
zonder zich om een thesis, ethnographische aanduidingen, of geographische
beschrijvingen te bekommeren, zonder iets van al die optuigingen, welke de waarheid
van 't hart zelf doet uitstorten of verdwijnen.
De droom heeft in zijn visie een even groot aandeel als de werkelijkheid, al werden
zijn indrukken geïnspireerd door Indië, het land zelf blijft in die E v o c a t i o n s met
opzet onduidelijk: Indië, Thibet, Indo-China, of wel China of Perzië, dat komt er
weinig op aan. Alleen de hoedanigheid van den droom komt in aanmerking: die van
Albert Roussel is liefelijk en voluptueus. Langzaamaan verdwijnt de duisternis, de
rozige stad doemt op in de verte en vervliegt weer, als in een begoocheling of droom
en de koren op den oever van den heiligen stroom zien den nacht vluchten bij de
lichte aanraking der zon, die hun eenparige stemmen met liefde bezingen.
De schilder en de dichter, die vanaf zijn eerste getuigenissen in dezen musicus
leven, hebben zich in dit werk met nieuwe kracht kunnen vereenigen; doch al is het
onderwerp van zulk een geluidsdroom nog zoo Oostersch of Hindoesch, hij openbaart
denzelfden hartstocht, dezelfde aangeboren sierlijkheid, dezelfde verfijnde
zinnelijkheid, die ons Albert Roussel in zijn vorige werken deden kennen als een der
echtste Fransche geesten der hedendaagsche muziek.
De vernuftige orchestratie verraadt nergens dien obstinaten drang naar
opvallendheid, welke te dikwijls de waarde der moderne werken heeft verminderd;
de instrumenten worden niet aangewend uit zucht om een probleem op te lossen,
maar om het spel van hun coloriet en hun nuances op de verbeelding of op het gevoel
van den hoorder; 't eerste wat men ziet, is niet een buitensporig procédé, men denkt
slechts aan 't genoegen van te luisteren en bekoord te worden, en te voelen, wat zulk
een bekoorlijkheid te gelijker tijd aan zeldzaams en heerlijk-menschelijks bevat: een
sensatie van volheid vervult den geest met een durende tevredenheid.’
Ik heb de partituur gezien van ‘Les Dieux dans l'Ombre des Cavernes’. Het is
indrukwekkend, rijk en geheimzinnig, als, laat ik zeggen, Akédysséril van Villiers
de l'Isle Adam. Hij heft een thema aan, zwaarmoedig en plechtig als een oude hymne;
het is donker, speelt tusschen bladerruischen, licht als zonnestralen, en weifelende
clair-obscurs. Over dezen tempel-achtergrond doolt even de schim van een dans.
Vreemde en hiëratische koperaccoorden, klanken als tooverformules, met een bas
die onregelmatige slangenbewegingen maakt, voeren naar de tragische godheid,
welke zich voortdurend grootscher afteekent uit de schuifelende chromatiek tot
huiveringwekkende afmetingen en weerspiegelingen. In die occulte glanzen plaatst
Roussel een wilden diabolieke dans met religieuse accenten. Ik denk uit de verte aan
Salammbô, het zou muziek kunnen zijn voor een Carthagineesch Moloch-feest, en
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ook denk ik even aan Moussorgski's Nuit sur le Mont Chauve. Het is een dans in alle
gedaanten, weelderig-zacht en knetterend van koper, die in eene bezwijming eindigt,
de bezwijming, waaruit zich de mystieke vervoering en de grandiose exaltatie
verheffen: een zeer teeder en zeer verheven lied van goddelijkheid, dat eindigt in de
matelooze stilte van het begin: de verborgen tempel en het eeuwige ruischen der
bladeren. Eene evocatie, een visioen.
Men zag Mengelberg den Soir d'été uit een compleete partituur van Le Poême de la
Forêt. Er is dus kans, dat hij binnenkort het geheele werk geeft: Forêt d'hiver,
Renouveau, Soir d'été, Faunes et Dryades. Waarom zou er ook geen kans zijn, dat
hij de volledige Evocations dirigeert, ondanks het dubbel-koor en den baryton-solo
van de derde evocatie, die Au bords du Fleuve sacré getiteld werd?
Ja, nu de tegenwoordige tijd die hij geleid heeft, Strauss, Mahler, Reger, voleindigd
is, zou hij zich aan het hoofd kunnen plaatsen van eene prachtige toekomst...... maar
ik wil daar over schrijven in een volgende kroniek.

Nederlandsche opera: De bruiloft van Figaro (Stadsschouwburg)
Het was zéér mooi. En toen om kwart vóór twaalf het groote solisten-ensemble de
finale eindigde, heeft geen enkele oneerbiedige de laatste maten verstoord, want men
zat verrukt. Wij hadden een meesterwerk gehoord met meesterlijke vertolkers, wij
zagen eene kostbare costumeering, magnifieke décors van een prachtlievenden
directeur, eene regie, waaraan niet 't minst haperde, fraaie koren, een altijd welluidend
orkest...... wie verbetert ons dat, of waar zagen wij dat in ons land ooit beter? Leve
Koopman, die met zijne Nederlandsche Opera werkelijk eene schitterende strategie
voert. Ik zou mij immers erg in zijne bedoeling moeten vergissen, wanneer hij de
uitvoering van ‘Die Hochzeit des Figaro’, welke tegen de lente van 't volgend jaar,
onder ‘protectoraat’ van het Concertgebouw en onder leiding van Willem Mengelberg,
aangekondigd wordt met eene lange rij buitenlandsche solisten, niet definitief
overbodig heeft willen maken. En deze schitterende manoeuvre zal lukken. Het zou
me niet veel moeite kosten om eene serie bittere opmerkingen te maken, nu ik herdenk,
hoe het Concertgebouw, dat nóóit de inheemsche kunst protegeerde, volmaakt
nutteloos protector gaat spelen over eene verzameling vreemdelingen en prijsjes
vraagt van twintig gulden. Maar sinds gisteravond is die heele opzet al belachelijk
geworden van pedanterie en van miskenning onzer eigen krachtige kunstenaars.
Wij zijn er niet voor teruggeschrikt om de Faust-voorstelling der Nederlandsche
Opera rechtmatig te veroordeelen. De heer Koopman beloofde ons reeds een complete
revanche. Wij behoeven geen chauvinisten te zijn, omdat wij precies weten, wat wij
kunnen praesteeren in Nederland en omdat het eene onomstootelijke zekerheid werd,
dat al die buitenlandsche humbug veel geld kost en eene reusachtige verlakkerij is.
Wij zagen dat tot vervelens toe in Den Haag, bij de Wagner-Vereeniging, bij den
zwendel der verschillende soorten van Mai-festspiele en andere protectoraten. Wij
behoeven niet eens te roemen op zulk een vlekkelooze vertooning als gisteren van
Figaro. Het is immers eene simpele waarheid, dat wij de beste zangers der wereld
hebben. Alle buitenlandsche dirigenten, publieken, kranten en concert-agenten
erkennen het sinds tientallen jaren. Wij hadden niets noodig dan den greep van 'n
energiek en zakelijk leider. Die kwam er en wij kunnen nu àlle Fransche, Italiaansche
en Duitsche gezelschappen zonder de minste bitterheid dulden, daar zij tóch
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overtroffen worden. Wie dom genoeg is om voor de vreemdelingen zijn twintig
gulden neer te tellen, moet het zelf weten.
Die beste zangers der wereld waren gisteren wel héél subliem. Ik denk in de eerste
plaats aan Liesbeth Meissner (Gravin) en Annie Ligthart (Susanna). Toen Meissner
in het derde bedrijf hare goddelijke aria gezongen had, kon dat nog alleen overtroffen
worden door het goddelijke duet van Meissner en Ligthart, dat op die aria volgde.
Dat was een hoogtepunt van ideale harmonie en weelderigheid van zingen. En de
heele Susanna-partij werd één lange bewondering voor het spel, naïef, jong, gracieus
en warm, voor de stem, die soepel was, streelend, verrukkelijk van gouden glans, en
voor de charmante verliefde gestalte. Hare aria van het vierde bedrijf, een voortdurend
zomersch geluk, klonk onvergetelijk.
Ik denk dan aan den Cherubin van Tilly Westenberg, een en al bekoring, en de
beste travesti, die we van deze rol zagen. Wat gaf ze levend spel en samenspel, wat
zong ze de romance delicaat en melodieus! Coen Muller was een Figaro, die ik het
vorig jaar reeds bewonderde, maar zou hij niet een beetje op willen passen om het
lyrische niet te veel op den achtergrond te dringen door het comische? Hij was
tintelend en geestig, doch had zonder moeite accurater kunnen zingen en dat blijft
bij Mozart onontbeerlijk. Ed. van der Ploeg als Graaf, toonde buitengewone
aanwinsten in zijn spel en in zijn stem, waarin alleen nog te waardeeren valt, Kubbinga
gaf een karakteristieken Bartolo en Louis van Tulder heeft zijn debuut uitstekend
voortgezet als Basilio.
Dat waren de voornaamste, die voortdurend triomfen hadden bij open doek en
volle zaal.
De kapelmeester Albert van Raalte treft het. Hij had het geluk zich het vorig jaar
volledig in te werken in ‘De Bruiloft van Figaro’ en dirigeert nu met een tienmaal
beter koor, tienmaal beter orchest, tienmaal betere decors en met zulke magnifieke
solisten!
In wat voor visionnaire en liefelijke wereld wij vier bedrijven lang geleefd en
gedroomd hebben is onbeschrijflijk.

Concertgebouw-Sextet [Sextuor van T. Genin, Suite van Rameau,
Quintet van Magnard en met Aaltje Noordewier-Reddingius
Diepenbrocks Geistliches Lied]
De indrukken werden wel een beetje onberekenbaar bij zoo'n programma. In het
Sextuor van T. Genin Jeune was werkelijk elke noot te lang, hij spaarde ons niets
van alle martelingen der klassieke formules, het kon uit Beethovens tijd zijn en men
hoorde tot verbazing, dat de goedige auteur pas twee jaar dood is. Het Sextet heeft
veel betere dingen op zijn repertoire en dingen, waarmee het veel meer succes krijgt.
Het moet zijn publiek niet te laag taxeeren. Zag het al ooit eene mooie noviteit, al
was ze nog zoo modern, vallen? Sem Dresden, in zijn oproep, gaf van het publiek
een nauwkeurige analyse: de gewone, onbewuste mensch staat ronduit open voor de
schoonheid, hoe ze ook is. Wat een muzikale schriftgeleerde waardeert in Genin
Jeune, veroordeelt juist de onbewuste minnaar, die nooit de noten zoekt, doch het
hart. Deze minnaars zijn ook altijd de talrijkste en vergissen zich nooit. En het
merkwaardige is, dat zij zoowel Diepenbrock en Debussy weten te bewonderen als
Mozart en Beethoven.
De solisten moeten dat ook nog leeren inzien. Wij zijn geen van allen warm
geworden bij die ongevoelige en hardsteenen aria van Händel (uit ‘Sieg der Zeit und
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Wahrheit’), noch bij de uiterst beminnelijke stukjes van Spohr, wiens Wiegeliedje
zeker niet zoeter en sappiger kan bedacht worden, zelfs niet bij Schubert's ‘Hirt auf
dem Felsen’, een tirolertje, dat overigens populair genoeg klinkt. Maar toen mevrouw
Noorderwier-Reddingius den ‘Incarnatus est’ van Mozart inzette en zich-zelf
langzamerhand in de koele, bovenzinnelijke extase zong, die hààr droom en vervoering
is, toen klonk iedere triller en de simpelste toonladder als een heilig geruisch. Dat
waren weer de oude, on-aardsche deiningen van melodie en klank. Ieder begreep ze
en voelde ze als verschijningen.
Diepenbrock's Geistliches Lied had dezelfde kracht, omdat het denzelfden gloed
had. Het is de goddelijke liefde van Novalis, gecomponeerd voor Mevr. Noordewier.
De tekst luidt als een gebed, of als eene bladzijde van Suso, den meest romantischen
mysticus, de muziek zucht die verliefdheid na in de zachtste, maar ook de huiverendste
lente-sensaties. Deze religieuse vurigheid van Diepenbrock blijft toch altijd de
tonaliteit van Verlaine's Sagesse zeer nabij en wat is er verrukkelijker dan deze
mystieke liefde, van welke men nooit zeker weet, of zij voor een mensch gedacht is
of voor een god?
De spelers van het Sextet waren al bewonderenswaardig in de Aria van Mozart,
die begeleid werd door hobo, fluit en fagot, een ongeëvenaarde, bloeiende achtergrond
voor deze koele extase der sopraan. Het ensemble gaf prachtig spel in de Suite van
Rameau, welke door Sem Dresden virtuoos geïnstrumenteerd werd. ‘Le Rappel des
Oiseaux’ was een kunststukje voor Klasen, Blanchard, Swager, Tak, De Groen,
beurtelings en te zamen: verfijnd realisme van Dresden en zijn uitvoerders. Wat een
rhytmiek in deze muziek, welke bijna tweehonderd jaar oud is!
De vier houtblazers waren ook gelukkig in het Geistliches Lied van Diepenbrock,
die hier weer een van zijn vèrziende coloristische invallen had, toen hij aan 't ensemble
een contrabas toevoegde. Dat kleurde wonderbaarlijk. En ik zou nog enthousiaster
zijn als het ensemble het Quintet van Albéric Magnard, een jeugdwerk met allerlei
geniale passages, in zijn geheel gespeeld had. Wij bleven nu steken bij het eerste
deel en dat was dood-jammer omdat er te veel oppervlakkigheden voor in de plaats
stonden.
Gij ziet, een rammelend totaal. Maar er is prachtig gemusiceerd waarvan Evert
Cornelis zonder twijfel de innerlijke drijfkracht was. Hij dirigeerde Diepenbrock
weer even sensitief als vroeger...... toen hij nog dirigeerde in het Concertgebouw,
zou ik haast zeggen.
Het Sextet heeft picturale sympathieën, waarvan een zeldzame beeltenis, op het
Rokin geëxposeerd, een gevolg was. Doch Jan Sluyters teekende ook een affiche,
waar muziek-hoorenden gelaten magnifiek opschemerden uit een melodischen nevel.
Wanneer laat het Sextet een mooi programma-boekje ontwerpen?

Allard de Ridder (Concertgebouw) [Jonge ‘beroeps-dirigenten’]
Er zijn nu dirigenten-klassen op de conservatoria: de leerling dirigeert eerst een paar
pianisten, misschien wel piano's, en later een ensemble van andere leerlingen; hij
oefent zich in 'n aantal maatsoorten en 'n stuk of drie gebaren. Dan heeft hij zijn
diploma verdiend en is dus dirigent. Kersversch komt hij van de school, wordt
geplaatst voor een orchest van beproefde kunstenaars en krijgt een frisch succes met
werk, dat dit orkest reeds vijf en twintig jaren speelt. En de jonge dirigent heeft een
avond, welke 't prachtig zou doen in een roman wan Melati van Java of Reyneke van
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Stuwe, die tegenwoordig boeken schrijft, met muziek-voorbeelden uit beroemde
meesterwerken der toonkunst.
Waar moet dat heen, toekomst-dirigenten? Over een paar jaren zijt gij met uw
honderd, hebt allen uw romantischen avond en geen van allen een orchest; gij hebt
uw kast vol eigen partituren en eigen materiaal van de beroemde meesterwerken der
toonkunst en gij zijt niet eens in de gelegenheid om elkaar dood te concurreeren. En
dan de ethische zijde der quaestie, heeren! Gij studeert uw heerschers-beroep
natuurlijk slechts met een uitstekenden maatschappelijken ruggegraat, niet waar? En
ergens in een operette-theater zit een negentien-jarige Gustav Mahler te zwoegen
voor een beetje brood. In 1926 zijt gij met uw duizend en hebt allemaal stevige
ruggegraten. Muzikale eischen houdt gij er niet op na, dat doen de negentien-jarige
Mahlers. Moet gij hun het leven nóg moeilijker maken? En zijt gij van plan ons
heelemaal te bedelven onder het talentlooze?
Wat voor een stijl dirigeert gij! Wij hebben in onze stad nu reeds twee
conservatorium-dirigenten. De een (Albert van Raalte) heeft voor Figaro's simpele
Bruiloft niet minder dan drie dirigeer-stokken noodig. Hij doet het echter ook met
de losse hand en dat is dus vier. Met die vier stokken wordt zoo'n eenvoudig
partituurtje even gedelicatiseerd. 't Is accuraat, er is kleur, er is zelfs rythme. Maar
wat is het ten slotte óók machinaal en onbezield. Want om de fijne gebaartjes te
maken en voldoenden tijd te hebben, om aan zijne stokken en zijn figuur te denken,
moeten de tempo's wat langzamer genomen worden en onder de gestileerde gebaartjes
is er vanzelf geen tijd voor het compositorisch geheel. Als het maar af is!!
De ander is Allard de Ridder. Hij doet juist het tegenovergestelde van Van Raalte.
Hij is geen acteur. Hij slaat de maat, breed en zwaarwichtig; geeft weinig teekens
en de teekens, welke hij geeft, zijn bijna alle overbodig. Niemand reageert er op. Het
loopt, meer niet. Beethoven's Vierde wordt zoo droog als gort. Hij slaat er alle
atmosfeer uit. Roussel's muziek verliest alle miniatuur; hij beheerscht niets van het
bijwerk. En wanneer hij eenmaal een tempo heeft, raakt hij het niet meer kwijt; op
hetzelfde drafje gaan wij naar het tweede en derde tempo. Van evenwicht tusschen
de verschillende orchest-groepen, hout, koper, strijkers, schijnt hij geen besef te
hebben. Het was, in 't kort, treurig en zeer bedenkelijk.
Dat leert men dus op de Conservatoria. Wat een gezond musicus op zijn twintigste
jaar heeft, bereiken deze ‘beroeps-dirigenten’ nog niet op hun dertigste. Schoone
theorieën waarschijnlijk, een dosis naïeveteit of ijdelheid (uit het hoofd dirigeeren),
misschien een warm hart en voor geen cent practijk.
Het spijt me, dat men noviteiten als het eerste deel van Roussel's Evocations aan
dergelijke experimenten blootstelt. César Frank's ‘Variations Symphoniques’ kunnen
er tegen en aan Andriessen's ‘Hei 't was in de Mei’ ging niets verloren. Het concert
liep daar ten einde en de dirigent scheen vermoeid te zijn; ànders kan ik me het
lood-zware, logge rythme niet verklaren van een jongen man.
Het Hoofdstuk van Melati van Java of Freule Reyneke van Stuwe heeft evenwel
een eigenaardig aantal hoorders gecharmeerd. Bij het pianospel van Willem
Andriessen (Variations) kon ik me daar èven indenken.

Hollandsch Strijkkwartet [Een ‘Fransche avond’]
Bij den ‘Franschen avond’, welken het Hollandsch Strijkkwartet zijn abonné's wilde
geven als eene herinnering aan de gelukkige uitvoering in het voorjaar, hebben wij,
bewonderaars, weer kunnen schouwen in alle verten der toekomst. Men voelt zich
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bij deze muziek nu eenmaal geen tijdgenoot. Debussy die reeds bij de vorige generatie
behoort, heeft nog klanken en accenten, waartegen de helft der wereld zich verzet;
vraag dus niet naar Ravel of Roger-Ducasse, twee hernieuwers van wie Ducasse
weer het dichtst staat bij grenzen der mogelijkheden. Welk eene rythmiek, niet waar?
De melodie zweeft, bewogen maar statig, over een ondefinieerbaar aantal nuances
van den klank; iedere toon heeft een andere psyche, een ander gebaar; het geluid
breekt door de zeldzaamste prisma's; het wordt ongehoord meervoudig en
vermenigvuldigt zich altijd weer op nieuwe wijze; en overal groepeert het zich om
de zwevende melodie, van waar elke toon schijnt uit te gaan. Zoo ook wisselt en
vloeit samen de kleur, de harmonie, de droom en, wat in deze drie meesters fabelachtig
rijk is, de poëzie.
Er waren steeds de fascineerende momenten, waarbij wij deze drie meesters en
het ensemble hebben bewonderd. Het springen van een altsnaar agiteerde even dit
quartet in zijn virtuoos samenspel, maar overigens: speelden ze ooit enthousiaster
en muzikaler? Zij begonnen hun campagne met de beste voorteekenen, het
enthousiaste meeleven van een volle zaal.

[Evert Cornelis dirigeert Elgar en Balakirew]
Elgars symphonie van variaties is een van Cornelis' repertoire-stukken. Waarom
weet ik niet. Ik kon er nooit van houden, omdat ik daar niet de persoonlijkheid vond,
waarin men zich gaarne en volmaakt onderdompelt. Het thema, een mengsel van
bevrediging en nieuw vragen, zingt bekoorlijk, met een gebaar van teeder
handen-strekken, de factuur der heele compositie is schitterend, zij klinkt werkelijk
gevarieerd in alle soorten rythmen en vele soorten kleur, zij bloeit zelfs warm en
verkwikkend, er is ook geen organist op de wereld, die eene betere muziek zal
schrijven, - maar daar ligt toch een zeker positivisme over den gloed, die juist op de
grenzen der vervoering tegenhoudt en de hoogten, waar streeling eindigt en overgaat
in geslagenheid, waar elke toon de verten der herinnering wijder opent, waar alle
gewaarwording verstart en wijkt voor die diepe bewogenheid in een kring van
onnoembaar licht, deze onwezenlijke hoogten nergens bereikt. En ik ken toch muziek,
welke honderdmaal minder sentiment en intellect verbruikt, doch die onmiddellijk
voert in dat generzijds van het leven. Omdat zij anders geïntoneerd is.
Maar de uitvoering was zoo voortreffelijk, vibreerend van warmte, gedragen en
beheerscht, geraffineerd en levensvol, dat het stuk me bijna lief werd. Het heeft
nergens een veroveraarsaccent, maar zóó gespeeld wordt het orchest eene verrukking.
Wij hoorden Evert Cornelis voor 't eerst dezen herfst en wij verloren hem de laatste
jaren zoo uit 't oog, dat het me haast verwonderde een dirigent te vinden van deze
voortreffelijkheid. Wanneer niet alles wat men over hem schreef het averechtsch
gevolg had, dat hij hoe langer hoe minder uitvoerde en hoe langer hoe zeldzamer
voor 't orchest kwam, dan zou ik hem waarschijnlijk nog meer waardeeren. Doch de
serie interessante concerten, welke Cornelis drie jaar geleden gaf is op geheimzinnige
wijze stop gezet. Noviteiten kreeg hij niet meer; Diepenbrock's muziek werd van het
répertoire geloodst, hoewel hij ze uitstekend dirigeerde; bij Roussel's Evocations,
die Cornelis natuurlijk gaarne geïntroduceerd zou hebben, plaatst men een
conservatorium-leerling voor het orchest... Men kan dat uitleggen hoe men wil, doch
ik geloof niet, dat eene instelling verstandig doet, door op deze wijze om te springen
met hare levende krachten.
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Twintig jaar na haar ontstaan is de symphonie van Balakirew doorgedrongen tot
Amsterdam, waar zij gisteren voor het eerst ging. Van dezen ‘grond-legger der
nieuw-Russische school’ dirigeerde Mengelberg in 1911 eene Spaansche ouverture
en dat is alles wat wij van hem kennen. Hij vertegenwoordigt het Russische volkslied;
wat hij schreef is vol van een primitieve joie de vivre; hij werkt met het heftigste
clair-obscur; zijn melodieën hebben de Oostersche grilligheid, de Oostersche zwoelte,
de wildheid en tevens de beschaving van alle volkskunst. Deze symphonie is een
prachtig stuk muziek, doch vraagt alleen om wat meer gespeeld te worden (evenals
Rimsky-Korsakow, Moussorgsky, Borodine en modernen gelijk Strawinsky), opdat
wij, hoorders, en het orchest, een beetje vertrouwder raken met hunne tonen, welke
wel niet ver van ons af liggen, maar te zelden worden aangeslagen.
Men spele ze dus.

Madrigaal-Vereeniging
Zóó had men willen luisteren tot diep in den nacht. Wat anderen als effect der muziek
verlangen weet ik niet, maar dat zulk een avond, waar heel de Geist der Schwere
overwonnen wordt met lichtvoetige accenten, eens in 't jaar voorkomt, leek me altijd
zielig. Slechts één concert zonder levensmoede muziek, zonder dagelijksche
sentimentaliteit, zonder metaphysica, zonder extase, zonder melancholie, zonder
bovennatuurlijke idealen. Slechts één concert waar niets zingt dan een
goddelijk-onbevangen jeugd, niets dan geestige en slanke gebaren, niets dan
schimmende en blij-levende klank, humor zonder sarcasme en zonder weemoed,
poëzie met een lach, vroolijke ironie en duizend zorgelooze bekoorlijkheden, - één
concert, dat men zou willen hooren tot diep in den nacht.
De Madrigaal-Vereeniging en haar leider Sem Dresden zijn grandioos geweest in
deze oude en nieuwe levenskunst. Wij vergaten natuurlijk de mis van Vittoria. Daar
bestudeerde men de stemmen (prachtige bassen en alten), de intonaties, warm van
binnen uit het werk, en den dirigent. Dat was weer goed dirigeeren! geen maatslaan
maar declameeren, met die ontelbare, fijne golvingen in het rythme, geen precieuse
accenten, maar een nobele en juiste cadans in de gevoelslijn, met sierlijke zwevingen,
op-en-neders, versnellend, inhoudend, hier week van timbre en daar met een bronzen
sonoriteit, vluchtig en lyrisch, doordringend tot de uiterste diepten van den klank en
altijd wáár, virtuoos doch natuurlijk, met die zuivere vereering voor den oprechten
gloed en met de groote harmonie tot centraal-punt. Dat Sem Dresden zoo iets bereikt,
doet me weer een wonderlijk genoegen. De critiek, die schrijft voor de onvernietigbare
toekomst van onze Nederlandsche muziek, werkt en schrijft niet voor niets of voor
hersenschimmen. Zij vertegenwoordigt inderdaad een nieuwen tijd en men ziet dien
tijd zich allengs duidelijker afteekenen. Nog meer zelfbewustzijn met voortvarendheid;
nog wat meer enthousiasme en offervaardigheid voor z u l k e tijdgenooten, die het
waard zijn, en er is eene krachtige, aaneengesloten generatie, die over eenige jaren
h a r e société nationale de musique heeft. De anderen, die regeerden zonder op deze
toekomst acht te geven, moeten dan maar zien, hoe ze zich redden. Zij zijn voldoende
gewaarschuwd.
Dus nà de mis van Vittoria kwam die lente van geluid. Er waren vier
renaissancistische stukjes met de superieurste poëzie en humor; als een blijspel van
Shakespeare of Molière. Er waren ook twee stukjes van Ingenhoven, welke hij in
1909 te Parijs componeerde, twee van Diepenbrock, één van Debussy. En die rij van
meesters der Renaissance, van den Franschman en onze twee ongeëvenaarde
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landgenooten, vormde één stijl-eenheid, één cultuur. Bij allen, antieken en modernen,
vond men die sublieme afwezigheid van alle scholastieke formule, van alle dogmatiek,
dorheid en droogheid, die tweehonderd jaar in de muziek gevreten hebben als de
houtworm, bij allen die verrukkelijke vrije melodiek en declamatie, hetzelfde begrip
voor de vocale compositie, datzelfde lichtende, doorzichtige coloriet, het eeuwig-jonge
accent en de bewonderenswaardige maestria. Men kon er verstomd van staan.
Ik zou niet weten wat te kiezen om mijne bewondering te uiten. Diepenbrock's
Chanson d'Automne (Les sanglots longs des violons van Verlaine) had in zijn
omnevelde herfststemming nog àl de charme van een oude ballade, zijn ‘Groote
Hond en de kleine Kat’ (Verwey), dat gebisseerd werd, hield in de virtuoze parodie
nog zóóveel lyrische uitbundigheid en weelderige muziek bij de scherts, Debussy's
‘Yver, vous n'estes qu'un villain’ (van Charles d'Orléans) gaf bij de zomerzachtheid
een realistiek in den humor, die vlak naast Rabelais of Orlandus Lassus staat (ja, wie
zou de geestigste zijn Debussy of Diepenbrock?) en zooveel magnifieke kleur! Laat
mij het moeilijkste kiezen. Dresden dirigeerde 't vorig jaar reeds Ingenhovens ‘Nous
n'irons plus au bois’ (de Banville). Hij herhaalde het en voegde er het Rondel bij.
Debussy bracht Ingenhoven zonder twijfel op den tekst van Charles d'Orléans, doch
waar hij dezen stijl en deze techniek gehaald heeft, kan niemand zeggen.
Diepenbrock's Mis was legendair om hare moeilijkheid, maar voor de weinigen, die
dit Rondel kenden (het is uitgegeven bij A.A. Noske in Den Haag) gold 't een
onmogelijk mirakel. De modernste Fransche strijkkwartetten hebben nóg niet deze
ongelooflijke variëteit van rythmiek, dat raffinement van voordracht. Er bestaat ook
geen koorwerk, dat zo los van alle tonaliteit geschreven is, dat zoo fantastisch-speelsch
en grillig gevonden werd, met alle complicaties en alle zoet-vloeiendheden, het rijkste
en het wonderbaarlijkste miniatuur dat men kent. Vlaamsch kantwerk van klank,
onbeschrijfelijk subtiel en even buitengewoon van poëzie als van factuur, waarbij
men de lente langs zich voelt ritselen.
Dat is gezongen en gedirigeerd. Gij kunt gerust de wereld afreizen, landgenooten,
en zulk een ensemble zult gij niet vinden. Ingenhoven zelf zou er vreemd van opkijken
en Debussy trouwens ook. Ik overdrijf niet. Wij oriënteerden ons zoolang naar
vreemde zangers en vreemde componisten, dat wij in staat zijn vergelijkingen te
maken. Ik vraag me nog maar af: zou het Concertgebouw doorgaan met de composities
van Jan Ingenhoven dood te zwijgen? Dan moeten wij niet rusten voor wij onze
société nationale de musique hebben: alleen de orchest-stukken van Ingenhoven zijn
ze waard.
En dan nog dit: Jac. Ph. Caro, die door Amsterdamsche autocraten geboycot wordt,
omdat 't daar gewoonte is vele uitstekende Nederlanders te boycotten, moet naar de
Opera. Een beetje durf, Caro, met zoo'n magnifieke stem!

Twee Päâns! (Concertgebouw) [Doppers symphonische studies voor
groot orkest, Chopins Tweede pianoconcert en Mozarts symphonie
in Es]
Het schijnt, dat Cornelis Dopper de verschillende zangen zijner Homerische
Symphonie, welke ons nog te wachten stonden, niet heeft voortgezet. Ik zeg ‘het
schijnt’. Want het is niet onmogelijk, dat Päân I en Päân II, ‘symphonische studies
voor groot orkest’, later worden ingelijfd bij eene Helleensche trilogie voor groot
orkest en groot koor. Wanneer men, gelijk de heer Dopper, eene encyclopedie
raadpleegt, vindt men twee soorten van Päâns, de smeekende en de juichende, zoodat
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de ‘symphonische studies’ in ieder geval zullen kunnen dienen bij den brand van
Troje en bij de overwinning van het Atridenpaar. Meer Grieksch, dan dat van eene
gewone encyclopedie komt er niet bij te pas en 't is werkelijk niet na overmatige
studie van antieke kunsten, dat de heer Dopper deze zeer zonderlinge wijzangen
gecomponeerd heeft. Ik stel me zelfs voor, dat hij een Päân schreef, zooals een
volmaakt onberoerde inboorling van het alleruiterste Thule der Patagoniërs een
Roomsch-Katholieke Credo zou componeeren.
Dat wij niets van zijne bedoeling begrijpen, is dus duidelijk. Maar dat die jongste
spruit zijner muze onder invloed van den oorlog op deze barre wereld kwam, ‘omdat
de rhytmen der militaire trommel’ - (wat is een trommel!) - ‘en een marsch-thema
zoo overheerschend in het werk worden gehoord’, omdat er ook ‘schrijnende
dissonanten’ klinken, kunnen wij met zulke gebrekkige bewijsvoering niet aannemen.
Dan zou immers alles wat Strauss en Mahler componeerden, geschreven moeten zijn
‘in den tijd, dat de ontzettende oorlog uitbrak’. Kom, het woord ‘Päân’ is al interessant
genoeg. De heer Dopper heeft in de 820 dagen, dat de oorlog ongeveer duurt, er nog
met geen woord over gekikt en had hem er nu ook best buiten kunnen laten. Verbeeld
je, dat Socrates eens vroeg: ‘Zingt men een Päân voor iemand of voor niemand?’
dan zou Dopper, zoo lang er geen enkele vrede geteekend is, weer met geen woord
kunnen kikken.
Voorloopig echter heeft hij zijn twee ‘Päâns’ gezongen voor niemand. Dus noch
de bede, noch de hymne zijn overtuigend geïntoneerd. Hij gebruikt zeventien thema's,
die ontleend zijn aan de meest verschillende stijlen. Al wat Dopper in zijn leven al
gedirigeerd heeft, werd onbewust geëxcerpeerd en hij gebruikt misschien ook wel
zeventien stijlen. Hier hebt gij de laatste overblijfselen der nieuwe Fransche
harmoniek; een gedistilleerden Mahler met zijn fanfaronneerend koper en populaire
melodie; hier hebt gij de ruïnes der achttiende-eeuwsche fuga; de resten van Brahms;
middernachtelijke geesten der Italiaansche Opera; finales van Strauss. En af en toe
een tikje Dopper. Dat wordt allemaal bij stukjes en brokjes voorgezet, in een
karakterlooze instrumentatie en een banale rythmiek, met alle smakeloosheden van
vorm, waartoe een ‘Päân’ schijnt te kunnen zakken, met een gebrek aan distinctie
en een gebrek aan... cultuur, waarover men versteld staat. Voorgezet? Neen,
voorgehaspeld; met duizend-en-één fermates, waarbij de heer Dopper even na moest
denken en ook wel op had kunnen houden, duizend-en-één keer.
Mengelberg, die deze ‘Twee Symphonische studies’ introduceerde, heeft het begrip
‘Nederlandsche muziek’ een zeer gevoeligen slag toegebracht. Onze opmerking van
een paar weken geleden, dat de heer Dopper zich geweldig aan 't emancipeeren is
als éénige-Hollandsche-componist-van-het-Concertgebouw, heeft aan juistheid
gewonnen, maar de gevoelige slag moge neerkomen op het hoofd van den auteur
Dopper. Ik geloof, dat de meesten, en zelfs zij, die het medelijden succès d'estime
schiepen, dit mèt mij wenschen.
In de drukke reis-week, waarvan het vorig programma-boekje onbekommerd een
idee gaf op zijn laatste pagina, heeft de dirigent slechts kans gezien om een
gedetailleerde en welluidende uitvoering voor te bereiden van Mozarts Symphonie
in es en een vertolking van Chopin's tweede piano-concert, waar vooral de partij der
alten romantisch geaccentueerd werd. Mej. Gonda van Dam speelde den solo; met
een solide techniek maar een beetje schuchter. Het Larghetto is een der droomerigste
nocturnes en had de meeste stemming, doch zelfs hier wenschte men het orchest tot
de helft gereduceerd. Dat wenschte men echter ook in Mozart's Symphonie, (welke
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zoo ironisch met de twee Päâns gecombineerd was), maar deze opvatting blijkt
Mengelberg niet te deelen.

Messchaert - Röntgen (Concertgebouw, kleine zaal) [Liederen van
Schumann, Grieg en Röntgens volkslied-bewerkingen]
Het verheugt ons zeer, dat Messchaert sinds twee jaren nooit meer ongesteld is,
wanneer hij in zijn vaderland optreedt, zelfs niet bij deze October-regens. Zijn
weerstandsvermogen tegen het Nederlandsch klimaat schijnt toegenomen te zijn naar
mate er op de Duitsche concerten minder te zingen viel en wij ontvangen geen enkel
teleurstellend telegram meer. Er blijkt echter een aantal obstructionnisten te bestaan,
die hem met dezelfde maat willen uitmeten waarmee hij inmat en, nu de meester
trouw verschijnt, trouw wegblijven. Deze houding dunkt ons des te rechtvaardiger,
omdat Messchaert, met eene koppigheid welke hij met Röntgen gemeen heeft, liederen
blijft zingen, die reeds verouderd waren, toen wij nog geboren moesten worden. En
wanneer hij dan het slechtste gaat uitvoeren, dat Schumann componeerde, de banale,
oppervlakkige en dom-zoetsappige Liederreihe, naast eene serie van Grieg, welke
in onzen tijd bijna even onbeduidend is, ofschoon ze een tikje frisscher klinkt, dan
krijgt de afkeer voor de oude doos finaal de overhand op het respect voor eene oude
reputatie en men laat Messchaert zingen voor een half-leege zaal.
Wat de voix d'or betreft van den meesterzanger, wij zijn niet geheel zonder
enthusiasme en laten ons altijd gaarne verrukken. Wij hebben dus onze herinneringen
aan Messchaert. Maar hij moest weten, dat er een tijd van komen is en een tijd van
gaan. Laat hij zijn roem niet bedelven onder de desillusies, welke hij gisteravond
heeft opgestapeld. Van alle tonen was enkel het monotone overgebleven en de
onwaarheid van het sentiment, de onoprechtheid van dat huilerige snik-zingen was
zóó triestig en navrant naast onze herinneringen! Dat staat allemaal zoo schrikkelijk
ver van ons af, het is zoo caduuk en onlyrisch, zoo smakeloos en eentonig. Wanneer
Messchaert slechts een béétje op de hoogte bleef van onze verlangens, zouden wij
hem natuurlijk veel vergeven, maar zulke exorbitant-vervelende paskwillen van
Schumann? Nooit!
Julius Röntgen verloor de laatste jaren alle populariteit. Hij heeft ze zorgvuldig
gekoesterd, maar van dit type ziet men alleen nog de belachelijkheid en zijne manier
van piano-spelen is hopeloos voorbij. Het was treurig zooals hij die miniatuurtjes
van Grieg voordroeg met die naïeve opgeblazenheid, die pathetiek in het eenvoudigste,
dat ongemotiveerde rubato en al die verregaande slordigheden.
Zijne collega's van het conservatorium mogen dit toeschrijven aan zijne geestdrift
(dat soort geestdrift duurt van den morgen tot den avond), wij laten ook aan hen de
verdediging over van zijne composities. Toen hem op een kwaden dag ieder soort
van muzikale vinding ging ontbreken wierp hij zich op het oud-Nederlandsche
Volkslied. Het werd zijne manie. Hij heeft er niet het flauwste contact mee, doch
profiteert van een onontgonnen terrein en van de goedhartigheid zijner landgenooten.
Maar hij heeft nog altijd niet geleerd hoe men een volkslied metamorphoseert tot
schoonheid. Wij zouden hem zijn gang kunnen laten gaan misschien. Als wij echter
zien, hoe b.v. Moussorgski's Boris Godoenoff en zooveel andere illustre werken van
buitenlandsche meesters (Carmen o.a.) bijna geheel bestaan uit volksliederen, dan
kunnen wij moeilijk laten om even te protesteeren tegen de degradatie onzer folklore
door een vreemdeling. Want men weet nooit hoe hij den meesten smaak bederft: als
directeur van een conservatorium of als ‘toonzetter’.
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Wij protesteeren dus, zoowel tegen de ‘Twee Oud-Nederlandsche Wijzen met
Variaties’ als tegen het rijtje ‘Oud-Nederlandsche Volksliederen’, omdat dit volmaakt
hersenloos en onverdienstelijk werk is.
Den pianist Röntgen geef ik den raad, om lessen te gaan nemen bij Dirk Schäfer.
Als Dirk Schäfer ten minste wil.

Emiel Hullebroeck
Daar was hij weer, het gracelijke, zanglustige fluweelen ‘muziekmanneke’ met zijn
vleiende oogen en zijn studentikooze stem, die elk liedeke met iets van den galm
doortrilt van eigen ondervonden jolijt of droefenis. Eerste optreden na zijn reis naar
Indië, had 't programma vermeld, - en ze waren present hulle! alle zijn bewonderaars
en bewonderaarsters, als hij daar weer voorbij den witten Apollo stapte, en vriendelijk
zijn groet bracht aan de ‘dames en mijnheeren’ in de zaal.
Begonnen werd de avond met een door allen mee aangeheven ‘Mijn schilt en de
betrouwen, zijt gij o, God, mijn Heer’. Het tweede Wilhelmus-couplet.
En toen zong Hullebroeck, gezeten aan het klavier weer vele van zijn reeds bekende
en geliefde miniatuurtjes naar ons heen...
Nu eens ging z'n stem zoetekens dodijnend 'n ‘borelingske’ in slaap zingen, dan,
in een ander liedeke, schetste ze de getsende, ketsende strijkboutjes der oolijke
Vlaamsche speldewerksters. En moeten we nog spreken van... de manier waarop de
stemme dwaas-blijmoedigjes vrijde met ‘mijn Fientje’, dat dikkerke, dat kikkerde?
- hoe ze de moeder nadeed, die den stijven Klaes, die niet trouwen wil, en vreest
voor kwade wijven, voor last en krevecoeur, al de huwelijksbezwaren opleest? hoe
ze vertelde van kosterkens, die hun paternosterkens wegschoppen, zoo subiet als
daar 'n Lize is, die hen gèren ziet, ze zong van aangebeden Grietje's; van twee
kwikstaarten en 'n derde, die in 't andere jaar zal mee schuifelen van veel
kermispleizier, brouwers-leute en stoeiend geroofde zoentjes in 't klavergroen’... En
er was goedigheid voor 't zachte, ‘malsch’ behagen voor 't amoureuse, en ‘lekker’
uitslaand lawaai voor 't forsche, 't stampende, 't opgetogene, in de voordracht, die
vooral de kleine geste heeft, van minzaam-streelend, vriendelijk, den hoorders voor
haar onderwerp te willen innemen. Er waren ook nieuwe zangen; oorlogsliederen:
Daar was het Landje van Belofte: met de slotregels:
Ons landje was een hymne aan den vrede
En heilig waanden wij ons recht.
De wielen ronkten en de torens luidden...
De krijg heeft alles plat gelegd!
Mijn klein, mijn lief arm landje toch!
Hoe bloedt mijn hart, wanneer ik u aanschouw!
Maar ach! hoe groeit mijn liefde voor uw grond
Bij 't groeien van uw rouw.

De nieuwe zangen verklanken het wee der moederkes, die ter bedevaart gaan, zingen
de vereering uit van de vorstin der Belgen, laten den jubel carillonneeren van den
Beiaardier, die éénmaal weer over een vrij Vlaanderen-land de klokken klinken
hooren wil, en roepen mijn Belgen aan den IJser moed toe. Vooral dit laatste, forsche
marschlied op woorden van Karel van den Oever, kreeg een ovatie, gisteren.
Laaien uwe bajonetten
Ros van gloed
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Blinkt het koper der trompetten
Rood als bloed;
Ziet gij ginds uw Vlaand'ren blaken,
Hoort ge uw steden spokk'rend kraken?
Belgen, houdt dan moed!

Besloten werd de avond met Hullebroeck's lied op woorden van Conscience's
schoonzoon Antheunis* ‘Mijn Vlaand'ren heb ik hartelijk lief’; - het lied, dat hij -,
aldus vertelde de componist, van den zomer op zijn concert in het Kurhaus te
Scheveningen had gezongen, toen het hem daar verboden was geworden den Leeuw
van Vlaanderen te laten hooren. Hullebroeck zóng, - en verdween. Maar er was 'n
applaus, dat niet ophield......
En toen natuurlijk kwam de Vlaamsche Leeuw te voorschijn. In al de geestdrift
van Hullebroeck's prettige stem, en in al de ‘klauwende’ kracht van z'n opgetogen,
pianospel...

[Evert Cornelis en Anton Bruckner]
Wij hebben even weer den anderen klank gehoord: Anton Bruckner. Dat is lang
geleden, en ondertusschen zijn er vele symphonieën gespeeld, die op de jaarlijksche
lijst staan, waarmee men de illusie schept eener muziek-cultuur. Wij zijn dus ontwend
aan Bruckner en het is gevaarlijk, wanneer Evert Cornelis zijne Derde nog eens geeft,
om herinneringen aan een grooten meester uit de vergetelheid te halen. Er gingen
reeds enkele jaren voorbij, sinds Cornelis het plan scheen te hebben om Bruckners
Achtste te introduceeren (het grandiose werk, waarvan de componist twintig jaar
dood is, wacht hier nog altijd op zijn eerste uitvoering), sinds Cornelis een kring van
Bruckner-bewonderaars om zich concentreerde, genoeg om een zaal te vullen, en
voor wie de Vijfde met Zesde ook nog nieuwigheden zijn. Maar men greep in. En
ik ducht, dat men opnieuw in zal grijpen, wanneer ik ging beschrijven, hoe Evert
Cornelis, die fijne, sensitieve, melodische manier van dirigeeren, welke hij openbaarde
in den tijd, toen hij bij voorkeur musiceerde met werk van Debussy, Diepenbrock,
Ravel, Roger-Ducasse, Bruckner, gisteravond bij de Derde op dezelfde artistieke en
zangrijke wijze heeft toegepast. Hier klinkt het beroemde orchest zooals het klinken
moet: rustig, in een schoon en beheerscht geluid, lyrisch en mild tot in de fortissimo's.
Wij weten en beseffen dit allen. Maar ik begrijp niet, waarom de bewonderaars, die
Evert Cornelis zonder twijfel heeft, en waard is, dulden, dat hij, zooals het vorig jaar
gebeurde, plotseling uitgeschakeld wordt, of, wat óók gebeurde, met een serie van
de onbeduidendste programma's voor het publiek komt, waarom zij dit verdragen,
terwijl iedereen weet, dat ‘men ingrijpt’, en niet de hulp der dagbladen vragen, om
den eenigen dirigent van het Concertgebouw, die noviteiten kan repeteeren
(Mengelberg immers reist en Dopper componeert), die enthousiasme heeft voor
interessante programma's, het recht te doen wedervaren, dat hem als kunstenaar
toekomt. Het lijkt mij toe, dat die bewonderaars te dikwijls vergeten om op deze
wijze een normale en vruchtbare actie te steunen.
Over Bruckners Derde schreef een jaar terug een der bekendste Duitsche
muziekbladen: ......‘das große Ganze der D moll-Sinfonie kam doch neulich zu
überwältigender Geltung; am meisten in dem hinreiszend gespielten Scherzo (nach
dem sich die Musiker von ihren Plätzen erheben muszten) und in dem einst wegen
seiner scharfen Stimmungskontraste so vielumstrittenen, hoch-dramatisch wirkenden
*
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Finale, dessen wie in Granit gehauenem uniformen Schlusztakt auf Tonika und
Dominante d - A - D (das gewaltige Hauptthema des ganzen Werkes
zusammenfassend) man der Zeit entsprechend die Worte unterlegen könnte; “W i r
h a l t e n d u r c h !”
Jedenfalls war man durch diesen lapidaren und gleichsam kriegerisch-patriotischen,
echtesten Bruckner-Schlusz in der rechten Stimmung.’
Voor het Concertgebouw zal dit citaat geene reden zijn om Bruckner te verbannen
en zonderlinge uitlatingen, gelijk bovenstaande, doen onze sympathieën niet
verminderen.
De uitvoering was prachtig en had een ongewoon succes.

Aldo Antonietti (Concertgebouw, kleine zaal) [Tartini, Mozart,
Corelli en Pugnani-Kreisler]
Men heeft eenmaal gezegd, dat hij tot de allergrootsten behoorde. Toen was hij
misschien nog klassieker en verhevener dan nu. Misschien nog meer antiéke Thanatos
met die lichte teleurstelling om de zingende lippen. En misschien behoort Antonietti
wel tot de allergrootsten. Hij is nog even geïsoleerd als de legendaire koningen en
koninginnen, die zich ééns per jaar vertoonden aan de wereld. Hij komt niet uit zijn
ivoren toren. Zijn terracotta-plaat droomt en mediteert. Waarover? Niet over het
enkele concert, dat hij 's winters geeft. Niet over de Amsterdamsche muziek, welke
hem natuurlijk weinig interesseert. Dus over onbekendheden, en wie weet, welke
sublieme onbekendheden? Ik weet het niet, en erken, dat ik niets begrijp van deze
psyche, die ik nog niet gevonden heb, en dat dit graf van geheimzinnigheid voor mij
een raadsel is.
Dan maar alleen het vioolspel. Antonietti had last van zijn snaren. Ik hoorde reeds
menig violist schelden op de hedendaagsche Duitsche snaren, welke eindeloos rekken
of breken en waarom zou 't niet waar zijn? In 't Concertgebouw knapten er nooit
zooveel als dit najaar. En zelfs een onbewogen man als Antonietti krijgt aarzelingen
van een detoneerend instrument. Zoo'n kleine beving in den laatsten streek van
Tartini's Grave is men niet gewoon van een Antonietti. Er waren nog andere, zulke
nerveuse nietigheden en ik memoreer 't even om te bewijzen aan welk een volmaakt
spel hij ons wende. Verdwaalde tonen, die niet aanspreken te midden der overige
kristal-geluiden, – bij welken anderen virtuoos zouden ze opvallen?
Mozart's Rondo, de cadens uit Corelli's Folia en het Preludio et Allegro van
Pugnani-Kreisler troffen me het meest. Antonietti heeft eene neiging om de achttiende
eeuwsche muziek in eene hooge contemplatieve stilte te zetten en de neiging om
veel mit dem Hauch te spelen, de snaar maar èven te streelen met een paar haren van
den stok, maakt ze nog strakker, bleeker en stiller. Dan staat hij te midden van het
mysterie en verlangt veel van ons geduld. Doch de melodie is zoo rechtlijnig en het
tempo zoo statig-langzaam, dat het ten laatste alle sanguinisme overwint en
hypnotiseert met kalmte. Ik geloof, dat Antonietti een aanbidder is van het Getal.
Dat hij de stokverdeeling uitmeet tot millimeters is zeker.
Aan de viool deze ondoorgrondelijke, aan den vleugel Jetty Mossel, een beetje
hard en soms onaccuraat, maar jong en schalksch, waarmee zij talrijke bloemen
verwierf. Als Antonietti met Jetty Mossel blijft spelen, moet hij een clavecimbel
nemen als begeleidingsinstrument. Dat zou alle hardheid opheffen, geheel aanpassen
bij de kleur van zijn toon en wellicht bij de kleur van zijn temperament.
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Arnold Földesy (Concertgebouw) [Dvoraks Celloconcert]
Hoewel Arnold Földesy reeds op negenjarigen leeftijd de violoncel als instrument
koos, David Popper tot leermeester had, als zeer jong kunstenaar concertreizen maakte
naar alle overzeesche gewesten, daarna in een orchest kwam, toen in een tweede en
zich nu wederom aan het ‘solospel’ gaat ‘wijden’, hoewel al dit wonderbaarlijks in
het programma staat gedrukt, kon ik me niet laten overhalen om dezen nieuwen
ambulant ook maar een graadje hooger te achten dan een der goede violoncellisten
van ons Concertgebouw-ensemble. Arnold Földesy kent zijn techniek, hij heeft een
toon van zeer normale qualiteiten, een even normalen smaak en over 't algemeen
geen ongewone menschelijke vermogens. Dat hij recht uit Buda-Pest komt, is niet
ongelooflijk, maar van Tsjechische muziek heeft hij de eerste beginselen nog niet
geleerd en Mengelberg toonde tienmaal meer Tsjechisch temperament dan Arnold
Földesy, die de gewoonte had om alle tempi te trekken en eene lyriek gaf, welke mij
te droog, drenserig en sentimenteel klonk. Ik kan dus niet het minste kwaad van hem
zeggen, maar een buitengewoon violoncellist is hij niet.
Waar Mengelberg het orchest had van Dvorak's prachtige concert, waar Louis
Zimmermann den viool-solo aanstreek van het laatste deel - daar hoorde men
kunstenaars. Want Földesy zweeg niet of hij werd weggespeeld en men dacht niet
eens meer aan hem. Dat orchest en dirigent indrukwekkende dingen deden, maakte
een merkwaardigen middag van deze uitvoering en dat Földesy hen niet eens uit de
verte kon volgen, is zijn grootste tekort. Hoe minder van deze ambulanten, die zich
nog aan het solospel moeten wijden, hoe beter.

Nederlandsche Opera: Carmen (Paleis voor Volksvlijt)
Alles was ‘jeugdig-dramatische sopraan’ geworden: Micaëla, Frasquita, Mercedes,
Carmen. En de jeugdig-dramatische sopraan, die pas de stille Margaretha speelde,
trad nu op als onweerige Carmencita. Ik zie haar nog het tooneel over schrijden bij
de première van Faust: rustig en onverstoorbaar als een tank. Ik zag haar de vorige
week terug in denzelfden Faust: daar was beweging en vibratie gekomen in die
overweldigend-houten zedigheid, maar eene rol, overlegd, gestileerd en levend, werd
het niet. Nu deze salto mortale.... Hoe lang zou zij er over gedacht hebben? In drie
weken prepareert men geen Carmen. Wie heeft haar den onmogelijken raad gegeven?
Wie is de schuld van deze vergissing? Wie liet de zangeres al deze nuttelooze en
onvruchtbare moeite doen? Margaretha leerde wat springen en armzwaaien, zij tracht
te heupwiegelen en arabische buikdansen te suggereeren, zij maakte verleidelijke
halsjes, satanieke oogjes, wuifde met de tamboerijn, trachtte te doen alsof zij
castagnetten in de vingers had... en ik kan me voorstellen dat welgezinden, en ik ook,
dat voor acteeren houden, ofschoon men niet ééne natuurlijke, onbewuste lijn gezien
heeft in de figuur. Maar de stem, heeren directeur adviseur en kapelmeester, de stem
der Carmen-melodieën? Het onweerige, onberekenbare, onvermijdelijke, het
hypnotiseerende? Het donker-diepe accent, de grillige zwoelte, de samengepakte
expressie en de bezetenheid? Ik heb Margaretha de vorige week nog prachtig zien
sterven in haar kerker en met veel talent in eene extase zien staan; dat was uitstekend.
Doch deze Carmen van mej. Helene Horneman - kom, dat is niet serieus meer, dat
is juist het tegenovergestelde van Carmen en men kan haar aanleg wel beter gebruiken,
dunkt me.
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En verder? Ik durf er nauwlijks iets van zeggen. Er was geen achtergrond; alles
stond in één tonaliteit. Het verliep koel, geleidelijk en men was blij, dat het zonder
ongelukken ging. Cris de Vos als Don José kwam pas op dreef in het derde bedrijf,
toen de lyriek achter den rug was; de Escamillo scheen Anton Dirks niet te liggen;
het klonk hem te laag om juist geaccentueerd te zijn; wij hebben Annie Ligthart nog
niet zoo onzeker, onvrij gezien en flakkerend van klank; waar was haar meesterschap?
de Zuniga van Coen Muller voldeed niet; dat bleef te joviaal, te rammelend en te
verbrokkeld; J. van Bijlevelt's Dancaïre was heesch en hortend; het zigeuner-quintet
miste evenwicht, fijnheid, afronding en vooral klankschoonheid. Zelfs het ballet bij
Lilas Pastia mislukte, want vooral in 't begin hadden Elsa Dankmeyer, Hortense
Valesco en Betty Brouwer een rythme, dat niet overeenstemde met het orchest en
dat ondanks goed-bedoelde pogingen niet meer tot harmonische samenwerking raakte.
Koor en orchest achter de scène hadden in het vierde bedrijf fatale momenten, en
zoo waren er vele teleurstellende détails, welke de habitue's der Italiaansche en
Fransche Opera niet nieuw zijn, maar die daar altijd werden opgeheven door de
Carmen, door den Don José of door eene soort van bezieling in het geheel, een zekere
natuurlijkheid van musiceeren, die eigenaardigheid van rasechte voeling met het
gegeven, welke men hier bijna systematisch afdempte. Er was maar één troost: de
verzorgde koren, de nieuwe regie en het orchest, zooals het de verschillende
intermezzo's gaf. Dat waren geen onverwachte accenten, het was niet onweerstaanbaar
van leven maar het klonk gaaf, àf en veilig.
Deze Carmen-opvattingen zullen niet veel voorstellingen halen met volle
Paleis-zalen als gisteren, want de fouten, welke gemaakt werden in de verdeeling,
zijn t e p r i n c i p i e e l . Wie van deze fouten de auteur is, moeten heden de directeur
Koopman, de adviseur De Vos, de regisseur Engelen en de kapelmeester Van Raalte
maar onder elkaar uitmaken. Ik acht mij daartoe niet bevoegd, omdat ik van alle
toevalligheden niet op de hoogte ben. Ik geloof Van Raalte echter niet te kort te doen
wanneer ik meen, dat deze felle, diabolieke en zuidelijke muziek niet in de lijn valt
van zijn temperament. Ik wil dat later nog eens analyseeren met alle respect voor
zijn zeer degelijk kunnen. Wanneer hij verstandig is, houdt hij zich aan de opera
seria en draagt Carmen spoedig over aan zijn collega Richard Heuckeroth. Ik verwacht
veel meer van Van Raaltes Lohengrin of Fidelio.
En aan het einde van deze bespreking moet iets gesignaleerd worden, wat bijna
ergerlijk is: de versche vertaling, op naam van N.H. Wolf, welke niet gezongen wordt,
maar die men gedrukt koopt.
Ziehier een voorbeeld uit Carmens Habanera:
‘Ja, de liefd' is van alle zaken
Het minst te brengen onder dwang;
Zij bedriegt hen, die vurig haken,
En komt toch niet, al roept men lang.
Zij verhoort geen beê, minacht de vloeken,
De een spreekt veel en d'ander zwijgt......
'k Heb den laatste mij verkoren,
Hij zegt niet veel, - ik houd van hèm.
'k Bemin! 'k Bemin!
De liefde is een rare zaak!
Zij biedt den menschen veel vermaak!......
Als jij niet mij bemint, bemin ik jou!
Neem je in acht als ik bemin!’
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Dat is óók niet serieus meer.

Rient van Santen (Concertgebouw, kleine zaal) [Caccini en
Monteverdi, Mélodies populaires grecques van Ravel, noviteiten van
Bernhard van den Sigtenhorst Meyer]
Hij leek me oud geworden sinds het vorig jaar, de smachtende tenor. In het natte
geluid, dat met de zoetste aandoeningen gesnikt of gezucht wordt, zijn allerlei barsten
gekomen en ik geloof - werkelijk - dat hij ze in eere houdt, cultiveert en ontwikkelt,
die barsten, met de piëteit, welke men heeft voor een ruïne. En het zal interessant
zijn hem voor onze oogen te zien vermolmen. De valsch geïntoneerde noten zullen
zich nog meer opstapelen dan gisteravond, het mezza voce nog delicater en
langduriger worden en wanneer hij drie- of viermaal per concert eene keel opzet, zal
dat veel schrapiger klinken dan de stem van den jongen die ijs verkoopt. En wij zullen
dit Rient van Santen, die ‘Van Manen en Zonnen’ schreef (metrisch proza) en doeken
schilderde, veroorloven, zelfs gaarne veroorloven, omdat zijn optreden in de
concertzalen zéér ephemeer zal zijn en omdat een beetje literatuur op onze podiums
toch altijd eene aardige variatie is bij alle notenkrakerij. Maar wanneer hij zoo
doorgaat met het ontwikkelen van barsten, komt er van zijn tenor natuurlijk niets
terecht.
Hij zong van de vroegste Italianen: Caccini en Monteverdi. Er waren jonge
zangeressen in de zaal en zij hebben deze mooie, edele muziek misschien opgemerkt
om uit te voeren. Hij zong drie Grieksche volksmelodieën, welke bewerkt zijn door
Maurice Ravel. Dat is vol sublieme en vermurwende accenten van passie. Wie heeft
ras en temperament genoeg om deze vocero's hier te zingen als kreten, maar met een
schoone stem?
Hij gaf, gelijk het vorig jaar, weer noviteiten van B. van den Sigtenhorst Meyer:
vijf stukken metrisch proza uit ‘Van Manen en Zonnen’. Het juiste woord staat in
deze kunst niet altijd op de juiste plaats, de zinnen hebben weinig klank, de lijn is
niet erg melodisch gerythmeerd, de inhoud blijkt wat schraal, maar Sigtenhorst zal
zijn vertolker hebben willen eeren door zijn auteur en had slechtere dingen kunnen
kiezen in onze ongelijke letterkunde dan deze vluchtige aquarelletjes. Hij zette ze in
een zeer muzikaal fluïdum, rag-teer meestal van klank, met ijle zwenkingen en
zwevingen. Zijne rythmiek is nog te ouderwetsch en star, zijne declamatie van den
tekst te rethorisch, met vele van die onderstrepingen, wier naïeve pathos gebruikelijk
is, maar niet van goeden smaak, hij kwam in zijn beste momenten weer niet over
Debussy's Pelléas et Mélisande heen, maar het is zeer talentvol en zangerig werk,
waarin wellicht het nieuw geluid verschijnt op een goeden dag.
De auteur begeleidde zelf als uitstekend pianist met veel nuances.

Kathleen Parlow (Concertgebouw, kleine zaal)
Vroeger reisde Kathleen Parlow van Philadelphia over San Francisco naar New-York,
nu van Hengelo over Eindhoven naar Amsterdam, vertroeteld door haar impresario
Augustin, want zij is een der zeer weinige virtuosen, die op 't oogenblik niet vertoeven
in Amerika en overal maakt zij volle zalen. Gisteren - onbedaarlijk applaus en dus
onbedaarlijke emotie. Wij kennen haar van jongs af, wij hebben nog allerlei oude,
verbleekte portretten en zoo'n vurige herinnering. Of zij vooruit is gegaan en of zij
haar spel verdiepte? Welke virtuoos kan vooruitgaan en wat noemt ge verdiepen?
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Alles is oogenblikkelijk. Een warme, snikkende toon op de re-snaar treft den een,
den ander een bijtend arpeggio. Er waren liefelijke verten in het concert van
Wieniawski, dat zij speelde; even ritselde de ontroering langs het gelaat en soms
verteederde men tot in het hart; het rythme der Mazurka's en Polonaises, de
melancholie van den Slavischen dans en het Indiaansche Lamento drongen door
merg en been (zigeunerweemoed en grilligheid van Dvorak) en men volgde Debussy's
wals ‘La plus que lente’ met nieuwsgierigheid en emotie; alle accenten waren er, op
alle snaren.
Gelijk ik zei, eene volle zaal, weinig bloemen, maar zonder twijfel zeer hartelijke,
en een enthousiasme, dat de virtuose buitengewoon eerde.

[Vera Schapira in de Burleske van Strauss en de Fantasie hongroise
van Liszt, Mengelberg meesterlijk in de Tweede symphonie van
Saint-Saëns en Roussels Le Poème de la Forêt]
Vera Schapira bereikt een maximum van kracht met een minimum van inspanning.
Zij zou b.v. den vleugel, zonder dat men het aan haar uiterlijk merkt, in stukken
kunnen slaan. De pianiste speelt ook alles, tonen van geweld en tonen van zachtheid,
met eene volmaakte zelfbeheersching en onpersoonlijkheid. Zij bezit eene voldoende
techniek om alles te wagen en dit wil natuurlijk zeggen eene fameuze vaardigheid.
Haar toon is mooi in de weeke tinten tot aan het mezzo-forte, maar forte en fortissimo
klonken mij te droog, te heesch en veel te weinig zangerig. Waar kracht en tempo
gegeven werden, zag zij er ook niet tegen op, om, wat men noemt, een beetje te
knoeien. Het trof mij in de burleske van Richard Strauss, de Hongaarsche Fantasie
van Liszt was op de kritieke momenten niet te controleeren. Met deze Fantaisie
hongroise van Liszt is Vera Schapira goud waard geworden. Zij nam een razend snel
tempo waarmee een climax geprobeerd werd, welke niet heelemaal lukte. Toen de
glissandi echter kwamen, uitgevoerd met een brille, waarvan ik de brutale
goedkoopheid niet zou durven beschrijven, was het grootste gedeelte der zaal
veroverd. Er waren naar schatting 2500 menschen (stampvol) waarvan minstens
1500 gejuicht en geapplaudisseerd hebben als bezielden. Vera Schapira, wier
technische waarde ik geen oogenblik ontken, heeft mij geen seconde geboeid, omdat
alle verfijningen, alle nuances en alle psychische accenten, welke de muziek verheffen
tot méér dan een schitterende opeenvolging van geluiden, omdat alle bezonnen
schoonheid, alle poëzie, welke verder reikt dan de dagelijksche ervaring, haar vreemd
zijn. Doch wanneer minstens 1500 menschen eindeloos bezield zijn, constateert de
criticus en verder niet. Vera Schapira's zijn eene zeldzaamheid in het Concertgebouw
en dit maakt een Preek voor de Visschen dubbel overbodig. Doch wie iets
wonderbaarlijks wil bijwonen ga haar Zondagmiddag hooren.
Mengelberg en het orchest hadden een van hunne allerdoorluchtigste avonden. De
subtiliteit, de innerlijke vervoering, de geestigheid en het vuur, waarmee Saint-Saëns'
tweede symphonie gespeeld is, gaat alle beschrijving te boven. Daar is Mengelberg
de kunstenaar van de lichtste, de meest aetherische klaarheid en warme glanzen. Wat
na Mahlers Zesde zeggen wil, dat geen enkel gebied van het menschelijk leven hem
vreemd blijft. Het détail en het geheel van dit verrukkelijke en charmante werk waren
beiden even subliem. Ik zou in die heerlijkheid van raffinement en poëzie, geene
noot kunnen citeeren, welke geen ziel droeg,
Van Albert Roussel's symphonie ‘Le Poème de la Forêt’ kennen wij nu drie deelen.
Ontbreekt nog het slot: ‘Faunes et Dryades’. Daar Vera Schapira Zondag wederom
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speelt, heb ik alle hoop, dat Mengelberg ook Roussel's symphonie in haar geheel
opvoert. Roussel vertegenwoordigt eene parelgrijze schoonheid van de edelste
intonatie, eene superbe techniek van de edelste distinctie, een coloriet, dat uit die
parelgrijze grondstemming opgloeit in de tooverachtigste wisselingen, maar het is
niet prettig om over een werk te schrijven dat men niet compleet kent. Dat Roussel
een groot meester is, heeft ieder ingezien of aangevoeld. En Mengelberg, die de 1500
bevredigt, bevredige ook de 1000. Zelfs de symphonie van Saint-Saëns willen wij
opnieuw hooren, zóó onovertrefbaar uitgevoerd.

Muzikale Kroniek III - Willem Mengelberg
Wij zijn de minderheid. De minderheid, die Meugelberg steunde bij elke nieuwe
daad, bij elk nieuw waagstuk, dat hij ondernam; die hem steunde, toen hij Mahler
nog dirigeerde voor half-leege zalen; die Debussy hielp aan korte, maar felle triomfen,
toen Mengelberg den grootmeester op zijn programma's nam. De minderheid, die
vehemente polemieken uitvocht voor Mengelberg; die hardnekkig zijne zijde en die
van het Concertgebouw koos, toen in Den Haag de plannen opdoken van een
‘Beethovenhuis’; de minderheid, die deze plannen definitief deed mislukken, welke
zoowel tegen Mengelberg als tegen het Concertgebouw gericht waren. Wij tellen
misschien honderd, misschien duizend leden, wij hebben geen vereenigingsleven,
geen samenhoorigheid en geen statuten; wij uiten ons onafhankelijk van elkaar en
ieder op zijn eigen houtje; maar wij vinden altijd aanknoopingspunten, herkennen
elkaar in onze sympathieën, wij zijn eensgezind en bereikten altijd ons doel, omdat
het altijd reëel of rationeel en nooit reactionnair is. Wij, met onze honderd of duizend
leden, zijn ook de minderheid, die altijd, vroeg of laat, meerderheid wordt, omdat
wij ons niet roekeloos tegen talentvolle mannen keeren of tegen geniale kunst
(daarvoor hebben wij onze gezamelijke intuïtie), omdat wij ons onuitputtelijk
levenskrachtig enthousiasme bezitten, omdat wij ons niet bezighouden met
persoonlijke aangelegenheden of intriges, omdat wij slechts één doel kennen, dat
misschien een beetje idealistisch lijkt, maar dat ons meesleept: de schoonheid, welke
wij liefhebben. De liefde was nog nooit nutteloos. Wij weten ook, hoe men
onzichtbare, verstrooide energieën vergaart en aanwendt, hoe men latente stroomingen
opvangt en kracht geeft, hoe men van droomen en vage stemmen werkelijkheid
maakt.
Die minderheid is nu in oppositie tegen Mengelberg.
Hij moet ons goed begrijpen. Het ontbreekt ons aan geen enkele vereering of
waardeering voor den dirigent. Wij zijn b.v. niet zoo kleingeestig om hem te verwijten,
dat hij partituren van Beethoven retoucheert, als hij er niet te veel tijd mee zoek
brengt. Een meester met phantasie en intellect, die Beethovens werken tallooze malen
leidt, moet zich kunnen varieeren. Dat is een levensbehoefte en getuigt slechts van
de intensiteit zijner gedachten. Trouwens, men verdoekt, vernist, restaureert de
kostbaarste schilderijen van Rembrandt, van Hals en Beethoven kan datzelfde dikwijls
noodig hebben. Wij verwijten Mengelberg niet, dat hij zijn heele vurige temperament
uitschudt over componisten, die het niet verdienen of niet waard zijn; wij laten die
lusten aan de kleine fronde, welke haar levenloosheid niet verkroppen kan tegenover
den Magiër. Wij laten hem zijne autocratische bewindvoering, wanneer ze in de
goede, vruchtbare toekomst voert, omdat wij, als hij eenmaal dood is, niet wenschen
te jammeren, gelijk er gejammerd werd bij het lijk van Mahler. Wij eerbiedigen en
vereeren dus den kunstenaar -, eenvoudig omdat hij een artistieke macht is en omdat
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wij voortdurend weer staan tegenover zijne onontkoombare, onvermijdelijke
betoovering. Want hij doet altijd weer sublieme dingen.
Mengelberg heeft zichzelf echter in onze muziek langzamerhand gesteld als
probleem en wij willen dit even objectief en onbevooroordeeld onderzoeken, als wij
hem onbevooroordeeld bewonderen. Laten wij eerst vaststellen, dat de positie van
Mengelberg onaantastbaar is:
1e. Omdat niemand hem zou willen missen en wij allerminst, zooals uit menig
artikel in de ‘Telegraaf’ gebleken is;
2e. omdat Mengelberg zelf niet zou willen gaan, daar hij wel weet, en ook bij
menige officieele gelegenheid gezegd heeft, dat hij nergens een volmaakter en
subtieler instrument zou vinden om te dirigeeren dan het Concertgebouw-orkest;
3e. omdat het bestuur grootendeels bestaat uit zijn persoonlijke vrienden, die hem
onvoorwaardelijk steunen;
4e. omdat 70% van het publiek gewend is om tweemaal per week bij gratis vuur
en licht behagelijk te dommelen en er niets om geeft of Mengelberg hun eens in de
maand of eens in de week dezelfde symphonie voorspeelt, daar zij integendeel
dankbaar zijn bij de meest gebruikelijke repertoire-stukken precies te weten wanneer
het slotakkoord komt, waarna zij door eenig passend handgeklap aan zichzelf hunne
identiteit kunnen bewijzen, vóór zij gaan converseeren in... ‘de corridors van het
gebouw’.
Wanneer er dus in de pers of door bedankende abonné's geprotesteerd wordt tegen
de slaapverwekkende programma's van Mengelberg, waarmede de werkelijk
universeele muziek-kennis, welke men van een eerste-klas-instelling als het
Concertgebouw zou mogen eischen, in geen enkel opzicht wordt bevorderd, en
waardoor Mengelberg afgedaald is tot den rang van den ouderwetschen ‘virtuoos’,
die 20 of 40, of desnoods nog een paar nummers meer van buiten geleerd heeft, die
hij onophoudelijk afdraait, wanneer daartegen geprotesteerd wordt, dan kan dat
Mengelberg volstrekt onverschillig zijn, want als zakenman weet hij heel goed, dat
zulk een protest hem in zijn positie niet het meeste nadeel kan berokkenen. En
iedereen weet, dat hij een zeer goed zakenman is. Maar toch zou men hem ongelijk
doen als men meende, dat hij in zijn functie niet meer ziet dan een zaak. Integendeel,
hij is een te groot kunstenaar om genoegen te kunnen nemen met de meegaandheid
van een welwillend bestuur en de sommolentie van de grootste helft zijner
toehoorders, hij zal als k u n s t e n a a r wel degelijk rekening willen houden met de
wenschen der minderheid, der toehoorders, die hem nieuwe indrukken vragen, die
hem verzoeken, de vertolker te zijn van de nieuwe gedachten in de muziek, die
eischen mee te leven in de groote kunst van onzen eigen tijd, van die m i n d e r h e i d ,
die hem gesteund heeft, toen hij voor het eerst met Mahler, Strauss, Diepenbrock,
Moór en andere wegbereiders tot het publiek kwam en toen hij tegen lauwheid en
routine dien steun noodig had.
Men heet Mengelberg een Duitscher, van Duitschen oorsprong, en dat hij dus door
herediteit en opvoeding meer sympathie heeft voor muziek, die uit Duitschland komt
(als men onder dat begrip gemakshalve ook Beieren en Oostenrijk wil verstaan) dan
voor eene andere, zou niemand hem kwalijk behoeven te nemen. Doch dat is nog
zoo zeker niet, die voorkeur zou ook wel routine kunnen zijn. Waarom? Omdat de
rasechte doorsnee-Duitscher nooit bewijzen gaf van eenig bijzonder
associatie-vermogen met Mengelbergs muzikale inzichten. Maar - Mengelberg is
ook Nederlander, zelve zegt hij het graag in interviews, en in zijn tweede vaderland,
in Amsterdam, waar kunstbeschermers en publiek te samen de schoonste positie op
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dit gebied, die er in Europa is, aan hem hebben toevertrouwd, daar moest hij ook de
v e r p l i c h t i n g voelen, om al wat er leeft in de rijpere en in de jongere
toonkunstenaars, zoowel onder de scheppende als onder de herscheppende, tot
uitdrukking te brengen, den groei van het levende geslacht te bevorderen en de enorme
gaven, die men bij zooveel Nederlandsche kunstenaars vindt, aan te moedigen, te
steunen en tot rijpheid te brengen.
Dit is een van de wenschen der minderheid. En het is een wensch, wier vervulling
in het belang is van Mengelberg zelf.
Hoe was de positie van Mengelberg in het buitenland vóór den oorlog? Hoe zal
zijn positie daar zijn na den oorlog? Hij had en heeft in Frankfurt, dank zij eenigen
intelligenten kunstvrienden, een prachtige betrekking, maar de eerste goede recensie
moet hij nog lezen in een Duitsche krant. En wat deed Berlijn voor hem, den
voorvechter van Strauss? Is het den keizerlijken kapelmeester ooit gelukt Mengelberg
in Berlijn triomf te laten behalen, zooals wij ze hier aan Strauss ontelbare malen
hebben bereid? En Weenen? Heeft Weenen ooit aan Mengelberg de gelegenheid
gegeven één werk maar van Mahler te dirigeeren, van Mahler, die de uitvoeringen
van zijn werken hier, door Mengelberg ingestudeerd, als hoogtepunten in zijn leven
begroette? En denk daarbij eens aan Petersburg, Moscou (het ‘achterlijke’ Rusland!),
aan Londen, Parijs en Rome! Hoe heeft men daar in de fijngevoelige landen der
Entente de meesterhand van Mengelberg gehuldigd en geëerd! En na den oorlog?!
Wij zullen ons niet aan voorspellingen wagen, maar het staat wel vast, dat de
zegevierende Entente weinig sympathie meer hebben zal voor den dirigent, die in
deze ook voor de Nederlandsche kunstenaars zeer moeilijke jaren n i e t s voor zijn
landgenooten heeft gedaan, hoewel bij alle volken door de geweldige botsingen de
patriottische instincten zijn wakker geworden; die ook niets heeft gedaan voor de
kunstenaars, noch voor de componisten, noch voor de uitvoerenden der
Entente-landen; die ook niets heeft gedaan voor zijn kunstbroeder uit Spanje (een
neutraal land!), die zoo jammerlijk omgekomen is en in alle landen bekend was
behalve bij ons.
Het is eene ingewikkelde zaak en het is moeilijk bij eene zoo ingewikkelde zaak
tot een conclusie te komen, maar tot slot zou men toch dit willen zeggen, dat een
individu ook dan voor zichzelf eerst het hoogste bereikt, wanneer hij zich in dienst
stelt van een groote gedachte, van een taak, die verder reikt dan hem zelf.
Mengelberg kàn verder reiken dan zichzelf en bewijst het herhaaldelijk. Hij kent
nu de wenschen der minderheid, die óók wenscht hem te bewonderen en wij gelooven,
dat de conclusie niet aan ons, doch aan hèm is. Hij staat in den bloei van het leven
en bereikte waarschijnlijk nog niet het hoogtepunt van zijn werkkracht. Hij doodt
zichzelf, wanneer hij niet voorwaarts ziet in de toekomst, die zeer duidelijk is.

Kon. Oratorium-Vereeniging: Requiem van Verdi
Men schrok even bij het zien van mevrouw Anna Stronck-Kappel: zij is spier-wit
geworden. Alle zangeressen, die wij hooren onder onze landgenooten, zijn nu
vergrijsd: mevrouw Noordewier-Reddingius, mevrouw De Haan-Manifarges,
mevrouw Stronck-Kappel, mevrouw Tilia Hill....... (er zijn er nog meer) en bij allen,
mevr. Noordewier uitgezonderd, komt men tot dezelfde treurige waardeering: ja,
haar stem heeft wel een beetje geleden. En dan zijn wij nog mild, omdat het ons, als
publiek of als critici, eigenlijk niets aangaat. Maar hoe zal de gemoedstoestand zijn
van onze jonge zangeressen, die eene prachtige stem hebben en er les mee moeten
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geven in plaats van te zingen? Want het is in ons land overal dezelfde gedragslijn:
wanneer men geen vreemdelingen laat optreden, dan neemt men vergrijsde veteranen:
bij Tierie, bij Mengelberg, bij Schoonderbeek.
Een zonderlinger solo-quartet dan gisteravond hoorde ik nooit: twee Italianen
(Mazzoleni, Reschiglian) en twee Nederlanders (mevr. De Haan en mevr. Stronck).
De antithese was onvermijdelijk. Men kon linguïstische studies maken in de uitspraak
der klinkers, muzikale studies in de twee soorten van klank-vorming, twee soorten
van rythme, van voordracht, van passie. Overal hoorde men hetzelfde dualisme: een
Italiaansche en een Hollandsche Verdi; nergens kwam men tot de eenvoudigste
homogeniteit of tot de simpelste eenheid van stijl. Er scheen ook niet naar getracht
te zijn en het is mij een raadsel, hoe Tierie dat kan rechtvaardigen. Het solo-quartet
zong geen maat, waaruit niet bleek, dat men te weinig gerepeteerd had. Mazzoleni
was verreweg de beste van timbre, Reschiglian de muzikaalste en de hartstochtelijkste,
mevr. De Haan zeer slecht gedisponeerd en bijna zonder expressie, mevr. Stronck
geheel onbevredigend, vooral in de hoogte. De octaven voor alt en sopraan in het
Agnus Dei waren bijna onverdraaglijk van intonatie.
De prestaties van het Concertgebouw-orchest staan ditmaal bovenaan en daar 't
weer 't oude liedje was: 's Zaterdags Den Haag, 's Zondagsmiddags Amsterdam, 's
Zondagsavonds Verdi, is die onvermoeibare frischheid zeer vermeldenswaard; het
artistieke enthousiasme, waarmee het orchest zich aan de muziek geeft misschien
nog meer, want voor al dat ‘losse werk’, (repetities, generale repetitie, twee
uitvoeringen) krijgen de heeren geen cent betaald.
Het koor heeft onder leiding van Tierie goed gezongen. Hoogtepunten waren de
inzet van het Dies Irae en de Sanctus. Dat niet alles bevredigde ligt niet aan het koor.
Het stemmen-materiaal is buitengewoon voortreffelijk en met zes maanden training
kan het op het peil gebracht worden van het Toonkunst-koor. Maar voor die training
schijnt Tierie evenmin de man te zijn als voor een trouw-gestileerde uitvoering van
den I t a l i a a n s c h e n Verdi.
Over het Requiem zelf spreek ik liever niet: het is een onverwelkbaar meesterwerk,
doch bij de analyse zou het telkens luiden: dàt was er niet in de uitvoering, dàt niet
en dàt niet.
Deze eentonigheid zou te bitter stemmen en het koor der Kon. Orat. Ver. heeft dat
niet verdiend.

Fransche Opera: Carmen
Men kan de houding van den directeur der Fransche Opera die hier Carmen geeft,
één dag nadat de Nederlandsche Opera hier Carmen gaf, niet goedkeuren. Wij gunnen
hem veel voorspoed, maar hij moet ons niet met voorbedachten rade in de wielen
komen rijden, omdat dit niet in overeenstemming is met de welwillendheid, waarmede
wij den heer Roosen altijd begroet hebben noch met de levenskunst en de
ridderlijkheid, welke wij voor zijne beste eigenschappen hielden.
Wanneer de heer Roosen het evenwel toch nog noodig mocht vinden om zijn
gezelschap ter concurrentie uit te sturen met een pas opgerichte opera, laat hij dan
korte metten maken. Hij wordt gesubsidieerd met 60.000 gulden en heeft dus een
noemenswaardigen voorsprong. Hij moet het echter niet wagen, om alleen te werken
met de reputatie van zijn troep of met de reputatie van de Fransche kunst in het
algemeen, want wij zullen er niet inloopen.
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De ‘Carmen’, welke ons gisteravond vertoond werd, is de slechtste, die wij tot
dusverre in Amsterdam gezien hebben. Ik weet niet, wat het meest grievend was:
dat men ons, Amsterdammers, zonder daarin door den vollen schouwburg belet te
worden, kan behandelen als domme provincialen zonder onderscheidingsvermogen,
of, dat de goddelijke muziek van Bizet op zulke tartende wijze werd gehoond.
Om het eerste bedrijf te karakterisseeren, naar waarheid zou ik niet genoeg woorden
van afkeuring kunnen bedenken.
Daar was in de eerste plaats een orchest, dat deze partituur niet kon vertolken;
daar was vervolgens een koor, waarvan de afschuwelijke klanken ten slotte een
publieke vermakelijkheid werden, daar was een dirigent (de heer Zeldenrust), die
zijn toevlucht nam tot het houterigste tempo om koor en orchest eenigszins bij elkaar
te houden en de muziek soms nog moest laten verloopen tot een wanordelijk,
ondefinieerbaar gekrijsch, daar was een Don José, die met zijn verouderde stem, zijn
verouderde gestalte, zijn verouderde actie beter thuis hoorde in een zesde-rangs-theater
dan in den Stadsschouwburg, daar was eene middelmatige Micaëla, die in de
algemeene verbijstering alle zelfbeheersching scheen te verliezen.
En de Carmen van mej. Lucia Nordi? Ik heb alle respect voor hare sonore, warme
altstem, waaruit nog veel schoonheid groeien kan, maar haar spel is dat van eene
beginnelinge. Veel cranerie, veel effectbejag en veel smakeloosheid. Alles dik er op
gelegd. Haar tamboerijnen en castagnetten waren ketelmuziek, hare accenten waren
pathetisch, prekerig, verwaten en te zelfvoldaan om maar 't geringste idee te
suggereeren van een betooverende en diabolieke noodlots-Carmen. In het Carmen-type
zal 't insinueerende en de suggestie altijd meer indruk maken dan het uitgesprokene,
laat staan het dik-opgelegde: Carmen is eene bezweerster. De onbeholpen dansen
van mej. Nordi leken naar niets en misten zoowel kunst als naïveteit.
Na het eerste bedrijf herstelde de uitvoering zich eenigszins, daar de
solisten-ensemble's in actie kwamen en eenige leiding konden geven aan koor en
orchest. Maar de Escamillo van Leroux was eene nieuwe teleurstelling; zijne stem
is goed gewèèst, doch volmaakt afgezongen en kon zelfs eenvoudige intonaties niet
meer beheerschen.
Voor grove ongelukken hebben de solisten ons weten te bewaren, geene enkele
slordigheid hebben zij ons echter kunnen sparen. Alles ging vierkant verder en de
hoorder verloor noot voor noot het laatste greintje belangstelling. Ik wil u de oorzaak
noemen van zooveel misdaden op één avond: De Fransche Opera gaf gelijktijdig
Tosca in Den Haag en Carmen in Amsterdam. Doublures van dien aard maakt een
verstandig directeur alleen in kleine stadjes en wij hebben het recht om deze manier
van doen te beschouwen als eene uitdaging.
Wij kunnen deze slechts op ééne wijze beantwoorden: door onzen steun aan de
Nederlandsche Opera. Ik heb mij nooit op een relatief standpunt gesteld en nooit de
praestaties van den directeur Koopman beoordeeld naar een Hollandschen maatstaf.
Wanneer ik echter aan zijne Carmen-vertooning denk, die in dit blad werd afgekeurd,
en haar vergelijk met wat de Fransche troep ons gisteren voorgoochelde, dan moet
ik haar wel zeer bewonderenswaardig vinden. Ik verwacht, dat de Amsterdammers,
met mij deze amende honorable doen; wij erkennen dan slechts, beetgenomen te zijn
door den heer Roosen. Wanneer er geen Nederlandsche Opera was, konden wij dit
niet erkennen.

[Een ouverture van P. Donk]
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Behalve eene ouverture van Glinka, de vierde Symphonie van Glazounow (altijd die
vierde van de acht......) en Don Juan van Richard Strauss, dirigeerde de heer Dopper
eene ouverture van P. Donk.
Wie P. Donk is, werd niet bekend gemaakt. Daar hebben wij ook niets mee noodig
en men verzekerde mij, dat zelfs Dopper het niet weet. Wanneer het programma niet
gemeld had, dat P. Donk geboren is in 1871, dan hadden wij nog vroolijker kunnen
tasten. Ik heb echter niet veel vertrouwen in dat jaartal.
De ouverture heet Les Cadets de Cascogne (wij schrijven Gascogne) en heet
gecomponeerd naar den beroemden Cyrano de Bergerac. Alles is mogelijk. Het is
zelfs mogelijk, dat de vermelde P. Donk den Cyrano gelezen heeft, maar in ieder
geval bladerde hij meer in Wagner en Strauss dan in Rostand. De jonge dame, die
in ‘De Amsterdammer’ zei: ‘Ik zou dezen Nederlandschen toondichter met de keurige
uitgave zijner Fransche composities om de ooren willen slaan’, deze lieve, jonge
dame en sommige journalisten, die zoo beducht zijn, eens iets anders te hooren dan
Schumann en Brahms, konden een verheugden avond hebben, nu Donk het evenwicht
herstelt en natuurlijk niet geoorvijgd behoeft te worden. Wij maken ons zoo kwaad
niet.
De ouverture is een zeer talentvol stuk. Zij klinkt en de polyphonie op
Wagneriaansche basis, wordt door den componist volmaakt beheerscht. De melodiek
is week flirtend, altijd een beetje in de wolken en met veel cadenzeerende wendingen,
die voortdurend worden toegepast. De vindingrijkheid van den auteur gaat de perken
van 1890 niet te buiten, niet in de conceptie, niet in de harmonieën, niet in de
instrumentatie. Even verwondert men zich, dat een auteur in zoo'n kort werk zulk
een menigte trucjes kan opstapelen: zijne hoorn-behandeling, zijne aanwending der
trompetten, de unendliche melodieën der unendliche violen, alles wordt onmiddellijk
cliché, zoodra 't eenmaal is gebruikt. Het zeer talentvolle stuk blijft van eene
verbijsterende gelijkmatigheid zelfs in de langdurige demi-teinte der kleur. En nergens
komt een eind aan.
Dopper dirigeerde een tempo, dat ook al gelijkmatig was en hij dirigeerde precieus
alsof hij voor Roxane zelf stond.
Maar de ouverture had niet het minste succes en dit is het rechtvaardige lot van
verfilmde meesterwerken. Eerlijk gezegd kreeg ik den indruk, dat Dopper een loopje
met ons wou nemen en eens geprobeerd heeft hoever men het met een pastiche
brengen kon. Hij neemt ons wel meer beet.
Maar Donk is een goed-Hollandsche naam. Wie vroeg naar hem om te verschijnen
op de programma's? En waar blijven zij, die men vraagt?

Louis Darnay (Concertgebouw, kleine zaal) [Schubert, Reger, Méhul,
Wolf en Strauss]
Louis Dornay behoort tot de donkerste tenors, die er zijn. Een geluid zonder zon,
zwaar van schaduwen en nevels, een massaal geluid ook, zonder het juveniele
tenor-accent, met breede, compacte golvingen van traag-bewogen klank; een bariton
zou men zeggen, wanneer de stem zich nu en dan niet even concentreerde tot ijler
trilling, wat licht opnam, even stolde tot plastiek in plaats van te zweven op weeke
deiningen, die bijna ondefinieerbaar zijn. Doch Louis Dornay zingt uitstekend in dit
timbre, met goede declamatie, zorgvuldige expressie en een zacht gemoed; het is
niet erg gevarieerd, maar het duurt ook niet lang en hij gaf vele soorten van liederen:
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Schubert, Max Reger, Méhul, Hugo Wolf, Strauss, die door Evert Cornelis begeleid
werd.
Voor een stem met zoo duidelijk omlijnd karakter kan men slechts persoonlijke
gevoelens hebben. Ik voor mij hoor honderdmaal liever een Louis van Tulder, die
zijn antipode is.

Vreemde critiek
In ‘De Amsterdammer’ doet mej. H. van Lennep overvloedige pogingen om mij, en
een collega van ‘Het Vaderland’ onaangename dingen te zeggen. Het is mij niet
duidelijk, waarom een schrijver, die in ‘Het Vaderland’ schijnt genoteerd te hebben,
dat mevr. Dora Zweers-de Louw noten te laag inzette, moet betiteld worden als
‘Kwezel of Kwaadwillige’. Is die zingende dame zoo onfeilbaar en onaantastbaar,
dat een criticus op deze wijze aantastbaar wordt met insinuaties als ‘lasteraar, laster,
vijandige fantasie, vitterij, lasteraarsdurf’ om slechts enkele woorden te citeeren uit
het artikel van mej. Van Lennep, eene opeenstapeling van persoonlijke beleedigingen,
waarvan de schrijfster zelf zegt: ‘I k k a n n i e t s b e w i j z e n e n m o e t h e t
dus in 't midden laten.’
Dat mej. Van Lennep eene adoratie heeft voor mevr. Dora Zweers-de Louw, het
mij euvel duidt, dat ik den heer Zweers niet bovenmate bewonder, dat zij den heer
Ruyneman om de ooren wil slaan met zijne composities, wijl deze afwijken van de
paden haars beaten afgods Bernard Zweers, dat is après tout eene aannemelijke
houding. Mij dunkt echter, dat het onmogelijk moest zijn, dat eene jonge dame in
een weekblad, geredigeerd door verschillende eminente mannen, eene kolom
volschrijft met de ergerlijkste verdachtmakingen, welke zij zelf zegt niet te kunnen
bewijzen. Als critici accepteeren wij gaarne wachters, maar niet zulke aan wie de
allereenvoudigste objectiviteit vreemd is en wier methodes wij zelf niet wenschen
toe te passen.
Wat mijn geval betreft, mej. Van Lennep attaqueert me op mijn stuk over Mad.
Cahier, van wie ik schreef, dat zij de muziek arrangeerde ter wille van haar stem.
Wanneer mej. Van Lennep de noodige ooren had om muziek te critiseeren dan
zou zij o.a. gemerkt hebben, dat mad. Cahier bij de Donderdagavond-uitvoering, op
blz. 132 van de orchest-partituur, tweede maat de lage sol bij de woorden ‘Ich suche
Ruhe’ eenvoudig een octaaf hooger nam. Ieder musicus, die het werk kent en hooren
kan, zal de waarheid van deze opmerking kunnen getuigen. Een wereldberoemde
zangeres, die f 26.80 vraagt voor een les-uur en f 15 voor consult mag zich zulke
gemakkelijke vrijheden niet veroorloven.

Amsterdamsch a Cappella-koor (Koepelkerk) [Averkamps uitgave
van een Mis van Willaert]
Bij een bezoek aan de ‘Illustre Lieve Vrouwe Broederschap’ in Den Bosch vestigde
men de aandacht van den heer Averkamp op eenige in hout gebonden folianten,
welke muziek bevatten uit de zestiende eeuw. Het bleken drukken te zijn van Plantijn
en manuscripten met de stemmen van verschillende missen, door verschillende oude
meesters gecomponeerd: onuitgegeven unica van Willaert, Févin, Ducis en andere
auteurs dier middeleeuwsche tijden. Toen de heer Averkamp dit merkte toog hij
onverwijld aan 't werk, koos één stuk uit, liet het fotografeeren, maakte er een partituur
van en zorgde, dat het aan 't licht kwam als de [?]Ve editie der Vereeniging voor
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Nederlandsche Muziekgeschiedenis. Het was eene mis van Adriaen Willaert, een
onzer groote voorvaderen, die geheerscht hebben over de muziek van geheel Europa
en van Italië.
Zoo werd de heer Averkamp eenmaal in zijn leven begunstigd door het lot en
wanneer dat eene verdienste mag heeten, is hij zeer verdienstelijk geweest. Het in
partituur brengen van een goed geconserveerd handschrift is geen heksentoer en de
leider van het a Cappella-koor zal daarvoor geen bewondering van mij vergen.
Wanneer men het derde deel bezit van Ambros' muziekgeschiedenis dan kan men
uit de bladzijden 517 tot 531 ook de voorrede distilleeren van dezen nieuwen druk,
zonder het orgineel te noemen. De heer Averkamp zal de eerste zijn om mij toe te
geven, dat hij den stijl beter en de vertaling accurater had kunnen maken. Ambros
immers zegt niet, dat de Franschen in 1797 ‘zeldzame handschriften en drukwerken
aan de vlammen prijsgaven’, maar eenvoudig, dat zij de schatten van het archief
smadelijk plunderden en wegsleepten; hij voegt er zelfs aan toe (III, 530, 1e noot),
dat veel van het geroofde later weer terug kwam, voorzien van het stempel:
‘Conservatoire impérial de la musique’.
In zoo'n voorrede had Adriaen Willaert ook duidelijker getypeerd mogen worden.
Ambros kon dat voortreffelijk en schreef goede portretten; waarom kan de heer
Averkamp dit niet of waarom tracht hij er minstens niet naar in plaats van te
imponeeren met gewichtige citaten, waarvan noch hij, noch ik ooit de eerste bron
gezien hebben? Het geeft eene lichte impressie van dilettantisme, wanneer men
aanschouwt, hoe iemand, die voor een geleerde doorgaat, levenslang niets doet dan
op de goedkoopste wijze den wetenschappelijken arbeid van anderen vulgariseeren
en nimmer tot een persoonlijke noot of eene origineele vondst komt... zelfs niet,
wanneer hij door het lot begunstigd wordt. En daarbij de naiefste vergissingen begaat.
Noemt de heer Averkamp, telkenmale als hij een Stabat Mater uitvoert, al jaren lang,
Jacopone da Todi niet een ‘Gallenser monnik’ - Jacopone, die met het klooster van
Sint Gallen niet 't minst heeft uit te staan?! Wat schrijft hij trouwens weer in zijne
Voorrede! De Broederschap ‘zong met zes choralen (sic) een nieuwe Mis’. Dat ‘sic’
is van den heer Averkamp en eene vreeselijke professorale verstrooidheid. Het schijnt
hem niet geopenbaard te zijn, dat ‘cantor choralis’ koorzanger beteekent en dat hij
dus bij eene goede interpretatie geen verbazing noodig heeft. Staat hij mij toe om
sic! te roepen over zooveel eenvoud?
Maar wat in een dergelijke voorrede 't minst voegt, lijkt mij critiek op meester
Willaert. Wat bedoelt de heer Averkamp met ‘een zekere naieve onbeholpenheid’?
Wat heeft hij tegen ‘tweestemmige phrasen’? Goede hemel, de Grieken en Romeinen
en Byzantijnen hebben nooit de ‘vierstemmige zetting’ gekend en Debussy schrijft
menigmaal ‘tweestemmige phrasen’ om van te duizelen. Zij zijn wat armzalig om
te zien maar staan er immers niet om gezien doch om g e h o o r d te worden? En wat
zou de heer Averkamp bedoelen met ‘hardheden’? Hoort hij ze of ziet hij ze? Ik hoor
ze niet, want als ik ze hoorde zouden mijn ooren scheuren bij elke symphonie van
Strauss. Waarom moeten bovendien al die oude meesters doodgeslagen worden met
Palestrina? Brumel, Mouton, Lassus, Jannequin, de la Rue, Josquin des Prés, al deze
meesters hielden van vrijheden (geen hardheden) en is het de moeite waard om al
dezen componisten hypothetische verwijten te doen, omdat men veronderstelt, dat
Palestrina nooit vrijheden, of onbeholpenheden, of hardheden schreef? Ik wil den
heer Averkamp gaarne een provisorisch lijstje sturen van zuiver Palestrijnsche
‘fouten’. Ik vraag echter of een musicus of een muziek-geleerde er zich nooit op toe
zal willen leggen om een minder schoolmeesterachtig standpunt in te nemen, om
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zijn oogen een beetje verder te laten reiken dan de domme noten. Stel u eens voor
dat de critiek bij de primitieven of de schilders der Renaissance een even kleingeestige
methode volgde!
Doch de heer Averkamp heeft ons ook in andere opzichten slechts matig bevredigd.
Wanneer een oude Willaert, die één der vreugden was van de Renaissance en toen
‘drinkbaar goud’ genoemd is, verdient gedrukt te worden in onze eeuw, dan verdient
hij ook uitgevoerd te worden. En de heer Averkamp, die hem uitgeeft, is als leider
van een koor de aangewezen man om hem te laten zingen. Waarom werd het weer
de oude geschiedenis: fragmenten, - en wat hebben wij aan fragmenten bij een kunst,
die zóó ver afligt en bij een meester, van wien wij zóó weinig kennen? Bij den heer
Averkamp moet de ijver om uit te geven wel samengaan met een zonderling tekort
aan piëteit en liefde, want het zou hem immers slechts wat repetities gekost hebben
om het verrezene werk als één stuk te doen herleven. Wat mij echter nog meer stoorde
dan die fragmentarische opdelving, was de coupure in de ‘tweestemmige phrasen’
van den ‘Pleni sunt coeli’, de coupure in den ‘Osanna’. Was hij werkelijk bang, dat
deze muziek onze twintigste-eeuwers te lang zou vallen? Laat hij zijne concerten
dan zoo spoedig mogelijk opschorten, want dan is het dirigeeren van elke noot eene
hypocrisie; laat hij dan elke soort van deze uitgaven staken en het geld, dat zij vragen,
liever aanwenden tot steun van behoeftige toonkunstenaars. Er staan andere musici
klaar om de plaats van den heer Averkamp op zeer eervolle wijze in te nemen.
Hij schijnt er niet meer in te zullen slagen om zich te verjongen. Theoretisch weet
hij wellicht dat deze middeleeuwsche muziek niet moet gedirigeerd worden naar het
m e t r u m , gelijk wij modernen dat opvatten, doch naar het m e l o s . Theoretisch
weet hij het, want hij schrijft:
‘Voorts mag men wel aannemen, dat de zangers uit de XVe en XVIe eeuw goed
gedeclameerd hebben. In hunne stemboeken kwamen geen maatstrepen voor; hun
oog behoefde zich dan ook niet van de wijs te laten brengen door die voortdurend
terugkeerende maataccenten; zij waren niet gewoon de eerste en derde maatdeelen
van een vierdeelige maat zóó te accenteeren als dit tegenwoordig geschiedt, wijl zij
niet met maatindeelingen, doch met muzikale volzinnen te rade gingen.’
Ik waardeer zulke juiste inzichten, maar waardevoller zou het zijn, wanneer de
heer Averkamp ze ook kon uitdrukken met zijn maatstok. Hij had dit onlangs kunnen
leeren bij Sem Dresden en diens Madrigaal-vereeniging. Dresden weet hoe men de
stemmen moet teekenen, hoe men de zwaarte der bassen elimineert, hoe het geheel
melodisch-zwevend wordt, hoe men elke melodie van dat geheel eene soepele,
levende elasticiteit geeft, hoe men de accenten wisselt, hoe men zonder ooit te
forceeren, vanuit de innerlijkste psyche van het werk het tempo wijzigt, kortom, hoe
men zulk eene compositie zoo declameert, dat zij gaat bloeien en interesseeren.
Deze opvatting is niet erg nieuw, doch werd in ons land volmaakt verwaarloosd.
Ik durf niet voorspellen, dat de heer Averkamp haar ooit zal huldigen, doch zeker
weet ik, dat hij een wonderbaarlijk virtuoos is, wanneer hij er in slaagt om op één
middag te dirigeeren in de twee manieren: Bach naar het metrum, Willaert naar het
melos. Zoolang hij er in volhardt om op zijne programma's de meest uiteenloopende
stijlen te vermengen, zal hij altijd min of meer meesters moeten mishandelen. Tot
iedereen bemerkt, wat ik zelf heb moeten merken allengs, dat de Palestrina, de Lassus,
de Obrecht, de Josquin van den heer Averkamp, eene grauwe, doodsche warreling
is, eene onsamenhangende, dorre opeenvolging van tonen, waarbij een ieder zich
verveelt. En al te dikwijls, al te lang wordt verhevenheid en religiositeit hier
geïdentificeerd met verveling. Dat is onjuist en onnoodig.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Mevrouw Noordewier-Reddingius zong liederen van Diepenbrock en Mahler en
wanneer wij op dezen troosteloozen melancholischen middag nog verrukt zijn
geweest, dan is het door haar. Mevrouw Noordewier trouwens kan reeds lang zeggen,
dat z i j de a-capella-kunst hier in leven houdt. Want hoevelen zouden deze concerten
bijwonen, wanneer eene soliste als deze sopraan ze niet opluisterde en verluchtte?
Het spijt me, dat ik over haar wonderen en over haar liederen niet kan schrijven,
maar het andere ging voor.

Dé Brevet [en Carl Oberstadt] (Concertgebouw, kleine zaal)
[Liederen en Oberstadts Suite Orientale]
Voor een select gehoor, dat een vriendelijke stemming en vele bloemen had
meegebracht, gaf de Haagsche alt-zangeres Dé Brevet hier haar debuut-avond. Zij
heeft een stem van prachtigen omvang en van prachtige qualiteiten in kleur en andere
uitdrukkingsmogelijkheden, doch zong slechts zeer weinig, waar men deze ongestoord
kon benaderen. Er hinderden zenuwen, een onbeheerscht vibrato, een wankele
intonatie en een tekort aan temperament; zij deed ook te weinig pogingen om het
lied te zingen in zijn eigen stemming en zijn eigen expressie. De zangeres behoeft
zich echter slechts onder leiding te stellen van een goed repetitor, om een onzer
uitstekendste alten te worden.
Carl Oberstadt begeleidde en speelde ook eigen composities. Hij is een virtuoos
in het delicate, zacht-vervloeiende spel en ik hoorde hem met groot genoegen de
toetsen zoo melodisch streelen. Zijne ‘Suite Orientale’ is aardig genre-werk, dat
boeiend en voortreffelijk zou zijn, wanneer 't beknopter was, maar dat altijd bekoorlijk
klinkt, ook waar het te lang is. Geen nieuwe, geen persoonlijke, maar deugdelijke
en verdienstelijke muziek.

Jacoba Repelaer van Driel (Concertgebouw, kleine zaal) [Liederen
van Ravel, Brahms, Charpentier en Henriëtte van Heukelom-van
den Brandeler]
Mej. Repelaer van Driel ontwikkelt zich niet zooals men wenschen zou. Het is nog
zoo erg niet dat hare stem stilstaat en in 't eene jaar klinkt als in het andere, maar
men krijgt ook den indruk, dat haar innerlijke leven op het doode-punt kwam. Men
kan van al onze zangeressen geen Cassandra-accenten vergen, doch een beetje
overtuiging, een beetje begrip van wat zij doen, is dat zulk een onmogelijke eisch?
Een beetje blijk van roeping, een beetje gevoel voor muziek, wat stuwkracht, wat
waarheid, wat onderscheidingsvermogen, een beetje kijk maar, om te beginnen, op
de w o o r d e n , die zij zingen, wat natuur, och-god! het is zoo simpel. Men behoeft
er maar een paar illusietjes voor te hebben, een begin van verlangen, een fragmentje
droom. Het is zoo'n afschuwelijke pijnbank den ganschen avond eene lange rij van
de meest uiteenloopende liederen te hooren zingen als tempo, als legato, als een serie
gerythmeerde tonen, welke men melodie noemt, als mezzo-forte, als con espressione
en als meer andere mooie, doelmatige voordrachtsteekens, zonder dat men éénmaal
een vermoeden van liefde bewust wordt, zonder dat er éénmaal een kreet klinkt, of
de stem van een mensch, een mensch, die daar niet staat te papegaaien.
Het is zoo hopeloos, wanneer Ravel met precies dezelfde deelneming, precies
denzelfden hartstocht gezongen wordt als Johannes Brahms, Charpentier met dezelfde
sympathie en intonatie als mevr. Henriëtte van Heukelom-van den Brandeler, dat

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

het geestige proza van Jules Renard's Histoires naturelles evenveel indruk maakt als
de kronkelende phraseologieën en de gemaskeerde rethoriek van dr. P.C. Boutens.
Zoo hopeloos, wanneer dat allemaal nauwgezet en systematisch wordt voorgedragen
met een pathetisch glimlachje in den toon en op het gelaat, altijd een pathetisch
glimlachje.
Anton Verhey, de pianist, idem idem. Handig, zelfs virtuoos; doch niets dan noten
en voordrachtsteekens; van de warme muziek geen spoor.
Ondertusschen werd ons heel uit de verte een nieuwe Ravel onthuld, de Ravel der
Histoires naturelles. Wat zou dat prachtig kunnen zijn als mej. Repelaer van Driel
even wilde luisteren naar een niet al te ‘onbegaafden’ straatzanger, die 's avonds niet
te eten heeft, wanneer hij niet een paar menschen vermurwt.

[Evert Cornelis met Frans programma] (Concertgebouw)
Evert Cornelis gaf gisteravond eene voortreffelijke uitvoering van Roger-Ducasse's
‘Suite française’, van Ravel's ‘Moeder de Gans’ en twee der Nocturnes van Debussy.
Het zijn werken, die tegenwoordig voor zichzelven blijken te spreken, maar wij
zullen er toch op terugkomen. Er valt alleen te waardeeren, zelfs het schitterend
succes: en wat men verder observeert kan slechts uitvoerig behandeld worden.

Henriette Roll en Sam Swaap (Concertgebouw, kleine zaal) [De
Vioolsonate van Guillaume Lekeu en Diepenbrocks Hymne voor
viool en piano]
Nooit hoorden wij de vioolsonate van Guillaume Lekeu tragischer en vervoerender.
Het was 't spel der piano en der viool, dat samen ging met de herinnering aan vele
smartelijke en mooie dingen, het was de associatie met indrukwekkende
toevalligheden, die het werk omkransten met een bijzondere schoonheid. Lekeu is
een te Verviers geboren Belg, die op zijn vier-en-twintigste jaar stierf. In dat korte
bestaan heeft hij slechts tijd gehad om een paar stukken te componeeren en in die
paar stukken schiep hij melodieën welke alle accenten hadden van een nieuwe ziel.
De vioolsonate is waarschijnlijk wel het volmaaktst van gestalte en van uitdrukking.
Hij ging daarin verder dan al zijne tijdgenooten; hij vond eene rythmiek wier
verfijningen nu nog eene omwenteling beteekenen in de theorieën, welke wij
aanvaardden; hij vond melodieën, die de poorten openden van het verleden en de
toekomst beiden; deze melodiek zong de psyche van een ander ras, tonen, die in het
diepste der menschheid begraven schenen te zijn. Hoe hij ze vond, of hij ze droomde
uit het verleden of uit de toekomst weet niemand; dat is een visioen geweest.
Zij zongen met een vurigheid en eene melancholie, waarin alle onsterfelijkheid
lag, welke men droomen kan. In deze muziek straalt ook het mystieke licht, haar
passie heeft iets verhevens en iets goddelijks, doch men weet niet of het de vroege
dood is van den kunstenaar of zijn groot bewustzijn van het leven, dat ons het werk
zóó hooren doet: op de grenzen van het aardsche en het hemelsche. Het was niet
alleen nieuw maar ook volmaakt; het had van de jeugd zoowel de rankheid als de
energie, den overvloed van liefde en enthousiasme, den gloed van teederheid en
hartstocht, die genoteerd werden met een bezonnen meesterschap. Voor zulk eene
muziek wil men zijn leven geven, niet alleen de maker, doch zelfs de hoorder. Zij
voert naar verten en tot aanschouwingen, die slaan met een eeuwige zachte pijn van
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verlangen, zij overstelpt met de weldaad van die geheimzinnige lente, waar andere
zonnen en andere sterren glanzen; zij is een hymnisch geluk.
Men zou dit kunnen verduidelijken met verzen van Jacques Perk, welke ook die
elyseesche of Virgiliaansche schoonheid uitspreken van Waalsch België.
Guillaume Lekeu leerde veel van César Franck, ook een Belg, en toen Debussy
jong was, heeft hij Lekeu veel gespeeld en bestudeerd. Zonder deze twee groote
Walen zou de moderne Fransche school geheel anders zijn.
Wellicht ook de moderne Nederlandsche school. Want wederom in de H y m n e
van Alphons Diepenbrock ging het spel der piano en der viool samen met de
herinnering aan vele smartelijke en mooie dingen. Wat Lekeu niet meer schrijven
kon toen de goden der legende hem te veel liefhadden en tot zich riepen, werd hier
geschreven door Diepenbrock.
In plaats van een paar stukken schiep hij een oeuvre; hij werkte met een andere
techniek, waarin het melodische miniatuur meer aandeel had; er zijn nog verdere
verschillen en nog nuances, maar men voelde hen nooit duidelijker verwanten.
Diepenbrock zong diezelfde ferveur en diezelfde donkere exaltatie, welke wisselt
met zachte verrukkingen. Hij waagde meer in de rythmische mogelijkheden: zijn
magnificentie is rijker en brandender, de hymne exuberanter, maar het geluk 't zelfde;
verheven en goddelijk van hartstocht, met alle jeugd en alle passies van het leven.
Zoo liet het concert van Henriette Roll en Sam Swaap de kostbaarste indrukken
achter. Dat hunne sympathieën gaan naar Lekeu en Diepenbrock moet men misschien
nog meer waardeeren dan hun zeer voortreffelijk spel dat met geestdrift en bloemen
werd gehuldigd.
Mejuffrouw Henriette Roll gaf met hare zuster, mevrouw Anna Ris-Roll, twee
werken voor twee piano's: de Variaties van Christian Sinding en het bekende Scherzo1)
van Saint-Saëns. Eene vingertechniek, welke zoo artistiek geacheveerd en beheerscht
is en duo-spel, versmolten tot zulk eene onherkenbare eenheid zal in de geschiedenis
onzer muziek wel eene zeldzaamheid blijven, die nooit meer terugkeert en
buitengewoon interessant is.

Voor de vaak
In ‘De Amsterdammer’ van 18 Nov. stelde mej. H. van Lennep hare lezers voor de
keuze: de heer Vermeulen is een lasteraar of een schoolmeester. In ‘De
Amsterdammer’ van 25 Nov. maakt zij uit, dat ik een schoolmeester ben. Ik noteer
dit. Ik heb er niets op tegen om in mijn vak voor een schoolmeester of voor een
kwezel door te gaan.
Verweet mej. Van Lennep mij de vorige maal, dat ik t e v e e l hoor, ditmaal
verwijt zij me, dat ik te weinig hoor.
Ik ‘z i e ’ te veel. Wanneer een dirigent, die alleen het gebaar heeft om zijn
bedoelingen aan het orchest te verduidelijken, onvolledige gebaren maakt, dan mag
ik dat niet zien van mej. Van Lennep. Naar eene opera-zangeres, wier halve plicht
het is om te acteeren, om gebaren te maken, mag ik niet kijken. Als eene pianiste
noodeloos acteert alsof zij voor de bioscoop speelt, mag ik dat niet zien. Wanneer
een ander dirigent dezelfde gebaren een jaar later langzamer en gezetener neemt,
mag ik dat niet observeeren.
Ik hoor te veel. Ik zie te veel. Wat zal 't de volgende week zijn? Zal mej. Van
Lennep mij te veel laten voelen? te veel laten denken? te veel laten dulden? Gaarne
1) Wanneer eene Elsa Dankmeyer prachtige ballet-muziek noodig heeft dan probeere zij dit
Scherzo eens met die twee pianisten!
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wil ik het haar gemakkelijk maken: mijne verzamelde werken van 1909 af, een folio
van ettelijke cubieke decimeters inhoud, met mijne achtereenvolgende
levensdroppelen uit ‘De Tijd’, ‘De Nieuwe Rotterdamsche Courant’, ‘Van Onzen
Tijd’, ‘De Amsterdammer’, ‘De Nieuwe Amsterdammer’, ‘De Telegraaf’, deze
verzamelde werken liggen voor haar beschikbaar. Zij behoeft me slechts een briefje
te schrijven.
De mag-niet (dat moet mej. Van Lennep geworden zijn op de harmonie-klasse
van Bernard Zweers) legt mij ook hardheid en vijandigheid tegen jonge kunstenaars
ten laste.
Ik weet het niet, maar de inspanning, welke ik mij getroost heb voor verschillende
jonge Nederlandsche kunstenaars, die te midden der officieele onverschilligheid
dikwijls niet weten waarvoor ze leven en werken, moge mej. Van Lennep vermelden,
wanneer zij onpartijdig genoeg is. Dat ik ‘De Nederlandsche Opera’ naar beneden
wensch te halen is een leugen. Van niemand heeft ‘De Nederlandsche Opera’ meer
steun en enthousiasme ondervonden dan van mij, doch de heer G. Koopman moet
niet denken dat hij zonder protest kan doen wat hij wil.
Ik zal mej. Van Lennep en den heer Koopman hierover gaarne uitvoerig mijne
meening geven. Zij behoeven het slechts te zeggen en niet bang te zijn voor feiten.
Dat ik oude mannen, ‘meest artiesten van gevestigde reputatie’, ‘ten
hemelschreiende’ ‘vernederingen’ heb aangedaan, is de opmerking van mej. Van
Lennep, welke ik het meest juist acht. Die oude mannen, zooals Röntgen, Zweers,
Averkamp heb ik echter nooit de gelegenheid onthouden om zich te verdedigen. Ik
heb hen vele malen aangevallen met evidenties, waarvoor hunne ‘gevestigde reputatie’
de eenige verdediging kon zijn. Wil mej. Van Lennep de paladijn zijn van Bernard
Zweers? Ik accepteer het duel. Dan kan zij beginnen met eene weerlegging van wat
ik schreef in ‘De Amsterdammer’ van 19 Juli 1914 en van 19 April 1914. Wil zij de
paladijn zijn van Averkamp? Dan weerlegge zij wat ik schreef in ‘De Telegraaf’ van
20 Nov. 1916.
Maar laten wij zooveel mogelijk serieus te werk gaan, sine ira et studio; laat mej.
Van Lennep geen woorden gebruiken, welke ik tegenover haar als jonge dame niet
gebruiken kan, laat zij ook mijne argumentatie niet al te hardnekkig over 't hoofd
zien en dat zij niet voortdurend blijk geve eene vreemdelinge te zijn in de kunst der
logica. Laten wij niet vechten in het luchtledige, mejuffrouw. Als u zegt, dat het een
troost is voor den kunstenaar, jong of oud, dien ik afkeur, dat hij zich in het
gegradueerd voornaam gezelschap bevindt van Bach, Schumann, Brahms, Reger,
dan zou ik volkomen terecht kunnen antwoorden, dat de kunstenaars, die ik prijs,
zich in het gegradueerd voornaam gezelschap bevinden van Mozart, Beethoven,
Berlioz, Franck, Debussy, Ravel. Maar onder ernstige menschen noemt men zulke
redeneeringen gezwets of praatjes voor de vaak.
Dat is ook tijdverknoeierij en dan zwijg ik liever. Of ik zal mej. Van Lennep
antwoorden in 1919 volgens de tactiek der meesters met gevestigde reputatie.

Ilona Durigo [en Evert Cornelis] (Concertgebouw, kleine zaal) [Bach,
Schumann, Wolf en Cornelie van Oosterzee]
Mevrouw Durigo scheen min of meer slecht gedisponeerd te zijn. Zij zong vermoeid;
zij zong, leek mij toe, vanuit eene groote neerslachtigheid en de ondertoon van alles,
ook als zij schertste, was triest en kwijnend. Zij geraakte ook nergens tot een voldragen
uitdrukking. Nergens? Ja, even in het refrein van 't tweede couplet uit Hugo Wolfs
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Zigeunerin; even een sarcasme dat aansloeg en een satanisch rythme, dat raakte. In
het overige was alles zeer bedriegelijk nagebootst en met hare routine en hare techniek
bereikte mevrouw Durigo eenige frappante gelijkenis met het binnenste origineel,
maar de droeve ondertoon van psychische matheid kon zij niet weggoochelen, zij
vibreerde niet en wij behoefden dus niet mee te vibreeren. Een paar vriendelijke
stukjes van Schumann (Geisternähe en Aufträge), die altijd succes hebben, mislukten
ook nu niet, doch de diepe klanken van het enthousiasme riep de zangeres daar
wederom niet op. En de verrukking of de troost van Bach, wiens aria ‘Getrost,
Erbarmen kam von Gott’ door de altisten Meerloo en Kint met donkere en zeer
verlangende kleuren begeleid werd, deze hemelsche troost bleef uit.
Mevrouw Ilona Durigo introduceerde enkele liederen van Cornelie van Oosterzee,
die goed bedoeld en ook wel goed gemaakt zijn, maar geen enkele verovering konden
doen. De factuur is degelijk, soms heeft de compositie aardige momenten, zooals in
de vogel-imitatie van Vöglein Schwermut: in de begeleiding ‘Winternot’, waar een
oogenblik stemming getroffen wordt, maar zij kan inzinkingen nooit vermijden en
in het korte bestek van een liedje stemt die gewaarwording eenigszins onbarmhartig,
zelfs tegenover eene artiste als Durigo. Het liefelijke Tanzlied was echter eene
vergissing en de eenige, die ik de zangeres kwalijk zou kunnen nemen, want hier
gingen de banaliteit en de oppervlakkigheid te ver.
Ik heb in Ilona Durigo vroeger dikwijls een oer-temperament gehoord, eene alt
met den schoonen, fatalistischen en lokkenden klank. Dat was volmaakt weg. Lag
het aan de indispositie? lag het aan de nederdrukkende tijdsomstandigheden? Of is
zij zich de zigeuner-accenten langzamerhand gaan ontwennen? Ik had haar gaarne
even op zien vlammen want aan zachte sentimentaliteit deed zij ons niet te kort op
dezen korten avond.
Evert Cornelis begeleidde en het geheimzinnige voorspel van Wolfs Nachtzauber,
zal ik mij lang herinneren. Dat was nóg eene minuut van betooverend geluk.

Annie Mesritz-van Velthuysen (Concertgebouw) [Derde pianoconcert
van Saint-Saëns en Thema met Variaties]
Mevrouw Annie Mesritz-Van Velthuysen speelde het derde piano-concert van
Saint-Saëns. Het elegische schijnt in haar temperament sterk geaccentueerd te zijn
en als de muziek de fluweeligheid vroeg van een harp, gedempte klank-ritselingen,
bladstille pianissimo's, lyrische rhythmen, droom-accoorden en droom-melodieën,
dan klonk het zeer mooi van nevelige schoonheid, het bekoorde, omdat het zacht
was, omdat het week fluisterde als een vers van De Musset, een beetje traag af en
aan deinde, maar ook verliefd en romantisch zong gelijk de zuchten van Helene
Swarth. In technisch opzicht was het voortreffelijk en ongewoon fijn van toets. Maar
de bravoer van het laatste deel lukte niet erg. Men hoorde te veel oneffenheden in
de begeleiding en de pianiste slaagde er niet in ons te boeien met deze panache, die
zoowel geestiger als luidruchtiger en enthousiaster moet wuiven - over den dirigent
heen.
Ik zou deze oud-leerlinge van het Haagsche Conservatorium met eene ongerimpelde
waardeering herdacht hebben, wanneer zij haar Thema met Variaties niet gespeeld
had. Het thema kon het allerargelooste Lied zonder Woorden zijn van Mendelssohn
en viel reeds wat lang in dezen tijd. Maar de variaties bleken te bestaan uit het
ondoorgrondelijkste muzikaal nihilisme. Het is de oudste muziek, welke men ooit
hoorde in het Concertgebouw en ik vond maar één opmerking: dat men met zooveel
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studie en zooveel geduld niets beters, frisschers, levendigers componeert. Alle
conservatoria en alle muziekscholen van Nederland, alle vergeten voorvaderen, met
Van Bree te beginnen, lachten mij toe uit dit verkwikkelijke notenspel.
Cornelis Dopper dirigeerde (Oxford-symphonie, Le Rouet d'Omphale) en denkt
natuurlijk, dat hij de Nederlandsche muziek weer ter wille was. Wij zullen ons nog
maar niet laten desillusioneeren, ons evenmin laten verleiden tot getreur. Ooit komt
de lente toch.

Hendrik Rijnbergen (Concertgebouw) [Kleine orkestbezetting voor
Mozart en Bach]
Op het podium Evert Cornelis' kleine Mozart-orchestje, dat begon met de ouverture
van Figaro's Bruiloft. Cornelis herstelde het oude ensemble voor zoo'n ouverture,
voor zoo'n Mozart-symphonie in zijn historisch bezetting: een sterk gereduceerd
strijk-orchest, wat de kleuren, de accenten rijker, verscheidener, dieper en verfijnder
maakt. Ik ben benieuwd of hij nog verder zal gaan in de toekomst: of hij b.v. in plaats
van de ventiel-hoorns en ventiel-trompetten de vroegere natuur-instrumenten zal
laten blazen wat weer een juister coloriet zou geven. En of de historische vertolking
der muziek ook zal doordringen tot de metteurs en scène van Bachs verschillende
Passionen, welke geheel tegen de bedoeling van den componist nog immer gezongen
worden door een monster-koor en begeleid door een orchest waarvoor Bach nooit
geschreven heeft Er zijn menschen (aesthetici), die moord en brand schreeuwen als
Mengelberg een instrumentje verandert bij Beethoven. Waarom gaat die steile
geloofsbelijdenis in een componist niet op voor Bach? Ik zou gaarne een verklaring
weten op die zonderlinge inconsequentie, en ik zou Bach ook wel eens in het origineel
willen hooren.
Hendrik Rijnbergen speelde met hetzelfde kleine orchestje Mozart's g-dur
vioolconcert. Hij speelde het onberispelijk maar hoe zou het komen, dat Zimmermann
die een leeftijd bereikte, waarop men meer illusies en droomen zag sterven dan
Rijnbergen, die deze droomen en illusies nog moet hebben, het zooveel warmer
speelt, zangeriger, evocatiever en bloeiender van liefde? Wat Rijnbergen gaf, was
niet zonder élan, niet zonder persoonlijke opvattingen en niet zonder eene zekere
technische meesterschap, maar het was ook te uitgemeten, te hard en te weinig
melodisch. Wat brengt hem er b.v. toe om bij 't begin van het Adagio, de vier noten
waarmee de melodie zoo hemelsch ontwaakt, te verdoezelen en een geheel
ongemotiveerden, onmuzikalen nadruk te leggen op de twee volgende noten? Ik
hoop, dat Rijnbergen dit zomersche nachtlied nog eens zal leeren zingen met de
zachtheid, den gloed de eindelooze meditatie en de wijde melodische welvingen. Hij
heeft er werkelijk de techniek voor.
Het Muziek-college heeft eene enquête gehouden over Mozart en er zijn ontzettende
antwoorden ingekomen van onze muzikale vaandrigs. De critici, die niet uitgenoodigd
schijnen te zijn, hadden niet onbeduidender kunnen reageeren. Maar als men mij nog
vroeg ‘Wat is u Mozart’, dan zou ik verwijzen naar J. Martin S. Heuckeroth:
‘Als men Köchel's Verzeichniss inziet is 't onbegrijpelijk, dat er behalve 't zoo
dikwerf gehoorde nog zooveel moois is, tot welker uitvoering men nooit komt. Op
alle gebied, o.a. Sinfoniën, Serenades, divertimenti enz. enz., waaronder
prachtstukken; en ik herhaal er is zóóveel! Op kamermuziekuitvoeringen hoort men
nooit een der heerlijke quintetten of zijn trio voor viool, alt en cel, zelfs een van de
duetten voor viool en alt zou waarachtig niet misplaatst zijn. Waarlijk, men mocht
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den goddelijken Amadeus wel wat beter gedenken, dan alleen bij 100- en 125-jarige
jubileums.’
Is dat geen idée voor het Concertgebouw of voor Cornelis? Mozart schreef 41
symphonieën, Haydn 125.... Wat hoort men er van en waarom niet eens een ‘cyclus’?
Het was er zéér druk op deze Mozart Beethoven-uitvoering (de Achtste) en zeer
onverwacht-druk.

Nederlandsche Opera: Butterfly (Stadsschouwburg)
5 December Butterfly......
Dit is na 29 September de vijfde première van De Nederlandsche Opera, en iedereen
ziet in dat het niet veel is. Verschillenden, die sinds langen tijd belangstellen in
muziek, kwam het dan ook voor, dat de heer G. Koopman, die, vóór hij deze opera
stichtte, zich nooit met muziek bezighield, in sommige opzichten niet de juiste
middelen aanwendt, waarmee men eene opera niet alleen financieel, doch ook artistiek
in bloei houdt, en ik geloof, dat ik hem geen slechten dienst bewijs door hem enkele
bezwaren tegen zijne exploitatie in het openbaar voor te leggen. Zij zijn trouwens
van zoo ernstigen aard, dat, wanneer hij ze niet in wil zien, zijne opera binnen korten
tijd ineen moet zinken.
Hij betaalt dan, om te beginnen, salarissen, waarvoor geen enkel kunstenaar, tenzij
noodgedwongen, het werk doen zal, het extravagante werk, waarvoor de heer
Koopman hen uitnoodigt. Dit is een publiek geheim en wij, critici, spreken er zelfs
over onder elkaar. Misschien zal de heer Koopman zeggen, dat dit ons niet aangaat...?
Hij vergist zich. Dit gaat ons dubbel aan. Zoowel van een menschelijk als van een
kunstlievend standpunt, want zoodra de omstandigheden in België en in Duitschland
verbeterd zijn, zal onze heele nationale instelling omvallen als een kaartenhuisje.
Wij hebben niet het recht om cijfers te noemen, doch kunnen de verzekering geven,
dat de meeste kunstenaars hier werken voor een honorarium, dat hen weinig
patriottisch moet stemmen. En toch is de opera een zaakje waar geen geld bij hoeft.
Niet alleen Cav. de Hondt, die veel betere gages betaalde, heeft het bewezen, maar
ook de heer Koopman bewijst het.
Weinigen onder de buitenstaanders zullen beseffen, wat het zeggen wil v e e r t i g
à v i j f -e n -v e e r t i g v o o r s t e l l i n g e n p e r m a a n d . Wij spraken ook van
extravagant werk. Voor den mensch en voor den kunstenaar: Altijd met dezelfde
stukken rondreizen, de helft van den dag in den trein, van het Noorden naar het
Zuiden, de helft van den tijd spelen in sociëteiten, op geïmproviseerde tooneelen,
met halve koren, met halve orchesten, en altijd...... voor den broode.
Ik vraag me af: is het geen slavernij en hoe lang kan dat standhouden? Wat
beteekent dat voor een geniaal dirigent als Richard Heuckeroth: 's Zondagsmiddag
te twee uur hier in het Paleis Faust, 's Zondagsavonds te kwart voor acht Faust in
Den Haag, 's Maandagsavonds Faust in Amsterdam, 's Dinsdags de première van
Butterfly - ongerekend de voorbereidingen tot deze voorstelling? Zelfs met het
grootste uithoudingsvermogen moet dit moorddadige overwerk tot uitputting leiden.
Wij, critici, kunnen de gestes van den heer Koopman ook niet meer voor onze
rekening nemen. Hij heeft het aangedurfd om hier in de hoofdstad eene
Faust-voorstelling te geven met het Haarlemsch orchest en dat R. Heuckeroth
geweigerd heeft om te dirigeeren, zegt voldoende, welke verwachtingen hij had van
de vertooning.
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Wij moeten erkennen, dat de premières, welke hier in Amsterdam gaan, meestal
aan hooge eischen beantwoorden, doch achten er ons niet voor aangewezen, nu meer
en meer blijkt dat voor den heer Koopman e e n i n t e n s i e v e e x p l o i t a t i e het
voornaamste doel is, om de noodige reclame te maken voor opvoeringen in de
provincie, waarvan wij met de meeste zekerheid weten, dat zij met alle artistieke
eischen spotten. Er bestaat geen enkele reden om den heer Koopman dit genoegen
te doen en de kans te loopen om door gansch Nederland uitgelachen te worden wegens
onze ‘bewonderende’ critieken.
Het werd ons ook langzamerhand duidelijk, dat men met de beschikbare krachten
der Nederlandsche Opera niet zoodanig handelt, dat het repertoire snel en artistiek
kan worden uitgebreid. Mej. Helene Horneman, om een voorbeeld te noemen, is
wellicht eene wonderbare zangeres, doch dit is geen reden om haar te geven de
Maliella, de Carmen, de Margaretha, de Gravin (in de Bruiloft). Dat vergt niet alleen
v e l e n o o d e l o o z e r e p e t i t i e s , doch daarmee zal men de zangeres ook binnen
afzienbaren tijd doodop maken. En waarom dit noodig zou zijn begrijpen wij nog
minder als we bedenken dat er verschillende kunstenaressen (Fanielle Lohoff, Liesbeth
Meissner b.v.) op volmaakte non-activiteit staan.
Toen de heer Koopman begon hadden wij de naïeve illusie, dat hier een
vindingrijke, ondernemende directeur aan het hoofd zou staan, n a a s t e e n
kunstenaar, die de artistieke zijde even vindingrijk en
o n d e r n e m e n d z o u b e h a r t i g e n . Wij hebben op dit laatste echter al spoedig
moeten aandringen en door den heer Koopman is ons verschillende malen toegezegd,
dat dit zeer rechtmatige verlangen niet onvervuld zou blijven. De toestand wijzigt
zich echter niet. Er gebeuren allerlei dingen, welke niemand kan verdedigen en welke
wij haast geneigd zouden zijn misbruik van vertrouwen te noemen. Dat Richard
Heuckeroth aan een gezelschap, dat met hem staat of valt, zoo goed als geen gezag
heeft, dat men hem voortdurend voor gevallen stelt, welke in een gezond kunstleven
ongehoord moeten heeten, dat zijn misbruiken, waartoe wij niet wenschen mede te
werken. De heer Koopman moge, gelijk zijn plan is, op de Kerstdagen v i j f
v o o r s t e l l i n g e n willen geven, wij kunnen dat niet verhinderen, maar zullen het
ook niet goedkeuren.
Toen er gisteravond na het tweede bedrijf van Butterfly een keer of tien gehaald
werd en de gansche schouwburg duidelijk te kennen gaf, dat de helft van dit
enthousiasme gericht was tot den dirigent, dien men wenschte te huldigen, achtte
Richard Heuckeroth het overbodig om deze hulde te accepteeren. Na het derde bedrijf
heeft het publiek dezelfde vergeefsche pogingen gedaan en het werd zelfs ietwat
pijnlijk. Ik heb den heer Heuckeroth niet naar de reden gevraagd van zijne houding,
omdat de verklaring voor de hand ligt. Wanneer de dirigent tot het publiek had kunnen
spreken zou hij waarschijnlijk gezegd hebben:
Ik sta voor dit ensemble en voor dit orchest nauwlijks nog als kunstenaar, doch
eer als slaaf van de heeren G. Koopman, Chr. de Vos en N.H. Wolf.
Het uitbundigste applaus moet voor hem wel een zeer bitteren kant hebben.
Wij zagen hier in Nederland nooit eene dramatischer, eene warmere en eene méér
ontroerende opvoering van Puccini's Butterfly. Het werk was één meesleepende
climax van emotie en aangrijpende tragiek. Het eerste bedrijf, bij gebrek aan tijd
wellicht onvoldoende gerepeteerd, had een paar zwakke momenten en ook van Tulder
(Pinkerton) bleek daar niet geheel bij stem, doch reeds de orchestrale dramatiek bij
het optreden van oom Bonzo hief de impressies in het grandioze. Het tweede bedrijf
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echter werd één lange ongestoorde schoonheid. De Butterfly van mevr. Faniella
Lohoff was subliem; ongeëvenaard van actie in het gebaar, actie in den toon, welken
zij siert met de duizend nuances der ras-artiste en zoo onbeschrijflijk kan vullen met
de vlinderachtige, chrysanteme, hartstochtelijke en speelsche psyche der Japansche,
ongeëvenaard ook van zang en verteederend in elke uitdrukking, de lyrische en de
passioneele. Ik zei het reeds bij de première van de Juweelen, dat deze kunstenares
indrukwekkend zou zijn bij indrukwekkende muziek en zij had mij met de melodieën
van Puccini niet dieper in het hart kunnen treffen. Dat was overal oer-natuur en de
waarheid van het leven.
Ook Eva Vieyra als Soesoeki was buitengewoon en het zeldzaam gesloten
samenspel dezer twee mag ik wel volmaakt noemen. Men stond hier compleet buiten
den conventioneelen opera-stijl en elke scène was een verrassing en eene verrukking.
Van der Ploeg (Sharpless) had zijne prachtigste oogenblikken in het voorlezen
van den brief, Goro en Bonzo waren zeer voortreffelijk bezet door Iwan Monasch
en H. Koning, terwijl de kleine rollen een uitstekend geheel vormden. Het decor van
het tweede (en derde) bedrijf was een unicum van smaak, van kleur, van licht en vol
muzikale stemming. Henry Engelen heeft dit mooi gefantaseerd.
Dat de dirigent Richard Heuckeroth wonderen gedaan heeft met zijn solisten, zijn
ensemble's en zijn orchest behoef ik niet uitvoerig te vermelden. In deze Italiaansche
muziek heeft zijn talent altijd hoogtepunten, zijn tempo wisselt voortdurend en is
altijd raak, zijne accenten treffen de diepste sensaties, als hij de melodie zóó
declameeren kan met bewonderenswaardige kunstenaars, en men weet dat wel, doch
zulk een opeenhooping en effusie van hartstocht, energie en warmte als in het tweede
en derde bedrijf was zelfs mij iets ongekends. Dat daar het enthousiasme moest
losbreken was niet meer dan natuurlijk.
Ik bewonder d e z e Butterfly, doch wensch met nadruk te onderstreepen, dat het
geenszins vaststaat, dat men Butterfly Donderdagavond in dezelfde bezetting zal
hooren, want ik vernam reeds verschillende geheel doellooze mutaties. Het publiek,
dat Carmen heeft laten vallen, moet ook in deze aangelegenheid maar uitspraak doen.
Dat schijnt het eenige middel te zijn om den heer Koopman te leeren, wat een goede
opera-directeur is.
In plaats van nieuw werk voor te bereiden met de andere krachten, schijnt het
echter in de bedoeling van de adviseurs der Ned. Opera te liggen om Faniella Lohoff
(die als Butterfly in elk opzicht magnifiek was) op non-actief te houden.

[Louis Zimmermann] (Concertgebouw) [Meesterlijk in Beethovens
Vioolconcert]
Sinds het vorig jaar schijnt Louis Zimmermann hier nóg populairer geworden te zijn
en de bewondering bereikte gisteravond het hoogtepunt van de beroemdste
buitenlandsche soliste. Ook de belangstelling. Hij speelde het viool-concert van
Beethoven, eenvoudig, lyrisch, virtuoos, indrukwekkend en werd gevierd als een
meester. Mengelberg dirigeerde: Beethoven's Egmont-ouverture en de Derde van
Brahms.

Toonkunst: Achtste van Mahler
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De cyclus Mahler-symphonieën, welke Mengelberg 't vorig jaar heeft aangevangen,
schijnt niet regelmatig te kunnen verloopen. De Zevende immers viel uit de serie en
op de Zesde is zonder schakel de Achtste gevolgd.
De sombere Zesde heeft ons somber gestemd, de vroolijke Achtste misschien nog
somberer. Ik geloof niet, dat het nu de tijd is om zulke hymnes te zingen en men kan
vele redenen aanvoeren tegen dit bacchanaal van klanken. Geen antieke b.v., of hij
daglooner was, priester, staatsman of dichter, geen middeleeuwer en geen renaissancist
zelfs, zou het in zijn hoofd gekregen hebben om de hymne Veni Creator Spiritus,
kom Schepper Geest, aan te heffen zoolang de zon nog elken dag donkerer wordt en
het heilige licht schaarscher. Dit gezang is in de symboliek der natuur de voltooiing
der lente, de eerste glorie van den zomer en het strijdt tegen de primitiefste wetten
onzer ziel, dat wij het nu zingen. Ik weet wel, dat deze opmerking in onzen tijd
vreemd zal lijken, maar ik betwijfel of het goed is, dat men een lied, een magisch
lied, dat de menschheid meer dan duizend jaren zong op een bepaalden zomertijd,
de dagen dat de aarde overvol van bloei, zelf eene orgie van pantheïstisch leven
uitstort over al wat leeft, ik betwijfel of het goed is om deze strofen uit hun meer dan
duizendjarig verband te rukken.
Men kan zich ook niet altijd plaatsen buiten het jammeren der aarde en het schokt
ons deze verheerlijkingen en deze exaltaties te hooren, zoolang wij in het teeken
staan van den dood. Men kan zich niet altijd plaatsen buiten het strijdgewoel. De
hoogste smart had niet hooger kunnen jubelen dan 't gisteravond eene zeldzaam
opgetogen menigte deed na dat phenicische bacchanaal van klanken. Ik begreep het
niet en 't deed denken aan Babylon vóór den ondergang. Het is misschien te
persoonlijk en de lezer verontschuldige mij, maar achter het talrijke handenwuiven
en juichen kon ik slechts den tragischen achtergrond zien van den de profundis, dien
de kannonnen roepen vanaf 1914. Wij hebben ieder ons verborgen rythme en wie
zal zeggen hoevelen in deze cosmisch bedoelde muziek den universeelen rouwkreet
gehoord en gevoeld hebben. Het is immers mogelijk.
Overigens herdenk ik het koor met de grootste bewondering. De uitvoering bereikte
het volmaakte in schoonheid van geluid, virtuositeit en samenzang. Ik herdenk met
voorliefde het vrouwenkoor in de lyrische passages van het tweede deel, vooral het
rozenlied, dat met eene verrukkelijke zachtheid werd gezongen. Ook het orchest was
prachtig en het zij me veroorloofd hen te prijzen met eene hulde aan Louis
Zimmermann, die de vioolsoli met een ongeëvenaard meesterschap en stijlbegrip
heeft gespeeld. Dat ontroerde dieper dan het concert van Beethoven. Onder de solisten
had Gertrude Foerstel nog de vroegere extase harer hooge noten, maar zij werd
overwonnen, toen mevrouw Noordewier de Mater Gloriosa inzette. Dat reikte in alle
opzichten tot een hoogere schoonheid, het was edeler klank en edeler van geest. De
tenor Otto Wolf heeft op de kritieke momenten het meest teleurgesteld. Een zanger,
die zich zoo bovenmenschelijk moet inspannen om eene as, a, of bes te halen,
behoorde af te zien van de stille, hemelsblauwe muziek uit het tweede deel. De
overige solisten hebben zich noch door goede noch door minder goede eigenschappen
onderscheiden. Het is ook overbodig om ze allen te noemen, zoo goed sloten ze in
het geheel.
Het programma bevatte (voor 't eerst meen ik) eene inleiding, die een zeer goed
overzicht geeft van Mahler's Achtste. Het spijt me, dat zulk een artikel ongeteekend
is. Wijl het alles bevat, wat men op 't oogenblik over Mahler's werk kan zeggen, en
niet beter kan zeggen, neem ik er het meest karakteristieke stuk uit over:
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‘Tot Goethe zag hij òp, van Goethe ging hij uit.
Na fellen en dapperen strijd tot diens levenshoogte gestegen, deelt Mahler met
Goethe de overtuiging, dat het Beste in den mensch niet datgene is, wat hij met zijn
verstand heeft verworven en wat hij met zijn verstand kan beredeneeren en
mededeelen, - maar dat het Beste in den mensch wel is, de drang naar hetgeen het
gevoel ons, over het verstand héén, als ideaal ingeeft. De mensch voelt de roeping
tot dat streven, en wat hij door dat streven bereikt, (ondanks allen tegenstand buiten
en vooral in zich zelf) als gave en als genade, d.w.z. als iets dat hij zich zelf niet
schenken kan, dat hij veeleer door gebreken, tekortkomingen, misgrepen, kortom
door zijn geestelijke en moreele inertie heeft verspeeld en verbeuzeld.
Bij dit opwaartsche streven zijnerzijds (dat hij Liefde noemt) treedt hem een
machtiger streven (goddelijke Liefde) hem, den mensch, hem, Mahler, meer dan
halfweegs tegemoet om hem dáárheen te brengen, waar hij de volle verwezenlijking
verwacht, van wat nog vaak en onvolkomen in hem besloten ligt.
Niet innig genoeg kan hij den bijstand dezer helpende macht inroepen, hetzij hij
dezen steun in zijn persoonlijk leven voele als vriend of als vrouw, hetzij hij dezen
vinde in de levende natuur rondom hem, hetzij in wijdere spheren des geloofs als
Creator Spiritus (Deel I) en Himmelsköningin (Deel II).
Dit is wellicht de eenvoudigste formule, waaronder men den inhoud der beide
deelen kan samenvatten.
De taal der kunst alleen vermag voor deze even persoonlijke als diepzinnige dingen
een adaequate uiting te vinden. En de kunstenaar, die zoodanig eene innigste belijdenis
op het hart heeft, zal trachten zich in den meest algemeenen vorm te uiten. Deze
vorm is, voor onze beschaving, de religieuze. Goethe zegt uitdrukkelijk wel een steun
hij voor het einde van Faust II vond in den vorm, die de bestaande overlevering hem
aan de hand deed:
"Uebrigens werden Sie zugeben, dasz der Schlusz (vom Faust) wo es mit der
geretteten Seele nach oben geht, sehr schwer zu machen war, und dasz ich bei so
übersinnlichen, kaum zu ahnenden Dingen mich sehr leicht in Vagen hätte verlieren
können, wenn ich nicht meinen poëtischen Intensionen durch die scharff umrissenen,
christlich - kirchlichen Figuren und Vorstellungen eine wöhltätig beschränkende
Form und Festigkeit gegeben hätte".
Ook Mahler greep naar wat de traditie hem bood, toen hij een tekst zocht voor het
werk, dat muzikaal in een soortgelijke atmospheer was geschapen.
Dat niet alleen de muziek aan de eenheid van de beide deelen gestand doet, maar
dat eveneens de strekking der beide teksten die eenheid verzekert, trachtte de
voorafgaande beschouwing meer in het algemeen aan te duiden, zelfs zonder te
wijzen op de merkwaardige overeenstemming in de details, als bij voorbeeld:
fons vivus
en
schäumende Gotteslust.
accende lumen sensibus
en
Erleuchte mein bedürftig Herz.
Infirma corporis
en
Erdenrest.
Imple superna gratia
en
Gretchen's bede.
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enz.
Bewonderend wat bereikt werd en begrijpend wat ontbreekt, zullen ook wij in alle
levensomstandigheden, die het hoogste in ons wakker roepen, grijpen naar die werken,
welke getracht hebben het te uiten elk op zijne wijze en naar zijnen tijd.’
Willem Mengelberg dirigeerde dit grootsche geheel met al zijn vroegeren gloed, zijn
vroegere extase en al zijn wonderlijke bewonderenswaardige meesterschap.

[Mengelberg en César Franck]
Er gingen zooveel jaren voorbij sinds Mengelberg de symphonie van César Franck
dirigeerde, dat men niet de volmaakte reproductie verwachtte, welke wij van
Mengelberg's verschillende plaatsvervangers in die vele jaren (zooals Evert Cornelis,
Gustave Doret) gewoon werden. En ik vermoed, dat Mengelberg nog eenigen tijd
zal mogen mediteeren over deze door hem verwaarloosde symphonie (welke met
zijn temperament en voorkeur tot lyrische en heroïsche panache overigens uitstekend
harmonieert), vóór hij, behalve de verblindende en meesleepende hoogtepunten, óók
de strakheid van lijn en óók de phantastische veelheid van stemmingen (de kleuren
nog daargelaten) zal weergeven, welke Evert Cornelis met mindere inspanning en
betere tempo's daarin dikwijls vertolkt heeft. De tooverachtige veelzijdigheid van
het werk, eene Nôtre-Dame in klanken, groot, chevaleresk, grillig, populair en
mystiek, schijnt Mengelberg niet te zijn bewust geworden. Ook in een technisch
opzicht heeft de vertolking mij niet voldaan. Het koper stond sterk onder den invloed
van Mahler's Achtste en ik had het gaarne lyrischer, zilveriger en orgelachtiger
gewenscht. De houtblazers daarentegen hoorde men zelden streelender of in een
schemerender en dieper gloeiend grijs, welk grijs trouwens tot de geniaalste behoort
van Franck's inventies. Bij geen enkelen anderen meester vindt men dit, zóó kostbaar,
zóó huiveringwekkend zonnig.
De twee fragmenten uit Psyché lukten beter en waren betooverend van teerheid.
Ik hoor Mengelberg honderdmaal liever zulke brooze, zwevende, haast visionnair
gefluisterde melodieën declameeren met het onvergelijkelijk zangerig teekenachtig
gebaar, dat hij dan heeft (een gebaar, dat evenveel waard is als de melodie), dan
vierkante rythmen slaan; en moge zijn demon hem overhalen om zich vooral toe te
leggen op de eerste, waarin hij goddelijk is.
Wij hebben hem allen gedankt voor dit César Franck-programma, een hulde aan
den Fransch-Belgischen meester. Dat Willem Andriessen de ‘Variations
symphoniques’ speelde naast Mengelberg was eene vergissing. Andriessen heeft nog
te weinig karakter om niet door de persoonlijkheid van Mengelberg volmaakt
verpletterd te worden.

Nederlandsche Opera: Butterfly (Paleis voor Volksvlijt)
Het was de eerste keer, dat Annie Ligthart de Butterfly zong in dit milieu. Na hare
schitterende Mimi, hare verrukkelijke Susanna, verwachtte ik niet anders dan dat zij
het melodische geluk van Puccini, de vervoeringen der liefde en der smart van de
tragische Japansche ons door merg en been zou zingen. Zij is inderdaad prachtig
geweest en buitengewoon indrukwekkend; zij zong met al de bekoorlijkheid en al
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het meesterschap de variaties van kleur en uitdrukking, welke de rol vraagt om tot
het einde te kunnen boeien. De zaal was vol en zij werd uitbundig toegejuicht.
Het orkest wordt hoe langer hoe fijner en zangeriger van timbre, delicater van
rhythme en intonaties, rijker aan expressie en nuance. Het speelt met eene losheid,
die reeds virtuoos is, terwijl ook het gesloten samenspel aan artisticiteit niets te
wenschen overlaat. Tot dusverre hebben wij nog niet zulk een voortreffelijk
opera-orkest gehad, en wanneer de dirigent Richard Heuckeroth op deze wijze
voortgaat, kan men er over gaan denken of dit ensemble, dat Puccini's orkestrale
tooveringen zoo geciseleerd en àf weergeeft, in navolging van buitenlandsche
opera-orkesten, de opvoeringen der Nederlandsche Opera niet af zou wisselen met
symphonie-concerten. Dan zouden de solisten meer rust-dagen hebben. Er zou zéér
veel belangrijke muziek gespeeld kunnen worden, die men hier nooit hoort. Met den
troep van Elsa Dankmeyer zou men de verschillende moderne balletten kunnen
opvoeren, waarmee onze jonge Nederlandsche danskunst veel roem kan behalen en
noch voor het een, noch voor het ander zou het ontbreken aan belangstelling.
Welk eene perspectieven!
Wat denkt de directeur G.H. Koopman daarvan?
Hij behoeft de wenschelijkheid van dit plan maar in te zien en ook deze zaak staat
op pooten. Wij gelooven dat het orkest en een groot gedeelte van 't publiek niets
liever zouden verlangen van zijn initiatief.

Hendrik C. van Oort (Concertgebouw, kleine zaal) [Liederen op
tekst van o.a. Hélène Swarth]
De ongesteldheid van den violist Julius Röntgen Jr. heeft het programma van Hendrik
C. van Oort niet beïnvloed en de verantwoordelijkheid voor zulk eene liederen-serie
niet van hem afgeschoven. Vooral de Nederlandsche afdeeling was droevig. Teksten
als:
‘In vreugd en smarte beiden.
mijn harte klopt zoo fel
en zing ik dan een liedje,
doet 't mij zoo wonderwel!’

of
‘Diep in mijn ziel leeft een liedeke voort,
'k Heb het reeds jaren geleden gehoord;
't Kwam als een lichtstraal in donkeren nacht,
't Heeft mij het heerlijkste zonlicht gebracht.’

zijn in staat om de stemming te bederven voor minder conventioneele en minder
banale muziek dan daarbij gecomponeerd werd. Er zijn niet veel libretto's van opera's
of operettes, waarin men stumperiger dingen leest.
En het beetje poëzie, dat er nog ligt in ‘Sterren’ van Helene Lapidoth-Swarth:
‘O de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd,
Waar 't geloof met zijn kindervertrouwen mij een hemel eens had beloofd,
Als deze oogen zich sluiten voor eeuwig en dit lijf wordt ten grave gebracht,
O de stille onbegrijplijke sterren! o, 't mysteriënheir van den nacht!’

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Verzen, waarvan ik het componeerbare onmogelijk in kan zien, dat beetje poëzie
werd onvervaard weggecomponeerd met de al te simpele accoordjes en het al te
goedkoope sterren-gepinkel.
De heer Hendrik C. van Oort had ook als zanger een slechten avond. Ik heb hem
zelden zoo geaffecteerd gehoord, zelden zoo onzeker, onbeheerscht van intonatie en
even zelden zoo troebel van klankkleur. Laten wij aannemen, dat hij behoort tot 1/5
van het verkouden Nederland, waaraan Frans Coenen zijn laatste kroniekje ontleende
voor de Nieuwe Amsterdammer. Ofschoon ik liever geloof, dat hij zich volmaakt
blijft vergissen, wanneer hij blijft denken, dat er een liederenzanger in hem steekt.
Voor subtiel, intieme voordracht heeft hij noch de techniek, noch het karakter en wat
hij tot dusverre goed deed als zanger, deed hij op de planken.
De ongesteldheid van Julius Röntgen Jr., heeft Julius Röntgen Sr. genoopt, een
zijner dierbaarste stokpaardjes van stal te halen: Les Adieux van Beethoven. Het
klonk mij niet erg geïnspireerd en herinnerde me maar aldoor aan het Virgil-klavier.
Dat Beethoven zoo arm is aan expressie, aan jeugd en lieve melodie, is toch wel
triest, hé, Röntgen Senior?
Toen de pauze aanbrak ben ik eenigszins desolaat weggegaan. Er hoort soms moed
toe om een concert te dragen.

Nederlandsche Opera: Mignon (Paleis voor Volksvlijt)
Wij zijn den heer Koopman reeds te veel verrukkelijke oogenblikken verschuldigd
om van zijn Mignon-voorstelling ook maar het minste kwaad te zeggen, en wanneer
ik hem gisteravond gezien had zou ik hem met een vergevingsgezind handschudden
hebben toegevoegd: ‘Prachtig materiaal, maar ik kom nog eens terug, wanneer de
souffleur een paar maten rust kan nemen. De man doet overwerk.’
Gij weet, lezer, wat het beteekent, als de souffleur in alle schakeeringen den
ganschen avond solo-zingt met de solo-zangers.
Dus tot wederziens, uitstekende kunstenaars, wanneer ge de goedheid hebt uw tijd
beter te gebruiken......
Alleen het orkest zat in elkaar, klonk magnifiek. En de dirigent Richard Heuckeroth
is ten minste dubbel gehuldigd na de ouverture.
Dit verzachte zijne desillusie van drie bedrijven.

Hollandsch Strijkkwartet (Concertgebouw, kleine zaal) [Haydns
Lerchenquartet en Beethovens Harfenquartet]
Men wordt soms onvriendelijk tegen den goeden schim van Haydn, daar er
vereenigingen zijn, die, wanneer ze ‘Die Schöpfung’ niet uitvoeren, altijd ‘Die
Jahreszeiten’ zingen (of andersom) en orchesten, welke slechts de Oxford-symphonie
spelen; en dan vergeet men, dat de componist nog werken schreef, waarbij men stil
wordt en luistert. Wat eene diviene muziek conservatief kan stemmen...... Ik had
nooit gedacht bij het ‘Lerchenquartet’ nog ademloos te mijmeren in een lichtkrans
van eenvoudige melodie. Maar wat is dat subtiel in onzen tijd, beknopt, gevarieerd,
curieus en onverwelkt; wat streelt dat, wat is dat effen en hartstochteloos, wat is dat
vol overgelukkige charme en geest. Wat staat ons dat ook nabij als l'amour vainqueur
et la vie opportune van de modernste, geraffineerdste meesters gelijk een Ravel of
Debussy, die na eene eeuw romantiek weer deze anacreontische schoonheid bezongen.
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Wat is het dan ook ongeëvenaard gespeeld door Leydensdorff, Mendes, Kint en
Canivez: verfijnd en expressief, wonderlijk doorschijnend en in die rimpellooze
gelijkheid, welke slechts door de grootste virtuositeit te combineeren is met eene
bezielde uitdrukking als deze.
Zij gaven dat ook in Beethovens ‘Harfenquartett’, vooral in den loop van het adagio
(een mooie stijging van melodische weelde) en in het presto en dit alles is warm
toegejuicht, doch men werd pas uitbundig bij het piano-quintet van Brahms. Dat zou
toegeschreven kunnen worden aan het buitengewoon populaire karakter der muziek
(men kan het scherzo 's zomers eens bij Hamdorf probeeren en het andante maakt er
zeker furore als een stukje Tosti) misschien mag het ook toegeschreven worden aan
de medewerking van Elly Ney. Ik dank het toeval, dat ik deze brillante pianiste nog
eens hoorde, zelfs op dit tweede plan, waar zij niet geheel harmonieerde met het
samenspel der strijkers. Doch het zou niet aardig van mij zijn, wanneer ik dit na eene
scheiding van ettelijke jaren ging onderstrepen. Mevrouw Elly Ney gelooft het nog
altijd niet, maar ik bewonder haar met de oprechtste trouw ter wereld. Hoe jammer
heb ik het niet gevonden, dat zij zich isoleerde tot Brahms-priesteres, gelijk dat
toenmaals heette, en hoeveel genoegen zou 't mij niet doen als ik haar eens Beethoven
of Chopin zag spelen!

2e Abonnementsconcert (Concertgebouw, kleine zaal) [Daniël
Ruynemans Tweede sonate voor piano en viool, een sonate van
Locatelli, aria's van Händel en liederen van Bossi]
In de eerste dagen van het najaar verscheen bij K.J. van der Meer, hier te Amsterdam,
eene serie werken van den jongen componist Daniël Ruyneman, waaruit gisteravond
de 2e sonate voor piano en viool werd gespeeld door Evert Cornelis en Sam Swaap.
Ruyneman deed dezen zomer, meen ik, eindexamen Amsterdamsch Conservatorium,
maar dit staat noch met de uitvoering, noch met de waarde van zijn werk in eenig
verband. Het worde ook slechts volledigheidshalve vermeld, dat hij langen tijd
figureerde als leerling van Bernard Zweers. Volledigheidshalve: want met een
kinderlijke beeldstormers-razernij schijnt Ruyneman juist het tegenovergestelde te
hebben willen componeeren van wat hem onderwezen werd. Om maar één voorbeeld
te noemen: Zweers zal hem honderdmaal gezegd hebben, dat het ‘tweede thema’ in
de dominant-toonsoort moet staan, doch Ruyneman laat het optreden in de
sub-dominant.
Van nature geneigd om zulk eene neiging tot strijdvaardigheid te waardeeren,
twijfel ik er ook niet aan of het primitiefste instinct van zelfbehoud zal haar aan ons
Conservatorium wettigen. Maar men kan daarin ook niet ver genoeg gaan en hoe
meer ik het werk van Ruyneman nalees, hoe meer ik tot de conclusie moet komen,
dat deze jonge, zeer begaafde auteur, ondanks zijn eindexamen, zoo goed als niet
bruikbaars aangeleerd en ondanks zijne beeldstormers-razernij zoo goed als niets
onbruikbaars afgeleerd heeft.
Ik vermoed, dat Zweers de sonate zag en oordeelde. Hij zal dus de quintparallellen,
de vele maatverwisselingen, verschillende stemmen-combinaties, en andere
‘dissonanten’ naast eene zekere onsamenhangendheid der modulaties en der
tonaliteiten hebben afgekeurd. Dat is als leeraar van een bepaald systeem niet alleen
zijn recht, doch zelfs zijn plicht. Ruyneman heeft hetzelfde recht en misschien wel
denzelfden plicht om niet naar dat oordeel te luisteren, doch, eilieve! de dingen, die
ik daar opsomde zijn zulke infime details der techniek en het is zoo naief om zich
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met een hartstochtelijke verblinding op die kleinigheden te werpen. Er was zooveel
anders te doen.
Al die modulaties dienen nergens toe, want in het heele eerste deel hoor ik bijna
niets dan het dominant-septime- of het dominant-noon-accoord. Om er ellendig van
te worden, zoo'n heele pagina van 't zelfde, met een poging tot moduleeren, waarvoor
een kind zich schamen zou. En of hij zijn thema noteert in 3/8, in 4/8, in 5/8, in 6/8,
in 2/4, of er een motiefje vóór of achter de maatstreep valt, of hij er alle mogelijke
liefkoozende voordrachtswoordjes bijschrijft (een klein dictionairetje!) wat baat het
ons, als hij er niet den eenvoudigsten variant op vindt, welke er niet enkel anders
u i t z i e t doch ook anders k l i n k t , wat baat het ons, als hij er nergens in slaagt ook
maar de simpelste nuance in de uitdrukking te brengen. En dan die vriendelijke,
systematische verschijning van het eerste en tweede thema! Wat zou het rondborstiger
geweest zijn, als Ruyneman toch moest bezwijken, 't zij voor de wetten der natuur,
't zij voor de wetten der school (welke van de twee 't zijn kon nog niet worden
uitgemaakt) om dan maar royaal te bezwijken (gelijk Mahler b.v.) en zonder de
minste hypocrisie of litteraire affectatie precies te doen, wat ‘de vorm’ nu eenmaal
wil, in plaats van zoo wankelmoedig durven en versagen......
Dit is slechts een gedeelte van de opmerkingen, welke ik Ruyneman naar aanleiding
van deze auditie zijner vioolsonate maken kan. Ik acht hem een onzer meest talentrijke
jonge componisten en dat hij nog tot over de ooren in het dilettantisme zit is niet zijn
schuld. Ik beloofde hem al verschillende malen de ‘recensie’ over zijne serie en hij
zal ze binnenkort volledig hebben. Het is niet prettig om ‘theorie’ te behandelen in
een krant maar wat niet geleerd wordt op een conservatorium, op eene universiteit,
moet zich toch ergens kunnen uiten, al was het slechts in het belang van een paar
jonge kunstenaars.
Onder dit kinderlijke (zeer effectvolle!) werk, voelde ik mij bijna tachtig jaar
worden, en geen wonder, als men nagaat, hoe weinig levenswijsheid, hoe weinig
bezonnenheid, artistiek geweten, inzicht in de geheimen der schoonheid, hoe weinig
concentratie-vermogen en innerlijken rijkdom, hoe weinig exuberantie en
opofferingsgezinde toegenegenheid voor allerlei onuitsprekelijke dingen, men aantreft
bij dezen stoutmoedigsten en (nogmaals) begaafdsten auteur der ‘jongere generatie’
welke uitdrukking ik hier niet zonder sarcasme kan bezigen. Want toen Debussy
jong was en zijn ‘Enfant prodigue’ schreef (eind-examen conservatorium!) toen
Mahler zijne eerste liederen componeerde, was deze heele sonate reeds verouderd.
Sam Swaap en Evert Cornelis hebben het stuk, dat lang niet gemakkelijk is, met
veel élan en veel virtuositeit geïntroduceerd. Men hoorde van beiden ook eene sonate
van Locatelli met veel genoegen.
Giuseppe Reschiglian, de tenor, die met Mazzoleni en Bevignani de herinnering
aan de Italiaansche Opera levendig houdt, trad op met twee aria's van Händel en met
liederen van Enrico Bossi. Men zag in onze concertzaal geen zanger, die alle
onderdeelen der techniek schitterender beheerscht, en al verloor zijne stem door den
dwang der jaren wat aan jeugd en klaarheid, schitterender toepast dan deze
Reschiglian. Ik vergeleek het in mijn binnenste met de stumperige pogingen, welke
ik de vorige week Van Oort zag aanwenden, om iets te doen wat op zingen leek, en
schaamde me opnieuw voor het moeras van dilettantisme en onmacht, waarin ons
heele muziek-onderwijs verzonken ligt.
Wij zullen Reschiglian niet oordeelen naar de bekrompen begrippen dier
onderwijzers, allerminst zijne vulcanische voordracht, en vermelden alleen nog, dat
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hij ‘Lascia ch'io pianga’, Bossi's April-gezang en diens ‘A Nerina’, twee
liefdeszangen, die me konden vervoeren, zeer indrukwekkend maakte.
En dat hij zijne techniek kent, wat immers bij de eerste-klas-tenors der
Toonkunst-uitvoeringen al jaren eene zeldzaamheid is!

Ludwig Wüllner (Concertgebouw) [Declamatorium Hektors
Bestattung van Botho Sigwart en Strauss' Ein Heldenleben]
De eeuwen hebben ons Homerus als onsterfelijk in de ziel gelegd en Hectors
Begrafenis zal ontroeren in elke taal. Men zou anders het reciteeren van acht pagina's
kleingedrukt Duitsch in dezen tijd eene smakeloosheid kunnen noemen, te meer daar
de Ilias vertaald is in het Nederlandsch en hexamemeters hexameters blijven, of 't
Hollandsche zijn of Duitsche. Wij kunnen er in ieder geval op wijzen, dat het slechts
weinig moeite zou gekost hebben om een Nederlandschen tekst te leggen onder de
muziek van Botho Sigwart.
De noodzakelijkheid, dat Ludwig Wüllner om hier ‘Hektors Bestattung’ voor te
dragen, de bezwaarlijke reis onderneemt, kunnen wij minder goed inzien. Wij
begrijpen, dat eene regelmatige uitnoodiging van Wüllner aan Mengelbergs relaties
in de Duitsche muziek-centra geen kwaad doet en Wüllners optreden hier dateert
niet van gisteren, doch van jaren her. Ondertusschen kreeg Wüllner de eeuwige jeugd
niet en onze smaak is ook wel wat verbeterd. Ik voel geen lust om zijne accenten te
analyseeren, wijl iedereen weet, welke melodramatisch neigingen hij heeft en ook
iedereen zich het Heksenlied zal herinnerd hebben, in Homerus. Dat hij de
rozenvingerige Eoos met hoog, droog geluid, de grootte van Hector met een zéér
omvangrijken toon meent te moeten aanduiden is Wüllners smaak, niet de onze. Ook,
dat hij op enkele plaatsen gedefinieerde klanken meent te moeten intoneeren.
Maar er veranderden nog andere omstandigheden rondom den verouderden, hoewel
regelmatig terugkeerenden Wüllner. De heele gemeente Amsterdam, het heele land
bezuinigt... waarom het Concertgebouw niet? Ik ben er zeker van, dat Willem
Royaards voor de helft van den prijs, welken Wüllner vraagt, gaarne acht pagina's
klein-gedrukt Duitsch zal voordragen. Ik ben er zelfs van overtuigd, dat hij het beter
zal doen dan Wüllner, ook deze vertaling van Voss. Ik weet zeker, dat de recette van
het Concertgebouw er geen schade bij zou hebben en dat de declamatie van Royaards
ons heel wat meer interesseeren zou dan die van Wüllner. Het is niet minder mijn
overtuiging, dat het Concertgebouw-bestuur aan zijn eenvoudigste plichten te kort
komt, door dit systematisch over 't hoofd te zien. Dat Willem Royaards (wij blijven
maar bij dit voorbeeld) geen nut heeft voor Mengelbergs relaties in de Duitsche
muziek-centra, zal toch niemand een oorbaar motief vinden. En dit is 't eenige wat
wij kunnen ontdekken.
Eene artistieke daad kan de uitvoering ‘Hektors Bestaattung’ moeilijk heeten.
Botho Sigwart, de auteur der muziek, wilde in hoofdzaak uitdrukken ‘den
ambrosischen nacht, nu andere sterv'lingen slapen’, eene zachte zwaarmoedigheid
en wat episch gebaar, maar zijne muziek is niet g e c o m p o n e e r d , blijft slechts
eene wisselling van thema's (waaronder zeer goede) en boeit naast den tekst niet eens
in 't voorbijgaan.
Men bezuinigt in heel Amsterdam en in het heele land, doch voor de kunst van
dezen onbekenden jongen Duitscher wordt geen geld gespaard. Ik kan niet laten hier
eene even nuchtere als dringende opmerking te maken.
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Een der voornaamste bezwaren tegen de muziek van Alph. Diepenbrock schijnt
te zijn, dat zij geld kost, ja, geld kost aan een Nederlandsch solist, die toch goedkoop
is in vergelijking. De uitvoering van Mahlers Achtste, die wel niet (héélemaal) uitging
van het Concertgebouw, maar toch de toestanden in Nederland typeert, kostte
gezamelijk f 9000 (négen duizend gulden!). Wat voor deze som ondernomen had
kunnen worden behoef ik niet te verklaren.
De kosten van ‘Hektors Bestattung’ mag het Concertgebouw publiceeren als het
durft. Laat 't er dan bijzeggen, hoeveel solisten voor Diepenbrock er van betaald
kunnen worden. Ik blijf maar weer bij dit voorbeeld, omdat fragmenten uit den
Gysbreght van Aemstel in deze dagen toepasselijker zouden geweest zijn dan Hectors
Begrafenis; de artistieke waarde nog niet meegerekend.
Mengelberg heeft een programma willen maken van dezen tijd. Een heroïsch
programma. Dat ‘Das Heldenleben’ van Richard Strauss een prachtig heldentstuk
is, weet ieder, omdat ieder den razenden veldslag kent, welke in dit werk als ‘frischer,
fröhlicher Krieg’ (hij staat in een dansende driekwarts-maat) gecomponeerd werd.
Hoewel dit stuk op het oogenblik weinig anders te binnen roept dan de helden der
rouw-reeks doodsadvertenties, welke sinds Augustus 1914 bij duizenden en duizenden
verschenen zijn in de Duitsche bladen, en hoewel de orgiastische apotheose van het
genus ‘Held’, die nota bene als groot-grondbezitter eindigt, in het zeer pacifistische
Concertgebouw nu vooral eene vreemde gewaarwording geeft, kan men eene
vertolking van ‘Das Heldenleben’ altijd nog argumenteeren met eene verwijzing
naar de verschillende schoonheden der muziek. Wij zouden alleen met het volste
recht kunnen vragen, waarom Mengelberg niet den moed heeft om zijn programma
een beetje te varieeren en naast een Duitsch heldenstuk een Fransch te plaatsen, b.v.
de B e r c e u s e h é r o i q u e van Claude Debussy?
De relaties der Duitsche muziek-centra gelden nu eenmaal niet voor o n s ,
Nederlanders.
De uitvoering van ‘Des Heldenleben’ droeg over 't algemeen hetzelfde karakter
van vroeger, doch was onberekenbaarder en minder gesloten. Men bespeurde bij het
koper (trompetten, bazuinen, tuba's, hoorns), ook eene duidelijke vermoeidheid en
zelfs Louis Zimmermann had geen gelukkigen avond. De aanvuringen van
Mengelberg, welke zulke inzinkingen gewoonlijk verhinderen, waren gisteravond
minder werkzaam, zoodat ik ook bij den dirigent van eenige vermoeidheid zou kunnen
spreken. De orchest-agenda, welke tegenwoordig in het programma wordt gelascht,
geeft daarvan ruimschoots opheldering.
De zaal was niet schitterend bezet (eene harde verrassing) en zelfs voor Wüllner
bleef het applaus maar conventioneel binnen de perken.

Amsterdamsch Strijkkwartet (Concertgebouw, kleine zaal) [Debussy,
Gustave Samazeuilh en César Franck]
Weer Debussy en wéér de gestalte van vroeger, die nooit vervaagd zal worden. En
weer de herinnering aan ik weet niet welk een verleden tijd en een geluk, dat altijd
't zelfde terugkeert. Hier in dit quartet rilt en schreeuwt eene liefde, welke men alleen
in de hiëroglyphen der muziek, die voor zóó weinigen verstaanbaar zijn, zal durven
of zal kunnen uiten. Het overschrijdt immers de grenzen der werkelijkheid en wie
wil den droom ondergaan, waar vreugde en pijn samensmelten, waar men geluk en
smart niet meer onderscheidt? Weinigen. En hier zingt naast de liefde een sublieme
jeugd, welke in haar enthousiasme slechts één verlangen heeft: dat geluk te schenken.
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Die de duizend variaties daarvan kent of kennen wil, en voert langs zorgvuldig
gekozen lijnen van de passie in de zachte betoovering, van de passie naar eene
nacht-omfloerste serenade met de mooie kreten van een nieuw verlangen, naar eene
stille adoratie, waar alle klank den adem inhoudt, naar nieuwe mooie kreten en
verzuchtingen, naar de laatste groote extase en vergetelheid, het zonderlinge geluk,
een litanie van schoonheid, die alleen kan worden gezongen.
Het is altijd verliefd, altijd prachtig. En naast dezen Debussy stond een meester,
dien wij nog niet kenden: Gustave Samazeuilh, een andere magiër, die het licht van
Debussy wel kon verdragen en die óók een meester schijnt te zijn. Hij heeft even
veel lyriek, even zorgvuldige continuïteit en wisseling van schoone ontroeringen.
Hij is soberder en minder heftig. Hij heeft ook een ander type van melodie. Debussy
teekent zijn thema's scherp en klaar in den klank, bij Samazeuilh dacht ik aan Wagner's
‘melodie van 't woud’, een visioen, dat nog verwezenlijkt moet worden.
Het menigvoudige zingen, dat voortdurend van alle zijden losbreekt en aanhoudt,
het eindelooze melodiseeren, dat zich nauwelijks een interval herinnert als
uitgangspunt, wordt hier toegepast in een techniek, die met de virtuositeit der
klassieken gelijkstaat en dezelfde afwezigheid van experiment toont, welke alle
moderne Fransche muziek kenmerkt. Deze muziek bloeit in eene oneindige
kleurigheid en men verbaast zich, dat er geen sprankje leven verloren gaat in de
problemen, waarmee Samazeuilh zich het werk verzwaard heeft. Want deze leerling
uit de school van Franck en d'Indy heeft denzelfden voorkeur voor constructieve
verwikkelingen als zijne meesters, wier beginselen men kan vinden in d'Indy's Cours
de composition musicale. En evenals bij de scolastieke componisten der polyphonie,
voelt men hier dikwijls eene dubbele vereering opstijgen voor den gloed, waarmee
zij arbeidden en voor de wetenschap, waarmee zij hun arbeid regelden.
Wij zijn driemaal betooverd geweest; den laatsten keer in het Quintet van César
Franck, dat wij allen kennen en bewonderen. Daar zat Henriette Roll aan den vleugel
naast Louis Zimmermann, Herbschleb, Meerloo en Gaillard, de kunstenaars, die ons
deze gelukkige uren schonken en gelukkige herinneringen.
Dat zij buitengewoon zijn toegejuicht behoeft slechts als slot vermeld te worden.

Margherita Bevignani (Concertgebouw, kleine zaal)
Het jaar eindigde in de concertzaal met een Napolitaansche Canzona. In het milieu
der Italiaansche Opera was Margherita Bevignani de verre, zangerige hobo, hier, in
een ruimte, waar de emotie bijna altijd stilstaat of zooveel academischer en beperkter
is, leek ze me een wonderlijke kanarie, zéér pikant, zeer vogelachtig en soms zelfs
week in het schelle geluid, maar toch tè veel poppenspelend, vluchtig en verglijdend
over de muziek heen, virtuoos en charmant, maar niet zich-zelf en vooral schuchter,
opgejaagd en weinig gedisponeerd.
Het best zong de verdwaalde sopraan de ‘Zeffiretti lusinghieri’ uit Mozart's
Idomeneo, 't warmst ‘M'ama non m'ama’ van Mascagni en de Rondo uit Bellini's
Sonnambula, dat in dezen tijd nog poëtische diepten heeft. Daar werd zij ook 't warmst
toegejuicht.
Cornelis begeleidde (het instrument was te vol en te groot); Herman Leydensdorff
speelde de f-majeur sonate van Mozart en het d-mineur concert van Tartini. Ik
bewonderde Cornelis in Mozart, den violist Leydensdorff in Tartini, dien hij van 't
begin tot 't einde met een schoon élan en nobele passie voordroeg.
En we behoeven geen ‘Rouw om 't jaar’ te hebben....
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Adr. van der Stap (Concertgebouw, kleine zaal) [Liederen van o.a.
Brahms, Liszt en Grieg]
Het was A. van der Stap, die als bariton en als Pater extaticus in Mahlers Achtste,
op dien bewogen avond van 9 Dec. en bij dat machtige geluid, niet kon boeien. Nu,
op dit kalme concert, bij deze stilte van een klein en onverschillig publiek, werd het
óók niet interessant. De stem is vlak, vaal, weifelend, en heeft maar één expressie.
De expressie, welke een absoluut-moderne waarschijnlijk zou uitbeelden door een
paar allermildst opgetrokken wenkbrauwen, met of zonder oogen. Het was eene
gevoeligheid, waarvan niemand zoo onmatige dosis vroeg als A. van der Stap
toediende.
Zijn programma had Tiecks Magelone-liederen van Brahms, de ‘Drie Zigeuners’
en ‘O quand je dors’ van Liszt, behalve eene kleine rij Italianen. Anton B.H. Verhey
begeleidde en speelde als solist nog drie miniatuurstukjes van Grieg, waarvan de
Bruiloft op Troldhangen den besten indruk maakte.

Dirk Fock (Concertgebouw) [Beethoven, Brahms, Strauss en Wagner]
De heer Dirk Fock, ‘oudste zoon van den oud-minister, lid der Tweede Kamer, van
dien naam’, gelijk ons de Haagsche bladen inlichtten, trad op aan het hoofd van het
Concertgebouw-orchest, het ‘Mengelberg-orchest’, gelijk dat meer en meer heet. De
heer Fock, die in Berlijn, Mühlhausen en Gothenberg dirigenten-plaatsen innam, had
zijn echt gast-dirigenten-programma meegebracht: Coriolan, 4de van Brahms, Tod
und Verklärung en Tannhäuser.
Wanneer men een modern orchest niet als een kudde schapen beschouwt, die heel
willig en bang voor den hond, in een oogwenk doen wat hun beduid wordt, dan heeft
het optreden van den heer Fock en zijne gelijken, geen nut, want geen verdienste.
Wanneer men een modern orchest beschouwt als een groep van artistieke
individualiteiten, die hetzij door eigen inzicht, hetzij door invloed van een vasten
leider tot een ‘stijl’ zijn geraakt, dan heeft het optreden van den heer Fock en zijne
gelijken ook geen nut, want, óf hij zal zich neer moeten leggen bij dien ‘stijl’, (en
waarvoor komt hij dan?) óf hij zal in een oogwenk dien ‘stijl’ moeten veranderen
(en wat geeft hem daartoe het recht?). Er zijn zonder twijfel enkele van deze
toovenaars, hypnotiseurs op onze wereld, maar dat motiveert hunne wenschelijkheid
niet.
Tertium datur....
Het optreden van den heer Dirk Fock was dus nutteloos, doch hij is een van hen,
die met minder glans en met minder veroveringsmacht het bestaan moeten wettigen
en bewijzen van den anderen Gast-dirigent, die het Concertgebouw in zooveel
impasses bracht en brengt: onzen generalissimus Mengelberg.
Als zoodanig vervult de heer Fock zijne ephemere rol uitmuntend. Hij heeft talent,
hij heeft routine, hij heeft de Duitsche methode, die volgens de maatstreep dirigeert
en de ‘zware’ maatdeelen zwaar neerdrukt, hij heeft niet àl te veel gebaren, hoewel
hij er nog verschillende kan missen, hij kent zijn vak en had zelfs goede oogenblikken.
Persoonlijke of waardevolle opvattingen kon men niet ontdekken, doch dat zegt niets:
plaats iemand drie dagen aan het hoofd van 't departement van Koloniën en eisch
dan resultaten? Dat zijn onmogelijkheden. Dat het samenspel hier en daar
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koorden-danste behoefde ook niet te verwonderen! dit gebeurt immers nog onder
Cornelis Dopper, die al zooveel jaren voor het ensemble staat.
Ik houd dus de mogelijkheid open, dat Dirk Fock, indien al deze verdiensten niet
alleen op protectie berusten een Mengelberg kan worden, wiens bestaan hij bewijzen
moest. Laat hem dan een jaar voor het orchest.
Er brandde hedenavond voor den eersten maal half licht, er was een
monster-lauwerkrans na Coriolan en de hoorders toonden weinig uitbundigheid.
‘Tod und Verklärung’ werd het koelst ontvangen en het beroemde hoorn-effect
der Tannhäuser-ouverture, dat de dirigent er dubbel-en-dik uithaalde, bracht niet
meerdere roering. Er was in de heele muziek van dezen avond, om het ronduit te
zeggen, geen greintje toover, stemming of suggestie. Alles bleef methodiek.

Seroen - Cornelis (Concertgebouw, kleine zaal) [Herinneringen aan
Julie Hekking - Liederen en pianowerken van Debussy, Fauré en
Moussorgsky]
Moussorgsky riep mevr. Hekking in het geheugen. Zij had niet de mooist denkbare
stem maar eene ziel, geïntoneerd naar het rythme en den klank dezer muziek. Men
zou ze Russische muziek noemen, als men niet vreesde te specialiseeren. Want zij
bestaat ook elders, die muziek, welke samengegroeid is met den mensch zelf en hem
volgt als zijn schaduw, welke klinkt zoodra zijn wezen ontwaakt tot eenige
aandoening, welke zijn allereerste uiting is bij wat vreugde, wat leed of wat droom.
Het is de onmiddellijke muziek, de muziek als natuurwet, als levensfunctie, als een
soort van noodlot; het is de instinctieve muziek, het onbewuste, volkomen doellooze
natuurgeluid, dat opwelt gelijk het geroepen wordt. Zij eischt eene geraffineerde
primitiviteit of eene geraffineerde hyper-cultuur, wat hetzelfde is; eene sensibiliteit,
gelijk de dieren haar bezitten, eene intuïtie, welke onmiddellijk doet vibreeren in een
toon of in een stemming. Allemaal even eenvoudige als gecompliceerde voorwaarden.
Het is eene soort van muzikale bezetenheid, welke Gerard Hekking dikwijls had,
wanneer hij zijn klanken afwikte tot de uiterste, tot de infinitesimale nuance. En
mevr. Julie Hekking had ook die somnabulistische overgave aan het oogenblik. Zij
zong niet mooi, maar zij zong goed en onvergetelijk. Zij stigmatiseerde met
Moussorgsky. En mevr. Berthe Seroen? Zij zong mooi, zij zong delicieus, coquet en
verrukkelijk, maar niet goed, als men mij dit woord veroorlooft, bij voortreffelijk
zingen, waar ik niets miste, dan het accent der gepossedeerde charmeuse en den
geheimzinnigen, onvermijdelijken klank, den klank weer van een dier, dat geslagen
of gestreeld wordt. En ik vrees, dat mevr. Berthe Seroen niet zoo zal w i l l e n zingen,
met de directe hypnose, waarmee niet alleen Moussorgsky, doch ook Debussy moet
worden gezongen. Om in het Colloque sentimental na de regels
- Ah! les beaux jours de bonheur indicible
Où nous joignions nos bouches! -

te kunnen intoneeren, de onnoemelijke leegte van ‘C'est possible’ moet men nu
eenmaal beven in het vers en in de muziek. Dat is duizendmaal gewichtiger dan met
dat Vlaamsche romantiek, de ‘spoken’ te onderstreepen van
Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux spectres ont évoqué le passé.
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De Scènes enfantines van Moussorgsky, buitengewoon moderne schoonheid, welke
reeds 'n halve eeuw oud is, werden grappig, de Berceuse de la Mort werd dramatisch,
de Hopak met entrain voorgedragen, maar in geen van alle raakte zij het
oer-eenvoudige geluid van deze kunst, welke niets anders is dan volkskunst. Zij was
wèl virtuoos, mevr. Berthe Seroen en zij gaf de 3 bekende Chansons de Bilitis (Le
tombeau des Naiades, La Flûte de Pan, La Chevelure) onvergelijkelijk, ook de 4
Poèmes de Jade (Li-Tai-Po) van Gabriel Fauré, echo's van Pelléas lyrische
recitatieven, maar voor de anderen, en misschien zelfs voor dezen moet zij òf
primitiever òf geraffineerder worden. Wat kiest mevr. Seroen?
Evert Cornelis heeft overwinningen behaald als pianist. Hij speelde, behalve de
begeleidingen, zes préludes van Debussy en de interessante suite, welke Moussorgsky
componeerde op een schilderijen-tentoonstelling: alles even fijn, even pittoresk en
even meesterlijk. Het was een nieuwe Cornelis en het maakt mij nieuwsgierig hoe
hij dit stuk zijner persoonlijkheid zal handhaven.

Margot Barendregt [en Louis Schnitzler] (Concertgebouw, kleine
zaal) [Liederen van o.a. Henri van Nieuwenhoven, Jan Brandts Buys
en Henri Zagwijn; de pianosuite Daggetijden]
Laten wij het toeschrijven aan den beschermenden wensch van Margot Barendregt,
die zich voortdurend interesseerde voor de muziek van ons land, dat Louis Schnitzler,
haar begeleider, hier als solist optrad met eene piano-suite van Henri Zagwijn, getiteld:
‘Van de Daggetijden’. Deze zijn middag, avond, nacht, morgen.
In onze kunst bestaat niet veel werk voor klavier, dat openlijk vertoond kan worden
en onder dat weinige kan men de suite van Zagwijn rekenen tot het beste. Van een
algemeener standpunt beschouwd, is het eveneens goed werk. Uit alle stroomingen
van Europa vloeit ons muziek toe en ook in dezen grooten, interessanten optocht
heeft zij physionomie genoeg. Zooals men weet, is 99/100 onzer toonkunst
geïntoneerd met een nietig of met een gewichtig, maar altijd met een provinciaal
gebaar, dat immer even koppig en even onderdanig onze afhankelijkheid bewijst van
het Leipziger conservatorium - en kan het erger? Zagwijn heeft een ruimere
verbeeldingswereld, eene sterkere fantasie en een minder begrensd
conceptie-vermogen.
Zijne ‘Daggetijden’ zijn zeer orchestraal gedacht, wat 't meest opvalt in ‘De
Middag’. Als deze middag echter ooit geïnstrumenteerd wordt, zal 't zeer bezonnen
moeten gebeuren met meer kleur-toovering en vooral verfijnder zonne-opgetogenheid
dan de muziek op de piano gespeeld, doet vermoeden. Dit deel leek mij 't zwakst
van zijne ‘Uren’. Het enthousiasme is te open, te wild en te weinig gevuld met
ontroeringen, welke wij nog niet kennen. De harmoniek klinkt eventjes fascineerend,
maar er is noch genoeg melodische substantie, noch genoeg rythmische
verscheidenheid om over de impressie van rethorica heen te helpen. Het virtuose
gooien der accoorden langs de heele lengte van het klavier, blijft te vlak en te banaal
van techniek.
Avond, Nacht en Morgen zijn meesterstukjes, waarin Zagwijn alle warmte en
poëzie heeft uitgesproken. Het zijn mijmeringen, vogelen-geluid en rijzende
morgenklaarte, die den hoorder langzaam bevangen en overstelpen met een zeer
schoonen gloed. Zij werden ook met veel raffinement ontworpen en geschreven, met
mooie vervloeiïngen van schemer en licht, van geluid en stilte. Wie weet of ze,
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georchestreerd, niet de geheimzinnige diepten en de aangrijpende stem hebben van
Debussy's mediterranneesche nachten?
Schnitzler heeft deze zeer moeilijke stukken gespeeld met eene
bewonderenswaardige souplesse en vaardigheid, gelijk hij ook begeleidde met fijne
toets en met zijne zangrijke, melodische opvattingen. Hij is een buitengewoon pianist
en een kunstenaar.
Het programma van Margot Barendregt zelf viel niet mee en mij dunkt, dat zulk
eene intelligente zangeres wel uit zich zelf de opmerking kon maken, dat er muziek
is, die ons tegenwoordig méér aantrekt dan Schubert en Brahms, ja zelfs meer dan
Hugo Wolf, wanneer men altijd hetzelfde van hem zingt. Het schijnt mij ook toe,
dat zoo'n prachtige alt zich niet moest beperken tot ‘het lied’. Zij toont nu reeds een
tekort aan expressie (het oppervlakkig verrukte glimlachje domineert te gauw) en
wanneer zij bij het afgezongen repertoire blijft, zal zij dat nooit overwinnen. Het is
treurig, dat, nu er overal gebrek is (ook bij de Ned. Opera) aan magistrale alten, eene
zangeres als deze, die magistraal kan zijn, zich opsluit in dit kleine wereldje van het
lied.
Wij kunnen haar echter dankbaar zijn, dat zij Hollandsche liederen zong, al deed
zij geen gelukkige keuze. Henri van Nieuwenhoven (‘'n Hoort ge voor uw venster
niet......’ en ‘Ik heb er van zilveren meren gedroomd’), is aardig, doch middelmatig
en goedkoop, Jan Brandts Buys (Nachtliedje uit Ellen) te zwaar en te monotoon voor
dit licht-droomende vers, Henri Zagwijn (een geestelijk lied van A. Roland Holst)
te geforceerd en met te onwaarschijnlijke tekst-onderstreepingen. Hij had beter gedaan
deze verzen in een stille straling van muziek te zetten dan ze zoo reëel mogelijk te
demonstreeren naar het begrip der woorden, waardoor het gedicht zijn heele verzonken
mysterie verloor.
Maar al koos Margot Barendregt niet gelukkig, hare bedoeling verdient
waardeering. Zij was niet geheel gedisponeerd, doch ik hoop haar regelmatig in
Amsterdam te hooren.

Fransche Opera: La Tosca
Dit mooie verhaal van liefde en dood, waarin alle dramatis personae beminnen en
sterven, zagen wij sinds lang niet van de Franschen, en wij zagen het ook sinds lang
niet zoo aangrijpend. Er hing over de muziek deze stemming van eene tragische
verliefdheid. Emma Luart, die de Tosca speelde, had smartelijker kunnen zijn en
minder lyrisch (al is zij divien in de lyriek) en hare mimiek had méér trekken kunnen
hebben der in eeuwigheid amoureuse Pieta's, maar er waren nog andere tekorten,
welke wegvielen in de verliefde stemming. Het komt immers nooit voor aan een
goed geen georganiseerd gezelschap, niet waar, dat de tenor Italiaansch, de anderen
Fransch zingen? Doch dit is eene meening van het Gezond Verstand, die niemand
in de heele zaal met mij zou willen deelen, en welke ik zelf niet deel tegenover
Salvaneschi, die als Mario hier een voortreffelijk zanger en een voortreffelijk
kunstenaar was. Nog minder tegenover Roosen. Zijn Scarpia overtrof al zijne
medespelers aan stem en aan vuur; het waren z i j n e accenten, welke het meest
brandden en het meest electriseerden.
Ik zou eene lange hulde willen brengen aan Puccini, den virtuoos van het plastische
rythme. Want is de heele Tosca-partituur eigenlijk wel veel anders dan rythme, altijd
overweldigend rythme?
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En klank natuurlijk, waarvoor men Deveux mag prijzen, die van het groote
ensemble, dat 't eerste bedrijf sluit en van de subtiele of brillante orchestratie een
roman apart maakte, welke mèt de drie stervende hoofd-figuren veel succes had.

Emil Telmányi (Concertgebouw, kleine zaal) [Chaconne van Bach
en Busoni's Vioolsonate]
Emil Telmányi heeft in zijn lange afwezigheid geen bewonderaars verloren. Hij gaf
Busoni's viool-sonate plichtmatig en zonder overtuiging (omdat ze niet anders gegeven
kàn worden) en te midden der meesleepende warmte van Bach's Chaconne had hij
een paar zeer onttooverende slippers, doch het grootste deel der hoorders liet zich
niet uit den schoonen waan brengen en heeft hem trappelvoetend toegejuicht.
Telmányi leek mij niet te spelen gelijk ik hem hoor in de herinnering: met een
gedragen, melodischen streek en de jeugdige vermurwende accenten van den zigeuner.
De streek scheen kort-ademiger, geworden, haastiger, minder lyrisch en de accenten
harder, afgebetener, minder uitnoodigend tot vervoeringen. Zijn toon echter heeft de
prachtige qualiteiten behouden van het week-snerpende en zacht-doordringende,
zijne phantasie bleef levend en er waren schreiende stemmen in Bach's Chaconne,
welke men bijna nooit hoort en die verrukten.
Hij speelde de sonate van Busoni met een anderen Hongaar, den pianist Sandor
Vás. Het stuk van Busoni is langdradig, onoverzichtelijk, vervelend, boordevol van
de meest ouderwetsche formules, welke alle onbezield en meetkunstig worden
toegepast, het heeft bijna geen enkele goede eigenschap, zoodat men zich verwondert,
waarom Telmányi of Vás niet liever eene sonate van Dirk Schäfer speelt, die tienmaal
beter, boeiender klinkt en die ook gedrukt is, maar de verzameling van talrijke noten
geeft den pianist overvloedig werk en de pianist koos ze waarschijnlijk. Nu - Sandor
Vás is een zeer voortreffelijk technicus, doch eenig artistiek temperament heb ik niet
in hem kunnen vinden en al verontschuldigt de heele Busoni dit gemis, het gemis
bleef en men kon het niet waardeeren.
De pauze werd, onder het trappelend enthousiasme, voor Telmányi ingeleid met
een monumentalen krans. Daarna speelde hij een programma van virtuozenstukjes
en ik twijfel er geen oogenblik aan, dat de geheele zaal is gaan koken van geestdrift.

Martine Dhont-van Lunteren [en Helena van Lunteren-Hansen]
(Concertgebouw, kleine zaal) [Proses lyriques van Debussy en Nicht
wiedersehen van Mahler, pianowerken van Lully, Couperin, Scarlatti,
Debussy en Moussorgsky]
Het is goed, dat sommige onzer jonge kunstenaars, componeerende zoowel als
uitvoerende, zich niet storen aan de verschillende kleingeestigheden, welke zij na
een concert, waarop muziek vertolkt werd, die Fransch is of Fransche affiniteiten
heeft, genoteerd vinden in enkele kranten. Als zij er zich wel aan stoorden, zou ik
me inderdaad gedwongen zien den handschoen op te merken, dien eenige mijner
collega's me altijd vaag en onbestemd toewerpen, en dat zij mij niet noodzaken hen
belachelijk te maken, is toch het vriendelijkste wat ik hun kan wenschen. Henri
Zagwijn immers zal lachen, wanneer hij gedrukt ziet, dat hij een lied schreef in het
rampzalige groote-tertsen-systeem. Hij zou immers ook lachen, wanneer ik schreef,
dat mr. X. componeert in het rampzalige systeem der tonale functies en dat mr. IJ.
altijd maar tonica-dominant-en-subdominant laat hooren. En anderen zullen zéér
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ironisch lachen, wanneer ze hooren, dat zij onder Franschen invloed werken. Er zijn
onder de muziek-critici ongelooflijk naïeve menschen. Onze componisten hebben
meer dan ¾ eeuw onder Duitschen invloed geschreven en het resultaat is ¾ eeuw
hopelooze middelmatigheid. Waarom reppen zij nooit over dien Duitschen invloed,
welke heel onze muzikale vitaliteit inden weg schijnt te staan? Wat is hunne
sibillynsche meening over onze voortreffelijkste schilders en voortreffelijkste
letterkundigen, die onder Franschen invloed gewerkt hebben en werken? En wat
moeten onze jonge meesters doen naar hunne voorzienige vingerwijzing? - Weer
onder Duitschen invloed gaan werken? Zich een stijl halen uit het luchtledige? - Of
zich aansluiten bij Diepenbrock?
Dat wenschen de zorgzamen immers ook niet.
Laten wij wat lachen als zij, de groot-copiïsten en doorluchtige compilatoren van
banaliteiten (hun stijltje!) verlangen, dat gij zoo origineel en diepzinnig zijt als
Bernard Zweers, laten wij eventjes lachen, als zij meenen, dat gij ‘decadente’ muziek
zingt, speelt, of dirigeert, ja de decadente muziek van een zekeren Debussy. De goden
geven hun een beetje gevoel, een greintje ten minste, voor de nuance! Maar laten
wij nog even lachen als zij zoo bezorgd zijn voor het Nederlandsche evenwicht. Zoo
lang we leven hoorden wij niets dan Schubert, Schumann, Brahms, en nu zijn er een
tiental stoutmoedigen, die iets anders verzinnen; nog slechts een tiental en nog niet
eens consequent in hun sympathieën...... Dat wij het Duitsche repertoire uit ons hoofd
kennen, dat alle opera's van Strauss hier voor veel geld vertoond zijn, terwijl nooit
een impresario gewaagd heeft een Pelléas et Mélisande voor fabelprijzen te vertoonen
(dit zou het evenwicht hinderen), dat wij niet het twintigste deel kennen van de
Fransche muziek, waarover wij zoo aanmatigend oordeelen, - zie, dat dringt niet
door tot de sublieme hersens dezer collega's, die ik zoo gaarne zou respecteeren. Dat
Den Haag 21.000 gulden schatting betaalt aan een slechten Lohengrin, en ik weet
niet hoeveel aan een Rosencavalier, - zie, dat is normaal; dat Mahlers Achtste aan
Amsterdam 9000 gulden kost en straks aan Den Haag waarschijnlijk nog meer dan
9000 gulden, dat is normaal; dat een paar voorbereidende repetities van Schönbergs
Gurre-lieder (een maand vóór den oorlog) 800 gulden verslonden, dat is normaal.
Wat zou ons alles te zamen het beetje Fransche muziek kosten, heeren, dat wij hooren
en dat gij meestal nog niet zonder zure aanmerkingen dulden kunt? Gaat ook eens
wat cijferen, dat is een uitstekend middel bij gebrek aan gevoel voor nuance.
Hoe kom ik aan al deze drooge opmerkingen? Martine Dhont zong magnifiek...
Mevr. Helena van Lunteren-Hansen zou magnifiek gespeeld hebben als haar
instrument niet de zonderlingste bijgeluiden gemaakt had. Ik hoorde voor de eerste
maal twee der P r o s e s l y r i q u e s van Debussy, die mij in den schoonsten droom
wierpen. Het is immers heerlijk, proza te lezen als:
La nuit a des douceurs de femme,
Des mains semblent frôler les âmes, mains si folles, si frêles,
Au temps où les épées chantaient pour Elles!
D'étranges soupirs s'élèvent sous les arbres.
Mon áme c'est du rêve ancien qui t'étreint!

dat van Debussy-zelf is, en heerlijk, het ook nog te hooren zingen. Wat wekte ‘Nicht
Wiedersehen’ met het nachtelijke rythme en het omfloerste gevoel, een der meest
grandiose liederen van Mahler, niet voor warme en lieve melancholieën! En de
schertsen voor piano van Lully, van Couperin en Scarlatti, van Moussorgsky en
Debussy (twee préludes), alles van een vlinderachtige en vogel-zachte gratie, prachtig
van contour, buitengewoon virtuoos gespeeld... zij wierpen in nieuwe droomen.
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Er was dus een overvloed van schoonheid en geluk, waarvan ik nog niet de helft
kan noemen.
Laat Martine Dhont maar onvervaard doorgaan. Het allerdiepste der expressie
heeft zij nog niet in hare macht, hare phantasie moet wat plooibarer, het sentiment
sensitiever en gevarieerder worden, zij moet nog vele graden van smart en verrukking
leeren kennen en zich williger overgeven aan de intuïtie, zij moet het lied ook niet
alleen zingen n a a r d e m u z i e k , doch vooral n a a r d e n t e k s t , tenzij zij zoo
diep in de muziek leert zien, dat zij weer tekst wordt, maar dat komt wel. Zij is een
uitstekende zangeres en wordt in korten tijd ook wel de heerscheres over schoonheid,
zooals wij haar wenschen en soms reeds toejuichen.

Cornelis Dopper (Concertgebouw) [Alexander Scriabine, Eerste
symphonie - Het dirigeren van Dopper]
De eerste symphonie van Alexander Scriabine, welke Cornelis Dopper gisteren
uitvoerde, werd in December 1910 hier geïntroduceerd door Wassili Safonoff. Het
werk schijnt eene hymne ‘An die Kunst’ tot slotkoor te hebben, welke toèn niet en
ook nù niet werd gezongen. De symphonie, die dus uit zes deelen bestaat, bracht het
in 1910 onder Safonoff slechts tot een twijfelachtig succes, hoewel deze virtuoos
van het gebaar en van de suggestie, elk stukje leven dat er in is reliëf gaf. Onder
Dopper maakte de muziek een triesten, hulpeloozen indruk. Hij deed niet de minste
poging om ook maar een spoor van expressie rond de noten te tooveren, welke van
nature nu eenmaal steenkoud zijn, zoowel bij Mozart, bij Beethoven, bij Berlioz als
bij Scriabine. Dopper dirigeert precies wat er staat en denkt aldus h e t w e z e n te
geven der gedirigeerde muziek, waar hij slechts d e n s c h i j n geeft. Soms valt het
goed uit, meestal echter valt het slecht uit en nog maar zelden zag ik het zoo
slaapwekkend afloopen als gisteren.
Velen vragen mij reeds maanden, per brief en mondeling, waarom ik nooit van
leer trek tegen Cornelis Dopper en waardoor het komt, dat ik zoo blind ben om niet
te zien hoe deze man als dirigent te weinig verdiensten heeft. Verschillende leden
van het orchest zijn deze meening toegedaan en vinden het eene kwelling om onder
hem te werken, een groot gedeelte der Concertgebouw-abonnés denkt er ook zoo
over.
Ik eveneens. De keeren, dat ik Dopper als dirigent met wat warmte heb kunnen
prijzen in al de jaren dat ik hem zie worstelen met den maatstok, kan ik op de vingers
tellen. Hij heeft ook letterlijk geen enkel aanbevelend kenmerk: geen
uitdrukkingsvermogen, noch in het gelaat, noch in het gebaar; hij heeft geen lenigheid,
niet in de hand, niet in den arm, niet in den schouder; hij heeft evenmin kracht; alles
is tegelijk hoekig en week. Een gepassioneerde muziek te dirigeeren schijnt hem
bovenmenschelijke inspanning te kosten en inderdaad: hij heeft alles tegen zich. Een
zoo primitief gebaar als het zijne harmonieert maar met zeer weinig rythmen.
Demonische macht, suggestie, heb ik nooit bij hem bespeurd.
Hij schiet dus te kort ten opzichte van de muziek, welke hij onder handen krijgt
en ten opzichte van het orchest. Het tekort ten opzichte van het publiek willen wij
er buiten laten. Men verwijt den Nederlander al dikwijls genoeg, dat hij te exclusief
o p t i s c h is aangelegd. Dopper trouwens heeft in dit opzicht een voorganger, die
nog veel meer onaesthetisch dirigenten-spel zien liet: Julius Röntgen Sr. En het is
nog niet zoo lang geleden, dat men diens zonderlinge en onoogelijke grimassen
aanschouwde en toejuichte. De nieuwe generatie, welke met hoofschere verbeeldingen
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is opgegroeid, dan die achter ons ligt zal daar uit eigen aandrang wel de finale
verandering in brengen. Wij behoeven dan niemand meer te krenken.
Dit zijn allemaal evidente waarheden en zóó evident, dat ik me nooit de moeite
gaf om ze neer te schrijven. Ieder Concertgebouw-bezoeker kan ze regelmatig
controleeren. En ik heb bij mezelf gedacht: iets wat zoo evident verkeerd is, zoo in
de gaten loopt en tòch niet geweerd wordt, moet redenen hebben, waaraan ik niet
tornen kan, vooral daar ik de redenen niet eens zie.
Een criticus kan in zulk eene zaak op eigen houtje geen partij kiezen: ik zou den
heer Dopper bij e l k concert op de onaangenaamste wijze moeten bejegenen en
geheel doelloos: want al ging Dopper alle mogelijke cursussen volgen van alle
mogelijke Dalcroze's of Duncan's, hij zou er geen zier beter van worden.
Het G e v a l -D o p p e r gaat de Concertgebouw-abonnés rechtstreeks aan. Er is
niemand, die hen verplicht de uitvoering te bezoeken, welke door dezen dirigent
geleid wordt, niemand is er, die hen kan dwingen te applaudisseeren. Zij behoeven
slechts een paar malen weg te blijven of hem een paar malen ijskoud te begroeten,
wanneer zij niet tevreden over hem zijn en dit te herhalen tot zij het gewenschte
resultaat zien.
Er is evenwel in het Concertgebouw een Geval-Dopper en het voornaamste wat
de opruiming van het geval mijns inziens dringend maakt is, dat een jong kunstenaar,
die vijf-en-twintig-maal meer talent heeft als dirigent, wegens ancienniteits-redenen
of om andere oorzaken bij zijn collega wordt achtergezet. Ik bedoel Evert Cornelis
natuurlijk. Die ‘andere oorzaken’ wil ik ook wel met den naam noemen, ze zijn
trouwens een publiek geheim: dat de heer Mengelberg niemand naast zich verdraagt,
die ook maar een greintje persoonlijkheid doet blijken en die eenige spontane hulde
ontvangt van de hoorders.
De heer Mengelberg gaf tot dusverre nog geen aanleiding om deze publieke
meening te wantrouwen. En ook dit is eene zaak, welke rechtstreeks de abonnés
aangaat. Evert Cornelis heeft bewonderaars genoeg die zich met veel succes kunnen
weren.
Het spreekt vanzelf, dat het niet mijne bedoeling is om Cornelis Dopper ‘op straat’
te krijgen. Hij heeft enkele werken geschreven, waarvoor ik altijd mijn respect heb
getuigd en het leven van een componist is in Holland moeilijker dan ergens elders.
Ik geloof, dat men Dopper eene sinecure kan gunnen, al vindt men in ons land één
of twee meesters van hoogere orde, die daar meer recht op hebben. Eene goede
bezigheid voor Dopper zou b.v. kunnen worden het bijwerken der programma-boekjes,
wat hard noodig is. Ik heb trouwens vroeger reeds de schikking aangeduid, waarmee
men vrede zou kunnen hebben: laat Dopper componeeren, laat Cornelis dirigeeren.
De oplossing is zonderling, maar aannemelijk.
Na rijp en lang beraad heb ik aldus de opinie willen vertolken van een groot aantal
Concertgebouw-bezoekers. Het Bestuur dezer instelling, gelijk men weet, voert
slechts noodgedwongen veranderingen in en het woord (of liever de daad) is verder
aan de abonnés, die zich op de Dopper-concerten te regelmatig en te buitensporig
vervelen. Gisteren was het weer héél erg en dat muziek met zóó weinig eerbied en
zóó veel onverschilligheid moet bejegend worden, stemt zelfs opstandig tegen het
onvermijdelijke.

Dina Diependaal [en Anton Tierie] (Concertgebouw, kleine zaal)
[Liederen van Schumann, Borodine, Moussorgsky, Wolf en Pierné]
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Wij kunnen heden zakelijk constateeren.
Dina Diependaal is, sinds zij den eersten keer optrad, drie jaar geleden, eene
buitengewoon voortreffelijke zangeres geworden. Zij heeft een alt van het kostbaarste
timbre, bewonderenswaardig van mat-gouden, edele kleur in het lage register en in
het medium, warm-stralende hoogte, wanneer zij dit register met het noodige
zelfbewustzijn (dat haar wel eens verlaat) durft intoneeren. Zij beheerscht ook haar
instrument en is in hare heele kunst volleerd. Voor mijn ooren zou alleen de articulatie
der medeklinkers plastischer, de kleur der klinkers Italiaanscher moeten worden.
Wij mogen de Nederlandsche muziek dus gelukwenschen met de verschijning
dezer jonge kunstenares en mej. Dina Diependaal zal mij wel veroorloven aan haar
jong en meesterlijk talent, dat gepaard gaat met de warmte der jeugd, met eene
aangeboren muzikaliteit en dikwijls reeds een onverwachte diepte van gemoed, mijne
oprechte hulde te brengen.
Zij heeft ‘Die Kartenlegerin’ van Schumann zoo virtuoos en gracieus gezongen,
dat men onder een indruk kwam van meesterschap. ‘La Princesse endormie’ van
Borodine was goddelijk van schaduwende klanken. ‘Le Chant juif’ van Moussorgsky
verrassend van bloeiende en teedere lyriek. ‘Hopak’ van Moussorgsky indrukwekkend
en tienmaal beter dan Seroen het pas zong. Diependaal trof de affiniteit met de
Tsiganen-accenten en ik ben er zeker van, dat zij eene magnifieke Carmen zou kunnen
worden. ‘Ich hab' in Penna’ van Hugo Wolf zong zij zeer geestig en ‘Les filles de
Cadix’ van Pierné met een prachtig élan en prachtig rhythme. Men vergeve mij, dat
ik slechts constateer: ik doe een keuze. Wat zij van Nederlanders voordroeg was
onbeduidende rommel en ik wensch haar in deze zaken spoedig een beter inzicht
met meer begrip van artisticiteit.
En nu? Als ik zulke ongewoon begaafde jonge kunstenaars tegen kom als deze
alt, en ik kom ze immers geregeld tegen, dan voel ik weer wat meer lust om den
strijd, dien ik nu eenmaal voor onze muzikale onafhankelijkheid ondernomen heb,
voort te zetten.
En nu? Wanneer deze jonge zangeres in het Concertgebouw wenscht op te treden,
waar de vreemdelingen heerschen, en nu eens niet op een weldadigheids-matinée,
dan zal zij vernederende démarches moeten doen bij Mengelberg en Mengelberg zal
haar vernederend toevoegen, wat hij roods zoovelen toevoegde: gaa u nog wat lessen
nemen bij mej. Betsy Bonger en komt u daarna eens terug....
Wanneer deze jonge, zeer begaafde zangeres wenscht te zingen in de provincie,
waar het geheele concertleven beheerscht wordt door de afschuwelijk rijke
Maatschappij ter Bevordering van Toonkunst, die alleen ten bate van de
vreemdelingen bij kas is, dan zal men haar vrije reis- met verblijf-kosten aanbieden
en verder niets.... dan de kans om in tien à vijftien jaren een naam te maken en dan
niet meer heelemaal als een bedelaar bejegend te worden.
Zoo zijn in Nederland de jammerlijke toestanden.
Maar laten wij bij constateeren blijven en niet vervallen in een somber gezang.
Wanneer wij niet heelemaal zijn overgeleverd aan tekort aan vitaliteit of aan een
ander fatum, dan winnen wij het nog wel.
Ik zou u raden, mejuffrouw Diependaal: ga naar Koopman van de Nederlandsche
of naar Roosen van de Fransche Opera en studeer enkele rollen: de Dalila b.v. en de
Carmen. Misschien kent gij ze reeds, ik weet het niet, doch ik ben er van overtuigd,
dat gij ze méér dan voortreffelijk kennen zult, dat triomfen u niet moeilijk zullen
vallen en dat die u dierbaarder zullen zijn dan tot uw ouderdom liederenavonden
geven en lessen.
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Doch ik vergeet bijna een onontbeerlijk détail: Anton H. Tierie begeleidde op een
zeer fraaien Steinway, die klonk als een aeolusharp. En er was veel enthousiasme.

Nederlandsche Opera: Lohengrin (Stadsschouwburg)
Dat de handeling van Lohengrin te Antwerpen speelt, dat de Belgische onderdanen
van koning Hendrik den Vogelaar ten oorlog zullen trekken tegen een volk, dat
slechts de Hongaren kunnen zijn, en enkele pan-Germanistische,
echt-Bismarckiaansche uitlatingen van denzelfden Hendrik den Vogelaar herinnerden
aan het bloedoffer van dezen tijd. Het land, dat in Lohengrin reikt van Antwerpen
tot Hongarije, is 't zelfde Imperium, dat nu moet reiken van Antwerpen tot Bagdad,
en voor het Rijksbegrip, waarop Wagners Lohengrin gebaseerd is, en dat alle romantici
zich gedroomd hebben gelijk Wagner, bouwt de menschheid nu reeds twee-en-een-half
jaar hare onmetelijke hecatomben van gelukkige stervelingen. Dat de goddelijke
droomen der romantici bijna door Bismarck en bijna door Willem II zijn
verwezenlijkt, dat Duitschland in deze jaren aan 't sneuvelen is voor zijn méést
romantieke ideaal en dat de mogelijkheid bestaat, dat men soms huivert voor het
extatische ruischen en de zoete lyriek van Lohengrin, mag wel even gememoreerd
worden. Men ziet, wat de menschheid een Droom kan kosten.
Lohengrin dateert van 1847 en na zestig jaar werkt men met eene eigenaardige
gewaarwording, dat de twintigste-eeuwer de vereeringen van een Baudelaire en een
Villiers de l'Isle Adam nog deelen kan. Wij leven de handeling, welke geheel plaats
vindt in de werelden van het Wonder, waarin zij thuis waren, minder intens mede,
voelen ons sceptischer tegenover de vele mirakelen en ook de verschillende
drakerigheden van het drama (voor ons is b.v. Ortrud's scène tegen Elsa bij de
huwelijksplechtigheid van het tweede bedrijf onaannemelijk geworden) en ook de
illusies der talrijke tooverachtigheden grijpen ons minder diep aan, zoodat de
eind-indruk iets krijgt van eene desillusie, maar het kost ons toch niet meer moeite
dan de doorluchtige bewonderaars, om onder te gaan in de verrukkingen der muziek,
welker gehalte aan geluk, aan liefde en liefdes-verwachting, welker mystieke hoogheid
en sereniteit, welker overvloed van stralende melodie en stralenden klank, overvloed
van onsterfelijke schoonheid, n à 1847 noch door Richard Wagner noch door eenig
ander Duitsch meester zijn geëvenaard of overtroffen, en dikwijls zijn wij geneigd
om het Gezond Verstand, dat ons immers dierbaar is, te verromantiseeren en als
hulde te offeren aan zulk eene muzikale magnificentie.
Het was eene zeer voortreffelijke voorstelling, welke plaats vond voor eene
uitverkochte zaal. Lohengrin werd gezongen door Chris de Vos en sinds hij in ons
land verblijft hoorde ik hem niet zóó overtuigend als gisteravond. De Vos heeft voor
Lohengrin ook de gestalte, welke bij de meeste tenors zeldzaam is: rank en juveniel,
de jonge held, gelijk Elsa hem in haar visioenen moet gezien hebben. De Ortrud van
Liesbeth Meissner was een meesterstuk van zangkunst; zij had alle donkere en
diabolieke intonaties van ‘die wilde Frau’ en heeft het heele tweede bedrijf gevuld
met hare boeiende persoonlijkheid. Helvoirt Pel als Telramund werd even
bewonderenswaardig en zijn prachtig koperen geluid stond er als de Wagneriaansche
figuur zelf. De koning van Kubbinga maakte naast dezen Helvoirt Pel en ook naast
den Heraut van Van der Ploeg een wat schamelen indruk. Kubbinga's stem heeft den
Konings-omvang niet en zij klinkt ook te teeder en te week in dat coloriet der vier
konings-trompetten, op het tooneel geblazen, welke hem voortdurend vergezellen.
Van der Ploeg had in zijn rol eene sonoriteit, zoo edel en doordringend als ik nog
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niet van hem gehoord heb. En Helene Horneman als Elsa van Brabant noem ik het
laatst in dit milieu van schetterende geluiden. Zij komt ook 't laatst als zachte,
bekoorlijke Elsa, die zeer voorzichtig zong, misschien tè voorzichtig, zeer blank en
passieloos, zeer virginaal, maar ook liefelijk en in hare fluisterende ontastbaarheid
ook zeer boeiend.
De regie was uitstekend en men had in het derde bedrijf slechts behoeven te
bedenken, dat ten tijde van Hendrik de Vogelaar nog geen spitsboog was uitgevonden.
De costumes waren smaakvol en kostbaar genoeg zonder bont te zijn. Wij staan hier
ver af van de Pieter-de-Hooghs en de Jan Steens welke Royaards op het tooneel
brengt, doch in vergelijking met Duitsche troepen bereikte de Ned. Opera hier reeds
een aesthetisch hoogtepunt.
Albert van Raalte dirigeerde en wanneer hij sommige passages minder zou willen
rekken (de huwelijksstoet van het 2de bedrijf b.v.) kan ik hem zonder eenig
voorbehoud waardeeren. Het meest trof me zijne vertolking van het laatste voorspel:
het gebaar was hier levendig en sprekend. Voor Lohengrin is de directeur echter
verplicht hem een twee- of drie-maal grooter aantal strijkers te geven, want een
orchest van dezen minusculen omvang zal voor den dirigent het voornaamste bezwaar
blijven om zich te uiten gelijk hij wil. Ik twijfel er ook niet aan of Van Raalte heeft
slechts de helft van zijne bedoelingen kunnen vertolken met die paar violen. En wij
wijzen den heer Koopman nog even op zijne moreele verplichtingen tegenover zulke
volle zalen.
De groote ensembles maakten den indruk van a-capella-koper, omdat zij het orchest
volkomen wèg-zongen. Dat de koren beter klonken dan wij van een Lohengrin, welke
ook, gewoon zijn, doet niets ter zake. Wij mogen dat op den koop toe waardeeren
van Van Raalte: Er viel slechts één storende déroute te signaleeren (1e bedrijf) en
de dirigent heeft er zich handig uit gered.
Om elf uur was de voorstelling geëindigd en met de coupures ging het nog al.
Doch waarom den grooten marsch geschrapt, waarmee het laatste tafereel moet
beginnen?
Men zal daarmee het aantal opvoeringen, dat Lohengrin moet hebben (na het
tweede bedrijf was er eene ovatie, waarbij ook Van Raalte op het tooneel verscheen)
waarschijnlijk niet verminderen, doch noodzakelijk leek ze mij niet.

Eugène d'Albert (Concertgebouw) [Solist in Beethovens Vijfde
pianoconcert]
Eugène d'Albert heeft Beethovens vijfde piano-concert gespeeld, zooals alleen een
componist dat doen kan, een componist, die weet hoeveel onuitgesprokens en
onuitsprekelijks verborgen ligt in de geschreven noten, een meester, die zelf talrijke
malen gestaan heeft voor de tooverachtige geboorte eener melodie, een kunstenaar,
die alle levensgeheimen, kent en alle mysterieuse niet te beschrijven wetten der
muziek, wanneer zij zingt van uit haar eersten oorsprong. Men kan dien eeuwig
nieuwen dageraad enkel bij ervaring kennen en wie hem wil verheerlijken zou, gelijk
Socrates, eene Diotima moeten raadplegen, om de voortreffelijkheid dezer verrukking
genoeg te doorgronden. Men weet ook geen betere hulde aan Eugène d'Albert, dan
het besef, dat hij er geweest is ‘um vergess'nes Glück und Jugend neu zu lernen’,
zooals er staat in Mahlers Lied von der Erde.
Een d'Albert heeft het onbegrensde toucher, dat niet is ingestudeerd op een klank,
maar op de muziek zelf. Het is even veelvoudig als die muziek: hier is het niets dan
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melodie, daar vloeit het samen met een hobo, verder klinkt het omfloerst op uit de
gedempte violen; het is ook gecuivreerd als trompetten, het zingt ook met de
verspreide glanzen van een wijdliggend strijk-kwintet, het heeft romantische
hoorn-timbre's en de schaduwende klaarheid van clarinetten; het is altijd levend,
altijd wisselend; het is elegisch en heroïek; het kent iedere nuance der lyriek, alle
raffinementen van tusschen-stemmingen; het vermijdt ook altijd de uitersten en zoekt
niets dan de ranke, harmonische schoonheid, vooral in de kracht.
D'Albert, die Zondag wéér optreedt, is een meester en wij zullen Beethovens Vijfde
wel nooit souvereiner hooren: hij staat via Richter en Liszt te midden der groote
traditie. De overgang van het Andante op het Rondo, was een visioen van sublieme
stilte, die verwachtings-stilte, zooals Mahler ze dikwijls heeft in zijn eerste
symphonieën. Het Rondo deed denken aan de corybanthische rythmen der Zevende;
het eerste deel was een weelde van jong geluid en klonk als een krijgslied uit den
tijd, toen men nog zong van Marlborough s'en va-t-en guerre, goddelijk van
romantische opgetogenheid.
Mengelberg dirigeerde en tusschen orchest en solist was een volmaakte
overeenstemming. Het orchest was dus ook ongeëvenaard.

[Liszt's eerste pianoconcert en Dodendans door Eugène d'Albert]
Eugène d'Albert, die Donderdag met het vijfde concert van Beethoven ons de
zeldzaamste schoonheid toereikte, welke muziek kan bevatten, heeft gisteren willen
boeien met werk, waarin minder de verrukking dan de verbazing het doel is: het 1e
Concert en de Doodendans van Liszt. Liszt en zijne muziek zijn Tweelingen en de
stilzwijgende, onherroepelijke omwenteling van het leven, welke reeds meer dan
een halve eeuw duurt en nog niet gestuit is, hebben 9/10 van Liszt en zijne muziek
voor ons onbereikbaar gemaakt. De jonge Saint-Cyriens, van wie Barrès verhaalt in
zijne Traits éternels de la France, die op den dag der oorlogsverklaringen zwoeren
hun vijand tegemoet te trekken met witte handschoenen en den Pluim, en allen een
voorspoedigen dood vonden, zijn de laatsten geweest van de Oude Garde, welke
eindelijk gestorven schijnt. De oude individualisten-heerschers maakten zich zoo
groot mogelijk, de nieuwe maken zich zoo klein mogelijk. En om Liszt niett enkel
technisch bevredigend, maar ook indrukwekkend te spelen, zou men zich moeten
costumeeren. Liszt heeft ontzaglijk veel en koninklijk décor mee door 't leven gesleept
en niemand der hedendaagsche tijdgenooten vindt in zich nog den moed en het
enthousiasme, om dat te dragen. Hij zou ook eenvoudig sneuvelen onder het
onzichtbare mitraille, dat alle magnifieke staatsie wegvaagt. Is Mahler, die het edelste
hoofd droeg, dat een antiek gebaar kon vertolken, hier in Amsterdam niet meermalen
gesneuveld? En wij toch, die onafhankelijk zijn en regelmatig de pracht adoreeren
onzer Rembrandts en Van der Helsten, wij, die er zelfs in slaagden de gestalten der
koeien eene onsterfelijkheid en een goddelijk aanschijn te geven, wij zouden de
eenigen ter wereld kunnen geweest zijn om eene Mahler-verschijning te huldigen.
D'Albert heeft zich niet aan de mislukking gewaagd. Hij speelde zijn Liszt met de
vereischte, wonderbaarlijke virtuositeit doch suggereerde geen bijkomstige droomen
en wanneer men bij Liszt het volledige heden niet totaal wegspeelt, dan ziet men
voortdurend niets dan eene vrij armzalige vertooning van stomme schimmen. In de
paraphrase over het ‘Dies Irae’ trof hij even de demonische ondertonen en
hypnotiseerde, maar kwam, globaal genomen, niet over de scheidslijn en gaf ‘slechts’
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buitengewoon brillant en bewonderenswaardig spel met een toucher dat even
menigvuldig en even fantasie-rijk gecomponeerd was als Donderdag.
Mengelberg dirigeerde de Vijfde van Tschaikowsky, Ibéria van Debussy en gaat
weer heen voor geruimen tijd, na geruimen tijd weg te zijn geweest. Hij noodzaakt
ons wel onze bewonderingen te verdagen.

Alexander Schmuller (Concertgebouw, kleine zaal) [Het eerste
concert van Schmullers Bach-cyclus]
Alexander Schmuller heeft het plan opgevat van een Bach-cyclus en ofschoon over
deze onderneming een feuilleton verschenen is in de ‘N.R.Ct.’, een stuk in het ‘Hbld.’,
een stukje in het ‘N.v.d.D.’, ofschoon men voor deze drie concerten iemand het meest
dwaze en onbeduidende affiche heeft laten teekenen, waarmee sinds jaren reclame
werd gemaakt, ofschoon men alle viool-werken van Bach achter elkaar kan hooren,
ofschoon 't waarschijnlijk de eerste maal is, dat zooiets in de geschiedenis voorkomt,
- de violist is er met al deze moeite en al deze voortreffelijkheden slechts in geslaagd
de kleine zaal van het Concertgebouw half vol te krijgen.
Ik heb den cyclus (iedereen geeft tegenwoordig een cyclus) met eenig wantrouwen
tegemoet gezien. Bach is een groot componist, maar men kon met recht betwijfelen
of een voldoende aantal menschen hem groot genoeg acht om al zijne viool-werken
achter elkaar te willen hooren en dat pleizier ook nog te betalen. Er wordt veel
gearchaïseerd in ons land en men kan het archaïseeren te ver drijven. Zoo is het eene
vermetele veronderstelling gebleken, dat alle Amsterdammers Bach-specialisten
zouden zijn. Wij hooren véél van Bach en vereeren hem gelijk 't behoort. Maar
specialisten genoeg om dat zijpaadje zijner vèr-strekkende kunst te gaan
afspeuren......? Neen. Dat behoeft niet eens op een goeden Conservatorium-cursus
in de muziek-geschiedenis, laat staan dan in de concertzaal.
Het eenige, wat men er mee bereikt, is eene langduriger verstoktheid van hen, die
meenen, dat alle muzikale heil in het Verleden ligt en dat dit Verleden begint bij
Bach. Geen van beide inbeeldingen is natuurlijk waar. Maar muziek is de kunst,
waarin het meest gedogmatiseerd of gecanoniseerd wordt - zelfs in ons land van
schilders en godsdiensttwisten - en men weet, dat in zoo'n geval alle historisch inzicht
ophoudt en dat men slechts geduldig kan wachten tot de menschen, die een musicus
gewoonlijk canoniseeren, meer verstand hebben. Die verstokten doen ons niet veel
pleizier, maar zij verminderen zienderoogen en waarom zouden wij ze hun gang niet
laten gaan?
Wij veroorloven ons, n i e t in het Verleden, n i e t met één been in het Verleden,
doch met twee beenen in het Heden te staan en met onze handen te reiken naar de
toekomst, terwijl wij gewoonweg de opmerking maken, dat Bach geen erg prettig
leven had, maar dat men hem de kansen gaf om composities te maken, en dat zijn
leven nog heel wat minder prettig zou zijn geweest, wanneer men i n z i j n t i j d
(toen bestond er eveneens een Verleden) zoo erbarmelijk overbodig had gearchaïseerd
als in onze fraaie eeuw, dat hij in zulke omstandigheden hoogstens 1/10 der werken
zou geschreven hebben, waarvoor men hem 175 jaar later tot dictator der muziek
verklaart.
Het is beter, dat wij in onze al te uitbundige muziek-studies, het Rhytme bewaren,
dat Dionysos van de Muzen gekregen heeft en dat ons zal beletten om krankzinnig
te worden. In zijn spel is Schmuller zulk een gematigd, mathematisch mensch, waarom
zou hij zich overgeven aan spitsvondige Bachanaliën? Er bestaan in het gelukkige
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leven veel onbekende heerlijkheden, welke onze schoolsche filosofen ons niet laten
droomen. De gezamenlijke vioolwerken van Bach leeren ons niets nieuws en rondom
ons leeft zeóveel onbekends en fascineerends, zooveel nieuwe heerlijkheid, welke
wij achteloos laten leven... Zie, dat is de krankzinnigheid, waarvoor de Muzen ons
mogen bewaren met haar Rhytme.
Schmuller heeft goed gespeeld maar niet hartenveroverend en als het geluk toevallig
eens afwezig was geweest, zou hij het niet geschonken hebben. Laten wij ons
herinneren, hoe hij de nederlaag geleden heeft tegen Louis Zimmermann. Schmuller
is altijd nog dezelfde: een man, die niet geeft wat zijn wonderbaarlijk uitzicht belooft.
Hij speelde de ‘Sonate c gr. t. No. 3’, het ‘Concert a kl. t. No. 1’ (met begeleiding
van een strijk-orchestje, onder Cornelis Dopper) en de ‘Partita e gr. t. No. 3’. Wat
hebben de lezers aan de opsomming? Niets. En wat zouden zij er aan hebben als ik
een hoofdstuk van Spitta's Bach-biografie ging compileeren en overschrijven? Ook
niets.
Zij zullen zich toch houden aan wat de Critiek der 175 jaren overliet van Bach's
onmetelijk oeuvre en wat wij zeer geregeld hooren.

Marie Versteegh [en Anton Tierie] (Concertgebouw, kleine zaal)
[Liederen van Duparc, Chausson, Debussy en Diepenbrocks
Incantation]
Mevr. Marie Versteegh heeft niet willen veranderen na al den raad, dien ik haar 't
vorig jaar gaf. Zij bezit nu maar ééne souvereine voortreffelijkheid: haar goeden
smaak en zij vindt dien waarschijnlijk even veel waard als onberispelijk zingen.
Wanneer wij de Fransche liederen van Duparc (La vie antérieure; Laments - verzen
van Baudelaire en Gautier), van Chausson (Le colibri), van Debussy (drie Verlaine's:
Il pleure dans mon coeur; Clair de Lune en L'échelonnement des haies) even dikwijls
gehoord hadden als de duizendmaal afgezaagde repertoire-nummertjes van Schubert,
Schumann, Brahms, zou het dilettantisme van mevr. Versteegh onduldbaar zijn,
vooral daar het gisteren vergezeld ging van eene onverstoorbare monotonie in de
uitdrukking. Doch de kostbare zeldzaamheid der liederen, de sensitieve en suggestieve
begeleidingen, de betooveringen van het vers reeds, en ons hart zelf, dat wijd-open
staat voor elken nieuwen klank, - dat zijn redenen genoeg om de beminnelijke fantasie
te bewonderen eener zangeres in plaats van hare stem, welke op zich zelf zooveel
bewonderenswaardige qualiteiten heeft van timbre.
Zij bracht hier eene noviteit van Alphons Diepenbrock: I n c a n t a t i o n , op tekst
van André Gide, een meesterstuk van lyriek, dat ik dezer dagen, rustiger dan nu, den
lezer hoop te beschrijven.
Anton Tierie begeleidde en er waren veel bloemen.

Joh. Wagenaar (Concertgebouw) [Berlioz' Symphonie fantastique
en Wagenaars eigen orkestwerken]
Wagenaar dirigeerde het Concertgebouw-orchest, en een ephemeer dirigent voor de
Symphonie Fantastique van Berlioz laat altijd fantastische mogelijkheden open. Ik
hoopte Wagenaar nog niet te kennen en ik vond hem zooals ik hem altijd gekend
had. In dit opzicht werd de avond, die overigens zijne interessante zijde had, eene
teleurstelling.
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Het is dus ook geene bekoring geworden een componist voor ons orchest te zien.
De Amsterdamsche critiek heeft van zulke bekoring de meest illustre herinneringen:
ik noem slechts Strauss, Mahler, Debussy en onder onze landgenooten Diepenbrock,
die de macht hadden om rondom het orchest hunne eigen atmosfeer te scheppen. Die
atmosteer is wel ondefinieerbaar en zelfs onbewijsbaar, doch niettemin een feit,
waarvan de verschijnselen geregistreerd zouden kunnen worden. Het sterkst nam ik
ze waar bij Debussy op dien onvergetelijken Zondagmiddag. Men kon het nauwlijks
dirigeeren noemen, zoo impassibel bleef de Franschman; en van uit die impassibiliteit
stroomde een hypnose door alle spelers en door alle instrumenten. Bij Joh. Wagenaar
heb ik dit of iets van dien aard niet waargenomen.
Goed dirigeeren zal altijd 't wonder blijven van het gebaar en van de oogen. Het
gebaar is niet 't maat-slaan en de kracht der oogen bestaat niet in slaven-dwingen of
in schrikaanjagen. Het gebaar van een goed dirigent zal ook nooit iets vertolken dan
de nuance of de vervolmaking eener emotie, welke hij bij de spelers kan
veronderstellen; het gebaar der oogen zal niets zijn dan de herinnering aan de emotie,
welke de speler op dat oogenblik uit zijn partij heeft te halen. Het karakter van 't
gebaar blijft een quaestie van stijl en van temperament en is ook van minder belang,
want zoowel in de uiterste beperking als in de exuberante bewegelijkheid zijn alle
denkbare schakeeringen uit te drukken, welke eene melodie of een rythme kan
verlangen. En deze schakeeringen zijn ontelbaar.
Wagenaar maakte de fout der meeste normale dirigenten: hij geeft te veel aan. Bij
een virtuoos-ensemble als het Concertgebouw-orchest mag men zich verbeelden, dat
het de meeste inzetten eener dikwijls gespeelde symphonie, als de Fantastique van
buiten kent of dat ze in ieder geval door eene repetitie voldoende in het geheugen te
brengen zijn. Men mag van zulk een ensemble ook verwachten, dat het
begeleidingsfiguren, de gewone voordrachtsteekens, alles wat tot eene dagelijksche
reproductie behoort, uit eigen kracht attaqueeren kan. Een goed dirigent zal zulke
détails dus alleen onderstreepen, wanneer hij een raffinement bereiken wil, eene tint,
welke h i j a l l e e n zoo hoort in de bedoeling van den componist. En wanneer dit
zijn doel niet is, doet hij bij het Concertgebouw-orchest overbodig werk. Men zag
Wagenaar de meest gebruikelijke accenten vertolken met twee handen en armen,
alsof hij voor een orchest stond van beginnelingen, en dat ik dit van een componist
niet verwachtte, zal ieder begrijpen. Als componist moet men nu eenmaal
betooveringen in zich hebben, die min of meer parallel gaan met betooveringen,
gelijk Berlioz ze zelf ondervonden heeft. Schoonheid immers, in haar allereerste
gedaante, zooals ze onuitgesproken sluimert in de harten, is zeer primitief en
enkelvoudig; zij correspondeert eeuwig, met alle wezens van alle tijden.
De Symphonie Fantastique van Berlioz is ook zoo maar geen ‘muziekstuk’,
evenmin als eene symphonie van Mozart of van Beethoven. Zij is het kloppen van
Berlioz' bloed en het leven zijner gedachten. Bij Mozart of Beethoven moet men
dikwijls raden naar dat interieure rythme, doch het toeval heeft gewild, dat men de
Fantastique bijna maat voor maat kan reconstrueeren uit Berlioz' biografie. Zij is
immers auto-biografie. En Wagenaar had slechts het grandioze standaardwerk
behoeven te lezen, dat Adolphe Boschot, kort voor den oorlog, over Berlioz heeft
gepubliceerd. Hij zou zijne directie geheel andere intonaties gegeven hebben en
inplaats van zich uitsluitend te bekommeren over den regelmatigen (àl te regelmatigen)
gang der noten, zou hij even nota hebben genomen van sommige visioenen, gelijk
ze sluimeren in de harten. Hij zou náást de gestalte der melodie, evocaties verlangd
hebben van alle teederheid en allen hartstocht, welke zij insluit - en men kan dit met
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zoo simpele middelen. Hij zou ook eene chromatische toonladder hebben doen
vlammen en flakkeren - daar is zoo weinig gebaar voor noodig. Hij zou over de
zangen der virgiliaansche pastorale, met een geringe, zachte deelneming, het
boschgeruisch hebben doen ritselen, dat met een paar variaties in den 6/8, met wat
fantasie in het rythme, in de kleur der instrumenten zoo kan worden opgeroepen, dat
de muziek u ànders begint te transfigureeren, dat de deining der klanken divien wordt.
Of Wagenaar had ten minste den grooten roffel, op 't eind van den Marche au
Supplice, door een van de nuchtere nuances, den tragischen toon kunnen geven,
welke hier immers meer ter plaatse is dan een goede roffel.
Etc.
Wij hebben dus de muziek gehoord in een vrij perfecten, vrij brillanten vorm. Dit
heeft altijd zijne waarde en mag ten bate van welke sensitieve opvatting ook niet
over 't hoofd worden gezien. Maar men zal mij veroorloven om ten minste éénige
rechten op te eischen voor het intuïtieve leven der muziek, dat haar in ons land te
dikwijls vreemd blijft.
Dit is dan ook geen directe critiek op Wagenaar, dien men als technicus zonder
aarzeling moet waardeeren; het is meer een poging om dichter te komen bij een
musiceeren, dat ons een edeleren bloei der melodie en der gedachte zou brengen,
dan nu norm is.
Vóór de pauze ging dus Berloz' Fantastique; nà de pauze composities van
Wagenaar. Bij de première van ‘De Cid’ in 't vorig voorjaar gaf ik pas eene
karakteristiek van Wagenaar als idee en ik kreeg geen nieuwe gezichtspunten. Ging
ik hem wederom analyseeren dan zou ik wederom moeten uitroepen, hoe jammer
het is, dat deze buitengewoon begaafde man, zijne kunst en zijn leven gewijd heeft
van de parodie, het vergankelijkste van alle genre's.
Er waren kransen en vereerend enthousiasme.

Edwin Fischer (Concertgebouw, kleine zaal) [Bachs Chromatische
Fantasie en Beethovens Waldstein-sonate]
Een ‘Zwitsersch pianist’ komt hier enkele zeer bekende werken spelen van lang, làng
overleden componisten. Hij (Edwin Fischer) was niet onverdienstelijk en in Bachs
Chromatische Fantasie gaf hij zelfs persoonlijke accenten van eene schoone
onstuimigheid; hij had eene bekoorlijke on-pianistische manier van arpeggieeren; er
waren ook van die kleine, frappante originaliteiten in het passage-werk: hoeveel
karakter en variatie b.v. kan een pianist niet in een simpele triller leggen! En de klank
in de accoord-brekingen was véél-kleurig, met allerlei ongewone spectrums. Hij
boeide dus in de Fantasie. De fuge was conventioneel; het 1e deel van Beethovens
Waldstein-sonate werd verbrokkeld en bewegingloos voorgedragen, het midden-stuk
(Adagio molto) slaagde uitstekend, de accenten kwamen in een melodische
geleidelijkheid uit de vingers; het Rondo echter werd geïntoneerd als een
Schumannetje en in dit timbre volgehouden.
Met de psyche van een Zwitserschen pianist, dien men voor den eersten (en
misschien den eenigen) keer in zijn leven hoort, kan men zich niet gaan moeien. Hij
is een voortreffelijk technicus, een jonge man en ik zou hem deze vraag willen stellen,
hopende dat men ze voor hem zal vertalen: ‘Lijkt het u de moeite waard om met dit
programma uit Zwitserland naar Amsterdam te komen?’
Ik wilde aan dit concert de volgende rationeele beschouwing vastknoopen:
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Voor wie leven onze moderne meesters? Blijkbaar niet voor de Zwitsersche en
andere beroemde pianisten. Het schijnt, dat de moderne meesters leven voor de
dilettanten. De dilettanten, die muziek niet beschouwen als eene dressuur, als eene
‘keel-’ of ‘vingervaardigheid’, doch als eene behoefte van het hart. Z i j koopen
hunne werken, z i j spelen ze, z i j zorgen, dat de uitgevers niet heelemaal den
ondernemingslust verliezen, z i j doen dat niet voor eene goede critiek, z i j vereffenen
geen rekeningen met de concertbureaux, z i j zijn dus wèl de ware, onbaatzuchtige
minnaars der schoonheid. En zelfs in ons land bestaan er zulke dilettanten, meer dan
men denkt, en die ik eene grootere genegenheid toedraag dan de gedresseerde,
Zwitsersche en andere beroemde pianisten.
Ik heb niet de minste hoop, dat ik deze ‘beroemden’, wier aantal legio is, tot een
beter inzicht breng, doch ik zou mijne landgenooten willen wijzen op dien meer dan
zonderlingen toestand in ons muziekleven en het onmiskenbare gevaar voor elk soort
van toekomst. Men praat dikwijls over onze hoogstaande muzikale cultuur. Inderdaad:
het is eene cultuur. Wat er in het Concertgebouw, groote en kleine zaal, voor muziek
gemaakt wordt, is niets dan cultuur. Het is het jaar in, jaar uit afwerken van een
vaststaande répertoire, bloemlezing der meest heterogene stijlen. Dat répertoire
verandert niet, vergaat niet, vernieuwt niet, schommelt niet, het roert niet. Soms komt
er wat bij en dan moeten eerst hemel-en-aarde bewogen worden: zoo zijn de laatste
2 of 3 jaren een paar stukjes van Mahler, Debussy en Ravel ‘répertoire’ geworden
en opgenomen in ons museum van levende beelden, in onze serre van muziek, in
onze cultuur.
Dat dit geen ‘leven’ is, doch slechts een schijn van leven, een simulacrum, ziet
niemand in. Dat dit allerlei parasitisme in de hand werkt (duur betaald parasitisme)
van schijn-doode (of schijn-levende) dirigenten en solisten van allerlei soort, zullen
slechts de dilettanten gelooven, zij, die leven volgens hun hart. Die dus voelen, dat
9/10 van die hoogstaande cultuur, niets is dan hoogere dressuur.
Maar dit Panopticum-bestaan van ons heele muziek-leven heeft nog een veel
slechteren kant: er zijn er immers, die warm loopen voor een nationalen stijl; die al
wat zij op willen bouwen aan Nederlandsche muziek, meegesleurd zien in den
onverbiddelijken Niagara van het répertoire, het panta rhei der muziek, der historische
één-tonigheid; die het juiste inzicht hebben, dat wij in dien monotonen, eeuwigen
hutspot van stijlen n o o i t tot een stijl zullen komen.
Laten wij dan nuchter vaststellen, dat het fatalistisch terugkeerende répertoire 't
eenige fatum is, dat onze eigen muziek smoort; dat de perfecte organisatie van onze
‘muzikale cultuur’ de eenige macht is, die onze componisten desorganiseert; dat het
duur-betaalde parasitisme (zijn er erger parasieten dan die automatische vertolkers?)
van dirigenten en solisten de zwaarste ramp is onzer nationale muziek. Z i j s l u i t e n
o n s s y s t e m a t i s c h -b u i t e n d e l e v e n d e w e r e l d d e r k l a n k e n ,b u i t e n
den tegenwoordigen tijd.
Voor de concerten in de kleine zaal zou deze oplossing van het probleem misschien
niet te luguber zijn:
Er bestaat groote waarschijnlijkheid, dat de pianisten, die hier hunne ouderwetsche
programma's komen afdraaien, ‘reizen’ als propagandisten van een of ander
piano-merk. Daar is weinig op tegen. Doch de pianist, of de impresario, kan evengoed
een contract teekenen met één of met verscheidene muziekuitgevers, die zich
interesseeren voor levende schoonheid, en dan doen zij oneindig nuttiger en
vruchtbaarder werk. Kapitaal-krachtige componisten emancipeeren zich tóch reeds
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(zelfs in ons dood Panopticum-bestaan), wij riskeeren dus ongeveer niets van zulken
handel.

Nederlandsche Opera: Kolonel Chabert
Ziet hier den korten inhoud van deze ‘muziek-tragedie’:
‘In een zijner fijne, boeiende novellen verhaalt Honoré de Balzac ons van de trieste
avonturen van Chabert, eertijds kolonel in het leger van Napoleon. In den slag bij
Eylau had hij door een stouten ruiteraanval de kans ten gunste van zijn keizer doen
keeren. Hij was echter door een sabelhouw geveld en, toen men hem bewusteloos,
met gespleten schedel vond voor dood verklaard en met een aantal gesneuvelden in
een gemeenschappelijk graf begraven. Daar echter was hem het bewustzijn
weergekeerd en met groote inspanning had hij zich uit de chaos van lijken en
ledematen weten los te worstelen, tot hij ten slotte met zijn verminkte hoofd uit de
aarde stak “als een paddestoel.” Boeren hadden hem bevrijd en maanden lang
verpleegd. Toen hij, eindelijk hersteld, zich kenbaar maakte als kolonel Chabert,
werd hij door niemand geloofd. Berooid, hulpeloos, had hij jaren-lang door
Duitschland gezworven, was hij als bedelaar herhaaldelijk gevangen gezet en, als
hij zijn naam noemde, in het gekkenhuis opgesloten. Eindelijk, na jaren van
onbeschrijfelijke ellende, was hij in Parijs aangekomen, waar hij alles veranderd
vond: zijn keizer verbannen, zijne vrouw gehuwd met een aanzienlijk edelman en
moeder van twee kinderen, zijn vermogen verdeeld, zijn naam afgeschreven.
Eindelijk vindt Chabert in den advocaat Derville iemand, die zijne fantastische
verhalen gelooft en hem wil helpen. Chabert's gebroken energie is echter niet meer
opgewassen tegen eindelooze en moeilijke processen - en nog minder tegen de listen
zijner vrouw, die haar tweede huwelijk en hare kinderen tegen alle aanvallen
verdedigt. Als naamloos, willoos bedelaar gaat hij te gronde totdat De Balsac aan 't
slot ons hem nog eenmaal vertoont als totaal afgetakelden, stupiden verpleegde in
eene landlooperskolonie: “No. 164 zevende zaal”.’
De heer von Waltershausen werkte dit gegeven uit tot drie bedrijven in zijn looze
verzen, maakte er muziek bij, en het stuk schijnt in Duitschland enkele jaren geleden
eenigen tijd succes gehad te hebben. Het verdween echter geheel van het répertoire
en dit had den directeur der Ned. Opera de sprekendste waarschuwing kunnen zijn.
De Duitschers gaan niet roekeloos om met de muziek hunner landslieden en redden
van de universeele uitputting wat er te redden valt. Wanneer dus het werk van een
von Waltershausen geen levenskracht bezit in Duitschland, dat zijne talenten met
eene bewonderenswaardige eigenliefde koestert en cultiveert, dan mag men aannemen,
dat iedere poging om het in Nederland te introduceeren, verloren tijd is, verloren
geld en verloren moeite. Wij behoeven daar geen woorden aan te verspillen en zullen
alleen constateeren, dat de heer G. Koopman voor de tweede maal slachtoffer werd
van den handelsgeest der uitgevers waarschijnlijk.
Von Waltershausen is een zeer middelmatig dichter en een zeer middelmatig
dramaturg. Hij laat Chabert zijne lotgevallen vertellen op het advocaten-kantoor van
Derville, waar hij herkend wordt door Godeschal, een ouden korporaal van zijn
regiment, en verloochend wordt door zijn vrouw Rosine. Derville heeft vertrouwen
in Chabert, spreekt met Ferraud, den tweeden man van Rosine, Ferraud eischt een
eed van zijne vrouw (‘bij het hoofd harer kinderen’), Rosine durft niet en Rosine
bekent, dat Chabert haar wettige man is. Zij treedt op met haar kinderen, om Chabert

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

te vermurwen, afstand van haar te doen. Zij tracht zich te vergiftigen. Zij zegt zelfs
tot Chabert, dat zij hem nooit bemind heeft: de doodsteek voor den gelitteekenden
kolonel. En Chabert schrijft op een papier, dat hij een bedrieger is, gaat heen.... schiet
zich dood in het park. Rosine, nog altijd voor de keuze tusschen Ferraud, die haar
verstoot en Chabert, die voor haar sterft, kiest Chabert, neemt vergif en sterft
eveneens.
Dat is dus nog romantieker dan de romantieke Balzac. Maar toch staat alles stil
en toch verbaast men zich voortdurend, dat er niets gebeurt. Want alles is behandeld
in ellenlange monologen en deze monologen verloopen in zeer prozaïsche,
onbeduidende verzen. Geen wonder dus, dat zulk een drama in Duitschland geen
stand houdt.
De Nederlandsche Opera heeft aan deze ‘muziek-tragedie’ hare beste krachten
gewijd en men bewonderde de eminente uitvoering, al gaf men haar geen succes.
Helvoirt-Pel, Van der Ploeg en mevr. Faniella Lohoff waren drie meesterzangers en
ook Schulze (Ferraud) en Coen Muller (Godeschal) deden voortreffelijk werk. In
Helvoirt-Pel hoorde ik voor 't eerst een zeer superieur zanger. Koor was er niet, maar
het orchest had zwaren arbeid. Met Heuckeroth aan het hoofd verliep alles echter
zeer regelmatig en dat hij in deze muziek geen leven kan slaan, zal niemand hem
kwalijk nemen.
Men begon om acht uur en het stuk is zoo kort, dat men een supplement noodig
had. Dit supplement verbouwereerde nog het meest: het Faust-ballet van Gounod na
een desolaten korporaal, een verweeuwden man, een advocaat, die zijn zaken
behartigt, en twee zelfmoorden, die heelemaal geen indruk maakten. Wat een
combinatie!
Zoo is de treurige geschiedenis van dezen verloren avond.
En nogmaals wenschen wij den heer Koopman e e n b e t e r e n a d v i s e u r toe,
die ten minste kijk heeft op nieuwe muziek. De slechte faam van dit stuk was de
première al ver vooruit en liet de eerste opvoering plaats vinden voor een zeer matig
bezette zaal.

Maria Ivogün (Concertgebouw) [Sopraansoliste in aria's van Mozart,
Louis Zimmermann vioolsolist in Mozarts Haffner-serenade,
Beethovens Pastorale]
Maria Ivogün mocht zich reeds verheugen in de geheimzinnige bewondering van
velen, die haar nog nooit gehoord hadden en zij is gevierd met een dier zeer feestelijke
Mengelberg-zalen. Zoo heeft deze jonge, in Budapest geborene en in München
zingende virtuoze in ieder geval de illusie gekend van een gelukkig land.
Laat ik haar deze illusie, in naam der Faam, die haar ten dienste staat, niet
ontnemen. Zij is een sopraan, van het genre kanarie, en zoo zij al geen teeder gemoed
bleek te bezitten, teeder genoeg om als kanarie rollen te zingen van Mozart, die van
het genre Paradijsvogel is, zij zal een teeder humeur hebben. Ergo: het was glas-helder,
hemel-hoog, vinger-vlug, eene stem - ja, als eene dwarsfluit; en eene techniek, o!
accuraat als eene rekensom, zekerder dan een instrument, de puurste wetenschap.
Maria Ivogün behoort tot het soort der superieure soubrette en wanneer wij ook
de soubrette niet wisten te waardeeren, zou ik zeggen: die stem heeft dezelfde
morgen-blankheid als de stem van onze Noordewier-Reddingius, maar hoor eens in
uwe herinneringen, hoeveel bezielder, hoeveel rijker aan alle eigenschappen, welke
den klank en de kleur omtooveren tot schoonheid en tot macht om te ontroeren,
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hoeveel verhevener de kunst van Noordewier-Reddingius is dan de kunst van Maria
Ivogün. En ik mag niet verzwijgen, hopende, dat het geen enkel teeder humeur zal
storen, dat 't genre kanarie mij voor Mozart niet bevredigt.
Mej. Ivogün zong van Mozart twee onbekende aria's. De eerste, op den tekst
afgaande (Addio, Zemira, ... cara sposa ...) moet een of andere gearrangeerde
mannen-aria zijn. De titel was ‘Mia speranza adorata’ en de tweede heette ‘Popoli
di Tessaglia’. Ik ben geen Mozart-specialist en dat zou mij ook niets baten in dit
land, waar van de groote componisten altijd dezelfde paar werken worden gespeeld.
Doch mij dunkt, wanneer nu een-maal in een kwart-eeuw bij ons eene kleine
Mozart-afwijking voorkomt, dat men in plaats van de gebruikelijke en meer dan
banale analyse der Pastorale van Beethoven, eene bladzijde van het programma had
mogen vullen met inlichtingen over deze twee aria's.
Mengelberg dirigeerde en Louis Zimmermann had evenveel succes met Mozart
(Haffner-serenade) als Maria Ivogün.

Hans Franco Mendes [en Siegfried Blaauw] [Werken voor twee
piano's en liederen van Schubert en Wolf met Hendrik van Oort]
Er bestaan weinig ‘oorspronkelijke’ werken voor twee piano's en dit zal bij Hans
Franco Mendes en Siegfried Blaauw de oorzaak geweest zijn om het Bach-concert
en Saint-Saëns' Beethoven-variaties te spelen. Het eerste wat men dus opmerkt is,
dat de pianisten niet veel reden hadden om hun tweemanschap te sluiten. En ik vraag
mij af, waarom Hans Franco Mendes, die men door de goden begunstigd mag achten,
bij zulk een flagrant gebrek aan répertoire, zèlf niet eene compositie schreef voor
twee piano's? Of hadden zij, als dit onmogelijk is, niet een arrangement kunnen
maken van een ons onbekend werk? De Achtste symphonie van Anton Bruckner
b.v.? Dat gebeurde wel meer. Of als hun tijd en lust zelfs niet zoover ging, waarom
namen zij dan niet, laten wij zeggen: Le Sacre du Printemps van Igor Strawinsky dat
o.a. voor twee piano's verschenen is? Al deze mogelijkheden zouden ons
geïnteresseerd hebben en hadden bij de pianisten ten minste getuigd van eene meer
dan oppervlakkige activiteit. Doch de nervus rerum (o hemel, niet het geld, maar het
enthousiasme of de liefde) hoe krijgen wij die in ons muziek-leven?
Ondertusschen - Hans Franco Mendes speelde drie kleine stukjes van zichzelf:
een novellette, een intermezzo en eene etude, kleine stukjes, welke weer zeer
formalistisch en zeer rhapsodisch gehouden zijn; formalistisch in de structuur en de
bewerking der motieven, rhapsodisch in de vaagheid en de wisselingen der gevoelens.
Het is opnieuw zeer talentvol en vooral handig, verbazend handig geschreven werk.
Maar ik zou bij Hans Franco Mendes niets anders kunnen definieeren dan de rythmiek,
de modulaties, de melodische aanloopen, dus niets dan de noten. Eene schoonheid,
eene bewogenheid, het accent van een mensch, een simpel, een levend geluid kon
hij in ons dierbaar en geheimzinnig hiëroglyphenschrift nog niet vastleggen. En vóór
wij hem kunstenaar noemen, zal hij de aarde toch moeten zien in haar geluk of in
hare smart, de muziek moeten beschouwen als den kreet van 't een of van 't ander en
dan dien kreet zoo aangrijpend mogelijk moeten weergeven.
Laat Hans Franco Mendes daarom dat accent van een mensch zoeken of ondergaan.
Hij en Siegfried Blaauw zijn reeds twee voortreffelijke pianisten (het kon niet
accurater maar misschien minder mechanisch, minder koudbloedig) en met twee
uitstekende pianisten mogen wij ons voorloopig troosten.
Hendrik van Oort werkte mede met liederen van Schubert en Wolf.
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[Nogmaals Maria Ivogün] (Concertgebouw) [Drie orkestliederen
van Mahler, een aria uit Lucia di Lammermoor, Petite Suite van
Debussy en werken van Johann Strauss]
De goede meening, welke Maria Ivogün ons verleden Donderdag nog van hare
techniek gaf, heeft zij gisteren niet versterkt en zelfs als ‘kanarie’ mag men haar niet
onvoorwaardelijk prijzen. Zij zingt met een zeer verwaarloosde articulatie, de klank
is dun en was gisteren van blank tot bleek verworden, het medium is bijna toonloos,
haar begrip van nuance even nihil als haar begrip van expressie, zij geeft aan
uitdrukking niets dan eene overdaad van loome sentimentaliteit en glissandi, welke
voor Italiaansch moeten doorgaan, - kortom - zij kan uitstekend trilleren en
toonladderen en zij attaqueert de hoogste octaaf onvervaard en met succes. Want de
hoogste octaaf is even goed in het geciviliseerde Concertgebouw als op de zij-galerij
der Italiaansche opera de ultime extase der menschheid.
Ik noemde haar den vorigen keer een soubrette en zij bewees met haar programma,
dat zij inderdaad niet meer is. De liederen van Mahler k ó n zij niet zingen, met haar
teere, kleine stemmetje, dat nauwelijks uit het orchest kwam. De aria uit Lucia werd
mooi ingezet, doch het virtuoze slot was niet vlekkeloos genoeg om een voldoenden
jubel te suggereeren. En de Geschichten aus dem Wiener Wald van Joh. Strauss?
Kom...... laten wij daarover niet in de wolken raken; dat kan Else Grassau beter,
gestileerder, canailleuser en effectvoller.
Mengelberg had anders wel zijn vroolijken middag: ouverture Fledermaus,
Geschichten aus dem Wiener Wald, Aufforderung zum Tanz...... niets dan walsen.
Hadde hij ook zijn vroolijk tempo gevonden! Doch de Fledermaus leek sprekend op
Mahler en waarvoor is dat noodig? Het middenstuk der Aufforderung werd genomen
in een onverdraaglijk langzaam tempo en poperden wij nog niet genoeg?
Hij gaf eene noviteit van Debussy, welke op dit concert nauwelijks paste: eene
Petite Suite. Het geïllustreerde boekje, dat zijne banale bladzijde wijdde aan de
Freischütz-ouverture (!!! - zouden we die nog niet kennen?) had geen woord over
deze Petite Suite. Het Concertgebouw toont door de rangschikking der Suite op zulk
eene verbrokkeld programma en door het doodsche zwijgen over èlk werk der
Fransche school, dat het hier introduceert (Mahler, Strauss, Reger, om van de
minderen te zwijgen, zijn allen geanalyseerd of bekanteekend) minstens een gebrek
aan deferentie tegenover zijne bezoekers, die ook wenschen georiënteerd wenschen
te worden in de muziek der Fransche school.
Ik ben geen Debussy-specialist, doch meen te weten, dat de Petite Suite stamt uit
de eerste periode van den grooten meester. Zij is georchestreerd door Busser en
waarschijnlijk werd deze orchestratie hier gespeeld. Het werk is prachtig, prachtig
van instrumentale kleur, van melodisch gehalte, van bekoorlijkheid, van rythme, van
naïeviteit en ten slotte van technische uitvoering. Ook als de orchestratie van Busser
is mag zij onvergelijkelijk knap, gevoelig en schilderachtig genoemd worden, zoodat
men slechts wenschen kan, dat dit meesterwerk - het heeft geen andere aanspraken
dan gratie, schoonheid en poëzie - spoedig wordt uitgevoerd in een minder
verstrooiend milieu dan dat der hoogere soubrette Maria Ivogün.

Edyth Walker
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Het concert, dat Edyth Walker gisteravond zou gegeven hebben met Gustav Brecher,
is niet doorgegaan. Er waren ongeveer 30 (dertig!) menschen in den Hollandschen
Schouwburg, die hun geld terug ontvingen, toen geannonceerd werd, dat de zangeres
ongesteld was. En wij begrijpen, dat men ongesteld wordt van zulke onverschilligheid
der Amsterdammers jegens een over-rijnsche celebriteit. Voor Edyth Walker zit er
ook niets anders op, dan zich weer te laten engageeren door het Concertgebouw. Dat
honoreert met 3000 gulden tournées, waarvoor 30 Amsterdammers zich interesseeren,
wanneer zij eens géén 'abonné' zijn.

[Penthesilea van Hugo Wolf en de Hollandsche Rhapsodie van Theo
van der Bijl]
In den langen Jean Christophe van Romain Rolland komt ook de geschiedenis voor
van den jongen meester, tevens muziek-criticus, wiens eerste, min of meer
modernistische werk, wordt gespeeld door een dirigent, aanhanger eener reactionnaire
richting en bewonderaar van den componist, die door den jongen meester en
muziek-criticus op felle wijze wordt aangevallen. De dirigent saboteert dat eerste
werk van Jean Christophe, het orchest lacht en de jonge meester, die van uit eene
loge deze infame comedie bijwoont, moet hooren, hoe ‘de dirigent’ zegt: ‘dit is nu
werk van den criticus, die onzen vereerden meester waagt aan te vallen.’
In den langen Jean Christophe komen weinig geschiedenissen voor uit de muzikale
wereld, welke niet ècht gebeurd zijn, en ook deze berust op de waarheid. Romain
Rolland, die alles gelezen heeft, zal eveneens de uitvoerige biografie gelezen hebben,
welke Ernst Decsey schreef over het leven van Hugo Wolf en vond daar de passage,
welke hij overplantte in een der vele hoofdstukken van zijn roman. De vernietigende
pijniging, welke Hugo Wolf moest bijwonen, eindigde met: ‘dit is nu werk van den
criticus, die onzen vereerden meester Brahms waagt aan te vallen’ en het werk, dat
daar door de reactie gesaboteerd werd, was het symphonisch gedicht Penthesilea,
dat gisteren, 31 jaren na die repetitie, hier voor 't eerst werd uitgevoerd door Evert
Cornelis.
Hugo Wolf is in den bloei van zijn leven waanzinnig geworden, in den bloei van
zijn leven als waanzinnige gestorven en men herdacht dit bij deze noviteit met eene
huivering. Iedere regel in deze muziek van een vijf-en-twintig-jarigen ‘jongen meester’
is geniaal en klinkt nu nog, na alles wat we uit de Weensche school, met hare drie
grandioze vertegenwoordigers, Bruckner, Wolf, Mahler, gehoord hebben, niet alleen
interessant, maar als levende en ontroerende klank. Cornelis had zijn besten avond
niet, had alles beter kunnen rythmeeren, warmer kunnen spelen van uit de dramatische
beteekenis der muziek, en minder te raden mogen overlaten, - dat heeft de bloeiende,
milde en voor haar tijd buitengewoon atmosferische kleur der instrumentatie niet
geschaad, noch te kort gedaan aan de zeer edele melodieën, welke alle stammen uit
sterke en vrij ontoegankelijke visioenen, die op Graals-afstand liggen van de banale
menigte der ‘toonzetters’, visioenen en droomen, die ons ter harte gaan om hunne
schoonheid, - deze eenigszins slechte avond van Cornelis heeft ook niet geschaad
aan de polyphonie van Wolf, in wien Bruckner hier zijn eersten leerling kon zien en
eersten voortzetter zoodat wij den dirigent Cornelis mogen danken voor zijne
eenigszins muziek-historische daad en slechts behoeven te hopen après tout, dat er
bij een volgende uitvoering méér enthousiasme deelneemt aan de vertolking.
Evert Cornelis had nog eene noviteit en zooveel als de eerste hem eert zal de
tweede hem n i e t eeren bij alle ernstige menschen. Want zelfs in het ordinaire kader
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van Peter van Anrooy's Piet-Hein-Rhapsodie, van Willem Andriessen's ‘Hei 't was
in de Mei’ en andere verwerpelijke speculaties op het volkslied, welke zonder het
minste artistieke inzicht gemaakt zijn, is die tweede noviteit, ‘De Hollandsche
Rhapsodie’ van den heer Theo v.d. Bijl een slecht werk. Behalve een paar goedkoope
varianten op ‘Merck toch hoe sterck’, de Wilhelmus en ‘Wilt heden nu treden’ is er
geen greintje persoonlijke inventie; de orchestratie zwenkt voortdurend tusschen een
dikke, met orgel opgevulde klanken-brij en een bleekzuchtig-monotoon tintje; met
bazuinen, trompetten en slagwerk springt de auteur om op een uiterst hulpelooze en
dilettantische wijze, het stuk is verschrikkelijk lang, verschrikkelijk oppervlakkig,
heeft niet het minste perspectief van ontroering, van schoonheid, van betoovering,
van innerlijk élan, - het stuk is treurig en talentloos maakwerk.
De heer v.d. Bijl is muziek-criticus van ‘De Tijd’ - en hoort dus verschillende
soorten van muziek...... heeft hij daarbij geheel verleerd om vergelijkingen te maken?
Of is zijn talent zoo klein en begrensd, dat hij, een jonge man, zulke vergelijkingen
van geen gewicht vindt? Ik moet hem dan als criticus, die geen vergelijkingen kan
maken, als componist, die zulke minderwaardige noten-compilaties op papier zet als
persoonlijkheid van zulke bekrompen afmetingen, wel zéér laag schatten, nog 't laagst
als den criticus, die niet eens weet, getuige zijn eigen werk, wat interessant is.
Toen de vijf-en-twintig-jarige muziek-criticus Hugo Wolf in 1835 zijn Penthesilea
voltooide, was de Hollandsche Rhapsodie van den muziek-criticus v.d. Bijl reeds
lang verouderd en als ik deze bittere opmerking kon verduizendvoudigen zou ik het
doen ten bate der Nederlandsche Toonkunst, die al genoeg pot-pourri's van liederen
en deunen te haren laste heeft.
In zake Nederlandsche Toonkunst voert het Concertgebouw eene zonderlinge
politiek: Jan Ingenhoven ligt gedrukt en wordt niet uitgevoerd; Alphons Diepenbrock
ligt tegenwoordig ook gedrukt en wordt niet uitgevoerd.
Ten bate van betere werken?
Neen.
Ten bate van prullen, welke ons iedere hoop en elk vertrouwen op eene eigene,
zelfstandige en uitnemende muziek ontnemen.
Ik had na de ‘Hollandsche Rhapsodie’ niet den moed om naar Cornelis'
Moussorgsky-programma te luisteren.

Josef Pembaur [Mozart, Chopin en Liszt]
Het was alsof hij speelde op twee verschillende piano's. Mozart droeg hij voor met
één snaar, (una corda) om de illusie te scheppen van een klein instrument, daarna
(Chopin en Liszt) gaf hij den klank met de volle golvingen der tre corde, het groote,
open, koperen geluid in al zijn schakeeringen. En in Mozart hoorde men elken toon,
als een pointillé van rimpellooze noten; men doorschouwde ieder accoordje, ieder
arpeggio, elke melodie in haar simpelen, lieven gang; er ging geen klank verloren
zoo lang het duurde en het was wèl verrukkelijk Mozart op die wijze primitief, blank
en effen te hooren voordragen.
Het kan natuurlijk ook een vergissing genoemd worden, want een gedempte
moderne vleugel lijkt kleiner, maar wordt tevens spichtiger, bleeker, kleurloozer en
verliest het beetje gouden glans, dat uit de tonen der moderne instrumenten nog
opschemert. En wij moeten dat koele getokkel dus niet vergelijken met het teedere,
evocatieve ruischen van een ouden Silbermann of ook maar met een Pleyel of met
een Erard van 75 jaren terug, toen elke klank een droom was, vergeleken met nu.
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Van Mozart speelde hij de Phantasie in d klein, Rondo in a klein en de sonate met
de zangerige variaties en de Turksche finale. Zijn Chopin was weer meesleepend en
hier is Pembaur altijd bewonderenswaardig, in zijn schitterende techniek, in zijn
hartstocht voor de vrij gedeclameerde melodie, in zijn veerkrachtige rythmen, in de
schilderachtigheid van zijn toets. Hier is hij een meester in het oproepen van kleur
en accent, een meester in het orchestreeren van den toon. De poëzie van Chopin is
trouwens grandioos. Zoo'n nocturne, zoo'n barcarolle werd geschreven in den
romantieken tijd, toen de nachtegalen nog meetelden in de muziek, en is Chopin's
werk niet één lange, verheerlijkte Nuit de Mai?
Zaterdag kunnen wij Pembaur in dezelfde kleine zaal van het Concertgebouw,
waar vele enthousiasten waren, hooren met een geheel Liszt-programma.

[Een Tsjechisch programma] (Concertgebouw) [Smetana's Ouverture
‘Die verkaufte Braut’ en Má Vlast, Carl Flesch solist in de Fantasie
van Josef Suk en Dvoraks Vioolconcert]
Mengelberg had een Tschechisch programma: Smetana, Dvorak en Josef Suk. Iedereen
herinnert zich de ouverture ‘Die Verkaufte Braut’ en de fragmenten uit Ma Vlast
(Mijn Vaderland); iedereen herinnert zich Josef Suk, den tweeden violist van het
Boheemsche strijkkwartet, dat sinds het begin van den oorlog om onbekende redenen
Duitschland niet mag verlaten en dat ook de toegang tot Nederland versperd werd.
Berlioz' Memoires reeds typeeren de Tschechen als Deutschfeindlich en dat men
juist de Bohemers opsluit tusschen de fronten, toont dat er in de halve eeuw sedert
Berlioz zijne souvenirs aan Praag opschreef, niets in de gezindheid der oude
koningsstad veranderde. In die halve eeuw trouwens kregen de Bohemers hunne
eigen muziek en het is bewonderenswaardig hoe scherp zich die naast en tegen de
Duitsche heeft afgeteekend. Een Smetana en een Dvorak hadden geen wonderbaarlijk,
geen extravagant talent; de een noch de ander was een Beethoven of een Berlioz.
Maar zij hadden een hart, dat klopte voor hun land, zij hadden het zintuig der
schoonheid, zij hadden hun eigen enthousiasme, hun eigen fierheid en natuurlijk hun
eigen technisch meesterschap. Zij zijn er in geslaagd om ‘Boheemsche’ werken te
scheppen, die over de geheele wereld worden gespeeld. En men zou dat kunnen
vergelijken met Nederland, dat eene gewichtiger rol heeft dan Bohemen, doch waar
de componisten het hart, het zintuig, het enthousiasme, de fierheid en het meesterschap
niet zoo volledig schijnen te bezitten.
C a r l F l e s c h trad in verschillende jaren niet te Amsterdam op, doch liet hier
zulke voortreffelijke faam na, dat eene stampvolle zaal deze uitvoering opluisterde.
Hij speelde de interessante Fantasie van Josef Suk en het Concert van Dvorak, waar
eene hemelsblauwe en beschouwelijke muziek wisselt met de rythmen en de
uitbundigheid der tsiganen.
Flesch' spel wijzigde zich nauwlijks en zijne techniek staat nog immer op eene
onaanvechtbare hoogte. De toon der viool klonk met eene mooie, volle, streelende
melodieusheid in de rustige, lyrische gedeelten, maar men zou niet met zekerheid
kunnen zeggen of de solist zich voor de hartstochtelijke passages voldoende
beheerschte. Daar waren te ruige intonaties en te ruige timbre's, welke ik, wanneer
ze zoo bedoeld zijn, niet zou kunnen aanvaarden van een violist, omdat die harde,
ruwe kleur over het karakter van het instrument heen reikt en slechts kan voortkomen
uit verschillende gebreken van het moderne muziek-leven als: te groote zalen, te
zware orchesten. Wij zijn overigens wel verplicht rekening te houden met de
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toestanden in Duitschland, wanneer een solist bijna recht uit dit oorlogvoerend rijk
komt. Bij de laatste opvoering immers van den Rosencavalier kreeg Richard Strauss
te midden eener repetitie eene zware maagstoornis en hij kon de Generale wegens
ongesteldheid niet dirigeeren. Er deden zich in Flesch' spel psychische schommelingen
voor en dat hij in ons land nog niet geheel geacclimatiseerd zou zijn, is geene
phantastische veronderstelling. Hij kon zich misschien niet geven in een volmaakt
evenwicht en als ik dit naast de onaanvechtbare techniek had kunnen waardeeren,
zou mijne bewondering zonder twijfel even gul zijn als die zijner trouwe vereerders.

Seroen - Cornelis [Liederen van Fauré, Moussorgky, Ravel en
Diepenbrock, en Francks Prélude, Aria et Final]
Nadat Berthe Seroen zich ingezongen had met La bonne Chanson, werd het een
ongeëvenaard gezang. Het was alleen jammer voor La bonne Chanson van Gabriel
Fauré, een meester die al oud begint te worden, doch hier bijna geheel onbekend is,
zijn liederen, zijn kamermuziek, zijn gróót work, bijna alles onbekend, hoewel hij
Brahms en Reger b.v. toch enkele malen in belangrijkheid overtreft. Want Fauré
heeft een buitengewoon geraffineerde harmoniek, hij heeft in zijne muziek de warme
gouden noot der melodie, welke men kan inademen, het sensitivisme eener curieuze
(en lang niet banale) natuur, eene aanbidding der schoonheid, welke verder reikt dan
de burgerlijke en bekrompen accenten van het z.g. volkslied, - de kudde-accenten. Fauré is als componist of als trouvère even subtiel geïntoneerd als welke dichter ook,
zelfs als Verlaine, hij zingt iedere illusie en ook iedere nuance, Fauré is, gelijk elk
uitstekende Fransche componist trouwens, geen ‘toonzetter’ in de aromen van
liedertafel-herinneringen, aromen van huiselijke echo's, aromen van erbarmelijke
burgermans-poëzie, aromen van populaire deunen; geen ‘toonzetter’ die in zijn beste
momenten nog niet vrij wordt van den conservatorium-ballast en van de trucjes,
welke hij aanleerde, Fauré is, gelijk ieder uitstekend Fransch meester, een kunstenaar,
een vertolker, niet van noten, doch van betooveringen, een geïnitieerde in alle emoties,
een mensch en een minnaar, een vurig minnaar der schoonheid. En omdat wij zijn
opgegroeid met de kudde-accenten, omdat men ons niet eens de vrijheid en den drang
gegeven heeft om onze ziel te vermeerderen met eene moeilijker en edeler intonatie,
omdat men systematisch zoowel het publiek als de uitvoerenden allen lust tot
ontdekkingen (elk concert moest eene ontdekking zijn) en daarmee alle beweeglijkheid
en spontaniteit van gemoed ontnomen heeft, daarom zijn wij werkelijk een beetje
ontwend aan alles wat in de muziek schoonheid is of kunstenaar.
Fauré's Bonne Chanson (Seroen had de heele serie der 9 melodieën mogen zingen)
gaf indrukken van een volmaakt nieuwen en boeienden klank; na Fauré werd het
ongeëvenaard gezang. Daar was Fi donc l'espiègle uit de Scènes enfantines van
Moussorgsky, prachtig van toon, techniek en mime, daar was L'Enigme eternelle
van Ravel, eene vermurwende melodie, welke als een vreemdelinge doolt over de
begeleiding, een stukje, dat voorgedragen werd als een visioen, daar was Verlaine's
Mandoline. In de muziek van Diepenbrock. De muziek van Diepenbrock......; hebben
wij ooit een meester gehad na Jan Pieterszoon Sweelinck, 250 jaar geleden, die zóó
victorieus den toets doorstaat met alle buitenlandsche kunst? die zóó overwinnend
nog klinkt na de beste Fransche meesters, deze virtuosen der techniek en der emotie?
die onze Nederlandsche persoonlijkheid zóó onaantastbaar, onbedriegelijk, origineel
en nationaal handhaaft, direct na het overmatige Fransche geluid? Zouden wij zulk
een vertegenwoordigend tijdgenoot langzamerhand niet eens dankbaarder gaan eeren
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dan met een paar kortstondige uitvoeringen per seizoen? Hebben wij niet het recht
om dit te eischen van onze uitvoerenden?
Deze ‘Mandoline’ van Diepenbrock is geestig, teeder, melancholiek en ironisch,
gecomponeerd met een maestria van kleur en melodie, zij is ook zeer moeilijk en
heeft de virtuositeit noodig van Berthe Seroen. Als wij haar daarom dus huldigen,
zouden wij ook nog de vraag willen stellen, waarom zulk eene voortreffelijke zangeres
nog niet optrad in het Concertgebouw en wanneer de abonné's dezer instelling tot
het besef zullen komen van de onrechtvaardige eenzijdigheid, waarmee men daar
alle kunstenaars weert, die geen Duitschers zijn. Weet Mengelberg zóó slecht, wat
er leeft in Amsterdam? Ravels Shéhérézade, die Seroen gisteren introduceerde, (La
Flûte enchantée was subliem) zijn georchestreerd en kunnen uitgevoerd worden,
wanneer hij niet bang is voor z i j n e reputaties. Het klinkt allicht interessanter dan
de Geschichten aus dem Wiener Wald.
Evert Cornelis, die optrad als solist en als begeleider, had een zwaren en superben
avond. De finale van César Franck's Prélude, Air et Finale was overweldigend; zóó
diaboliek en meesleepend hoorden wij Franck nog niet. En het laatste deel van Ravel's
Sonatine was eene betoovering.
Ik zal dit niet analyseeren. Evert Cornelis is onze meest levende, onze veelzijdigste,
onze begaafdste musicus, als dirigent en als pianist. Wanneer wij hem daarom dus
huldigen als den uitstekendsten vertolker en ontdekker der schoonheid, zouden wij
nog de vraag willen stellen, uit welke beweegredenen de bestuurders van het
Concertgebouw hem regelmatig op rantsoen en onder een onduldbare censuur stellen?
Vrees voor gebrek aan belangstelling jegens de nieuwe muziek kan nauwelijks tot
die beweegredenen gerekend worden, want bij dit programma van louter noviteiten,
kwam ruimte te kort voor het enthousiasme en voor de boorders.

Nederlandsche Opera: Cavalleria en Paljas
De herinnering aan dirigenten als Rubino en Coniglio, die onder De Hondt,
Leoncavallo en Mascagni als vurige lava deden stroomen, is sinds gisteravond
weggevaagd door den alles verzengenden gloed, waarmede Rich. Heuckeroth aan
het hoofd van zijn schitterend orkest, de voorstelling heeft geleid.
Het was eenvoudig verbluffend een Hollander zóó Italiaansche muziek te zien
dirigeeren. Al de duivels van Sardinië, de Appenijnen en Sicilië waren in hem gevaren
en hij sleepte solisten, koor en publiek met zich mede in zulk een hartstochtelijk
tempo, dat men zich eerst bij de pauze bewust werd, welk een wonder hier gebeurd
was Toen stond de zaal rechtop en bracht den jongen dirigent en zijn orkest en ook
Santuzza-Meissner en Turidu-Moes een ovatie, die niet eindigde voordat Heuckeroth,
te midden der solisten, op het tooneel verschenen was.
Het was een nieuwe triomf voor de Nederl. Opera, die in het tweede gedeelte van
den avond niet in glorie verminderde, vooraf dank zij de Vos' Canio, die hij met een
frischheid en een kracht zong, welke hem tot dusver geheel vreemd waren. Hij werd
prachtig gesecondeerd door Annie Ligthart en Helvoirt-Pel, wiens proloog de zaal
in extase bracht. En ook nu weer deelde het orkest in de ovatie.
Henry Engelen, gezond en wel teruggekeerd uit de ziekenkamer, had voor een
goede aankleeding en een levendig geheel gezorgd en nooit wandelde er een directeur
met breeder glimlach door het Paleis dan de heer Koopman.
Avonden als deze planten de Nederlandsche Opera vast in het hart van het
Amsterdamsche volk!
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Herbert Fryer (Concertgebouw, kleine zaal) [Bach, Chopin en
‘Engelsche muziek’]
Evert Cornelis, eergisteravond, voelde het karakter van den Steinway-vleugel, die
nog z i n g t , en die de oude, goud-schemerende tinten van vroegere tijden, evenals
de Erard en de Pleyel, toen de menschen zelfs van het doode materiaal een hoogere
volmaaktheid eischten, bewaard heeft, Cornelis voelde in den Steinway die
mogelijkheid tot nuanceeren van kleur, tot register-spel in timbre's heel wat beter
dan Herbert Fryer. Cornelis is ook een beter musicus, een grooter virtuoos, een fijner
kunstenaar dan deze als Engelschman aangekondigde pianist.
Als beroepsklavierspeler beheerscht Herbert Fryer zijn vak tamelijk uitstekend,
van muziek als schoonheid kent hij de eerste beginselen nog niet of heeft ze sinds
lang vergeten. Hij is een pianist - géén kunstenaar; zijn Bach-spel was vlak,
onbeduidend, kleurloos; zijn Chopin-spel om bij te knarsetanden. De allereenvoudigste
expressie van de allereenvoudigste emotie gaat voor Herbert Fryer reeds boven zijne
menschelijke macht. Hij kan niet eens een voorslag spelen gelijk het behoort en een
thema, een rhythme vertolken in zijn poëzie, in zijn karakter, kom, hij denkt er niet
aan.
Men wordt van dit soort muzikanten lichtelijk misanthroop. Zij moesten hunne
negatie van alles wat leven is, liever voor zich zelf houden. Pembaur schreef een
verhandeling over de ‘Poëzie van het Klavierspel’ en het is een treurige tijd, waarin
zoo iets van-zelfsprekends gedoceerd moet worden. Doch het type Herbert Fryer
bewijst de bittere noodzakelijkheid.
Wat deze ‘pianist uit Londen’ had meegebracht aan ‘Engelsche muziek’, was
louter pastiche en niet noemenswaard. Een middelmatigheid als hij mag zich niet de
allures aanmatigen van propagandist voor zijn vaderland. Ook dit paste hem niet.

Gerard von Brucken Fock
Men zou geen stijl kunnen noemen, welken Gerard von Brucken Fock, de componist
van ‘De Wederkomst van Christus’ en eene Symphonie niet beoefende in dezen tijd
nu ieder den stijl maar voor 't kiezen denkt te hebben. Zijn oeuvre is een klein museum
van curieuze en minder curieuze herinneringen aan verschillende en vele meesters.
Een ‘Andante’ (Opus 9 No. 2), een ‘Melodie’ (op. 15 No. 9) is melange
Schumann-Mendelssohn, ‘De Golf’ (op. 15 No. 20) is een heel kinderlijke, oude
golf, vergeleken bij een van Liszt b.v., maar gemaakt van dezelfde chromatische
rollers. De ‘Zee-impressie’ (nog ongenummerd) is moderner: naast de kinderlijke,
oude, rollende golf zingt daar een plechtig gezang. ‘Processie’ (op. 22) speelt voor
¾ in den tijd van den basso continuo, die bij elke gewone processie hoort,
Rietselpoetsel is melange Schumann-Brahms, Meisjeslied (beide uit op. 18) is Brahms
met de cranerie van Strauss. In Rietselpoetsel is zelfs Orientalisme, zooals er
Orientalisme is met Massenet in ‘Souvenir’ (ook uit op. 18). En Gerard von Brucken
Fock met zijn museum is wel de componist, die de Nederlandsche muziek, gelijk ze
m o e s t groeien tot een wonderbaarlijk amalgama, m o e s t groeien tot een
vademecum van stijlen, tot de echte cultuur-muziek, broeikast-kunst, gelijk wij haar
ook practiseeren, het best vertegenwoordigt. In ééne week kan men dikwijls in ons
goed georganiseerd muzieklieven 7 stijlen hooren uit 7 hoeken van Europa en zal
men dan iemand verwijten, dat zijne persoonlijkheid meewarrelt in deze waanzinnige
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warreling, dat zijne krachten te kort schieten om uit dat pandaemonium een eigen
en sterk timbre te redden, of te fantaseeren, dat een gestalte en een karakter heeft?
Wij zijn bezig ons opnieuw te oriënteeren en het pleit voor de belangstelling en
voor de vitaliteit van Gerard von Brucken Fock, dat hij ons ook daarin volgt. Want
zonder eenigermate gepredisponeerd te zijn voor die zwenking, is hij zelfs bij de
modernste Franschen aangeland. En wat zou dat eene waarde hebben, wanneer hij
dertig jaar jonger was, wanneer hij zijn leven nog kon richten naar zijn wil, of wanneer
hij zelf-critiek bezat. Maar zonder zelf-critiek zal hij met die modernste Franschen
ook niet verder komen dan imitatie. En zou men iemand nog overhalen tot eenige
contrôle van wat hij noteert, die in ‘Souvenir’ bij de laatste strofe:
Et lent, avec mystère,
Plane de ma mère le doux chant,
Berçant l'enfant solitaire;
Puis caressant, avec le vent,
Le tendre chant se perd dans l'atmosphère

dit ‘zacht gezang’ en dit ‘teeder gezang’ definieert met twee onsamenhangende
melodie-typen, welke eene hemelbreedte van elkaar liggen? Ik twijfel er aan. Doch
voor zoover wij Fransch geïntoneerde muziek hoorden van Von Brucken Fock kon
zij dienen als preludium, als uitnoodiging tot die andere wereld, in zekeren zin als
propaganda voor dat nieuwe geluid. Von Brucken Fock heeft vele bewonderaars,
die hem ook daarheen met enthousiasme zullen volgen.
De componist speelde zelf piano en dit deed zijn werk groote schade, want deze
auteur heeft geen toucher, dat ook maar even boeit. Het is slordig, primitief,
ongenuanceerd en zelfs ongevoelig. In technisch opzicht schoot hij ook belangrijk
te kort en slechts een zeer persoonlijk spel zou dat hebben kunnen vergoeden. Nu
was het pijnlijk eentonig en gaf geen andere dan storende indrukken.
Mevrouw Seroen toonde zich prachtig gedisponeerd in het hooge register, doch
beheerschte het medium, het lage register en de ademhaling dezen avond niet zoo
voortreffelijk als men van deze kunstenares verwachten mocht. Het speet mij, omdat
er enkele vertegenwoordigers van het Concertgebouw aanwezig waren, omdat bijna
alle Amsterdamsche toonkunstenaren zich voor het concert mobiel hadden gemaakt
en dit gebeurt niet dikwijls. Maar zij had weinig steun van de muziek en nog minder
steun van haar begeleider, wiens naïeve en uniforme hoofd-wiegelen de eenige
expressie bleef.
Het was een avond (o, luisterrijk en met veel bloemen, kransen en da-capo's), die
ten slotte meer behoorde tot het verleden. Het hoogtepunt viel in het allereerste begin:
‘Les Cigales’, dat een impressionistisch meesterstukje blijft.

160ste Caecilia-concert [Brahms' Vioolconcert en Tschaikowky's
Pathétique]
Het honderd-zestigste Caecilia-concert is verloopen, gelijk alle andere: eene reprise
van een paar repertoire-stukken.
Het was niet de eerste keer, dat de twee componisten, die elkaar 't meest verfoeid
hebben tijdens hun leven, Brahms en Tschaikowsky, op één programma stonden,
niet de eerste keer, dat Mengelberg de Pathétique van buiten dirigeerde, dat
Zimmermann het viool-concert van Brahms speelde, - daar groeiden wij mee op,
daar leven wij mee en daar zullen wij mee sterven; want dat staat zoo vast als de
aarde. Het eerste deel van Brahms' concert lukte dus ook weer niet heelemaal en het
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bevredigde ook weer niet heelemaal, dat de violist hier veroordeeld is om dikwijls
de erbarmelijkste krasgeluiden te maken; en men verbaasde zich ook weer (ik ten
minste verbaasde mij) dat nog altijd de Criticus niet gekomen is, die met eene
methode, welke zijne kunst een weinig eeren zou, aantoont, wat uitstekend is in dit
viool-concert, wat héél-pastiche of half-pastiche is in dit werk, wat gemaakt en wat
gevonden is in deze muziek, wat noodzakelijk voor onze ooren gecoupeerd moest
worden uit dit stuk, kortom, een scherpzinnig en wetenschappelijk criticus, gelijk
die bestaan of bestonden in de Letteren, in de Beeldende Kunsten, etc. Maar bij het
260ste en 360ste Caecilia-concert zal ook deze heilbrengende criticus, die alle
conservatorium-leerlingen der wereld eene weldaad kon bewijzen, nog niet gekomen
zijn.
Louis Zimmermann werd dus toegejuicht op de oude wijze en de Pathétique van
Tschaikowsky was weer grandioos. De onwaardeerbare mate van meesterschap, de
overstelpende vitaliteit, de hartstochtelijke adem dezer muziek, en het rythme, het
fameuze rythme, dat bijt en slaat, dit alles moet reeds bij het 16de of bij het 60ste
‘groot instrumentaal concert’ der Maatschappij Caecilia beschreven zijn. Ook het
meesterschap van Willem Mengelberg. Hij leidde bij deze symphonie weer
bewonderenswaardig en dat er na elk deel geapplaudisseerd werd, geschiedde met
reden. Hij was de twee Engelsche oorlogsbodems en den éénen Duitschen
hospitaal-trein méér dan waard.

Dr. Otto Neitzel (Concertgebouw) [Deze pan-Germaan treedt op als
solist in zijn Capriccio voor piano en orkest]
Het geval is nu duidelijk. In de ‘Kölnische Zeitung’ van 31 Dec. 1916 en 3 Jan. 1917
publiceert Dr. Otto Neitzel twee uitgebreide artikelen over Mahler, Mengelberg en
het Amsterdamsche Concertgebouw en 3 Maart 1917 treedt hij onder Mengelberg
op in Den Haag, 4 Maart in Amsterdam, met eigen werk, waarvan de waardeloosheid
door het geheele orchest en het geheele publiek bemerkt wordt. De heer Dr. Otto
Neitzel, wiens twee uitvoerige artikelen natuurlijk overliepen van honing, heeft de
eigenschap een verwoed pan-Germaan te zijn en een citaat als: ‘Das Amsterdamer
Concertgebouw scheint mir die germanische Art in reinster Kultur darzustellen’,
vertolkt zijne bewondering en zijne opinie het volledigst. Mengelberg, die na Richter
de meest Germaansche dirigent genoemd wordt, het Toonkunstkoor, dat Germaansche
muziek ‘am wärmsten, am eindringlichsten und nachdrücklichsten’ weergeeft, en
zelfs het publiek, zijn nooit completer geannexeerd dan door dezen
gedesequilibreerden grijsaard. Want Dr. Otto Neitzel, dien wij als componist en
pianist te elfder ure nog leerden kennen, is reeds 65 jaar en al meer dan muis-grijs.
Men kan betwijfelen of het van goeden smaak getuigt om met zulk een
onvervalschten propagandist der Pan-Germanen in deze tijdsomstandigheden door
ons land te reizen. Het komt mij echter voor, dat Willem Mengelberg zijn uitvoerigen
apologeet der ‘Kölnische Zeitung’ minder klaarblijkelijk had mogen beloonen dan
met eene tournee door Nederland. Willem Mengelberg heeft sinds jaren oneenigheid
met de machtige ‘Frankf. Zeitung’ en niet alleen voor elk w e l w i l l e n d woord,
doch zelfs voor elk kleurloos woord, voor eene doof-stomme vermelding in de
Duitsche pers mag hij de journalisten daar op zijn knieën danken. Dat het voor hem
dus eenige waarde heeft de ‘Kölnische Zeitung’ uit te kunnen spelen tegen de
‘Frankf.’, begrijpt iedereen en dat hij den meer dan muis-grijzen Dr. Otto Neitzel
hartelijk verwellekomt in den beperkten kring zijner satellieten, ligt niet minder voor
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de hand. Maar dat eenige duizenden Nederlanders dat moeten honoreeren met hunne
zeer gewettigde ergernis, lijkt mij overdadige willekeur, zoo niet misbruik van macht.
Op dat soort van machtsmisbruik doelt immers juist nog mr. Van Leeuwen in het
laatst verschenen nummer van ‘De Amsterdammer’, waar hij schrijft: ‘Die
bezorgdheid (der pers over de benoeming van den dirigent van het Residentie-orchest)
was niet misplaatst, waar in ons vaderland het geheele openbare muziekleven nog
in zeer geringe mate “een voorwerp is van de aanhoudende zorg der regeering” en
vrijwel de geheele regelingen inrichting van onderwijs en concerten aan private
corporaties is overgelaten. Corporaties, w i e r bestuursleden zelve meestal
onvoldoende muzikaal en aesthetisch ontwikkeld, zich krachtens de zuivere natuurwet,
daardoor hebben te richten naar de domineerende persoonlijkheid van den kunstenaar,
die het artistiek en geestelijk hoofd is van de corporatie.’
De persoonlijkheid van Willem Mengelberg ontwikkelt zich hoe langer hoe
opportunistischer en het domineeren over zijn bestuur wordt hem elke week
gemakkelijker gemaakt. Alle artistieke belangen moeten wijken voor zijn particuliere
welvarendheid. In ons redactioneel artikel over ‘De Financiën van het
Concertgebouw’* hebben wij Willem Mengelberg een afzonderlijke bespreking
toegezegd en het heeft nu nog geen doel om alle gevallen te gaan detailleeren, welke
ons als medebetalers der Gemeente-subsidie een appèl zouden motiveeren op
wethouder Wibaut, die als jongste bestuurslid van ‘Het Concertgebouw’
verantwoordelijk toezicht heeft op ‘het artistiek en geestelijk hoofd’ dezer corporatie.
Mengelberg heeft ons geduld reeds op een bittere proef gesteld, toen hij Wüllner
in December een algemeen afgekeurde compositie liet voordragen van zekeren Botho
Sigwart. Deze gothische naam bleek een pseudoniem te zijn voor een in 1915
gesneuvelden zoon van den befaamden von Eulenburg en de redenen waarom zulke
duur-betaalde herdenkingen in Nederland misplaatst zijn, behoeven niet eens
opgenoemd te worden. Dat nu een vergrijsde Pan-Germaan, een dr. Otto Neitzel, die
noch als componist, noch als pianist ook maar éénige verdienste of beteekenis heeft,
om redenen, welke met kunst n i e t s te maken hebben, wordt geïntroduceerd in ons
‘Insel der musikalisch Glückseligen’ waar een verblijf aan Duitschers altijd goed
betaald wordt, behoort, mede in verband met Mengelbergs verregaande
verwaarloozing der Nederlandsche muziek, tot een van zulke tyrannieke uitdagingen,
waarop gereageerd m o e t worden, al is er dan slechts één bestuurslid (Wibaut) dat
mij het vrije woord zal gunnen.
De muziek van dr. Otto Neitzel bleek 'n samenraapsel van slecht-geïnstrumenteerde
gemeenplaatsen en de minderwaardigste Nederlandsche muziek heeft grooter recht
op achting dan dit ‘Capriccio’ van banaliteiten, waar alles, piano, trompetten,
bazuinen, slagwerk, celesta, melodie en rythme met een even stumperig dilettantisme
behandeld zijn, dat bovendien werd uitgevoerd met de machtelooze hand van een
grijsaard. Reeds het optreden van Dr. Otto Neitzel als solist mag een schande heeten,
waar er Nederlandsche pianisten zijn, wier meerdere bekwaamheid zóó evident
bewezen werd bij iedere maat.
En deze compositie, welke behalve banaal en leeg, ook langdradig en eindeloos
was, stond op hetzelfde programma met de onsterfelijke Vierde Symphonie van
Gustav Mahler. Dit lijkt mij evenmin van goeden smaak te getuigen. Want het is
Willem Mengelberg immers niet onbekend, dat zich in het verachtelijke
compositorische bagage van dr. Otto Neitzel, een vrouwen-quartet bevindt, dat hij
‘getoonzet’ heeft met motieven van Mahler op de woorden van het titelblad der even
*

Redactie 2017: Dit uitvoerige artikel is te vinden in het avondblad van woensdag 7 februari
1917.
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onsterfelijke Derde Symphonie. ‘Getoonzet’ als parodie1) in den tijd toen muziek-critici
van dr. Otto Neitzel's soort den schepper dezer waarlijk onsterfelijke symphonieën
opjoegen als een paria en zijn dood verhaast hebben. Schat de opportunistische
Mengelberg onze vereering voor Mahler zoo laag, of acht hij onze koppen zoo dom,
dat wij dit samentreffen niet zullen merken? Mengelberg proclameert gaarne, (zelfs
op de repetities van zijn orchest), zijne verachting voor de muziek-critici, en
waarschijnlijk hebben degenen, die hij het best kent, zich niet buitengewoon doen
achten, doch hier in dit geval-dr. Otto Neitzel had hij de gelegenheid om zijne
individualiteit tegenover het genus der parasieten te handhaven. Dat moet après tout
Mengelberg zelf weten, maar wij hebben het recht om hem te verzoeken zijne
verdienstelijke Neitzels n i e t in Den Haag of in Amsterdam, doch liever in Frankfurt
a.M. te beloonen.
Nu ik dr. Otto Neitzel gezien heb, begrijp ik ook, dat de ongehoorde naïeviteit der
twee oorlogsschepen, welke Mengelberg van de Engelsche regeering zou geëischt
hebben om een overtocht te convoyeeren, gedrukt stond in de ‘Kölnische Zeitung’.
Dr. Otto Neitzel nadert de kindsheid.

Weensch Symphonie-Orkest [Beethovens zevende en Johann Strauss'
An der Schönen, blauen Donau]
Ik wilde den Oostenrijker Haydn hooren van Oostenrijkers, verder niets. Zij speelden
van Haydn de eerste symphonie der Londensche reeks, die in het Andante dat
ontstellend goedige thema heeft met de variaties en de vioolsolo.
Of het Weensch Symphonie-Orkest authentiek is, valt niet te controleeren, en dat
hun dirigent Wacek geen beroemde figuur is, weet ieder. Hij leek me echter beter
dan zijn ensemble, dat voor een groot deel uit zeer jonge mannen bestaat, van wie
alleen de eerste hoboïst superieure qualiteiten heeft van toon. Wij hoorden hier nog
niet zoo'n licht en ijl hobo-geluid. Doch de strijkers hebben niet meer dan alledaagsche
hoedanigheden, het koper (vooral trompetten en bazuinen) klonk erger dan banaal,
terwijl de fagotten, de fluiten en de clarinetten alleen in een derde-rangs Nederlandsch
ensemble op hun plaats zouden zitten. De hoorns waren wat beter en de paukenist
had (voor onze ooren) frappante stokken. Hij sloeg alles mat leeren koppen, wat onze
Pennarts, grooter virtuoos ondertusschen, met vilten koppen slaat. Dat maakte het
Oostenrijksche geluid droger, doorzichtiger, nerviger dan het altijd min of meer
mollige, weeke, ‘atmosferische’ Hollandsche geluid. Mocht ik kiezen, ik koos het
Oostenrijksche. Doch in samenspel haalt dit ensemble het bij geen enkel Nederlandsch
orchest. Hun piano en hun pianissimo is verrassend van zachtheid, fijnen toets en
lichte rhytmiek, de forte's en fortissimo's daarentegen zijn te bandeloos van geweld,
te weinig gedisciplineerd en te weinig beschaafd.
Wacek is voor Nederland een curieus dirigent. Het vroolijkt altijd op, dat iemand
nu eens geen eeuwige en eentonige twee, drie of vier kwarten slaat en al bleven zijn
1) Hij beschrijft dat zelf als volgt:
‘Zur Aufführung gelangte, für Frauen-quartett gesetzt, die Titelseite der dritten Mahlerschen
Sinfonie, die gerade in Köln Staunen und mehr Misz- als Wohlgefallen erregt hatte. Mit
dieser parodistischen Komposition wurde ich beauftragt. Ich unterlegte den Text
ausschlieszlich Motiven der Mahlerschen Sinfonie. Ich habe das Stück nie gehört, weil ich
auf Reisen war, aber es soll sehr komisch gewirkt haben, als das Quartett in den
Anfangsworten: ‘Dritte Sinfonie von Gustav Mahler’ bald den Mahler in ein ‘Malhör’
verwandelte, und dann in behendesten Rhythmus, immer nach Motiven der Sinfonie, die
Orchesterbesetzung, ‘erste, zweite, dritte, vierte Flöte, doch die Vierte wechselt auch mit
Pikkolo’ usw. ‘absang’.
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halve cirkels en andere scherm-meester-gebaren ook eentonig, hij had accenten, die
buitengewoon uitstekend waren. Hij is een meester van het miniatuur, van het détail,
zonder het te overschatten, en de manier, waarop hij de meeste rythmen soepel
maakte, veerend en gecadanceerd, was leerzaam, en in zooverre nieuw als onze eigen
dirigenten het nooit zullen bereiken of willen bereiken. De tempo's echter, waarvan
Wacek uitging, waren mij te langzaam en te loom.
Haydn alleen - werkelijk - was voortreffelijk. Van Beethoven's Zevende en ook
van Strauss' ‘An der schönen blauen Donau’ kennen wij oneindig betere vertolkingen.
Er was in beide meesterstukken een aangenaam élan en een zekere natuurlijkheid,
maar deze steeg in Beethoven niet tot de verrukking, bij Strauss niet tot dat
zinnestreelende welbehagen. Het bleef goedkoop van orchest-kleur en vlak van
bedoeling.
Of het juist is om met een orchest van circa 70 man, die in hunne gestalten wel
geen ethnologische eenheid manifesteerden, maar allen Duitsch spraken en er noch
mager noch afgevast uitzagen, hier liefdadigheidsconcerten te geven, kan nauwelijks
verschillend beoordeeld worden. Achter de loopgraven immers worden deze 70 man
vervangen door gedeporteerde Belgen en wij, Nederlanders, komen geen muziek te
kort.

[Dubbele censuur jegens Evert Cornelis - Suite Pastorale van
Chabrier, Suite algérienne van Saint-Saëns en Beethovens Eerste]
Naar mij van verschillende zijde tegelijk werd medegedeeld, dirigeert Evert Cornelis
tegenwoordig aan het Concertgebouw onder dubbele en hiërarchische censuur:
wanneer hij een programma heeft opgemaakt, moet dit eerst aan de critiek
onderworpen worden van den heer Dopper, daarna aan die van den heer Mengelberg.
Wat er na deze tweevoudige inspectie overblijft, mag niet in staat zijn om den heer
Mengelberg, die van de onsterfelijkheid niet zoo heel zeker is als hij voorgeeft, één
oogenblik te herinneren, dat de onsterfelijkheid elken dag opnieuw moet worden
veroverd. Wanneer Evert Cornelis nu een onverstandige knaap was, wanneer
Mengelberg niet de helft van zijn leven doorbracht in de treinen en wanneer Dopper
dirigeeren kon gelijk het behoort, dan zouden wij in deze zotte censuur geen belang
stellen, dan zou er trouwens geene zotte censuur behoeven te zijn, maar zoo lang
Mengelberg in de treinen zit, waar hij zijn répertoire niet kan vernieuwen, Dopper
niet dirigeert gelijk het moet, en Cornelis uitstekende vermogens heeft, moest men
dezen kunstenaar, dien ik nogmaals tot onzen interessantsten en meest levenden
musicus verklaar, in het belang van de Concertgebouw-zaak en ten gerieve van een
groot aantal abonné's laten doen, wat hij naar mijn vermoeden vurig wenscht in
harmonie met die talrijke abonné's: onze muziek zooveel mogelijk bevrijden uit het
automatisme, waarin zij ter wille van Mengelberg's persoonlijke welvarendheid
vastliep.
Wat de dubbele zeef passeert, is meestal niet nieuw, maar omdat het Cornelis'
karakter t o c h blijft weerspiegelen, minstens boeiend voor de helft. De Suite Pastorale
van Chabrier klinkt in hare naïeviteit en in hare kleur-tooveringen goddelijk. De
Suite algérienne van Saint-Saëns is even bruisend van melodie en jeugdig rythme.
Van zulke werken moesten onze jonge componisten het klare, doorzichtige,
beheerschte instrumenteeren leeren, om van de poëzie en het even diviene als simpele
enthousiasme niet eens te spreken. Deze muziek vertegenwoordigt geen enkele
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philosophie, geen enkel soort van heldendom, allerminst het professorale, maar niets
dan schoonheid, liefde en levenskunst.
Zij werd door Evert Cornelis volmaakt gedirigeerd, met de subtielste nuances en,
al was ze noch nieuw noch zwaarwichtig, demonstratief toegejuicht. Na de pauze
ging Beethovens eerste, die mij met allen eerbied voor het meesterwerk te veel vieux
jeu leek om haar te hooren. Tot mijn verbazing echter zag ik in het programma bij
deze symphonie eene meening van Berlioz geciteerd in het Duitsch. Het is zelden
de moeite waard om zich kwaad te maken en dit Duitsche citaat van een Fransch
auteur past zoo volmaakt in de gedragslijn van het Concertgebouw, dat sinds lang
een filiaal werd van Frankfort en elk jaar ons Nederlandsch karakter méér begint te
hoonen, dat men zich eigenlijk niet eens behoeft te verbazen, over iets wat in geen
enkel land der wereld mogelijk is.
Voor het pleizier van den schrijver volgt het citaat hier in het origineel. Hij vindt
't in A travers Chants p. 20:
‘Celui-ci (le Scherzo) est d'une fraîcheur, d'une agilité et d'une grâce exquise. C'est
la seule véritable nouveauté de cette symphonie où l'idée poétique, si grande et si
riche dans la plupart des oeuvres qui ont suivi celle-ci, manque tout à fait. C'est de
la musique admirablement faite, claire, vive, mais peu accentuée, froide, et quelquefois
mesquine, comme dans le rondo final, par exemple, véritable enfantillage musical;
en un mot ce n'est pas là Beethoven. Nous allons le trouver.’
Den volgenden keer zal ik het voor 't pleizier van den schrijver in het Nederlandsch
vertalen, - gelijk het behoort.

Zalsman - De Vogel[Liederen van Brahms, Strauss, Sinding, Duparc,
Chausson en Diepenbrock]
De tijd, dat Zalsman nog wel eens goed gedisponeerd optrad, heugt mij niet meer,
dus ook niet de tijd, dat hij nog wel eens den indruk maakte van een meesterzanger.
Hij had echter niet dikwijls zoo'n slechten avond als gisteren, toen hij een programma
zong van louter liefdes-verzen, weenende liefde, (Mainacht), wiegelende liefde (Ruhe
Süssliebchen), eenzame liefde (Erinnerung), voldane liefde (Befreit), sarcastische
en sardonische liefde (Ein Weib), het gewone programma, kortom der verschillende
liefdes, die Brahms vooral, Strauss (Befreit) ook en Sinding (Ein Weib) ook, met
eene ontstellende banaliteit op muziek hebben gezet, en die niet den minsten indruk
maakten.
Maar dat lag eveneens aan den zanger. Hij had eene nog onbeweeglijker bui dan
anders en het stemde ironisch een placiden reus, als Zalsman kwartieren lang in eene
vergenoegde extase te zien staan, welke hij noch smeltender, noch loomer had kunnen
intoneeren. Met de Fransche liederen ging het niet beter. ‘La vie antérieure’ van
Duparc hebben wij pas tienmaal voortreffelijker door Marie Versteegh hooren
voordragen. ‘Puisque l'aube grandit’ van Diepenbrock werd weergegeven met het
zonderlingste automatisme (ook door den begeleider), welke het totaal deed
mislukken, en ‘Le Charme’ van Chausson slaagde evenmin als een lied van César
Franck. Zalsman had goede tonen, maar ik weet niet welke de talrijkste waren, de
goede of de slechte, en van zijne indolentie is hij het heele concert niet afgekomen.
Een nieuwe pianist, de heer A. de Vogel, begeleidde en speelde soli. Hij heeft
verdienstelijke technische eigenschappen, doch uit zijn Brahms- en zijn Debussy-spel
sprak nog geen persoonlijkheid en nog geen kunstenaar.
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Nederlandsche opera: Tannhäuser (Stadsschouwburg)
Er is een tijd geweest, dat de antithese van aardsche en hemelsche liefde, hare
botsingen, hare verstrengelingen en de finale omhelzing van beide, de verzoening
van paganisme en Christendom, wat het grond-idee is van Wagners Tannhäuser,
geboeid en vervoerd heeft. Maar sinds 1845, Tannhäuser's geboorte-jaar, had men
tijd te veel, om zich te verdiepen in deze gedachte en evenmin als Wagner de eerste
was, die het idee aangreep, was hij de laatste, noch de voortreffelijkste, die het
vertolkte, en daar de grond-gedachte, de inhoud, door den loop der jaren ons bijna
eene banaliteit ging schijnen, restte ons niets dan de vorm, de gestalte.
Tot deze gestalte behoort zeldzamerwijze nauwlijks Venus, die slechts eene
voorbijgaande rol speelt, vooral, wanneer er in het eerste tafereel gecoupeerd is. De
gestalte van Tannhäuser als werk wordt bepaald door een aantal ridders, die van ‘de
liefde’ eene buitengewoon kleingeestige, dorpsche, enghartige en brave (o brave!)
opvatting hebben en deze opvatting tegenover een anderen ridder, Tannhäuser,
voortdurend Hendrik genoemd, die over de liefde warmer, menschelijker,
hartstochtelijker en gloeiender denkt, op de meest onverdraagzame, bekrompen en
fanatieke wijze uitschreeuwen, haar met de wapenen in de hand ondersteunen en
Hendrik alleen op verzoek van Elisabeth het leven schenken, wanneer hij het
verdienen wil met een devoten pelgrimstocht naar Rome.
Wanneer nu Venus-Tannhäuser en de edele, ‘reine’ ridders van de brave liefde in
eenige redelijke verhouding tegenover elkaar door den tekstdichter Wagner waren
uitgespeeld, dan had de gestalte, welke het idee aannam, waarschijnlijk voor den
mensch van 1917 nog boeiend kunnen zijn. Maar Richard Wagner leefde niet voor
niets in het Duitschland van 1840, waar men - dit is historisch - met een breikous
naar de concertzaal ging, en de twee partijen kwamen dus ongeveer tot elkaar te staan
als 1 tot 10. Dit wil zeggen, dat de vertegenwoordigers der buitengewoon
kleingeestige, brave en vervelende liefde tienmaal meer zingen en handelen dan de
vertegenwoordigers der heidensche ars amandi, de twee vurige amantes amare. Met
het gevolg, dat de uitstraling der kleingeestige en brave wereld, die maar voortdurend
praat over deugd, reinheid, zonde en boete, met een onuitstaanbaar sectarisme, met
een ongelooflijk doleerend accent van interieure vadsigheid en tekort aan levenslust
en enthusiasme, zóó overheerscht, dat de zeer interessante verschijningen van
Tannhäuser en Venus in het niet verzinken van de Wartburgsche verveling. Dit is
het simpele gevolg van 1:10. En het wordt hoe langer hoe triestiger en langdradiger
als ook Tannhäuser uit zwakheid zich bij de opvatting der tegenpartij neerlegt,
‘verlost’ wordt, als ‘God en Natuur elkaar omarmen tot den heiligen kus der liefde’,
gelijk men het diepzinnig uitgedrukt vindt.
Bij de liefde van Tannhäuser's tegenpartij, die tienmaal zooveel zingt, hoort
natuurlijk eene zekere droogheid van rythme, eene zekere steilheid van gevoelens,
eene zekere dorheid van melodie, vooral eene klaarblijkelijke breedsprakigheid, een
mateloos gerekte preek-toon, kortom, eene kernachtige, stevige, robuste en eentonige
muziek. Waar ook voortdurend over hetzelfde geval zoo eindeloos getwist wordt en
waar altijd de woordvoerders 't meest praten, die ons 't minst interesseeren (ik zal
immers niet behoeven te analyseeren dat Venus en Tannhäuser ons, moderne
menschen, voor wie heel dit bekrompen gemoraliseer klinkt als Chineesch, 't naast
aan het hart liggen), waar de partij der Tien dus nòòit varieert, moet er een gebrek
aan actie, een tekort aan vitaliteit en een nihil aan belangstelling komen, waarbij men
slechts kan glimlachen of indutten. ‘Tannhäuser’ is dan ook in de eerste plaats een
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gedramatiseerd oratorium en men moet een ruime dosis waardeering hebben voor
koor- en ensemble-zang om het werk te bewonderen als opera.
Wij keeren dus simpel terug tot de opinie der Parijzenaars van 1860, die het stuk
uitfloten, niet omdat het toekomst-muziek was, maar omdat 't hen verveelde, wij
sluiten ons dus simpel aan bij die verstandige Bologneezen b.v., die in 1913, nog
vóór den oorlog, een verzoekschrift tot hun gemeenteraad richtten om het spelen van
Wagner-werken te verbieden, daar zij er bij insliepen. En wij twijfelen er niet aan
of dit oordeel zal in de toekomst meer en meer verbreid worden, tot het heele
Wagnerianisme ter ziele is.
De opvoering van een werk, dat in 1845 voor 't voetlicht kwam, zou men slechts
in een land, dat vijftig jaar bij de Europeesche beschaving ten achter staat, als eene
première kunnen beschouwen en wij willen ons land dien smaad niet aandoen. Het
is te minder eene première, wijl er niemand debuteerde, daar de Nederlandsche Opera
nog geen tijd had om jonge krachten te ontdekken. Ik schrijf dit stuk dus alleen om
tegenover de hyper-idealistische, romantische en werkelijk te burgerlijke vereering
van Tannhäuser, de nuchtere en onpartijdige taxeering te uiten, welke door geen
enkele suggestie beïnvloed wordt en die reeds zóó lang geleden is voorbereid en
geformuleerd door Wagners geniaalsten vijand en tegenvoeter Nietzsche.
Ik zal daarom niet verzuimen de groote toewijding te releveeren, waarmede allen
gewerkt hebben: het talent en de slagvaardigheid van den kapelmeester Albert van
Raalte, de bronzen pracht van Helvoirt Pel's stem (Wolfram), het meesterschap en
de vurigheid van Liesbeth Meissner (Venus), de aetherische klaarheid van Helene
Horneman (Elisabeth), de frissche naïveteit van Eva Vleyra, al zong ze den
herdersknaap niet erg zuiver, de Walther van Schulze en de Biterolf van Coen Muller,
die uitstekend zongen. Chris de Vos als Tannhäuser had over 't algemeen een
onvoordeeligen avond en leek vermoeid, terwijl Kubbinga evenmin tegen den
Landgraaf bleek opgewassen als tegen den koning in Lohengrin.
Het orchest musiceerde voortreffelijk, doch men moest er toe overgaan om de tuba
verdekter op te stellen, daar zij op de meest hinderlijke wijze in het koper domineert.
Bij de pelgrimskoren zou de regisseur er toe moeten besluiten om tenoren en bassen
gemengd op te laten komen en niet in twee gescheiden groepen; zonder dien maatregel
zal men bij deze lastige koren nooit een goed ensemble krijgen. Dat ze niet zoo valsch
behoeven te klinken als gisteravond spreekt vanzelf. Het ‘groot modern ballet’ van
Elsa Dankmeijer behoeft eigenlijk geen vermelding. Het was een zeer slap afkooksel
van het Faust-ballet en bleef een snobistisch gehuppel zonder plan en zonder karakter.
Décor en costumeering waren in orde, zonder opvallend te zijn. De supplementaire
blaas-instrumenten, zooals daar gevraagd worden 12 hoorns op 't tooneel en
trompetten op 't tooneel, bleven uit zuinigheid achterwege. Daarvoor kreeg men
ongevraagde koeklokjes in het eerste bedrijf. De zaal vol menschen was zeer tevreden
(de marschen van het tweede bedrijf mochten waarlijk tevreden stemmen) en
applaudiseerden na elke acte uitbundig, na de tweede onder bloemen en kransen.

Jeanne Quist [en Anton Verhey] [Liederen van Mahler en Debussy]
Het concert was te kwart over negen geëindigd en verliep zonder één verrassing.
Mej. Jeanne Quist heeft hare mooie alt-stem en kan zingen, doch om een of andere
reden is alles wat op vertolking lijkt achterwege gebleven. De tragiek van Mahlers
Irdische Leben met zijn bitteren kreet klonk op dezelfde wijs als de liefdes-verrukking
van Debussy's Chevelure, welke zóó zoet en zóó huiveringwekkend is. Aldus bleef
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het: koekoek-éen-zang met een schoone stem. Er was een tekort aan expansie, aan
uitbeeldingsvermogen, een tekort aan inwendige leven, dat niet met voldoende
virtuositeit werd aangevuld. Maar zelden ook is eene zangeres hier begroet met zulk
eene overmatige onverschilligheid en met zoo weinig sympathie gesteund.
Anton Verhey begeleidde.

J.S. Bach (Concertgebouw) [Drie weken lang louter Bach - het
pangermanisme van Dr. Hermann Felix Wirth]
Ik begrijp niet, welk recht J.S. Bach heeft, om meer dan 150 jaar na zijn dood voor
ons zoo nadrukkelijk te bestaan, wanneer Rameau niet voor ons bestaat, wanneer
Couperin, Vivaldi, de Scarlatti's niet voor ons bestaan, als zelfs Händel en Gluck
niet voor ons bestaan. Bach gaat de heele komende drie weken van ons muziek-leven,
van gisteren tot en met Paschen beheerschen; en wat wettigt een dergelijke
alleenheerschappij van een componist, die reeds anderhalve eeuw dood is? Als men
hem speelt om zoo goed mogelijk de muziekgeschiedenis te beoefenen, dan doet
men door al de pas genoemde meesters, Couperin, Vivaldi, de Scarlatti's, de Gabrieli's,
Monteverdi, Gluck, en tientallen andere zeer doorluchtige auteurs in eene
systematische vergetelheid te laten, verkeerd en beoefent men de muziekgeschiedenis
dus zeer slecht, - als men enkel Bach speelt om de schoonheid te eeren en te genieten,
dan begaat men door deze geciteerde meesters en de overige, wier schoonheid
algemeen erkend wordt als verheven en onvergankelijk, nòòit te eeren, eene zoo
groote eenzijdigheid dat ze bijna heiligschennend moet heeten.
Er zou dus geen enkele reden bestaan om voor Bach dat overmatig deel te eischen
van onze muzikale belangstelling, men zou in ieder geval die reden niet vinden,
wanneer het hoofd onzer muzikale pan-germanen, Dr. Hermann Felix Wirth ze niet
ontvouwd had. Deze jonge geleerde, meldde pas ‘De Toekomst’, is bij zijne
propagandistische werkzaamheid in Vlaanderen overrompeld door de typhus en
bevindt zich nu als herstellende te Berlijn. Hij gaf ruim een jaar vóór den oorlog bij
Holkema en Warendorf eene brochure uit over onze ‘Nationale Nederlandsche
Muziekpolitiek’, welke hij n.b. schreef ‘in vast vertrouwen op den Nederlandschen
stam’, en wie vernemen wil, hoeveel heil en gezondheid ons te wachten staat wanneer
wij zooveel mogelijk ‘Stille Nacht’ zingen, al wat Romaansch, Latijnsch of Slavisch
gecomponeerd is verfoeien als afgodendienst, en het voorbeeld van Duitschland
volgen, waar men in het nederigste huisgezin gelijk hij zich ongeveer uitdrukt, een
Bach-album op het harmonium vindt, wie al dat moois vernemen wil koope de nog
niet uitverkochte brochure. Ik heb ze lang voor den oorlog zoo goed gegeeseld als
ik kon en hoewel Dr. Hermann Felix Wirth toen over tijd genoeg beschikte, heeft
hij er nooit op gereageerd.
Hij gaf ondertusschen het eenige motief van onzen verregaanden Bach-cultus:
onze vereering voor dezen componist is niets dan een hulde aan de Duitsche
schoolmeesters. Ik heb niet de lust om te becijferen hoever die hulde reikt, ik heb
niet de lust om te ontleden hoe verlammend die hulde werkt op de ontwikkeling van
ons geheele volk, ik heb niet de lust om de langdurige propaganda en haar gevolgen
te wikken, welke onder de phrase dat de schoonheid geen vaderland kent, onze natie
eene levensbeschouwing en een stijl opdringt, die het vervreemden van alle
zelfbewustzijn en alle eigen karakter. Nu wij leven onder een geheel ander
schrikbewind, eene drukkende terreur, waarbij de autocratie van den heer Mengelberg
eene aardigheid is, heeft het niet 't minste nut, om te beweren dat het méér dan
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belachelijk is drie weken lang teksten te zingen, die zoo ongeloofelijk stumperig en
onnoozel zijn, dat ze met alle gezond verstand en allen smaak spotten, dat men
buitengewoon vastgegroeid moet liggen in het schoolmeesters-dogma om heel dat
piëtistisch gestamel in deze tijden zonder ongeduld aan te hooren.
Ik zou de lust willen hebben om aan te toonen met hoeveel en hoe infame
schijnheiligheid ieder die in Duitschland de muziek-critiek beoefende, van den
geringsten scribent tot een Richard Wagner, elken stijl aangevallen heeft, welke niet
Duitsch was, met argumenten, waarvan het meest-gebruikte, de tekst-keuze en de
tekst-behandeling Bach tot een paskwillig noten-schrijver maakt, wanneer men het
op hem toepast.
Ik zou de lust willen hebben om aan te toonen, hoe alles wat men tegenwoordig
vereert als muzikale schoonheid, indruischt tegen de aesthetiek, welke Bach gevolgd
heeft, en wier eerste stelregel schijnt te zijn, dat men de stomme menigte een idee
niet hardnekkig en halsstarrig genoeg kan inpompen; hoe zich iedere zenuw van ons
wezen verzet tegen de vale monotonie, tegen de doodsvereering, tegen de femelarij,
tegen de breedsprakigheid, tegen de tergende herhalingen, tegen de vlakke
genoegelijkheid, tegen de pruikerige dorheid in het meerendeel van Bach's werk,
waarmee men zelfs op volksconcerten onze natie tammer en slaperiger zal maken.
Het heeft geen nut, want wij leven onder een schrikbewind, nogmaals, waarbij de
autocratie van Mengelberg eene aardigheid is. Drie weken lang zullen wij weer de
doodelijke gewaarwording hebben, dat er tuschen de Brandenburger Mark en
Amsterdam geen grenzen liggen, drie weken lang mogen wij in onze concertzalen
naar een ouderwetsch dialect luisteren, dat ouderwetsche ideeën vertolkt, een gerijmel
waarnaast onze moedertaal klinkt als paradijszang, drie weken lang zullen wij ons
vervelen, en drie weken lang te midden der onmetelijke branding indommelen op
wiegende, ontzenuwende rythmen, op geluiden uit welke geen andere echo kan
voortkomen dan de lange monotone en immense geeuw, die even inheemsch geworden
is als Bach.
Het programma van gisteravond met alle uitvoerenden heeft reeds in ons blad
gestaan en dat muziek, welke meer dan 150 jaar oud is, goed wordt uitgevoerd, moet
vanzelf spreken. Dit te prijzen ware komische lof en het zou ridicuul zijn wanneer
het anders was. Om het bovenstaand geschrevene eenigszins toe te lichten volge
alleen een citaat uit Cantate No. 170 (de honderd-zeventigste!):
‘Vergnügte Ruh', beliebte Seelenlust,
Dich kann man nicht bei Höllen-Sünden,
Wohl aber Himmels-Eintracht finden,
Du stärkst allein die schwache Brust,
Vergnügte Ruh', beliebte Seelenlust.
Drum sollen lauter Tugendgaben
In meinem Herzen Wohnung haben.
Vergnügte Ruh', beliebte Seelenlust!
Du stärkst allein die schwache Brust,
Vergnügte Ruh', beliebte Seelenlust.’

En ook dit nog, wat alle gemoederen nog zachtaardiger zal stemmen, uit Cantate 208
(de twee-honderd-en-achtste!):
'Schafe können sicher weiden,
Wo ein guter Hirte wacht,
Wo Regenten wohl regieren,
Kann man Ruh' und Frieden spüren,
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Und was Länder glücklich macht.’

Het wordt twintig maal herhaald en daarmee houdt men inderdaad de kudden zeer
mak.

Dirk Schäfer [Eigen werken naast Chopin, Beethoven, Mozart,
Debussy en Balakirew]
[21-3-1917]
Sinds verscheidene weken waren de ‘Bechstein's’ uit onze concertzaal verdwenen.
De laatste exemplaren, welke ik daar hoorde, klonken niet alleen zeer slecht, doch
er gebeurden zelfs ongelukjes mee en voor een goede stemming kon niemand instaan.
De reden hiervan is nooit bekendgemaakt en nooit heeft een solist clementie verzocht
voor de indispositie van zijn instrument, hoewel dat dikwijls noodig was. Het mag
werkelijk verwonderen, hoe een even gerenommeerd als tot in den treure gepropageerd
Duitsch merk gelijk ‘Bechstein’ zich in den vreemde doet vertegenwoordigen door
zulke mislukte producten; dan is òf de voorraad uitgeput en niet aan te vullen, òf het
beschikbaar materiaal te minderwaardig om er een dragelijke piano van te maken.
Dirk Schäfer heeft het voorbeeld van de verschillende solisten der laatste weken
niet willen volgen en heeft zijn concert gegeven op een Bechstein, in plaats van een
beter instrument, een Ibach (Duitsch), een Steinway (Engelsch) of een Pleyel (Fransch)
te kiezen. Hij zal dit misschien motiveeren door redenen, welke met zijn aanslag in
verband staan, doch ik geloof niet, dat eene persoonlijke gevoeligheid als deze
zwaarder moet wegen dan de gevoeligheid van honderden hoorders, welke pijnlijk
op de proef gesteld is. Wij hebben Evert Cornelis op vele soorten van piano's even
virtuoos als sensitief hooren spelen en Schäfer moet dat eenvoudig ook kunnen. Het
instrument, waarmee hij gisteravond zijne uitvoering gaf en dat vermeld stond als
een Bechstein, was van zoo beklagenswaardige qualiteit, had in de forte's en
fortissimo's een zoo afschuwelijk timbre, dat enkel eene ongeneeslijke
Bechstein-manie of eene overdreven waardeering van den pianist als zoodanig (an
sich!) tot dergelijke proefnemingen kan leiden op de volgzaamheid van ons publiek,
dat nu eenmaal (Schäfer weet dit ook) volgzaam is grootgebracht. Uit eerbied voor
elke muzikale beschaving echter moet tegen zulke vivisectie geprotesteerd worden.
Men weet hoe groote bewondering ik heb voor de buitengewone talenten van
dezen pianist en het spijt mij zelf 't meest, dat deze valsche noot valt in de
bewondering. Doch daar geen enkel stuk tot de volmaaktheid reikte, welke Schäfer
zelf ons vroeger geleerd heeft, zou ik de waarheid en den pianist te kort doen, als ik
emoties ging beschrijven, waarvan er geen enkele ongestoord bleef.
Hij speelde delicate muziek van zichzelf, zes stukjes van Chopin, de Sonate opus
54 van Beethoven, menuet-variaties van Mozart, vier nummers uit Children's Corner
en twee uit de Préludes van Debussy, Islamey van Balakirew, - en dit alles is nog
niet het geheele programma, een programma van den onvermoeibaren Schäfer.
De doorschijnende, subtiele, zachte en fluisterende muziek slaagde het best en
klonk bijna onvergelijkelijk. De andere moge Schäfer genezen van zijn
Bechstein-manie.

Het Concertgebouw-Sextet [Werken van Mozart, Roussel, Ravel en
Wolf-Ferrari]
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Deze zes beginnen altijd graag met eene vluchtige ouverture en om de uitvoering
zoo vluchtig mogelijk te maken was een ‘Adagio en Rondo’ van Mozart gekozen
voor harmonium, fluit, hobo, viola en violoncel. Hier stroomt de muziek als een of
ander zeer arcadisch beekje en spiegelt in het klare water ook wel trillende
luchtfantomen naast de neigende takken der melancholische wilgen, en er spelen
nog vele rustige, zéér rustige en pastorale schimmen in dit werkje, dat genoteerd
staat als het 617de! Maar het harmonium is een afschuwelijk instrument en omdat
het arrangement middelmatig is (een harmonium bestond niet en k ó n niet bestaan
in de tijden van den divienen Mozart, toen immers niemand zeurenden, zoeten en
zalvenden klank verlangde), omdat in onze dagen de smaak zoek is, speelt dat
verfoeilijke harmonium met eene pretentieuze arrogantie, alsof het een koninklijk
draaiorgel was, en speelt natuurlijk de fluit- en hobo-melodieën, terwijl de fluitist
en de hoboïst hunne maten rust mogen tellen. Daarom had men deze vluchtige
ouverture maar achterwege moeten laten.
Het Divertissement van Albert Roussel, zóó eenvoudig, expressief en geestig, riep
verdere droomen naar ons toe, en ik moet erkennen, dat er in één gerekten,
schalmeienden toon van de hobo, in die simpele lokkingen der lage fluit, in de geheele
melodische weelde van deze sereene scherts, méér behaaglijkheid en kalme poëzie
lag, dan in de ‘klassieke’ thema's van Mozart. Roussel was streelend en vol van die
stille, insinueerende Fransche charme, - weinig gebaar en veel ziel -, doch Maurice
Ravel ging nog verder dan deze twee. Want er zijn in het zakelijk getitelde
‘Introduction et Allegro’, voor harp, met begeleiding van strijkkwartet, fluit en
clarinet, oogenblikken, waarbij de schoonheid en de hartstocht zulk eene vervoering
wekken, dat men zich bezitter voelt van de onsterfelijkheid, dat men zijn leven wisselt
met de muziek zelf. Dit stuk staat trouwens in een vervloeid licht, en speelt
weggezonken in een ambrosischen nacht met zooveel vonkelingen van een geluk,
dat men niet uit kan spreken, in zooveel rythmen, rythmische verstrengelingen,
klanken-toovers en melodieën, welke eene magie dragen in elke noot, dat men het
zelfs in passages, waar de hoogste gloed wordt voorbereid, subliem moet noemen
en vol van onvergankelijke accenten.
Vier of vijf jaar geleden, toen deze muziek voor 't eerst werd uitgevoerd, had zij
denzelfden luister, nu trof zij meer harten en kreeg een triomf. Die triomf was in de
eerste plaats voor mevr. P. Fischer, de harpiste, en Evert Cornelis, den leider van het
ensemble. Wij kennen geen harp-partij, welke prachtiger is dan deze van Ravel, en
geen harpiste welke haar prachtiger en virtuoser zou spelen dan mevr. Fischer. Alle
visioenen, die door de dichters en hunne musen rondom de harp werden verzonnen,
zijn hier genoteerd en vertolkt; Cornelis heeft ze gedirigeerd als een meester.
Voor de ‘Kamersymphonie’ van Wolf-Ferrari, waar Italiaansche melodiek gepaard
wordt aan Duitsche luidruchtigheid en een onverdraaglijke dosis leeg pathos, had ik
liever een noviteit gehoord, doch in verband met de overladen werkzaamheden van
het Concertgebouw-orchest, waartoe immers al deze uitnemende musici behooren,
(Klasen, de fluitist, Blanchard, de hoboïst, Swager, de clarinettist, H. Tak de hoornist,
de Groen de fagottist, mevr. Fischer de harpiste en het strijksextet van Rijnbergen,
Jan Tak, Polak, Nolthenius en Blazer) moet men tevreden zijn met een uitvoering,
waarop de twee meesterwerken van Roussel en Ravel voorkomen. Evert Cornelis
echter had het idee kunnen krijgen (en waarom niet?) om ten minste één der stukken
hier te introduceeren uit den bundel, welken Claude Debussy publiceerde onder den
titel: ‘Six sonates pour divers instruments’, de sonate voor fluit, alt en harp b.v.
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Het is jammer, dat men op het volgende concert van dit ensemble moet wachten
tot het volgende seizoen. Waarom geven deze kunstenaars niet een paar
zomer-uitvoeringen?

Hollandsch Strijkkwartet [Glière, Beethoven op. 131 en Dvorak op.
96]
Men begon met het quartet van Glière, een tijdgenoot, die in 1875 geboren werd.
Het is behaaglijke, speelsche muziek, geestig en charmant, zeer welluidend, bijna
rimpelloos van lijn, maar met al die bekorende accenten, toch te goed-geefsch van
intonatie, te vlak, te hartstochteloos, te weinig meesterlijk, hoe voortreffelijk ook
gemaakt, te weinig meesterlijk en te banaal van factuur om langer te kunnen boeien
dan gedurende de eerste twee deelen.
Ik schreef vroeger reeds, dat het Hollandsche Strijkkwartet zijn repertoire gestadiger
moet vernieuwen en wat is eenvoudiger? Er liggen twee magnifieke quartetten van
Jan Ingenhoven, die met de beste Fransche werken kunnen wedijveren, voor het
uitvoeren. De vier behoeven ze slechts te spelen.
Het programma bestond verder uit Beethoven's cis-moll (op. 131) en Dvorak's
(op. 96). Beethoven klonk in de lyrische gedeelten te week, in de passages, waar
gloed, enthousiasme of kracht verlangd werd, te hard, te rauw. Ook de algemeene
opvatting van dit werk, dat niet ‘diepzinnig’ is, maar dat eenvoudig-weg moet klinken
als een cri du coeur, van 't begin tot 't einde, leek mij niet de juiste, omdat overal
deze cri du coeur, in de adoratie, in het smeeken, in de scherts, in de mijmering en
in den vurigen jubel, ontbrak. Daarvoor werd eene technisch vrij goede, maar ook
vrij leege en oppervlakkige vertolking in de plaats gesteld.
Myra Hess kon voor dit concert niet overkomen uit Engeland, gelijk gemeld werd.
Men moet in deze tijden niet rekenen op vreemde medewerkers en liever
Nederlandsche kiezen. Eene Marga Klatte b.v. of eene Renée Muzikant is werkelijk
in staat om de rol over te nemen eener Myra Hess; daaraan kan niemand met eenig
recht twijfelen.
Het Hollandsche Strijkkwartet had niet zijn gelukkigen avond, hoewel het eene
serie van drie moest sluiten. Ik wensch het ensemble eene schoone revanche in den
volgenden herfst en dit zij 't eerste vaarwel aan de genoegens van den winter......

Seroen - Cornelis [Liederen van Diepenbrock, Debussy en
Moussorgsky]
De herinnering aan de zoete extases van gisteravond zal ons inderdaad zoo gauw
niet verlaten. Het was één lange droom en één lange vervoering, ‘in de schoot der
godheid’ zou Wagner minstens gezegd hebben, wat wij, tijdgenooten, liever noemen
een schoon avontuur van muziek, van de puurste muziek.
Seroen heeft zich overtroffen. Zij begon met de Incantation van Diepenbrock, eene
elegie in simpele lijnen, waarvan elk ontroert. Diepenbrock is de meester der elegie
en men zou geen componist kunnen noemen, die den weemoed om het vluchtige
geluk, de altijd jong herlevende illusie, den zacht-gouden droeven schemer, de droeve
stilte, waaruit elke melodie oprijst en terug-zinkt, de smartelijke resignatie, de
nauwlijks schreiende hopeloosheid, de geheel vermurwde ziel, welke zingt met een
accent van leed, even teeder als bitter, - men zou geen componist kunnen noemen,
die al de zeldzame lyriek der elegie zoo geconcentreerd heeft als Diepenbrock in
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deze goddelijke mijmeringen. Behalve de Incantation was er nog de Berceuse, even
strak van lijnen, even eenvoudig en klinkend uit dezelfde grondelooze verlorenheid,
even eenzaam, en gedacht in diezelfde suprême sfeer van welluidende, ongestoorde
schoonheid.
Seroen zong dat alles prachtig en met die onvergelijkelijke techniek gaf zij ook
L'Eventail, Les Ingénus, Chevaux de Bois van Debussy, en vijf liederen uit de Scènes
Enfantines, van Moussorgsky. Er behoort de buitengewoonste virtuositeit toe om
zóó den tekst tot muziek en de muziek tot tekst te maken als Seroen dat deed en men
moet niet alleen zangeres zijn, doch ook actrice, ook eene interessante vrouw en zelfs
eene subtiele lettrée niet waar, die Mallarmé en Verlaine bewondert, om het zoo
volmaakt te doen als Seroen. Ik hoop, wanneer deze kunstenares den volgenden
winter nog in ons land vertoeft, dat zij behalve een Diepenbrock-avond en een
Debussy-avond, een paar Moussorgsky-concerten geeft en daar de serie Sans Soleil
en Chants et Danses de la Mort wil voordragen. Al onze zangeressen mogen eene
verschijning als deze houden voor eene leerschool en eene revelatie.
Dit was het vijfde abonnements-concert der reeks van zes, welke de muziekhandel
Van der Meer, waar men bijna alle nieuwe edities vindt der moderne Fransche muziek,
gearrangeerd heeft. Evert Cornels begeleidde even bewonderenswaardig als altijd
en ik zou hem met mevr. Seroen niet genoeg kunnen huldigen. Daarom kan ik den
heer Van der Meer ook niet genoeg de wenschelijkheid op het hart drukken, dat hij
naast zulke solisten in 't vervolg niet de eersten de besten engageert die een instrument
hanteeren. Het optreden van mej. Joyce Haworth (met de viool-sonate van Lekeu
nota bene!) was werkelijk te aardig en te naïef om er kwaads, maar ook te verregaand
oppervlakkig en zelfs stumperig om er goeds van te zeggen. Zij paste niet in de
stemming van dezen avond.

[Debussy's La mer en noviteiten van Louis Aubert en Strawinsky]
Het was een zeer interessant en ongemakkelijk programma en 't spijt mij slechts, dat
de vraag voortdurend rees of 't nu de juiste tijd is voor zulke programma's.
Nu - terwijl het orchest na een serie Bach-concerten, hier en in de provincie, na
twee avonden van Bach-cantates met de noodige repetities, na alle toebereidselen
voor de Matthäus-Passion, zonder twijfel oververzadigd is van Bach en die muziek
door de trage dagen meesleept als eene obsessie. Nu - terwijl Mengelberg zich naarstig
bezig houdt om die Matthäus-Passion zoo gelijkend mogelijk te maken aan de
Matthäus-Passion van tien, vijftien, twintig jaar geleden, met dezelfde rouwende
zuchten, denzelfden rollenden donder, dezelfde uitgestreken koralen, dezelfde
coupures (men coupeert van dit gezalfde werk ongeveer ¼ gedeelte − o! met meer
respect voor de sleur dan voor de schoonheid, welk woord zinledig is geworden),
met denzelfden langzamen Christus, die telken jare bewijst, dat Gods molen langzaam
maalt, denzelfden gemoedelijk-vervelenden Evangelist, die maar dingen vertelt,
welke wij al zoo lang van buiten kennen, hetzelfde ijverige, toegewijde, in 't zwart
uitgedoste koor – als ging 't naar een begrafenis, hetzelfde orchest, dat aan het eind
is zijner krachten. En nu dat alles zoo volmaakt moet kloppen, gelijk het 10, 15, 20
jaar geleden klopte, nu ten laatste ieder musicus, ook Mengelberg, van de wereld is
afgestorven en zijne meest treurende ziel heeft aangetrokken, hoewel het leven zich
hernieuwt en de natuur alom opbloeit - in deze vele en vervelende omstandigheden
zou men zeggen is het geen tijd voor interessante en ongemakkelijke programma's.
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Want daarop moet nog harder gewerkt worden dan op een telken jare automatisch
terugkeerende vertooning van die Matthäus-Passion. En omdat wij het recht hebben
te eischen, dat er harder gewerkt worde aan wat leven wil en bloeien, aan muziek,
die de muziek is van ons eigen hart, harder dan aan de instandhouding van een
automaat, welke uit den tijd raakte, daarom leggen wij er den nadruk op, dat er aan
dit concert meer ontbrak dan wij van Mengelberg, zelfs in zijn drukste reis-weken,
gewoon zijn. Eene uitvoering immers als deze van La Mer, Debussy's meesterstuk,
kan slechts matig geprezen worden. Mengelberg veroorloofde zich niet alleen
vrijheden in de partituur, welke hij bij rustig overleg niet zou gehandhaafd hebben
(hij wijzigde tempo's, liet de partij van het klokkenspel in 't eerste deel maken op de
celesta (!) en deed nog andere vergrijpen), hij tobde ook met het detail, beheerschte
de kleur niet, noch het rhythme, scheen alle souplesse verloren te hebben, dirigeerde
schreeuwende forto's, gaf nuances aan, waarvan niet één het bedoelde gebaar droeg,
kortom, het was eene reproductie, welke ik eer van Dopper zou verwacht hebben
dan van Mengelberg. De slordigheid, waarmee de magnifieke violoncellen-passage
werd uitgevoerd van 't eerste deel (cijfer 9), ging waarlijk de perken te buiten. Nooit
voelden wij méér het gemis van Gerard Hekking.
Zoo had alles beter voorbereid moeten zijn en het lijkt mij toe, dat twee noviteiten
dit niet verontschuldigen. Deze noviteiten, welke er inderdaad waren - eene Suite
brève van Louis Aubert en Feu d'artifice van Igor Strawinsky - leden evenmin door
een overmaat van raffinement, het raffinement, waardoor zich bij Mengelberg de
kunst der voltooid verleden tijden pleegt te onderscheiden.
Den naam Louis Aubert ontmoetten wij voor 't eerst in de muziekgeschiedenis.
Zijne ‘Suite brève’, bestaande uit een menuet, eene berceuse en een air de ballet, is
buitengewoon eenvoudig en argeloos, met tusschenpoozende maten, waaruit eene
meer dan simpele gratie klinkt en waar de glimlach zóó geïntoneerd is, dat hij
herinnert aan de verrukking.
Aubert wisselt een candide archaïsme met een charmante moderniteit, en hij schrijft
geene noot, welke niet vermaakt en boeit, hij orchestreert ook doorzichtig, zuinig en
meesterlijk in een zeer aangenaam coloriet.
Hij is kort en Igor Strawinsky is nog korter. Zijn Feu d'artifice (aangekondigd en
ook uitgevoerd als Feuerwerk), geïnstrumenteerd in de brillantste vuurfonkelingen,
heeft eene verblindende felheid in alle accenten en wat men na deze première het
eerst bewondert is de onbeperkte virtuositeit van den componist. Het werd dan ook
geschreven als goochelstuk en dat men er de diepere magie mist van de schoonheid,
welke meer is dan vuurwerk, valt niet te wijten aan Strawinsky's talent. Wij mogen
Mengelberg danken, dat deze echte Rus uit de lijn van Rimsky Korsakow, Borodine,
Moussorgsky, eindelijk, ofschoon wat laat, geklonken heeft te Amsterdam; wij mogen
het eveneens betreuren, dat deze futuristische en voortvarende meester, voor wie ik
den grootsten eerbied heb, hier niet geintroduceerd werd met zijne welsprekender
en gedragener muziek, ‘Le Sacre du Printemps’ bijvoorbeeld.
Na de pauze ging Saint-Saëns' derde symphonie, het standaardwerk der
symphonische kunst na Beethoven, eene symphonie, waarin alle denkbare luister is
opgestapeld, muziek van zoo bewonderenswaardige en overvloedige heerlijkheid,
dat Gustav Mahler het niet beneden zich achtte om er ruimschoots partij van te
trekken. Er is geen componist, die zoo koninklijk manoeuvreerde met de formule en
zelfs met de banaliteit, geen componist, die tegelijkertijd zulke doorluchtige inspiraties
had als Saint-Saëns en beide elementen zoo harmonisch en onbetwistbaar
samenvlocht.
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Mengelberg dirigeerde het werk meesleepend, bijna geïllumineerd en bij de
verschillende ovaties, welke men het orchest dezen avond bracht, was het enthusiasme
voor deze symphonie het uitbundigst.

Die Matthäus-Passion
Wanneer ik het eerste koor hoor, die groote Klacht welke hooger en hooger optorent
in de eeuwige ruimte van het rhythme, tot het een schreien lijkt van het gansche
heelal, wanneer ik denk in welke verre tijden dit wijd-gewelfde jammeren terugreikt,
hoe de dood van Isis en van Adonis betreurd is in de muziek van alle volkeren en
alle klimaten, hoe dit heele eerste koor niets is dan een handenwringend Adoniasme,
dat Bach door een van de wonderlijkste spelingen der demonen fantaseerde voor een
rustig en piëtistisch stadje, wanneer ik naga, hoe dit aangrijpende visioen van smart,
geleid zou kunnen worden door een dirigent, die dit heele koor d r a m a t i s c h opvat,
die het dus niet vertolkt in een monotoon wiegend berceuse-rhythme, en met een
onuitstaanbaar gestileerd klagen, een dirigent met fantasie, die in plaats van een
globaal en enerveerend galmen overal den kreet zou wekken, de rukken van het leed,
het mededoogen en den angst, de golvende nuances der verbijstering, der
verscheurdheid en van het lyrische weenen, - dan wordt mij de Matthäus-Passion
weer dierbaar, want zoo, nietwaar, moet zij gezworven hebben achter de ver-peilende
oogen van Bach.
Maar wanneer ik hoor, hoe deze onvergelijkelijke bladzijden pompeus worden
opgedreund als een lesje van kindsche menschen, hoe niemand van deze honderden
zangers ook maar 't minste besef heeft van de tragiek der noten, en hoogstens wat
larmoyeert als Mengelberg met de hand zijn teeken geeft, wanneer ik hoor, hoe dat
larmoyeeren en dat teeken elk jaar precies in dezelfde hoeveelheid en op dezelfde
plaats terugkomen, dan zou ik gaarne het heele werk verfoeien.
Wanneer dan nog de Evangelist inzet met zijn teemend-godvruchtige, geknepen
tenorstemmetje en zijn verhaal doet met een grenzelooze affectatie, met het
schijnheilige geluid van iemand, die voortdurend iets staat te zeggen, wat hij niet
meent, wanneer de starre Christus, bij wien alle menschelijkheid vergaan is in de
overdreven onbewogenheid, zijne eindelooze noten declameert, wanneer ten
overvloede de aria's beginnen van sopraan en alt met hare onvermijdelijke da-capo's,
altijd weer opnieuw aanvangen, wanneer het hyper-toegewijde koor zijne koralen te
berde brengt op die overbekende precieuse manier van schakeeren, welke alle
natuurlijkheid doodt, - o God! - dan ben ik al lang tot de conclusie gekomen, dat men
heel deze vertooning eigenlijk maar moest staken, wijl zij gereglementeerd wordt
door leiders, die de jaren der inventie en der goddelijke vernieuwing reeds lang achter
den rug hebben. Dan durf ik niet eens meer te vragen om eene nieuwe regie, eene
nieuwe mise-en-scène van dit stuk, dat gemetamorphoseerd is tot een atone preek.
Zoo de oude dame, die ik al jaren lang tot algemeene vroolijkheid (vlak voor het
Adoniasme!) te laat zag komen, niet voor den éérsten keer afwezig was geweest,
waarschijnlijk omdat ik haar de vorige maal critiseerde, dan zou alles gekomen en
gegaan zijn als altijd. Het podium leek weer dat onvermurwbaar-conservatieve blok;
daar trad mevr. Noordewier-Reddingius binnen, om wier hoofd ik geen jonge lauweren
behoef te winden. Johannes Messchaert, die evenmin de hergeboorte verwacht van
zijn roem, Thomas Denijs, die nog juist zoo kraak-zingt als de vorige jaren, en voor
dat eene optreden natuurlijk geen blaam wenscht, Paul Schmedes, de tenor, die bij
een vroegere gelegenheid reeds zijne slechte critiek kreeg en nu nog erger sukkelde

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

met de uitdrukking en met de intonatie, de solisten van het orkest, Cornelis,
Zimmermann, Kruger, Blanchard, Willeke, die wij in moderne werken veel virtuoser
hooren, het jongenskoor van Den Hertog, met zijne solide, Hollandsche stemmen en
zijne lapidaire onwrikbare rhythmiek. En wanneer mevr. De Haan-Manifarges niet
te elfder ure vervangen was door Jacoba Repelaer van Driel, dan zou men na tientallen
jaren zoogenaamde muziek-cultuur niet één jonge kracht hebben kunnen vermelden.
Ja, wat is dat voor eene muziek-cultuur, die in tientallen jaren nog niet eens een
bruikbaren Nederlandschen tenor voortbrengt, wat zeg ik ‘bruikbaar’? - niet eens
een tenor, die minder dom en minder smakeloos zijne phrases opzegt dan de
vreemdeling, dien men hier haalt?
Daar waren dus geene indrukken te ontmoeten, die wij niet reeds kennen, dat was
niets dan eene zeer officieele en automatische plechtigheid, zelfs in dezen tijd nu de
Klacht zoo universeel en zoo tragisch is.

Margherita Bevignani [en H. van Dijk] (Concertzaal Duwaer en
Naessens) [Aria's van Bellini en Rossini, liederen van Diepenbrock,
Debussy, Moussorgsky en Delibes]
Het was duidelijk, dat mej. H. van Dijk, die begeleidde, van Margherita Bevignani
méér zingen moet geleerd hebben dan accompagneeren, want er viel een belangrijk
aantal noten naast de toetsen, om van het overige maar niet te spreken. Het was ook
duidelijk, dat 't Fransch niet de moedertaal is van deze primadonna der Italiaansche
Opera. Maar dat daargelaten, Bellini en Rossini waren altijd charmant van deze
nachtegaal, en nu zelfs Diepenbrock, Debussy en Moussorgsky charmant waren
onder de stem van dezen buitengewonen vogel, waarom zouden wij deze ster niet
onze serenade brengen en haar ons mot le plus doux wijden? Ik heb van Delibes'
Chanson espagnole de meest schilderachtige indrukken en bewonderde die korte
Carmen-evocatie. In Diepenbrock's ‘Clair de Lune’, Debussy's ‘Acquarelle’ en
Moussorgky's sublieme ‘Sérénade’ legde zij zooveel techniek, naïeve overgave en
melodische streelingen, welke hier geheel nieuw zijn, dat men de virtuoze, ondanks
begeleiding en uitspraak, gaarne de hulde wil brengen, waarop haar vogelen-stem
recht heeft. Dat genoegen vonden wij in de kleine concertzaal van Duwaer en
Naessens.

Nederlandsche Opera: Louise (Stadsschouwburg)
De Nederlandsche Opera heeft haar seizoen verlengd met eene maand en geeft in
die maand nog z.g. premières. Dit verheugt iedereen: de artisten, tegen wie de
directeur Koopman aan een feestdisch moet gezegd hebben, dat hij eigenlijk hun
Lieve Heer is, wijl hij hen laat leven; het publiek, welks belangstelling blijkens de
zaal van gisteravond nog onverflauwd is, ondanks de Goede Week; de critiek, omdat
zij ziet, dat de onderneming, gelijk ik trouwens meermalen beweerde, bloeit. Men
mag zelfs met een gerust hart veronderstellen, dat de directeur Koopman zijn seizoen
niet verlengd zou hebben, wanneer hij nog niet eene maand winst meende te maken.
Ik wilde echter, ronduit gesproken, dat hij even zoo bezorgd was voor zijne artistieke
als voor zijn financieele balans. Hij gaf den ganschen winter niets dan oude kost
(kolonel Chabert telt niet mee) en wat zou 't een verheffenden indruk gemaakt hebben,
wanneer hij in deze verlengde maand zijn batig saldo had gewaagd of had gestoken
in ten minste één noviteit. Het is immers al erg genoeg, dat elk jaar de Fransche
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Opera blijft reizen en trekken met de onvermijdelijke Louise; acht de Nederlandsche
dit werk zoo onmisbaar voor onze nationale tevredenheid?
De voorstelling is gewaardeerd. Men zag niets nieuws en veel verouderds, de tekst
klinkt in onze taal dikwijls buitengewoon opgeschroefd en melodramatisch, de vertaler
heeft bovendien honderden accenten verkeerd gelegd, er waren schreeuwende
gapingen in de rolverdeeling der talrijke personnages, zoodat een Iwan Monasch,
als ‘nachtvlinder’, als ‘narrenkoning’, als ‘student’, als ‘kleeren-kooper’, Nelly
Vertregt als ‘Moeder’, werk kregen, dat volmaakt buiten hun bereik lag (Monasch
heeft niet stem, Vertregt niet tooneel-routine genoeg), er waren zelfs schreeuwende
gapingen in de actie, momenten dat alles stilstond, gelijk het ensemble der Bohémiens
en het begin van het tweede bedrijf b.v., en de complete ‘Louise’ had nog wel een
paar repetities mogen hebben, maar wanneer de drie hoofdpersonen de actie voerden,
deden zij zooveel bewonderenswaardige dingen, dat ik deze voorstelling niet graag
zou hebben overgeslagen. Bij Jules Moes (Julien), hoewel uitstekend bij stem, kan
men nog met reserve denken, omdat hij niet los kwam uit 'n zeer vervelende
onbeweeglijkheid, Annie Ligthart (Louise) en Anton Dirks (de Vader) waren fameus.
En het stuk begon eigenlijk pas te boeien in de slot-acte, welke door Ligthart en Dirks
met een ware bezetenheid gezongen en gespeeld is. Zulke felle accenten hoorde ik
nog niet van Annie Ligthart, ik wist ook niet, dat Anton Dirks zulk een meesterzanger
was. Het is den tweeden keer dat hij me verrukt; onlangs als Alfin in Cavalleria, nu
als de Vader.
De regie had haar bedenkelijke kanten en de eenige, die dezen avond de charme
bezat, welke alle personen in dit werk moeten toonen als iets vanzelfsprekends, was
Elsa Dankmeyer. Zij vond natuurlijk ook voor de ‘Kroning der Muze’ niets nieuws
(ik wanhoop er reeds lang aan, dat Dankmeyer nog nieuws vindt) maar zij was
gracieus en bekoorlijk.
Alleen Richard Heuckeroth evenaarde die lenigheid van cadens, die soepele
virtuositeit in de nuance. Waren er dus versteende en bevrozen tooneelen achter het
voetlicht, uit het orchest klonk de betooverendste welluidendheid en het levendste
gebaar onder den stok van Heuckeroth.
Er zijn in ‘Louise’ een te groot aantal solisten voor wie de directeur Koopman
Lieve-Heertje gespeeld heeft om ze allen te noemen. Wat onvermeld blijft (ook de
illuminatie, ook de koren etc.) was gelijk overal waar deze opera vertoond wordt in
ons land.

[De bewindvoerder Mengelberg en de achterstelling van
Nederlandsche solisten]
Men zou mij wederom kunnen vragen, waarom ik geen nota nam van ‘de matinée
der Nederlandsche solisten’, welke het Concertgebouw gewoonlijk geeft op den
tweeden Kerstdag en den tweeden Paaschdag, en wat is gemakkelijker dan alle
mogelijkheden en moeilijkheden te neutraliseeren door ze ronduit te noemen?
Het gebeurde pas onlangs bij de repetities der Matthäus-Passion, dat mevr. De
Haan-Manifarges in zulke termen door Willem Mengelberg à faire werd genomen,
dat zij het haar plicht achtte, zich terug te trekken. Dat was mevr. De
Haan-Manifarges, die pas jubileerde in Rotterdam en wier portret in al onze
geïllustreerde bladen heeft gestaan. Zij werd gewillig vervangen door Jacoba Repelaer
van Driel. En niemand van hare collega's protesteerde of verklaarde zich solidair met
deze ‘beroemde landgenoote’, noch Messchaert, die immers óók oud wordt, noch
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mevr. Noordewier-Reddingius, die zich vroeger zoo interesseerde voor verschillende
vakbewegingen en verschillende onderdrukten. Niemand protesteerde, ofschoon daar
een Duitsche tenor, die genade vond in de oogen van den heer Mengelberg, op eene
onbetamelijke wijze stond te knoeien naast onze ‘beroemde landgenooten’.
Wanneer men de aanstaande voorstellingen bijwoont van de ‘twee buitengewone
groote Opera-avonden’, waarvoor den heelen winter reclame werd gemaakt en die
plaats vinden ‘onder protectoraat van het Concertgebouw’ (moge de schouwburg
leeg zijn op deze gróóte avonden!) dan kan men de k o r e n hooren zingen door
verschillende uitstekende Nederlandsche solisten, die hier en in den vreemde reeds
aardige lauweren plukten met zelfstandiger baantjes. Zij zullen die koren (en wat
voor gemakkelijke koren!) zingen tot meerdere eer van een aantal Duitsche
celebriteiten, aan wie men de hoofdrollen gaf, en wie het werkelijk niet moeilijk zal
vallen in dit milieu draaglijke indrukken te wekken.
Niemand protesteert. Er is slechts één Concertgebouw, slechts één Amsterdamsche
afdeeling van Toonkunst en slechts één bewindvoerder Mengelberg. De Nederlandsche
solisten, die koren moeten opsieren, weten precies waarom zij deze slaafsche
onderworpenheid dulden. Daar zijn immers wat vernederingen noodig, voor het ééne
Concertgebouw, de ééne afdeeling en de ééne bewindvoerder acht geeft op een
Nederlander. En wanneer deze trieste eenheid acht geeft, dan wordt de Nederlander
nog behandeld als een out-land, - wanneer hij kruipt moet hij zelfs genadig kruipen.
De bewindvoerder Mengelberg heeft h i e r zijne slaven, in Duitschland heeft hij
zijne relaties. En men laat hem zijn gang gaan. Dat Liesbeth Meissner even goed
zingt als Edyth Walker boezemt hem niet het minste belang in, omdat Edyth Walker
over de grens betere verbindingen verschaft. Dat Helvoirt Pel even goed zingt als
een Paul Knüpfer, kan hem niet schelen, omdat hij van een Knüpfer meer
vriendelijkheden mag hopen. Dat is zijne gewone gedragslijn. Een tiende-rangs
Duitsche pianist en componist, Otto Neitzel, treedt op in onze zalen omdat hij
beminnelijke artikels schrijft over Mengelberg in de ‘Köln. Zeitung’. Aan
Nederlanders stelt de heer Mengelberg zulke eischen of slaat tegen hen zulken toon
aan, dat een geniaal kunstenaar als Dirk Schäfer w e i g e r t om onder leiding van
Mengelberg op te treden. Men bewondert Schäfer, maar den bewindvoerder laat men
zijn gang gaan.
En de matinée's van Kerstmis en Paschen? Jonge kunstenaars, die anders hoogstens
gebruikt werden voor doublure van een dikwijls middelmatigen vreemdeling treden
hier op tegen eene belooning van honderd gulden. Men schenkt hun de ongunstigste
middagen van het seizoen. Men schenkt hun nauwelijks een voldoend aantal repetities
om zich in te spelen. Men ontneemt aan hun optreden allen luister en alle verwachting.
Hun concert wordt als 't ware met voorbedachten rade in het teeken geplaatst der
overbodigheid. De heer Mengelberg zal zich wèl wachten het te dirigeeren. En terwijl
men het gansche jaar alle denkbare moeite doet om deze jonge kunstenaars elk
zelfbewustzijn te ontnemen, door ze te deprimeeren met tallooze ondergeschikte en
onwaardige werkzaamheden of bejegeningen, worden ze op deze twee feestdagen
van het jaar des heeren op een melancholisch en vervelend podium genoodigd tegen
eene belooning van honderd gulden, een podium waar zij binnen afzienbaren tijd
niet meer verschijnen. Deze manier van weesvader spelen kan men moeilijk prijzen
en zoolang ik criticus ben zag ik nog géén jong kunstenaar bestand tegen deze met
honderd gulden beloonde tortuur, waarbij hij ook nog kans loopt om door de critiek
‘afgemaakt’ te worden.
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Zoo wakkert het ééne Concertgebouw de kunst aan, de energie en het enthousiasme
van beroemde of niet beroemde Nederlanders en ik geef er de voorkeur aan om
daarbij niet aanwezig te zijn.

Dr. Joh. Wagenaar: De Cid (Stadsschouwburg)
Ik hoorde uit goede bron, dat Dr. Cornelia Serrurier, privaat-docente in het Fransch
te Leiden en eene uitstekende essayiste over litteraire onderwerpen, jaren geleden
een paar kleine nichtjes had, die poppen-kast speelden, en voor een poppenkast-feest
dezer nichtjes met behulp van den heer Van Lunteren een parodie maakte op Le Cid
van Corneille. Dit is de sleutel op het samengestelde pseudoniem C. Servan-Lunwa,
die als dichter figureert van ‘De Cid’, burleske opera in vier bedrijven door Joh.
Wagenaar.
Men moet een tekst, die oorspronkelijk geschreven werd voor een kinderpartijtje,
niet streng beoordeelen. Ik noemde mej. Serrurier reeds eene uitstekende essayiste
en dat hare grappenmakerij in handen viel van Dr. Johan Wagenaar kan zij niet
helpen, want zij schijnt niet gewenscht te hebben het auteurschap van dit ding te
continueeren. Daarom mag ik met de meeste waardeering voor hare persoon den
geestestoestand critiseeren van Wagenaar, zijne mentaliteit, welke hem dezen
onbeduidenden tekst deed kiezen.
Er is op de wereld nooit eene magere revue gemaakt, nooit eene bleekzuchtige
klucht, nooit een zouteloos blijspel, die niet honderdmaal geestiger, boeiender of
vermakelijker zijn dan deze parodie, en geen pen vermag te beschrijven met hoeveel
gebrekkigheid het geval gedramatiseerd is, hoe verregaand flauw de grappen zijn,
hoe slaperig, hoe grenzeloos vervelend, hoe stupide, hoe ezelachtig, hoe leeg het
heele stuk van 't eerste tot 't laatste tooneel werd samengeflanst. Alleen reeds door
den tekst voelt men zich langzamerhand tot een levend lijk worden en alleen de tekst
is reeds in staat om een normaal mensch tot misantroop te maken.
Het moet er dus in het hoofd van Dr. Johan Wagenaar wel zeer zonderling uitzien
en enkel eene uitvoerige analyse van de Utrechtsche toestanden, waarmee hij is
opgegroeid, kan van zijne neiging om systematisch het allerslechtste te kiezen, wat
ooit op rijm is gezet, eene verklaring geven. Die toestanden zijn reeds geboekstaafd
door den heer J.D.C. van Dokkum in zijne biografie van mej. Cath. van Rennes (een
nummer der ‘Mannen en vrouwen van beteekenis’) en ik zou een waarlijk tragischen
moed moeten bezitten om al de brave kinderkamer-geschiedenissen, al den
provincialen humor en al de burgerlijke bekrompenheid, welke in deze biografie van
beteekenis ligt opgestapeld, over te vertellen. Het komt hier op neer, dat de kunsten,
die mej. Cath. van Rennes met of zonder redenen aanwendt voor het vermaak en de
opvoeding der kleine kinderen, door Dr. Joh. Wagenaar worden toegepast tot stichting
van groote menschen. De technische kennis van mej. Van Rennes nu gaat niet veel
verder dan eene piano-partij bij eene stem, dan een goed-klinkend koortje, doch Dr.
Joh. Wagenaar heeft den voorsprong, dat hij ouvertures kan maken, duo's, trio's en
quartetten met orchest, heele opera-finales etc. Dat is het eenige verschil tusschen
deze twee gelijkgestemde zielen, die in Utrecht ieder haar kring hebben van
aanbidders.
Doch behalve een paar ouvertures, welke voortreffelijk geconstrueerd zijn, maar
geene persoonlijkheid openbaren, schreef Dr. Joh. Wagenaar niets dan lange kluchten,
waarvan ‘De Cid’ de derde is. Ze lijken op elkaar als druppelen water en in ‘De Cid’
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is Wagenaar alleen wat moderner dan in ‘De Schipbreuk’ of in ‘De Doge van Venetië’.
Het motief van
‘In de Kattesteeg
Daar weet ik een leeg bovenhuis
Daar zullen wij vechten,
Daar sla ik je dood als 'n muis.’

is ontleend aan 't Andante van Mahlers eerste symphonie; de ‘doodenwals’, welke
het duel begeleidt, is ontleend aan Tyll Eulenspiegel van Richard Strauss en deze
werken moesten natuurlijk eerst ‘gemeengoed’ worden van onze natie, voor Wagenaar
er aan ontleenen kon. De rest bleef op hetzelfde plan en ik schreef dit reeds 't vorig
jaar bij de première in Utrecht: als technicus maakte Wagenaar wel eenige
vorderingen, als mensch, als kunstenaar bleef hij dezelfde kinderachtige, begrensde,
oppervlakkige ‘humorist’, die van geen enkele spotternij iets belangrijks of iets groots
kan maken.
Het eenige wat ons nog zou kunnen interesseeren is de vraag of Wagenaar deze
muziek bedoelt als parodie, of n i e t bedoelt als parodie. Wij, Nederlanders, hebben
sinds 250 jaar niet veel muzikale schoonheid voortgebracht en ik geloof niet, dat wij
't recht hebben om ons te amuseeren met aardigheden op de kunst van andere volken.
Onze doorluchtige voorvaderen der zestiende en zeventiende eeuw dachten er beter
over. Zij gingen niet naar Italië om daar goedkoope moppen te tappen op de gebruiken
van het land en van de kunstenaars, doch om er te leeren hoe men meesterwerken
maakt. En zij maakten die meesterwerken. Het is gemakkelijk om levenslang Wagner,
Verdi, Meyerbeer of Strauss voor den gek te houden met vastenavond-malligheden,
doch een Dr. Joh. Wagenaar, wiens orchestraal coloriet nog reflexen heeft van
eerbiedwaardige betooveringen, moest dat liever overlaten aan puriteinen en
criticasters, die voor elke machteloosheid eene philosophie klaar hebben liggen.
Wanneer Wagenaar werkelijk parodieert, dan zou ik ook hem wel eens uit zijn
Leipziger-conservatorium-vereeringen willen zien treden. Laat hij dan Brahms of
Bach eens parodiëeren. Die verdienen het meer dan Mahler, Verdi of Wagner en nu
riskeeren wij elken dag dat onze burleske meester begint aan Debussy, aan Ravel,
want die zijn sinds eenigen tijd ook doorgedrongen tot Utrecht. Dat dit een middel
zou zijn voor Wagenaar om zijn talent nog even te vernieuwen en een reden voor
een aantal domooren om hem nog wat harder te verheerlijken als de herschepper van
onzen nationalen stijl, kan ons slechts matig troosten. Er moet hier ander werk gedaan
worden en er wordt hier ook ander werk gedaan.
Johan Wagenaar als parodist beteekent niets, letterlijk niets, voor onze muzikale
kunst, welke reeds lang negatieve resultaten te veel boekte, Wagenaar als serieus
kunstenaar beteekent nog minder en hij zelf zal wel zoo verstandig zijn om dezen
titel niet voor zich op te eischen. Want ook na drie toegejuichte kluchten moet hij
de eerste origineele noot nog op papier zetten, na drie toegejuichte kluchten moet
hij zijn persoonlijk accent nog ontdekken en zijne allereerste individueele emotie,
welke voor ons wat waarde heeft.
Het is mogelijk, dat de parodie het geheim is van zijn bestaan, het is ook mogelijk,
dat hij helderziender is dan iemand vermoedt en de geheele Nederlandsche
muziek-wereld beschouwt als eene kinderkamer, als een troepje onvolwassenen, die
men niet met te hoogdravende of gewichtige dingen te lijf moet gaan, als eene collectie
prille-jeugd, eene collectie naïevelingen, die men desillusies moet besparen. De
Stadsschouwburg herbergde de bloem onzer componisten en daar zijn zooveel
mislukten onder. Van den mislukten pasticheur Röntgen, die nog altijd met geniale
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ideeën over de trottoirs tast, tot den mislukten bariton-zanger Boissevain, den
mislukten cantaten-koning Boissevain, waren er in alle soorten. Zij toonden zich
zeer blij en gedroegen zich tamelijk geestdriftig. Doch het enthousiasme werd
gepresideerd door Willem Mengelberg, die, ik moet het erkennen, zich al zijne
vorstelijkheid bewust was. Er is niet geapplaudisseerd zonder zijne aanvoering en
ook dit koor van onderlinge vriendschap heeft hij knap gedirigeerd. Hij meende er
natuurlijk niets van en weet even goed als ik, dat de heele Cid van Wagenaar
nuttelooze tijdpaseering is. Als de Nederlandsche Opera dit werk op haar répertoire
nam, haalde het geen drie opvoeringen - dat was zelfs aan het ironische
Mengelberg-enthousiasme te merken. Ik wilde echter, dat hij nóg ironischer werd
en de durf had om zich aan het hoofd te plaatsen van de betere Nederlandsche kunst.
De medewerkers (behalve het Concertgebouw-orchest) waren dezelfde als bij de
vertooning in Utrecht: De componist dirigeerde, het voortreffelijke koor van den
Utrechtschen Muzikalen Kring zong, Martine Dhont, Emma Denys-Kruyt, Van Oort,
Rud. van Schaik en Kubbinga speelden de hoofdrollen.

Het Haagsch Trio [Willem Andriessen in Albeniz - Vioolsonate van
Roussel, Trio van Ravel en werken van Granados]
Het was de eerste keer, dat ik Willem Andriessen hoorde in muziek van tijdgenooten.
Toen ik enkele maanden geleden in ‘Het Muziekcollege’, een maandschriftje met
de meest verschillende aangezichten, een stukje van hem las over de Sonatine van
Ravel, dacht ik: ‘Zou het leven voor hem opengaan?’, omdat daar eene liefde
weerklonk, welke ik vroeger noch in zijne muziek, noch in zijn spel gehoord had;
geen liefde voor formules, voor abstracte noten, voor de kunsten der schoolmeesters,
maar liefde voor de dingen, welke ons elken dag vervullen, die onze ziel rijker maken,
ons leven schooner, warmer, amoureuser, onze persoonlijkheid sterker. Het leven is
voor Willem Andriessen werkelijk opengegaan. Vroeger had hij eene buitengewone
vaardigheid, doch nu speelt hij muziek. Er is om zijn toucher eene zeldzame,
ongekende atmosfeer gekomen. Het is soepel geworden en kleurrijk, het vibreert van
tallooze nuances, het rythme klopt als een polsslag door het geheel, als dezelfde
polsslag door het miniatuur. De muziek werd bewogen als de adem van een mensch,
de adem, die alle gewaarwordingen in infinitesimale schakeeringen kan uitdrukken.
Zooals hij de Fête-Dieu à Seville van Isaac Albeniz vertolkte, was het technisch van
de hoogste volmaaktheid, verbijsterend virtuoos en bewonderenswaardig, doch wat
meer telt: het was eene evocatie van ruischenden klank, een visioen van kleur, de
muziek stond in het ondefinieerbare licht van levende schoonheid; zij ademde; zij
werd gedragen door die bezieling en die intuïtie, waarin elke noot bevredigt, omdat
iedere noot een verlangen, een vreugde, een zucht uitdrukte, omdat hier geen pianist
speelde doch een kunstenaar. Zoo subliem en verrassend was het ook in de begeleiding
van Roussel's viool-sonate, en meer nog in de begeleiding van Ravel's magnifieke
trio. Ik heb Willem Andriessen dikwijls bittere opmerkingen moeten maken en
dikwijls betreurd, dat zijn talent zich naar het verleden wendde in plaats van naar de
toekomst. Nu meen ik dat talent niet genoeg naar waarde te kunnen huldigen. Ik heb
hem bewonderd sur toute la ligne, omdat hij zich in ieder opzicht uitte als een
revelatie, als een geheel nieuw mensch en omdat ik dit ontwaken niet meer verwachtte.
Ik zou geen pianist kunnen citeeren, die mij de laatste jaren zóó boeide en dien ik
zóó gaarne toejuichte als gisteravond Willem Andriessen. En ook van den kant der
andere hoorders was zijn succes een overwinning.
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Het Haagsch Trio, dat is samengesteld uit Willem Andriessen, Sam Swaap (viool)
en Ch. van Isterdael (cello), kwam hier met een programma van louter noviteiten,
waarvan alleen reeds het trio van Maurice Ravel eene brochure verdient, laat staan
eene bespreking voor het ochtendblad. Iedere maat van dit trio immers is een wonder
van vinding, in iedere maat spreekt de curieuse meester, die van het pittoreske houdt,
die geestig is, die alle voluptueuse betooveringen kent, die zelfs het pittoreske nog
verwarmt met eene matelooze menschelijkheid, die de geraffineerdste techniek
combineert met de grootste liefde, de grootste teederheid, die in eene Passacaille
(III), de vervelendste ‘vorm’, welke een vorige eeuw voortbracht, verten legt, waarbij
men duizelt, vervoeringen, welke men goddelijk noemt, die muziek schrijft, waarin
eigenlijk niets nieuws is, dan de ongeëvenaarde geest, welke haar schiep en volstortte
met leven, muziek, welke alle regionen van de schoonheid omvat.
Naast dit Trio is de vioolsonate van Roussel een kalm en strak meesterwerk, bijna
pastoraal van rust. Zij heeft een overvloed van melodie, een overvloed van streelende,
zonnige klaarte en zij heeft alle karaktertrekken van goede kamermuziek: subtiel,
delicaat, bekoorlijk, harmonieus, ijl en mooi als een moderne Mozart. Maar naast
Ravel, Roussel en den zeer exuberanten Albeniz deed Enrique Granados ook wel
zéér rustig, zéér meditatief en haast onbewogen. Het ontroerendste der muziek was,
dat die zeer poëtische meester der Spaansche kunst, als slachtoffer van de
getorpedeerde ‘Sussex’ een te vroegen dood vond in de zee. Wat er van hem gespeeld
werd (Madrigal en Trova voor piano en violoncel, Plaintes ou la Maja et le Rossignol
voor piano), was genoeg om hem te vereeren als een zeer sensitieven dichter; het
was te weinig om hem voldoende te karakteriseeren, doch de eerste noten van
Granados hebben hier ten minste geklonken.
Het leek me een plicht om bij dit concert vooral aan Willem Andriessen de hem
toekomende hulde te brengen. Wij beschouwen Sam Swaap als een onzer beste
violisten en daarom zij in 't kort vermeld, dat hij de sonate van Roussel even duidelijk
als suggestief introduceerde. Charles van Isterdael had de mooiste momenten in de
teedere stukjes van Granados. En met hun drieën vormden zij een trio, dat niet alleen
zeer voortreffelijk samenspel gaf, doch ook de ongehoorde moeilijkheden van Ravel
schitterend beheerschte.
Wij scheidden met een tot weerziens.

Fransche opera: Manon (Stadsschouwburg)
Ik geloof, dat 't een afscheid was voor dezen winter. En wij hadden Roosen wel
gaarne vaarwel gezegd, den schitterenden zanger in een schitterende rol. Maar Manon
heeft ze niet en de rest van het répertoire, dat hij voor Amsterdam geschikt vindt, is
afgespeeld. O, de zanger Roosen is beter dan de directeur, want wat de zanger niet
geven wil, had de directeur ook niet moeten geven. Manon, niet waar, klinkt prachtig
van de eerste tot de laatste noot, doch citeer me één muzikaal idee uit de heele
partituur, dat de moeite van het opschrijven verdient en dat de kracht heeft om even
de herinnering te verwarmen. Het is eene opera, die aantoont tot welke hoogte een
meester stijgen kan, met de meest matige inventie en de meest matelooze beheersching
zijner kunst. Deze onbelangrijke noten van Massenet dragen immers juist zoo ver
als zij moeten; ze vervoeren niet, ze vervelen niet, zij houden welluidend bezig.
Anderhalf jaar geleden verscheen de superbe Manon nog in een mooie
Nederlandsche vertaling en nu was de Stadsschouwburg vol voor deze minder superbe
en zelfs erg mismaakte Ma Nonne, gelijk Salvaneschi, de Italiaansche ridder des
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Grieux haar hardnekkig noemde. De liefde boeit en blijft onsterfelijk, zelfs al wordt
zij slecht uitgedrukt. Er staat immers in de heele vijf bedrijven maar ééne scène, die
meesleept: het vierde tafereel, de groote incantatie van Manon, die den abbé geworden
ridder verteederen moet.
Dat is het souvenir dezer slot-voorstelling. Salvaneschi was subliem en Emma
Luart uitstekend, Salvaneschi genereus, warm, lyrisch, en zich volledig gevend,
Luart, virtuoos, buitengewoon kunstig, brillant, maar waarschijnlijk wat overwerkt
en te moe om hare geheele persoonlijkheid, bij welke ook de ziel hoort, in het spel
te brengen.
Zij schraagden het vlakke werk, de anderen waren min of meer bevredigend en
amusant. Danlee maakte een goede, levendige en geestige Lescaut, Montel een goede
Guillot de Morfontaine en Maudier een goede De Brétigny. Dit moet ik erkennen:
alles was goed; het orchest onder Deveux, de regie van Charles de Beer, het koor en
zelfs het dameskoor, alles was goed. Enkel het ‘Ballet du Roi’ danste wat erg schamel.
Maar als wij Koopman één noviteit vragen, hoeveel moeten wij er dan Roosen
vragen? De Franschen zelf zijn Manon reeds zóó lang voorbij en moet ons land
eeuwig de uitdragerij blijven van Europa?

[Dora Zweers-de Louw in Mozart-aria's - Zweers, voorspelen
Gijsbreght van Aemstel]
Mevrouw Dora Zweers-de Louw trad bij dit 53ste abonnements-concert op als soliste.
Zij zong coloratuur-muziek van Mozart, meditatieve coloratuur-muziek, en bovendien
coloratuur-muziek met begeleiding van obligate viool, obligate fluit, hobo en fagot.
De virtuositeit waarmee deze instrumenten bespeeld worden, de gemakkelijkheid
waarmee zij aanspreken, de volmaakte rust, de bovenaardsche vredigheid, het
hemelsche geluk, welke de muziek dezer instrumenteel afstraalden bij den Incarnatus
est, herinnerden te veel, dat coloratuur-muziek gepaard moet gaan met een absolute
beheersching der techniek, dat bij m e d i t a t i e v e coloratuur-muziek alle lichamelijke
inspanning zoo weinig mogelijk merkbaar moet zijn, en dat de stem hier soepeler
moet klinken dan ooit, die instrumenten waren ook eene te gemakkelijke contrôle
voor de intonatie, de loopjes, de trillers, de technische beheersching der
sopraan-soliste.
Het bleek in ieder opzicht, dat mevr. Dora Zweers-de Louw boven hare krachten
gereikt heeft. Waartoe diende het ook om de zware aria te geven welke wij zoo kort
geleden op een uitvoering van het Concertgebouw-Sextet hoorden voordragen door
mevr. Noordewier?
Van mevr. Noordewier was alles subliem, van mevr. Zweers was alles middelmatig
en half af, van mevr. Noordewier klonk het als een zielsverrukking, heel deze mystieke
vervoerdheid werd hare persoonlijke ondervinding, van mevr. Zweers klonk het dor,
onpoëtisch en zoo houterig naast het zachte gejubel der houtblazers, dat ik het maar
niet zal beschrijven. De aria uit Il re pastore (ze werd in 't Italiaansch gezongen, doch
waarom moest zij in zulk een slechte Duitsche vertaling worden afgedrukt?), die
aria, waarin al het geluk der liefde zingt, kwam er even slecht af. Wij hebben andere,
betere en warmere opvattingen van de lyriek.
Men ontving mevr. Zweers met eene vrij groote onverschilligheid en men liet haar
ook onverschillig gaan. Men is haar immers niet gewend in dit milieu en ik geloof,
dat het te laat is, zoowel voor haar als voor ons, om nog te wennen. Dit lijkt mij
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jammer, want zonder twijfel heeft mevr. Zweers talent, dat tot eene persoonlijkheid
zou gegroeid zijn, wanneer men tijdig persoonlijkheid van haar gevergd had.
Wanneer de abonnements-concerten het getal vijftig naderen of overschrijden,
wanneer iedereen overkropt is van muziek, wanneer de zomer komt, dan denkt zich
Willem Mengelberg er eens, dat er nog eene Nederlandsche kunst bestaat en van
deze handelwijze heeft Bernard Zweers het slachtoffer willen zijn.
De zaal, die voor de pauze ter eere van Mozart stampvol was, bleek na de pauze
ter eere van Zweers half leeg te zijn en hoewel Mengelberg zich wederom aan 't
hoofd van 't applaus stelde, behaalden de voorspelen uit Gijsbreght van Aemstel niet
eens een succès d'estime. Het was een treurig fiasco.
In ons blad van 5 December 1916 werd aan Bernard Zweers nog eene kroniek
gewijd en daar 't meerendeel der hoorders op 't requisitoir dezer kroniek geantwoord
heeft met hun vonnis, dat slechts voor Zweers en zijne laatste getrouwen bitter kan
zijn, behoeven wij nu, terwijl de abonnements-concerten reeds 't getal 54 bereikt
hebben, niets te herhalen. Maar voor Zweers is het wel nuttig, dat wij zijne aandacht
vestigen op de wijze Fransche spreuk: Il faut quitter le monde avant le monde nous
quitte.

Kon. Oratorium-Vereeniging: Bossi, Paradiso perduto
Er is eenige actie gekomen in de Kon. Orat. Ver. en zij schijnt een nieuwen koers te
beginnen. Het tekstboekje is deze maal gedrukt op ordentelijk papier en doorschoten
met annonces: Dit is een stap. De Vereeniging had nog een stap verder kunnen gaan.
Waarom voert zij Bossi's Verloren Paradijs op in het Duitsch? Het werk is verschenen
in 't Duitsch, in het Italiaansch, in het Engelsch en de Kon. Orat. Ver. had voor eene
uitvoering in ons land geen van deze drie talen moeten kiezen. Wanneer een in 't
Italiaansch gecomponeerd werk in 't Duitsch vertaald kan worden, kan het ook in
het Hollandsch vertaald worden en mij dunkt, dat wij daar recht op hebben. Dat wij
dit zelfs verplicht zijn aan onze voorvaderen, die van Holland g e e n Duitsche
provincie, die van het Hollandsch g e e n Duitsch dialect gemaakt hebben. Dat wij
dit verplicht zijn aan een gansche rij van kunstenaars, welke begint in den nevel van
onbereikbare eeuwen en reikt tot nu. Dat wij dat verplicht zijn aan onze nog levende
kunstenaars, aan ons zelf, die zoowel onze traditie als ons tegenwoordige leven
wenschen te eerbiedigen, aan onze toekomst, welke wij ons met méér zelfbewustzijn
dan het heden willen denken. Dat wij dit bovendien verplicht zijn aan de phraseologen
en de woordenschermers onder ons, die zooveel lansen breken voor de
onafhankelijkheid van het Vlaamsch en ons heele openbare leven zonder tegenweer
laten verduitschen door eenige kortzichtige muzikanten. Dat wij het verplicht zijn
aan onze eigen redelijkheid. Wanneer eene Nederlandsche Opera gewenscht is, en
terecht, dan is ook een Nederlandsche Kon. Orat. Vereeniging gewenscht, eene
Nederlandsche Chr. Orat. Vereeniging, eene Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering van Toonkunst, en niet een aantal over 't geheele vaderland verbreide
lichamen, waar men jaar in, jaar uit onze taal verloochent. Het ontbreekt er maar aan,
dat men in onze schouwburgen het Hollandsch nog afschaft.
Om in dit opzicht een gezonden toestand te bereiken, is heel wat minder activiteit
noodig van de verschillende corporaties dan voor het instudeeren van Bossi's Paradiso
perduto en er zou minder moeite aan verloren gaan dan aan dit Paradijs.
Ik zou opnieuw mogen vragen, evenals bij de vertooning van Wolff Ferrari's
Juweelen der Madonna, door welke handgrepen of overwegingen eene kostbare,
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ingewikkelde partituur als deze van Bossi eene reis door Europa maakt en ook
Amsterdam aandoet. Het is geen slechte compositie, maar zoo overbodig; het is wel
talentvolle muziek, doch er loopt op do wereld zoo ontzaglijk veel talent rond. Er is
tegenwoordig niets goedkooper dan talent. De muziek getuigt op elke bladzijde van
een buitengewoon ontwikkelde vaardigheid, maar mag het nog geprezen worden,
wanneer iemand eene techniek beheerscht, welke onze overgrootvaders reeds op
dezelfde basis beoefenden? Iedereen kan tegenwoordig eene zware partituur schrijven.
Doch hoe komt het, dat deze Bossi, die véél gecompliceerder is dan Verdi b.v. in
zijn laatste periode, véél minder bereikt, véél minder accent heeft? Het a c c e n t ....
Hoeveel accent, waaruit toch blijken moet, dat een musicus persoonlijk de muziek
ondergaan heeft, raakt verloren in het kweeken van honderden talenten? Onze tijd
eischt individualiteit; er is geen stijl meer en de eenige stijl is persoonlijkheid.
Misschien doet 't nageslacht afstand van dien hoogmoed, misschien roept een
archeoloog over tweehonderd jaar dit Paradiso Perduto voor een meesterwerk uit,
ons klinkt het als rethorisch gegalm, als handig maakwerk waaraan niets ontbreekt
dan het idée, niets dan de klank der onrechtheid, het doorleefde geluid, dat ons slechts
doorsidderen zal in de mate, waarmee het Bossi doorsidderd heeft. Die sidderingen
zijn maar oppervlakkig en noch de melodie, noch de harmonie, noch de phantasie
reiken verder dan de allergewoonste dagelijksche gewaarwordingen. Een auteur, die
de sterren afschildert met het gepinkel van een klokkenspel, heeft voor ons geen
beteekenis. Een auteur, die voor het ‘eerste gebed’ van Adam en Eva niets vindt dan
een gebed, dat zelfs Gounod nadrukkelijker zou geïntoneerd hebben, bezit slechts
‘talent’. Wij stervelingen, correspondeeren elken dag met Japan, Voor-Indië,
Zuid-Afrika, Vuurland, heel ons dagelijksche leven is één grandioze telepathie
geworden, wij leven elke minuut in een bewust heelal, en onze kunstenaars zouden
voor het ‘eerste gebed’ van Adam en Eva geen andere visioenen hebben, dan een
banale en conventioneele Kerkscène uit het midden der vorige eeuw?
Enrico Bossi is dus zeer talentvol en zeer middelmatig. De uitvoering der Kon.
Orat. Vereeniging heeft dit natuurlijk niet kunnen verbloemen en liet ons vooral in
het tweede deel, waar ‘De stem des Vaders’ en ‘De stem van den Zoon’ aan 't woord
zijn, taaie minuten doorleven. De schildering van het Niets en de voorspelling van
de schepping behooren ook tot die minuten; zelfs Satan wordt vervelend, wanneer
hij in vervoeringen met orgelbegeleiding de geboorte van den eersten mensch
aankondigt.
Er is echter met groote warmte, met groote toegenegenheid en ook met schittering
gezongen, zoodat de muziek, als ze maar even warm klonk of schitterend, niet gehèèl
onbemerkt langs ons heen toog. Dit is eene overwinning op het werk, welke door
het koor der Kon. Orat. Vereeniging voortdurend behaald werd. Averkamps
A-cappella-koor had de profetie en de ‘Stem des Vaders’ ter vertolking. Het klonk
voortreffelijk en Averkamp sloot uitstekend aan bij den algemeenen leider Tierie.
Het Concertgebouw-orchest deed prachtig en onvermoeibaar zijn zwaren plicht.
Carel Butter had twee duivels voor zijn rekening (Satan en Moloch) en men had geen
beteren bariton kunnen kiezen voor deze partij: er ontbrak niets aan een
overweldigenden indruk dan eene goede muziek. Nelly Vertregt zong een duivel
(Belial) en een engel (Uriel); wat zij in de opera nog niet genoeg is werd zij in de
concertzaal volledig: eene persoonlijkheid, die niet aarzelt. Ik acht haar driemaal
beter, krachtiger en volleerder alt-zangeres dan de protegées, waarmee de
Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst altijd voor den dag komt. De Adam
van Jan Dekker kreeg te weinig karakter en Tilia Hill gaf hier haar gewoon Eva-type,
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een zachte, mooie sopraan. Louis Robert hoorde ik voor de tweede maal vandaag
als uitnemend organist.
Het was een der beste concerten, welke de Kon. Orat. Ver. in haar laatsten tijd gaf
en het verwonderde mij slechts, dat men na zoo'n uitvoering in 't minst niet over een
‘Verloren Paradijs’ getroost wordt.

Fidelio (Stadsschouwburg) [onder leiding van Mengelberg]
Wanneer ik waarheidlievend ging beschrijven, in welke mate alles slecht was, zou
niemand mij gelooven, en wanneer ik onze kwalijke impressies voor het grootste
gedeelte durf uitspreken is het alleen, omdat wij als Nederlanders in zulke mate getart
zijn, dat men mij wel gelooven mòèt.
Ik heb voor den eersten keer getwijfeld aan Willem Mengelbergs zintuig voor de
realiteit, voor de nuchtere practijk. Dagen lang, tweemaal, driemaal per dag, van 's
morgens tot 's avonds heeft hij gerepeteerd, gezwoegd, geslaafd op een werk, dat
meer dan een eeuw oud is, en in vergelijking met de eischen der tegenwoordige opera
bijna geen moeilijkheden stelt. Hij heeft weken gerepeteerd, gezwoegd, geslaafd met
een eerste-rangs orkest, dat Beethoven van buiten speelt, met solisten, die het werk
tientallen malen gezongen hebben, met een koor van zangers, die elk misschien een
kapitaaltje hebben uitgegeven aan hunne stemvorming. Wanneer alles goed was
afgeloopen zou ik hen hebben moeten vragen: Bij deze primitieve, simpele partituur,
met deze geroutineerde, betrouwbare krachten, hebt gij, Mengelberg, w e k e n van
studie noodig. Hoeveel maanden van studie zou u een Meistersinger kosten, een
Rosencavalier, die gij nochthans op alle theaters gezien en geleerd hebt? Hoeveel
maanden van studie zou u dan een Othello kosten, een Boris Godounoff, een Pelléas
et Mélisande, die gij niet gezien hebt en dus uit uw eigen brein zoudt moeten
opbouwen?
Hij heeft niets aan het toeval willen overlaten, alles willen brengen tot een
volmaaktheid van automatisme, van machinale voortreffelijkheid, en deze befaamde
dirigent met zooveel organisatorisch vernuft, die behalve over den tijd, kan beschikken
over sommen gelds, welke hem met eene ongehoorde en koninklijke magnificentie
ten dienste zijn gesteld om zich voor de kleinste rollen, rollen van een paar minuten,
‘beroemdheden’ te koopen, heeft niet eens bereikt, wat aan de Nederlandsche Opera
bij tal van voorstellingen tot eene werkelijkheid is geworden: stijl, samenspel,
vlekkelooze homogeniteit, goed zingen, expressie, nuance en dramatisch leven. Hij
krijgt het in zijn hoofd, Mengelberg, om, terwijl zijn leven naar den namiddag neigt,
opera-kapelmeester te gaan spelen en hoewel alles voor hem bukt, hoewel de
Stadsschouwburg zelfs een paar dagen gesloten staat voor deze ephemere vertooning,
bereikt hij niet eens wat een Richard Heuckeroth, een Albert van Raalte, reizende
en trekkende, met haastige voorbereidingen in het Noorden, in het Zuiden, zonder
(of met één enkele) tooneelrepetitie, zonder koninklijk ten dienste staande
geldsommen, door hun onverwoestbaar enthousiasme, door hunne jonge, actieve
begaafdheid bereikt hebben, niet met één werk, maar met tien zware werken.
Wanneer Mengelberg in de zaal aanwezig had kunnen zijn zou hij de grootste
desillusie van zijn leven hebben bijgewoond. Vanaf het eerste duet tusschen Jaquino
en Marcelline, vanaf den canon voor quartet, tot aan de laatste ensemble's, voldeed
niets aan de meest simpele eischen van rythme, van acoustiek, van evenwicht en
gelijkheid tusschen zangers en orkest, de meest simpele eischen van nuance en accent.
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Alles klonk verbrokkeld, stroef, geforceerd, overspannen, en de actie kwam nergens
verder dan de dorre levendigheid van een oratorium.
Er zongen twee kunstenaars, die in ieder opzicht bewonderenswaardig waren:
Cornelis Bronsgeest in de onbeteekende figurantenrol van Don Fernando, en Tillmann
Liszewski, in de zware rol van Don Pizarro. Prachtige stemmen, de eene uit Berlijn,
de andere uit Keulen. Dat Edyth Walker de aria ‘Abscheulicher? wo eilst du hin?’
niet zou kunnen vertolken, lag voor de hand, want zij is geene coloratuurzangeres.
Dat zij het slechter zou doen dan de eerste de beste debutante die van het
conservatorium komt, had ik niet gedacht, en ik had ook niet gedacht, dat hare hoogte
nog schraler, onlyrischer en valscher geïntoneerd zou zijn dan vroeger. Wij hebben
in ons land verscheidene zangeressen, die haar dit optreden met gemak verbeteren,
zoowel wat de karakter-uitbeelding als wat de zangkunst betreft. Hermann Jadlovker
(Florestan) is het type van een liedertafel-tenor, die goud in zijn stem heeft, ongeveer
als Van Tulder vijf jaar geleden. Hij heeft een ongeëvenaard materiaal en behandelt
het als een dilettant, zonder buigzaamheid, zonder begrip voor melodie, voor kleur,
voor expressie. Hetzelfde stuit ons tegen de borst bij Paul Knüpfer (Rocco), die meer
bonhomie in zijn keel schijnt te hebben dan muziek, de noten stijlvol afzaagt,
‘spreekzingt’, bijna voortdurend tegen den toon aan en met eene onvermurwbare
eigenzinnigheid, welke even afschuwelijk als agaçant is. Hij en Jadlovker zingen
ongeveer in dezelfde techniek: het gestileerde geaffecteerde dilettantisme. Zij
verdoezelen alle contouren en alle lijn, de melodie staat er als een naakte formule,
het geluid is hard en droog, het rhythme houterig en onbezield. Het deed me een
ongelooflijk genoegen te zien dat Bronsgeest, Liszewsky en nog een paar kleine
rollen (de 1e en de 2e gevangene resp. uit Eiberfeld en Keulen) nog niet in dezen
barbaarschen wansmaak, welke van muziek hardsteen maakt, waren ondergegaan.
Een Jadlovker, een Knüpfer, een Walker, zij tarten onzen Nederlandschen smaak
en onze ongeëvenaarde Nederlandsche methode van zingen. Ik kan me echter
voorstellen, dat hierover verschillende meeningen mogelijk zijn. Dat men evenwel
in ons land, waar nog iederen dag eene meesterlijke regie te zien is als die van
‘Driekoningenavond’ voor Fidelio met decors en costumes uit Keulen reist en
bovendien met decors en costumes, welke van iederen wansmaak de volle maat
geven, tergt alle toegevendheid. De intendant A. von Gerlach beweert een onbekwaam
zakenman te zijn, die hier ongesubsidieerde voorstellingen geeft, waar geld bij moet.
Dit is ongelooflijk, doch men mag hem gelooven als hij zich ooit een onbekwaam
regisseur komt noemen. Hij heeft stijl noch smaak. De licht-effecten waren belachelijk
overdreven, de gebaren der gevangenen, die de zon begroeten méér dan ridicuul, en
meer dan ridicuul waren hunne Russische tronies terwijl in de kleuren, in de
combinatie der groepen niet naar minste beschaving getracht was. Ook dat ziet men
in onze reizende en ongesubsidieerde opera's onvergelijkelijk veel beter.
Het is eene tragische mislukking geworden, welke tienduizenden guldens gekost
heeft. Wij zullen nog gelegenheid vinden om Mengelberg, die altijd beweert voor
nieuwe werken of voor Nederlandsche werken geen tijd te hebben, weken verkwist
aan deze oude partituur van Beethoven, welke geen schoonheid is geworden, ter
verantwoording te roepen. In hoeverre de N.V. ‘Het Concertgebouw’ aansprakelljk
is voor de krankzinnige geldverspilling dezer twee opera-avonden is ons nog niet
duidelijk. Wij weten ook niet of Von Gerlach of ‘Het Concertgebouw’ 't slachtoffer
geworden is van Mengelbergs kleingeestige ijdelheid, welke elk detail ‘eerste klas’
moet hebben. Dit staat vast, dat de onderneming financieel een reusachtig fiasco is,
hoewel de zaal vol was. Want de Amsterdammers zijn niet gek. Hunne
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scherpzinnigheid heeft hun voorspeld, dat de zaal vol m o e s t zijn en dat zij slechts
op eene plaats behoefden te wachten. Een paar dagen vóór de opvoering moesten
eenige anonieme ‘Amsterdamsche kunstvrienden’ nog hunne toevlucht zoeken bij
eene bedel-circulaire. Er was natuurlijk applaus, er waren zelfs kransen aan het slot,
maar ook dat zagen wij bij de Nederlandsche Opera hartelijker en grandioser.

Reschiglian - Andriessen [Diepenbrock, Recueillement en Debussy,
Children's Corner]
Giuseppe Reschiglian heeft nog een tweede concert gegeven. Hij zong weer de vier
liederen van Bossi, die hij in December reeds gaf, een zeer gevoelige aria van Caccini,
welke van gisteren kon zijn, met hare warme contouren, hoewel de auteur tot de
stichters der opera gerekend wordt, hij zong een romance van Tosti, zoet en smeltend,
gelijk Tosti er zoovele gemaakt heeft voor de licht-ontroerbaren, een Ballade van
Theo van der Bijl op tekst van Deroulède (Le bon gite), een beetje te veel Schumann
en een beetje te weinig van der Bijl, een onbekende, maar charmante ‘Aubade’ van
Bizet, een teedere, verliefde aria uit Puccini's Fanciulla del West. Hij zong eveneens
het Memorare van Alphons Diepenbrock, dat als bijvoegsel voor het eerste nummer
van ‘De Beiaard’ in druk verscheen, doch hier werd uitgevoerd met piano- in plaats
van orgel-begeleiding, op Italiaanschen in plaats van Latijnschen tekst; hij zong van
Diepenbrock ook nog ‘Recueillement’, het prachtige vers van Baudelaire, dat mij
nog naklonk in de immense zachtheid van dezen lente-avond, op de woorden en op
de muziek, welke de componist gehouden heeft in dienzelfden toon van een
na-droomende, stille wake, waarin elke toon de rust en de fluisteringen heeft van
den avond. Reschiglian zong dit alles met zijn complete meesterschap, zijn hartstocht,
zijn vocale grandezza, het eene wat gelukkiger dan het andere, soms tobbend met
het Fransch en soms even met de maat, maar alles voortreffelijk, levendig en waard
om bewonderd te worden.
Willem Andriessen speelde een sonate van Baldassaro Galuppi († 1785), die
vergeten en behalve dat ook verouderd is. In het Largo had Andriessen een paar
zijner beste intonaties en toonde, dat hij kan verrukken door zijn toucher alleen want dit Largo is komisch van eentonigheid. Andriessen echter haalde daar fluit-tonen
uit de piano, welke origineel zijn en betooverend. Zijn begeleiding van Diepenbrock's
Recueillement was magnifiek: een boeiende, wazige klank, welken men nooit gehoord
heeft in zulke nachtelijke schemeringen. Hij zou dezen avond de eerste geweest zijn,
die Debussy's Children's Corner in zijn geheel hier uitvoerde en het speet me, dat
het niet kon slagen. Er was een defect aan het rechter pedaal, dat den pianist hinderde
om te spelen gelijk hij wilde. Het betrof een Steinway en het verwonderde mij, dat
de firma Kettner, die behalve de Bechsteins ook de Steinways vertegenwoordigt,
geen werklieden heeft om een pedaal-defect te repareeren, dat 's middags reeds
opgemerkt wordt. Want dit geldt over 't algemeen niet voor een heksentoer.
Het stoorde, doch ondanks deze stoornis maakte Andriessen van het slot-nummertje,
‘Galliwogg's Cake Walk’, een meesterstuk met allerlei raffinementen. Wanneer
Andriessen inziet, dat zijne toekomst als l e v e n d k u n s t e n a a r in de Fransche
muziek ligt, volgt hij den ontwikkelingsgang, welke de feiten hem aanwijzen. Hij
zelf immers, evenmin als iemand anders, zal mij een levend Duitsch of Oostenrijksch
piano-componist kunnen citeeren, die waard is dat men er zijn talent en zijn ziel aan
offert. Die componisten vindt men in het hedendaagsche Frankrijk verscheidene. Dat
Andriessen als levend kunstenaar (hij is de eenige Nederlandsche pianist, die dezen
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titel zou kunnen gaan verdienen) zijn bestaan niet vullen kan met de gebruikelijke
doode meesters, spreekt vanzelf.

Figaro (Stadsschouwburg) [onder leiding van Mengelberg]
Alles herdenkende zou men moeten beginnen met den lof van Mozart. Nooit is het
leven natuurlijker en bekoorlijker in muziek uitgesproken. Daar bestaat voor deze
schoonheid geen moeite, geen weerstand, geen inspanning. Deze schoonheid is de
hoogste utopie, waar droom, vreugde, geluk, scherts, melancholie, smart en satyre
zijn vertolkt met eene harmonie, eene bezonnenheid, een matiging, welke slechts de
goden kennen, eene muziek, die de armen van geest niet te veel, de rijken niet te
weinig voldoeningen schenkt en die voor ieder, wanneer men van haar eene realiteit
kon maken, de Tuinen van Armida zou beteekenen.
Alles herdenkende beantwoordde in de menigte menschen, die aan de Bruiloft van
Figaro arbeidden, alleen John Forsell aan deze conceptie van Mozart. Het
componeeren van Mozart is natuurlijk als het ruischen van loover, het zingen van
John Forsell evenaart de natuur in gemakkelijkheid. De klank zijner stem, de kleur,
de voordracht heeft die sublieme onbetwistbaarheid tot kenteeken, welke men zou
vergeten te prijzen, omdat zij zóóver staat boven àlle menschelijke moeite. Nooit
ook zag ik in de opera en zelfs op het tooneel, een verschijning, welke in die mate
den volmaakten mensch evenaart als John Forsell. Mèt kijker en zònder kijker was
zijne grime, zijn gansche gestalte superieur. Superieur waren zijne gebaren, superieur
zijne costumes en de wijze waarop hij ze droeg, superieur elk detail zijner actie, elke
houding der handen was eene verrassing, alles was intensief en alles gereserveerd,
alles verfijnd; kortom - een kunstenaar of liever een mensch, gelijk alleen de
beschaving ze op hare hoogtepunten voortbracht.
John Forsell zong in 't Zweedsch, dat nu weer klonk als ons middeleeuwsch
Nederlandsch van Ruysbroeck, dan weer als Italiaansch en dat zich onvergelijkelijk
zoetvloeiend aanpaste bij de muziek. Ik moet erkennen, dat zijn Zweedsch het eenige
was, dat mij even verdroot. Want ik had hem in het geaffecteerd Duitsche milieu
liever zijn land en zijne taal zien verloochenen. Te veel dacht ik aan onze eigen
verachtelijke verbastering. Deze Zweed immers zingt zijne moedertaal hier te midden
van een troep Duitschers. Onze Urlus, onze Messchaert, onze Noordewier-Reddingius
zingen niet alleen Duitsch bij Duitschers, zij zingen zelfs hunne Nederlandsche taal
niet, wanneer zij in hun vaderland optreden - zóóver gaat hùnne ontaarding en ònze
ontaarding.
Het zou niet moeilijk zijn om bedenkingen te opperen tegen de tweetaligheid van
eene eerste-rangs-voorstelling, doch dit heeft geen nut, omdat John Forsell zijne
geheele geniale persoonlijkheid heeft weten te imponeeren in deze omgeving. Hij
gaf als Graaf het uiterste van schoonheid. Paul Knüpfer als Figaro gaf het uiterste
van banaliteit en tusschen deze twee stonden de overigen zeer voortreffelijk maar
niet verbluffend of verbijsterend te zingen en te spelen. Dat men Paul Knüpfer kan
uitkiezen voor Figaro behoort zonder twijfel tot de grillen van den Elberfeldschen
intendant von Gerlach. De zwaarlijvigheid en een begin van kaalhoofdigheid hebben
Knüpfer werkelijk niet voorbeschikt tot de rol van den jongen Figaro, die op 't punt
staat om te trouwen met de jonge Suzanne. Hij heeft een onbeweeglijke en niet minder
dan domme physionomie, welke hem juist tot het tegendeel maakt van Beaumarchais'
revolutionnair type: de vertegenwoordiger van den derden stand, die in alle mogelijke
gevallen tegen zijn aristocratischen meester is opgewassen. Maar zelfs voor een
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aristocraat zou Knüpfer te dom zijn geweest. Hij is overdreven bonhomme en in
zijne bonhomie ligt eene onuitstaanbare dosis aanmatiging. Hij bezit niet de minste
beschaving, niet de minste beweeglijkheid, hij is de treurigste incarnatie van den
onbeduidenden Duitschen bourgeois. Hij was ook even log van stem als van gedaante
en wanneer men van iemand, die er zóó dom uitziet, niet mag verlangen, dat hij
Mozart's ziel kan zingen, mag men ten minste verlangen, dat hij Mozart's noten zuiver
zingt. Hij had echter zijne recitatieven niet valscher kunnen intoneeren. Hij had ook
geene onedeler accenten kunnen bedenken, die van Figaro een pedanten verliefde
en een pedanten humorist maakten...
Wij moeten ditmaal groote waardeering doen afwisselen met een zoo groot
mogelijken hoon. Laten wij waardeeren. Coen Muller, de slanke, lenige Figaro der
Ned. Opera, overtreft een Paul Knüpfer tienmalen, doch de rest stond tot onze
inheemsche kunst in een redelijker verhouding. Ik heb den ganschen avond niet
kunnen wennen aan de verschijning van Greta Merrem-Nikisch, de dochter van den
dirigent Nikisch. Zij heeft te weinig ras om Suzanna voor te stellen, doch hare stem
is zonder voorbehoud uitstekend en bewonderenswaardig. Lilly Hafgreen-Waag zou
bij elke opvoering, waar men niet uitgenoodigd werd om tweemaal duurdere prijzen
te betalen dan voor de Festspiele van Bayreuth (ginds 25 Mark en hier 20 gulden!)
eene verrukkelijke gravin geweest zijn en zij zou zelfs hier verrukkelijk gebleken
zijn, wanneer hare gestalte en hare actie meer achttiende eeuwsche waardigheid en
achttiende eeuwsche gratie had kunnen geven. Het brief-duet (een compleet stuk uit
Beethovens Pastorale) van Merrem-Nikisch en Hafgreen-Waag klonk magnifiek,
doch het was jammer, dat de clavecimbalist er bij de inleiding aardig naast sloeg.
Hafgreen-Waags twee groote aria's bereikten eene mooie klank-schoonheid. Marie
Kraemer als Cherubin had veel goede eigenschappen, doch geen enkele buitengewone
en de overige solisten deden 't op mijn woord niet beter dan onze landgenooten. Ik
geef onze landgenooten zelfs de voorkeur wijl zij den goeden smaak hebben het
burleske en het komische nooit te chargeeren. Het is immers eene matig te loven
kunst om Marcelline (Marie Sieg) zoo monsterachtig en zoo omvangrijk mogelijk
uit te dosschen.
Dit brengt ons tot de regie van von Gerlach, die wederom rustig gelaakt mag
worden. Ik begrijp niet op welke gronden hij zich uitgeeft voor regisseur. Eene kamer
kan hij evenmin aankleeden als een koor, dat hij voor eene comedie van Beaumarchais
tooit met de zonderlingste biedermeier-lappen en met rokken van alle afmetingen.
De crinoline van het tweede keizerrijk heeft voortdurend moeten varieeren met de
kleeding van de laatsten der Bourbons. In 't eerste bedrijf stond eene gaslamp op een
achttiende-eeuwsch kastje; 't tweede en 't derde bedrijf had electrische kronen uit
den eersten den besten bazaar. In het tweede bedrijf, boudoir der Gravin, kon hij als
imitatie-Rosencavalier een alkoof met bed niet missen. Maar wat voor een ongrafelijk
ledikant had hij daar neer doen zetten? Dat was stijl Ceintuur-baan-vier-hoog. Het
afschuwelijk geruite behang der Gravin (de gordijnen van 't alcoof waren Pompadour),
zat van boven tot onder vol smerige vegen en de even ongrafelijke stoelen droegen
alle zichtbare sporen van de laatste decadentie. Behoorde het decor van 't derde bedrijf
aan den Stadsschouwburg? Het had (ondanks de electrische kronen) een dragelijker
uitzicht dan dat van 't vierde, een tuin met heggen, zevenmaal hooger dan een mensch.
Baat het veel naast zooveel gebrek aan organisatie, dat het menuet eene mooie feeërie
was? Het vergoedde een beetje den bluf en de desillusies van den bluf, welke von
Gerlach nutteloos heeft meegesleept uit Keulen. Men mag ten minste hopen, dat
zijne versleten stoelen, zijn ledikant, zijn alcoof even ledig ons land verlaten als ze
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er in gekomen zijn. Dan is het transport inderdaad nutteloos geweest, want eene zoo
barokke en goedkoope regie moet reeds Herman Roelvink, die twee avonden
bijwoonde, zeer ironisch stemmen. Om dan niet te spreken van Willem Royaards.
Mengelberg heeft zich dezen avond meer lauweren vergaard als debuteerend
opera-kapelmeester dan bij Fidelio. Zijne tempo's zijn over 't algemeen te
zwaar-op-de-hand, te loom, te traag van geest, doch de ensemble's verliepen
wonderbaarlijk accuraat. Haperde er veel bij Fidelio, bij Figaro klopte alles subtiel
en nauwkeurig. Iedere maat van de begeleiding verried den concert-dirigent, gelijk
wij hem kennen, en ik kan niet genoeg bewondering uiten voor den rijkdom van
miniatuur en detail, den rijkdom tevens van expressie, waarmee hij het orchestrale
gedeelte der opera heeft opgeluisterd. Het was onbeschrijflijk boeiend.

Jubileum Cuypers (Concertgebouw) [Hubert Cuypers dirigeert zijn
declamatorium Die Wallfahrt nach Kevlaer, Te Deum en Bloemenlied
voor vrouwenkoor]
Hubert Cuypers heeft in deze grijze wereld af en toe een feest-avond noodig en hij
kon zich deze verkwikking altijd bezorgen. Vandaag zei hij, dat 't hem nieuwen moed
gaf. Nieuwe moed is dikwijls onwaardeerbaar, hij mag gerekend worden tot de
zeldzame geschenken der goden en geen mensch kan weten in welke mate de jubilaris
hem behoefde. Hij is 43 jaar en jubelt wegens het vijf-en-twintigste jaar zijner
loopbaan als zelfstandig musicus, maar waarover of waarmee zou hij jubelen, wanneer
niet toevallig een jaar geleden ‘De Amsterdamsche Kunstkring’ was opgericht? Hij
dirigeerde vijf-en-twintig jaren kerk-koren, die veel moeite vragen en weinig
bevrediging geven, zelfs als zij goed zijn. Eene groote vereeniging kon Cuypers
onder zijne R.K. geloofsgenooten niet in 't leven houden en of deze ‘Amsterdamsche
Kunstkring’ zal blijven moet nog blijken. Hij staat dus precies voor 't zelfde werk
als vijf-en-twintig jaar geleden, is verplicht elken dag van voren af aan te beginnen,
kent de genoegens niet van den vooruitgang, en gaat na de toespraken en de kransen
van hedenavond, morgen weer door met 't zelfde loopgraven-leven. Het zou mij geen
oogenblik verwonderen, wanneer zijn publieke dankbaarheid voor den ‘nieuwen
moed’ hem uit 't diepst zijner ziel kwam.
Ik heb reeds dikwijls mijne meening gezegd over de composities van Cuypers,
dikwijls zelfs met eene overbodige heftigheid. Hubert Cuypers is een begaafd musicus,
maar door de schuld zijner opvoeding en van zijn tijd hinkt zijn talent op twee stijlen.
Hij begon in Aken, waar Nekes een bolwerk had gevestigd van den z.g.
Caecileaansche stijl, het halsstarrigste conservatisme, dat ooit eenige kunst kende.
Ware hij na deze dorre jaren, gedurende welke hij eene techniek leerde, die men de
Palestrijnsche heet, doch die wegens redenen, te veel om hier te noemen, met
Palestrina niets heeft uitstaande, in een milieu gekomen, waar de moderne muziek
bloeide en eene reëele rol speelde, dan had hij deze eerste studies vruchtbaar kunnen
maken, gelijk Debussy b.v. ze vruchtbaar maakte. Doch hij kwam naar Amsterdam,
waar hij alles even gematigd vond als zijn verleden. Er bestond eene gematigde
kerkmuziek, er was eene gematigde profane muziek. Wat hij leerde van deze profane
muziek was even klassiek en reactionnair, even vlak en even dor als wat hij geleerd
had van de kerkmuziek. Van de eene impasse raakte hij in de andere, worstelde,
vocht met zijn noodlot, maar is den tegenwoordigen tijd nooit geheel meester
geworden.
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Een jubileum kan natuurlijk aan deze meening over Cuyper's eigen muziek niets
veranderen en ik had liever gezien, dat hij, dien ik als leider, als organisator van
koren, als dirigent, eene warme hoogachting toedraag, zijn feest gevierd had met
werken van andere componisten. Bij gebrek aan voldoende waardeering voor zijn
werk, zou ik bij deze gelegenheid niets beter kunnen prijzen, dan Cuypers' karakter
en zijne meer dan buitengewone, zijne bovenmenschelijke verdraagzaamheid. Ik zei
reeds, dat ik zijne muziek dikwijls veroordeeld heb met eene overbodige heftigheid.
En Cuypers is de eenige geweest van alle door mij bestreden musici of componisten,
die mij het vrije woord en de persoonlijke opinie nooit euvel duidde. Voor zoover
wij vriendschappelijke betrekkingen tot elkaar hadden, heeft zelfs de felste critiek
van mij, daarin nooit verandering gebracht. Deze superieure karakter-trek van Cuypers
is een volmaakt uniek geval, eene ongehoorde zeldzaamheid onder musici, die denken,
dat elke afwijkende opinie zoo spoedig en zoo afdoend mogelijk moet worden
uitgeroeid.
Ik wilde met deze bespreking van Cuypers niet zeggen, dat er in zijn werk geen
enkel verdienstelijk moment komt. Integendeel. Het staat vol verdienstelijke
momenten en een goed leeraar had Cuypers zonder inspanning tot een kunstenaar
gevormd, die op de hoogte staat van zijn tijd. Maar Nekes kon hem niet verder
brengen dan den ersatz-Palestrina, die in de Duitsche kerken heerscht, en Bernard
Zweers, zijn tweede meester, kon hem niet meer onderwijzen dan hij zelf kent. Vóór
Zweers iemand kan leeren, wat eene persoonlijkheid als Anton Bruckner Cuypers
b.v. had kunnen leeren, zou Zweers zelf nog eens tien jaren lessen moeten gaan
nemen. Doch Cuypers is niet de eerste en zal de laatste niet zijn, wien het gebrek
aan traditie in onze Nederlandsche muziek, mèt ons gebrek aan een solieden basis,
slechte parten gespeeld heeft.
Zijn jubileum kosttte Cuypers ondertusschen weer heel wat werk. Hij
instrumenteerde zijne mis en waarschijnlijk instrumenteerde hij ook zijn Te Deum
voor dezen avond. Het klonk wat lapidair, wat eenvormig, maar het klonk dikwijls
ook zeer uitstekend. Wij kregen echter niet den indruk, dat het koor, vooral het
jongenskoor, den Te Deum voldoende beheerschte. Nieuws scheen Cuypers voor dit
jubileum niet gereed te hebben. In plaats van het ‘Bloemenlied’ voor vrouwenkoor,
roerend genoeg, maar ook zoet, had ik gaarne ‘Das Klagende Lied’ gehoord, dat hier
nog niet werd uitgevoerd. Mevrouw Alida Tartaud-Klein deed zooveel voortreffelijks
als declamatrice in ‘Die Wallfahrt nach Kevlaer’, dat iedereen haar tweemaal had
willen hooren. Zij heeft van alle verzen-zeggenden de muzikaalste intonaties en de
muziek geeft geene nuance, welke zij niet wéérgeeft. Wüllner, bij deze kunstenares
vergeleken, is nog aan de eerste beginselen van den goeden smaak en de goede
techniek. Iedere toon van mevrouw Tartaud is behalve goddelijke klank, een goddelijk
gebaar. Dit was het beste, het hoogtepunt van den avond.
Het verheugt me, dat het jubileum voor den nog jongen Cuypers in ieder opzicht
een succes werd. De zaal liep vol, er waren talrijke kransen, talrijke toespraken; Jan
Sol reikte na eene redevoering, waarbij de halve muziekgeschiedenis van Gregorius
af te pas kwam, de gebruikelijke enveloppe over, er was enthousiasme en het
Concertgebouw-orchest speelde met evenveel lenigheid, onder Cuypers' directie, als
toewijding.

50-jarig jubileum A.C. Brouwer (Concertgebouw) [Brouwers Derde
symphonie]
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Vijftig jaar terug, op vijftien-jarigen leeftijd, trad A.C. Brouwer als artist in 't orchest
van het Paleis voor Volksvijft. Later begon hij met viool en clarinet, sinds 1870 geeft
hij les in klavier- en viool-spel, sinds 1890 onderwijst hij harmonie, contrapunt en
compositie aan de muziekschool van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst,
hij is sinds tijden penningmeester van ‘Caecilea’ en secretaris van ‘Apollo’ en reeds
30 jaren leidt hij belangeloos de philharmonische kapel ‘Mozart’, de eenige, die zijne
composities uitvoerde. Het openbare leven, het forum, bleef ontoegankelijk voor
hem en velen moeten met verwondering gehoord hebben, dat Brouwer zijn jubileum
vierde. Wat den jongen man niet gelukt is, gelukt zoo den vijf-en-zestig-jarigen
jubilaris: een bres te maken naar het land van belofte. Zeggen wij beter laat dan nooit.
Dat is de minst bittere opmerking, waarmee deze laat-opgaande zon kan worden
begroet. Men zou er een Nietzscheaansch geval van kunnen maken en den philosooph
kunnen na-treuren, dat onze maatschappij zoo afschuwelijk op haar kop staat. De
sterksten van het ras, niet waar, zondt men naar de eerste linie, om ze uiteen te laten
rukken door de granaten, voor de zwaksten bouwt men gestichten; om hunne dagen
zoo lang mogelijk te rekken. Dat behoeft geen verdere toelichting. Grétry, die honderd
jaar dood is, schreef het reeds in zijne M e m o i r e s : ‘Aujourd'hui, pour faire toujours
le contraire des anciens, l'homme de génie n'obtient des éloges qu'aprés décès. O n
e n c o u r a g e l e s m o r t s o n d é c o u r a g e l e s v i v a n t s ’. De spatieering is
van mij.
Met Hubert Cuypers hadden wij nog aanknoopingspunten. Cuypers' kunst bezit
nog eene gestalte, want de kerkmuziek, hoe bescheiden ook van aard, speelt hare rol
in de maatschappij. Met Brouwer is het anders. Ik zou de intuïtie hebben van een
wonderdoener, wanneer ik er in slaagde van Brouwer's muziek de gestalte te vinden.
De geheimen van hare geboorte worden waarschijnlijk bewaard door de
philharmonische kapel ‘Mozart’ en ook deze maakt geen deel uit van het openbare
leven. Wij beginnen er dus niet aan. Wanneer een componist den leeftijd moet
bereiken van vijf-en-zestig jaar om eene a l l e r e e r s t e opvoering te zien gebeuren
van de muziek, waarmee hij misschien zijn leven staande hield, dan zou ik bij eene
waardeering van zoo'n feit 't liefst kiezen tusschen het uiterste mededoogen of 't
uiterste sarcasme. Maar noch 't een, noch 't ander kan nut hebben. Het is een geluk,
dat zulke zonderlinge toestanden alleen bestaan in de muziek-wereld en in de
muziek-wereld vaart iedereen zeer wel, zelfs de jubilaris van hedenavond. Als de
schilders of de letterkundigen een bedaagden meester ontdekken, dan is hij gewoonlijk
niet welvarend en ten minste een genie. Bij de musici kwam dit pas eenmaal voor;
toen Gabriel Pierné een paar jaar geleden Fanelli voor het daglicht bracht, een
hongerlijdend copiïst, die zijn leven staande hield met geniale uren.
Evert Cornelis, het Caecilea-orchest (in hoofdzaak gevormd door het
Concertgebouw-orchest, gelijk men weet), de maatschappij ‘Apollo’, de
philharmonische kapel Mozart, Louis Zimmermann, die uit enthousiasme medewerkte,
en het publiek, dat niet erg talrijk en niet erg geestdriftig was, hebben echter uitstekend
werk gedaan voor A.C. Brouwer. Men begon met de ouverture van Freischütz en
men eindigde met de ouverture van Tannhäuser, reeds verafgelegen mijlpalen der
muziek-geschiedenis, in welker buurt ook de 3de en laatste symphonie van den
jubilaris speelde. Na deze symphonie kwamen er vele toespraken en vele
lauwerkransen, waarbij geen enkel schamper woordt geuit is. De avond zelf werd
blijkbaar geacht een voldoende aanklacht te zijn tegen ons z.g. muziek-leven.

Frederic Lamond [Beethoven-avond]
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Na twee en een half jaar als civiel geïnterneerde te Berlijn vertoefd te hebben, is
Lamond op de werkelijke aarde teruggekeerd, zoo werkelijk zelfs, dat hij, naar ik
hoorde, in de Valeriusstraat gaat wonen en voornemens koestert om lessen te geven
in de buurt van Dirk Schäfer.
Frederic Lamond begon dit nieuwe leven onder de meeste gunstige voorteekenen
- eene zaal zoo vol als men ze dezen winter nog niet gezien heeft. En hij hervatte
zijne concerten en zijne reputatie, alsof er niets gebeurd was, met een
Beethoven-avond, gelijk hij vroeger ook gaf. Men zwaaide zelfs met hoeden en met
exemplaren van de Appassionata.
Ik durf Lamond nauwlijks beoordeelen. Uiterlijk ziet hij er prachtig uit en kan als
reclame gelden voor de Berlijnsche civiele geïnterneerden. Doch zijne innerlijke
verschijning heeft mij teleurgesteld. In de eerste plaats wordt de Bechstein-vleugel,
welke hier nog altijd bespeeld wordt, hoe langer hoe beklagenswaardiger en van een
buitenlander, die in de Valeriusstraat gaat wonen, om lessen te geven, kunnen wij
verlangen, dat hij zich in verbinding stelt met ‘Nederlandsch Fabrikaat’. Er is geen
Hollandsche piano denkbaar, welke slechter zou klinken dan het jammerlijke,
afgerammelde hakkebord, dat wij weer te hooren kregen en waartegen een algemeen
protest moest opgaan. In de tweede plaats, zijn wij zulk een geciseleerd, verfijnd,
edel, beschaafd en geestig piano-spel gewoon, dat wij aan de hedendaagsche manier
van Frederic Lamond eerst zullen moeten wennen. Beethovens Andante Favori
speelde hij even droog als schoolsch, de Appassionata even ruw als onphantastisch
en onpoëtisch, Lamond, de reïncarnatie van Beethoven, bestond nog slechts als oude,
verre illusie en zonder een draaglijker instrument zal hij zeker geen nieuwe harten
veroveren. Nooit heb ik de Appassionata minder gepassioneerd gehoord, nooit hoorde
ik Beethoven minder zingen en ik heb slechts één wensch: moge de Nederlandsche
atmosfeer en de Nederlandsche schoonheid Lamond spoedig goed doen.

Heinrich Zöllner: ‘De Verdronken Klok’ (Paleis voor Volksvlijt)
Wij zullen langzamerhand moeten gaan denken, dat men ons voor den mal houdt.
Er bestaat eene Nederlandsche Opera, een Lyrisch Tooneel, er bestaat eene
onderneming van Pauwels, welke alle drie opera's geven. Daarbij geeft het
Concertgebouw nog opera's, Kee van Zanten geeft opera's, Koeberg geeft opera's,
Von Gerlach graast het veld af met opera's, de Wagner-Vereeniging, de Fransche
Opera - alles geeft opera's en nu is er nog eene ‘Amsterdamsche Opera-Vereeniging’
bij gekomen, waarvan niemand wist wanneer ze was opgericht of dat ze bestond.
Met de dirigenten gaat het juist zoo. De heele wereld dirigeert en over een paar
jaren zal de reputatie van Mengelberg geen goed inkomen per jaar meer waard zijn.
Koopman vertelde me, dat er alléén voor de vacature Richard Heuckeroth stapels
sollicitaties waren binnengekomen. Stapels... en ik heb hem onmiddellijk geloofd.
Het is een epidemie, welker omvang men 't best kan schatten uit het feit, dat zelfs
de tenor Louis van Tulder koren en orchesten dirigeert, dat ik ‘onzen collega’ Theo
van der Bijl hier ontmoet aan het hoofd van de Amsterdamsche Opera-Vereeniging.
Het is ‘onze collega’, de muziek-criticus van ‘De Tijd’, die aldus profiteert van
de prachtige gevolgen der Zweedsche heil-gymnastiek en heil-massage, en van de
vrijgeleiden, welke het universeele dilettantisme verstrekt aan de onbelangrijkste
menschen, die men desnoods alle menschelijke en goddelijke eigenschappen wil
toekennen behalve de eigenschappen van den kunstenaar.
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Ik heb me afgevraagd (de heele week reeds) of we voor den mal worden gehouden
en wederom heb ik al wat hier zonder enthousiasme en zonder liefde muziek genoemd
wordt, van ganscher harte verfoeid. Het is immers onmogelijk, niet waar Barbarossa,
niet waar Van Bruggen, niet waar Johan de Meester, dat een collega in uwe wereld
eventjes voor eene verzameling tooneelspelers gaat staan, die alle gerecruteerd zijn
uit bijna ongeschoolde krachten, oude decors huurt, een orchest huurt (dat zijn de
slaven der moderne maatschappij) en een weinig beteekenend tooneelwerk onder
zijne directie afficheert, onder vrijgeleide - behalve van het dilettantisme - van eene
liefdadigheidsuitvoering. Over dien staat van onnoozele kindsheid of kindschheid is
men in uw vak, in uwe wereld heen. Wij, muziekcritici, leven dagen en weken in die
onnoozelheden, en moeten ze zelfs interessant vinden.
O... ik zal niet beweren, dat ‘onze collega’ Theo van der Bijl niet kan maatslaan,
geen partituur kan lezen, de inzetten niet aan kan geven. Dat kan hij even goed als
Debussy, om een naam te noemen en hij staat er werkelijk niet bij als een stumper.
Hij staat er bij als een volmaakt nutteloos, een onbeschrijflijk middelmatig mensch,
die nergens toe dient dan om met tientallen anderen de klad te brengen in het vak,
het vak van dirigeeren. De heer Van der Bijl is actief, ijverig, rusteloos, handig,
volhardend - hij is dit al garen, en 't beste bewijs, dat hij te weinig talent heeft om
eenige leidende rol te spelen, is wel dat hij, na al die prachtige eigenschappen jaren
lang intensief geëxploiteerd te hebben, geen enkele hoedanigheid verwierf, welke
ook maar in de verste verte den kunstenaar kenmerkt. Er gaat niets van hem uit, niet
de simpelste warmte, niet de gewoonste ontroering, geen spoor van bezieling, niets
dan eene oppervlakkige handigheid. Wanneer hij een kunstenaar was zou hij immers
dit totaal overbodige opvoeren van ‘De Verdronken Klok’ niet ondernemen met bijna
ongeschoolde krachten. Dan zou hij dit immers overlaten aan vak-dirigenten, die
met werkelijke zangers kunnen werken. Wanneer hij een kunstenaar was, wiens hart
of ziel in eenige verhouding stond tot de halsstarrige pogingen, om iets te bereiken,
dan zou hij immers zijn hart, zijn ziel of zijn liefde verraden hebben met een beter
stuk dan deze vierde-rangs-muziek van Zöllner.
Het is niet noodig om de medewerkers aan ‘De Verdronken Klok’, muziekdrama
van Heinrich Zöllner, te bespreken. De lezer heeft ze kunnen vinden in ons
Memorandum. Zij hebben zich zeer loffelijke pogingen gegeven om over het
primitieve heen te reiken, doch bezaten niet de vereischte hoedanigheden, om daarin
te slagen. Aan de primitieve opera's zijn we sinds een jaar ontgroeid en Et moet maar
zoo blijven.

‘Apollo’ (Concertgebouw) [Werken voor mannenkoor van Roeske,
Hegar, Laurent de Rillé, H.J. den Hertog en Zweers]
De ‘Verdronken Klok’ speelde in het Paleis voor Volksvlijt, in het Concertgebouw
gaf de Kon. Liedertafel ‘Apollo’, onder leiding van Fred. Roeske, zijn leden-concert.
Ik heb de altzangeres mevrouw Koolhove-Ashe tot mijn spijt niet kunnen hooren en
van den cellist Guillaume Hesse slechts de ‘Variations symphoniques’ van Boëllmann
kunnen opvangen. Zij werden lyrisch en week ingezet en zouden uitstekend geslaagd
zijn, wanneer zij minder monotoon en wat zekerder in het passage-werk waren
verloopen.
Het statige, voortreffelijke mannenkoor lijkt nog voltallig en men zou Roeske zelf
moeten interviewen om te weten of het van de mobilisatie geleden heeft of lijdt. Voor
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mij was het niet merkbaar, het bezat nog al zijn ouden glans, zijn oude kracht en
candide heroïek.
Behalve koren van Roeske (Haralds Bruid), van Hegar (Schlafwandel), van Laurent
de Rillé (Hymne à Nuit) gaf ‘Apollo’ de eerste uitvoering van ‘September, blaas!’,
een herfst-stukje van H.J. den Hertog, waarin September-goud afwisselt met
September-grijs. Het werd in den echten stijl gecomponeerd van de meest koninklijke
liedertafel en kon direct geschreven zijn voor ‘Apollo’. De vertolking mocht Den
Hertog genoegen doen en ook Bernard Zweers heeft pleizier gehad van ‘De groote
hond en de kleine kat’, dat hij vanaf het balcon is komen toewuiven. Het stemde niet
alleen den auteur maar de heele volle zaal tot vroolijkheid.
Roeske is nog steeds, de stoere en altijd triomfeerende Roeske van vroeger, een
type, en ‘Apollo’ blijft aan de spits van alle Liedertafels.

Madrigaal-Vereeniging [Première van Diepenbrocks Stabat Mater
speciosa, het Kyrie van Mozart, madrigalen van Debussy]
Een ‘Stabat Mater speciosa’, dat Diepenbrock ongeveer twintig jaar geleden
componeerde als pendant van zijn ‘Stabat Mater dolorosa’, was een der belangrijkste
nummers uit Sem Dresden's programme. Het geeft de smartelijke en droevig-gekleurde
motieven van het Stabat Mater dolorosa, dat tijdens den loop der lange jaren tweeof driemaal werd gezongen, in een blijden en teeder jubelenden toon; 't eene verbeeldt
de Moeder aan het Kruis, 't ander de Moeder aan de Kribbe. Voor ons allen en ook
voor den componist was het de éérste uitvoering in den loop dier lange jaren, want
gelijk het Diepenbrock's Mis verging, zoo is het dit Stabat vergaan: de auteur maakte
een meesterwerk, waar niemand naar vroeg en waarvoor zich ook niemand
interesseerde, hoewel 't warm zingt in eene zuidelijke, bekorende melodiek,
opgeluisterd met het rijkst genuanceerde harmonische coloriet. als de schilderijen
der oude primitieven. Het is stralend van miniatuur, antiek van piëteit, modern van
verlangend en onrustig sensitivisme.
De schoonheid der a-cappella-muziek is de eenige waarvoor de meedoogenlooze
tijd meedoogend stilstaat, waarschijnlijk omdat onze stemmen nog dezelfde zijn als
de stemmen der Trouvères, der Helleensche rhapsoden, der Egypthische
hiëroglyphen-dichters. De a-cappella-kunst is niet vergankelijker dan de mensch en
het is een troost, dat de menschelijke stemmen nà duizend jaren nog zullen klinken
als de stemmen van heden, gelijk de nachtegaal van Virgilius, dezelfde nachtegaal
is als die het verliefde hart roerde van Tristan et Yseult, en dezelfde die wij nu hooren
onder de eindeloos-blauwe en diepe avondhemels. Dat is de levende eeuwigheid,
voor welke wij staan. Tusschen de muziek van Palestrina en het méér dan
bovenaardsche, het onuitsprekelijk betooverende Kyrie (voor vijf vrouwenstemmen)
van Mozart, dat op dit concert ook werd uitgevoerd, liggen ruim twee eeuwen,
tweehonderd jaren, en men merkt het nauwelijks, men merkt het zóó weinig, dat het
niet te definieeren is. Wanneer wij ons daarin gingen verdiepen, zouden wij moeten
eindigen met elke vertraging te verontschuldigen. Er zijn zoo onnoemelijk vele
goddelijke dingen, waarvoor wij ons niet interesseeren, en het Kyrie van Mozart was
eveneens een noviteit, de madrigalen van Debussy waren ook noviteiten en dit Stabat
Mater speciosa zal nog wel langer zijn geheimzinnig en vruchtbaar leven voortzetten
dan twintig jaren.
Het werd eene prachtige uitvoering, waarbij ik alleen meer glans en meer karakter
gewenscht had van de tenoren. Men vindt soms geen woorden om indrukken weer
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te geven. Zoo'n Kyrie van Mozart, waar al de bloei der aarde vereenigd is met eene
wonderlijke hemelsche gelukzaligheid, valt niet te beschrijven. Dat raakt de
allerinnerlijkste levenszenuwen, waar alles is geworden tot geheim. Doch de
uitvoering van zoo'n Kyrie moest eene staats-instelling zijn. Een hooger innigheid
en hooger geluk is niet denkbaar. Dat kon slechts worden voortgezet in de geestige
schertsen van Orl. di Lasso, van Jannequin, van Caurroy, van Debussy. Hier zong
het kleine koor ook op zijn allerbest en de buitengewone virtuositeit waarmee de
moeilijkheden overwonnen werden van Wandrers Nachtlied (Ueber allen Gipfeln
ist Ruh), een van Diepenbrock's laatste werkjes, waarin de stervende sonoriteit ligt
en de weemoed van den herfst, was verbazingwekkend.

12de Pensioenfonds-concert [Beethovens Eerste en Negende
symphonie]
Bij dit concert behoeft men alleen den datum te critiseeren. Het is geen gemakkelijk
werk om een paar dagen voor Pinksteren, in de avondwarmte van den midzomer,
met potdichte ramen, de onmetelijke afstanden te doortrekken van Beethovens alpha
en omega, zijne Eerste en zijne Negende symphonie; het is voor niemand gemakkelijk,
niet voor het koor, voor het orchest, voor den dirigent, voor alle hoorders niet, om
in de extase te ontgloeien van de hymne der universeele broederschap; het is niet
alleen midzomer haast, maar ook oorlog, en het heeft slechts gelegen aan de natie,
in wier taal deze hymne gezongen wordt, of er vrijheid zou bestaan op de wereld
(‘Freude, schöner Götterfunken’ moet immers luiden ‘Freiheit’), vrijheid en
broederschap. Het is echter even bedenkelijk, dat ons muziek-leven zich meer en
meer verplaatst naar de lichte en warme maanden, niet omdat wij 't zoo wenschen,
maar omdat Mengelberg 's winters te veel dagen moet slijten in de treinen en in
Frankfurt a.M. Dat de kas van het Pensioenfonds door deze meer dan abnormale
vertraging groote schade heeft geleden, kan nog niet met voldoende zekerheid gezegd
worden, doch het is zeer waarschijnlijk. Men zal er wel van hooren. Voor een goede
muzikale zaak is in Amsterdam echter altijd een Maecenas te vinden. Vertelt me niet
iedereen, die het weten kan, dat de heer Oyens uit eigen kas heeft ingestaan voor de
ongelooflijke kosten van Fidelio en Figaro's Hochzeit? Voor het Pensioenfonds is
natuurlijk ook een Oyens te vinden, en indien geen Oyens dan een Mengelberg, wien
het heele orchest zóó fortuinlijk ten dienste staat op ieder uur van het jaar.
Het was een goed idee om Beethoven als alpha en omega op het programma te
brengen en er zouden de wonderlijkste fantasieën over geschreven kunnen worden.
Ik heb evenwel niet de vermetelheid om te gelooven, dat iemand ze lezen zou in
dezen goddelijken midzomer, die zijne eigenaardige grillen en avonturen wil. Het
Adagio der Negende, één groot en altijd toenemend verlangen, is het Ultima Thule
van alle muziek en was ook dezen avond het hoogste wonder van liefde en aanbidding.
Men voelt het altijd als een gelukkige verbijstering, dat er in dit adagio, na een
honderdjarig leven, geen enkele noot verouderd is en dat het elk mensch nog toeklinkt
als een bovenaardsche troost.
Mengelberg dirigeerde met de hartelijke toegenegenheid, welke hij voor deze
muziek voelt en het orchest prijzen als zeer voortreffelijk is water naar de zee dragen.
Voor het koor van Toonkunst is de Negende een repertoire-stuk. Het solo-quartet
was samengesteld uit Riek Frank, Pauline de Haan-Manifarges, Van Tulder en Denijs.
Sopraan en alt waren de besten, Van Tulder te ijl - men kan hem rollen geven, die
meer in zijn stem liggen - en Thomas Denijs doet gelijk alle bassen en neemt de
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corybantische recitatieven, gelijk Mengelberg trouwens ook doet, in een drogen en
weinig bezielden oratorium-stijl, welke zich bij deze Prometheus-klachten en
Prometheus-opvlammingen zonderling aanpast.
Alles eindigde jubelend, ook de hoorders. En geen aestheticus zal ooit kunnen
weerleggen, dat Beethovens grootsch geconcipieerde Negende sluit als eene finale
van Gioacchino Rossini.

Het St. Franciscus-gebarenspel (Circus Carré) [Ontwerp: Antoon
Molkenboer en muziek: Anton Averkamp]
Het treffendste van deze onderneming is de naam ‘gebarenspel’, een naam, welke
doorluchtige commissies in het leven riep, een naam, gewichtig genoeg om
beraadslagingen en besprekingen te houden en zich te verdiepen in aesthetische
droomerijen. De vraag ‘What is in a name?’ wordt tegenwoordig anders gesteld dan
vroeger. Wanneer Antoon Molkenboer, de ontwerper van het ‘St.
Franciscus-gebarenspel’, den durf en de oprechtheid had gehad, om zijne onderneming
‘Tableaux vivants’ of ‘Levende Beelden’ te noemen, wat ze eigenlijk zijn, dan zou
hij geen enkele commissie, geen enkel aestheticus of journalist hebben warm gemaakt.
Doch dat wenschte hij niet.
Hij achtte het mogelijk ‘de ontroering, die hij beoogt, ook zonder het gesproken
woord aan de toeschouwers bij te brengen’ en er wordt dus niet gesproken, maar
gezongen. Dit doet wel even vreemd aan bij eene figuur als St. Franciscus, die al de
wonderlijke werken van zijn leven gedaan heeft door de macht van het woord, die
de orde gesticht heeft (van Franciscanen en Capucijnen), welke door middel van het
woord de beste werken verrichten. Zijn Heilige is dus waarschijnlijk meer gekozen
omdat hij een geliefde figuur is, dan omdat hij bij een ‘gebarenspel’ past, en mij
goed, maar de heer Molkenboer schrijve dan geene voorredes, houde dan geen
lezingen, geve dan geen commentaar bij de vertooningen. Het is niet geheel logisch
St. Franciscus eene ‘toespraak tot de vogels’ te zien houden met g e b a r e n , terwijl
een ongenoemde mannenstem minder goede verzen zingt op minder goede muziek,
eene toespraak n.b. voor een boom, waarin met het scherpste oog geen enkelen vogel
te ontdekken valt. Molkenboer beschuldigt mij van nuchterheid, van realisme?
Waarom heeft de boom van den heer Molkenboer wèl bladeren, wèl takken, doch
geen vogels? Ja, waarom is er een boom? En waarom komt er eene moeder met een
paar kinderen luisteren naar St. Franciscus' schoone toespraak tot de vogels, terwijl
zij eigenlijk naar de ongenoemde mannenstem moest gaan luisteren?
Het bevreemdt ook, dat dit ‘Gebarenspel’ vertoond wordt door een groot aantal
menschen, die hoogstens drie of vier gebaren in hun lexicon hebben. Het bevreemdt,
dat er bij dit ‘Gebarenspel’ p r i n c i p i e e l (uit zonder twijfel diepzinnige
overwegingen) niet gesproken wordt, terwijl toch alle medewerkers voortdurend met
de lippen prevelen, alsof zij wat zeggen. Men vraagt zich dan af ‘Ben ik doof?’
Het bevreemdt nog (wat een historische boom zou daarover op te zetten zijn met
den heer Molkenboer of liever nog met den heer Averkamp!) dat bij een ‘gebarenspel’
muziek wordt gemaakt van Palestrina. De ontwerpers moesten zich herinneren, dat
de muziek van Palestrina niet berust op het gebaar, doch o p h e t w o o r d . Zij
moeten zich herinneren, dat er bij muziek van Palestrina, onmogelijk, totaal
onmogelijk, gebaren gemaakt worden.
Men kan tegen deze vertooning nog meer rationeele bezwaren opperen en dit zou
waarschijnlijk de beste methode zijn om een simpele, doorzichtige opzet van een
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serie tafereelen, biografie zonder dramatisch verband, zonder dramatische lijn, die
alleen gewichtig gemaakt wordt door een welgekozen alliage van w o o r d e n , zooals
‘teekenen des tijds’, ‘monumentaal ensemble’, ‘decoratieve uitbeelding’, ‘zuiverder
begrippen’, te bestrijden, doch alles wat de heer Antoon Molkenboer opzet, bezit de
eigenschap om geheel uit eigen beweging te verdwijnen, omdat het niet de eer heeft
voort te komen uit een overmaat van innerlijke overtuiging.
Wat dus de gebaren betreft, deze waren noch welsprekend, noch ontroerend en
allerminst veelzijdig; wat de ‘decoratieve uitbeelding’ betreft, deze hebben wij in
Driekoningenavond pas een tiental malen smaakvoller, fijner gestileerd en vooral
schilderachtiger gezien. De heer Molkenboer is een uitstekend decorateur, doch hij
schildert bij voorkeur zoo bont mogelijk, en ik meende, dat dit juist niet tot ‘de
teekenen des tijds’ behoorde, dat wij daaraan ontgroeid waren. En niet alleen in de
décors, ook in de kleeding, in de groepeeringen, in de gebaren miste men een man
van smaak, een kunstenaar, een regisseur als Willem Royaards. Eén scène van
Gijsbreght van Aemstel, één scène van Driekoningenavond getuigt van meer
decoratief begrip, van meer gebaar, van meer monumentaal ensemble dan dit heele
St. Franciscusspel.
Alles zag er wat slordig en onafgewerkt uit, alles verliep ook wat slordig. De
muziek van Averkamp, welke in hoofdzaak Wagneriaansche voorbeelden bemediteert,
werd vrij goed gespeeld door een orchest der Nieuwe Toonkunstenaarsvereeniging,
doch had minder middelmatig vertolkt mogen worden in solistisch opzicht. Dat zij
even ver staat van de Franciscus-figuur als Molkenboer zelf behoeft nauwlijks gezegd
te worden. Het Amsterdamsch A-Cappella-koor was dezen avond de beste representant
der heilige schoonheid en daar bleef het bij.
Men had het Circus Carré, waar 't snikheet en tot den nok vol was, in het
Proscenium een beetje bijgewerkt, doch in deze hyper-negentiende-eeuwsche ruimte,
welker decoratieve uitbeelding de triomf is van het vulgus, kan men natuurlijk geen
Franciscus-reliëf leggen en met leedwezen, met een onnoemelijk leedwezen, dacht
men dikwijls aan Giotto, den schilder van Assisi's Apostel. Er was geen spoor van
stemming. Het programma verzocht ‘het publiek dringend zich van toejuichingen te
onthouden, gedurende de tusschenpoozen ernstige stilte te bewaren en door het lezen
der beschrijving van het Spel zich telkens met het volgende tafereel vertrouwd te
maken.’ Nu.... bij elke geestelijke gebeurtenis, bij elk wonder werd niet alleen banaal
geapplaudisseerd, doch te midden van de opwekking van het doode kind, en andere
mirakelen, welke misschien nog meer gerespecteerd dienden te worden, rookte men
zijne sigaar, en wandelden kellners rond met bier, kwast, thee en koffie.
Over dit soort van gebrek aan stijl, beschaving en waardeering van geestelijke
goederen mogen anderen zich bekommeren, naar onze meening werd de Heilige op
de planken al genoeg geprofaneerd, en er was een tijd van Alberdingk Thijm, van
den ouden Molkenboer, van den ouden Cuypers, van Schaepman, dat zulke profanatie
niet mogelijk zou zijn geweest.
Maar ook hierover mogen anderen zich bekommeren.

Wagner-Vereeniging: Parsifal
Het heeft niet de minste verdienste meer, om te zeggen, dat Richard Wagner's Parsifal
diep teleurstelt en voor allen, die op 't oogenblik de kracht en de bloem der wereld
vertegenwoordigen, onaannemelijk is. Door een samenloop van omstandigheden,
kon Wagner de vorige generatie fascineeren en tot de wonderlijkste slavernij brengen,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

welke men ooit gezien heeft. Die tot slavernij gebrachten waren de z.g. individualisten
van 1880 en wanneer zij de tegenwoordige jeugd een beetje medelijden inboezemen,
moeten zij dat aan die jeugd genadig vergeven. Zij is ongelooviger, sceptischer en
blijkbaar verstandiger opgegroeid, zij doet niet aan idealen of aan idealisme,
veroorlooft zich om midden in de realiteit te leven en ziet met verbazing, dat hare
vaderen zich zoo naïef hebben laten beetnemen. En deze vaderen moeten niet denken,
dat die jeugd bestaat uit prozaïsten, wijl we niet aan den Graal gelooven, die op
commando gloeit in het romantiekste licht, aan een Duif, die aan een touw uit den
hemel zakt en aan andere kinderlijke bedenksels, waarmee wij zelfs den spot zouden
willen drijven. Wij kunnen het niet helpen, dat zij, die naar Bayreuth bedevaartten
zoo beminnelijk enthousiast en zoo kinderlijk blind waren, dat zij hunne sublieme
verbeeldingen bevolkten met zoete heiligen-prentjes en zoete oleografieën. Deze
vaderen moeten ook niet tegenspartelen wanneer de opvolgers hun nuchter-weg
dergelijke opmerkingen maken, want zij hebben meer verplichtingen aan de
tegenwoordige jeugd dan die jeugd aan hen, en sinds de kracht en de bloem der
wereld zoo goed is geweest om bij honderd-duizenden te sneuvelen voor de zonden
en de idealen der anderen, mogen deze ouderen met meer respect naar hen opzien
dan zij gewoon waren.
P a r s i f a l heeft afgedaan en niets zou moeilijker zijn dan een verdediging te
schrijven van dit werk.
Ieder der personen heeft zijn monoloog, ja heeft zijn monologen, en al die
monologen zijn lang en inhoudloos, zwaar-op-de-hand en vervelend. Ieder der
personen klaagt en moet verlost worden, ieder leeft in hetzelfde sentimenteel en
enerveerend gekreun en wij zoeken tevergeefs naar een tastbare motiveering van dit
pessimisme. Het leven uit dien tijd was een paradijs in vergelijking met het leven,
dat de hedendaagsche bloem der wereld torst en al de smart der vorige generatie
moet dilettantisme genoemd worden. Kan er iets hatelijkers, iets verfoeilijkers bedacht
worden dan het dilettantisme der smart? Het zijn trouwens dezelfde pessimisten, die
nu zuchten over het sneuvelen der honderd-duizenden.
Maar het zijn niet alleen de monologen, niet alleen het overbodige pessimisme,
welke Parsifal ondraaglijk maken. Voer het werk in plaats van ééns in de tien jaren,
vijf-en-twintig maal na elkaar op en gij zult merken in hoeverre de menschen van
het stuk gediend zijn. Nu staan we voor een kijkspel, waarin Ridders rondwandelen
met ceinturen, als Grieksche godinnen en met een komisch-plechtstatig gebaar ronde
koeken eten, een kijkspel, waarin alles op zijn Zondagsch is gepoetst in een stijl van
vijftig jaar geleden, waarin de décors voorbij-wandelen met oninteressante
vergezichten en panorama's, welke de bioscoop honderdmaal pittoresker en
goedkooper geeft, een kijkspel, waarvan elke kleuren-combinatie u ongeloovig doet
glimlachen, omdat ze zoo ongelooflijk ouderwetsch en engelachtig-burgerlijk is, een
kijkspel, waarin het eene wonder zoo maar op 't andere volgt en waarin geen enkel
wonder ons verwondert. En waar er niet te kijken valt, luistert men onwillekeurig te
aandachtig naar de muziek, welke van het begin tot het einde, een tiental bladzijden
uitgezonderd, formule is en maakwerk van een zeventigjarig componist, muziek,
welke van alle Parsifal-wonderen het minst wonderlijk is, zoodat men zich verbaast,
dat men bij gebeurtenissen, die den hoofdpersoon in het diepst roeren en over zijn
leven beslissen (gelijk Amfortas' klacht) absoluut niet verheven wordt en nauwelijks
nieuwsgierig toeziet. Alles in dit werk verloopt vlak en weinig geëmotionneerd. Zou
er in Parsifal ook wel één zuiver-menschelijk gevoel worden uitgedrukt?
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De voorstelling verliep zonder stoornis en zelfs uitstekend. Zoolang Jac. Urlus in
de titel-rol den onstuimigen, ongerepten knaap moest voorstellen, hield hij ons zeer
ver van de realiteit, want zijn gestalte werkt daartoe niet meer mee en hij deed
voortdurend denken aan Tourniaire uit Driekoningenavond. Deze Parsifal keek
onophoudelijk als een, die het in Keulen hoort donderen; het was een Parsifal zonder
ras en boezemde even weinig belangstelling in als een ietwat lummelachtige
boerenjongen. In het derde bedrijf werd het beter, doch de
Parsifal-in-zwarte-wapenrusting had gerust wat smaakvoller gestileerd mogen zijn.
Aan slechte costumeering heeft Edith Walker (Kundry) alles overtroefd wat wij nog
op het tooneel zagen; haar tooisel als verleidster was meer dan treurig en dergelijken
wansmaak ziet men sinds lang niet meer bij gewone vijfderangs-opera's. Het is echter
een heele taak om in al die lievige en kleurrijke bosschen, tuinen en tempels eenigszins
harmonisch gekleed te gaan. Den regisseur uit München zij de eer gegeven, dat hij
ons geen enkele schreeuwerige combinatie gespaard heeft.
Behalve Walker en Urlus waren alle medewerkers hier zoo goed als onbekend en
het is niet noodig hen te noemen, omdat geen dezer talentvolle lieden, welke
Duitschland bij dozijnen levert, ons opmerkelijk kon treffen. Kundry is voortaan
Walkers beste rol, omdat het gillen en krijschen hier past en verdedigd kan worden.
Voor Urlus hebben de dirigenten nog altijd geen beteren plaatsvervanger gevouden,
en het mag erkend worden, dat hij hier en daar nog overweldigt. Viotta had alles vast
in de hand en nooit klonk de tekst duidelijker verstaanbaar, zonder dat men de
orchestruimte had afgedekt: Zij was woord voor woord te volgen. Het
Concertgebouw-orchest bleef schitterend tot de laatste noot, maar had koper, dat
meer vibreerde dan gewoonlijk en een contrafagot, die ditmaal te opdringerig en te
voortdurend gebriescht heeft, met meer geruisch dan toon. De groote desillusie werd
het wandelend decor en de scene der avondmaal-ridders, die moeten marcheeren op
een muziek, waarbij geen sterveling ter wereld marcheeren kan, zonder de gebaren
te maken van een schaatsenrijder. Maar de Wagner-Vereeniging heeft ook dit aanvaard
met een pieus stilzwijgen en met innige oogen, alsof Parsifal niet van 1882 was en
alsof de tijd sindsdien had stilgestaan.

Manuel de Falla
Reeds in 1910 voorzag G. Jean-Aubry, hoe de toen weinig bekende componist Manuel
de Falla eens, te zamen met Granados en Albeniz, een der meest karakteristieke
vertegenwoordigers van de moderne Spaanse muziek zou worden. Hij vertelt hiervan
in de levensschets, die hij voor de ‘Musical Times’ schreef, en welke getuigt van
een warme en oprechte bewondering voor den kunstenaar, die tevens een van zijn
beste vrienden is.
Manuel de Falla werd 23 November 1877 te Cadiz geboren. Zijn eerste opleiding
ontving hij in Spanje, o.a. aan het conservatorium te Madrid, waar hij tot de
uitstekendste en meest-belovende leerlingen behoorde, zoodat hij, nog geen veertien
jaar oud, reeds een eersten prijs voor piano kreeg. Maar hij wist, ofschoon hij tot
pianist werd opgeleid en van 1890-1904 zich alleen als virtuoos in het openbaar deed
kennen, dat zijn aanleg en zijn eerzucht hem hierin alleen geen voldoening konden
brengen. Den rijkdom van gevoelens, dien hij reeds onduidelijk en verward in zich
merkte, kon hij slechts als componist openbaren. In dezen eersten tijd schreef hij dan
ook reeds opera's, kamermuziek en werken voor piano, maar nooit wilde hij dit
oeuvre publiceeren of eenige inlichting er over verstrekken.
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Evenals zijn oudere voorgangers, geraakte ook hij zeer onder de bekoring der
Fransche muziek, die hij bewonderde en liefhad. Hij introduceerde haar in Spanje,
terwijl hij ze op zijn concerten deed hooren. Eindelijk in 1907 vertrok de Falla naar
Parijs, nadat hij in 1905 voor de opera ‘La Vida Breve’, een lyrisch drama in twee
bedrijven, werd bekroond door de academie te Madrid, die een prijsvraag voor een
Spaansche opera had uitgeschreven. In Parijs werd hij aanstonds opgenomen in den
kring der Fransche musici: Paul Dukas, de componist van ‘L'Apprenti sorcier’, Claude
Debussy begroetten hem als een welkomen gast, ofschoon hij nog slechts twee
composities had gepubliceerd: ‘Quatre Pièces Espagnoles’ en ‘Trois Mélodies’. Maar
deze bewezen zijn muzikale talenten en zijn zeer persoonlijk en zeer Spaansch gevoel
voor melodie. Zijn ‘Quatre Pièces Espagnoles’: Aragonesa, Cubana, Montanesa en
Andaluza, zijn bijzonder pittoresk, terwijl ze een onmiskenbare verwantschap
vertoonen met het werk van Albeniz; ze zijn echter beheerschter en minder expansief,
zoodat de Falla's bedoeling, om niet te veel te zeggen, zich duidelijk openbaart. En
hiermee brengt hij een nieuw element in de Spaansche muziek, een element, dat door
den invloed der Fransche componisten, vooral van Debussy, werd geaccentueerd.
Immers, het werk van deze laatsten kenmerkt zich door een volkomen begrip der
verhoudingen en door de afwezigheid van overtollige phrases, een eigenschap, die
de Spaansche componisten Granados en Albeniz soms missen. De Falla heeft de
exuberantie van zijn Spaansch gevoel weten te beperken, zooals ook zijn ‘Trois
Mélodies’, composities bij verzen van Théophile Gautier, ‘Les Colombes, Chinoiserie
et Seguidille’, toonen. Deze melodieën, vooral ‘Les Colombes’, vertolken volkomen
de teedere gevoeligheid van den kunstenaar: de melodische phrase is kwijnend en
vurig, zonder ooit sentimenteel te worden. Toch waren noch de ‘Pièces Espagnoles’,
noch de ‘Trois Mélodies’ genoeg voor de Falla's inspiratie, daar zijn geheele
persoonlijkheid zich slechts volledig openbaart in orkestmuziek. Zoo werd de opera
‘La Vida Breve’, die tot de beste moderne Spaansche opera's mag worden gerekend,
de eerste volkomen uiting van de Falla's symphonisch talent. Hij schreef haar nog,
voordat hij naar Frankrijk vertrok, bij een tekst van den jong-gestorven Spaanschen
dichter Fernandez Shaw, wiens zeer simpel verhaal hem inspireerde tot een rijke,
weelderige compositie, die elke pralerij en elke affectatie mist. Hij wist zich vrij te
houden van muzikaal snobisme, daar hij sensibiliteit en ontroering hooger stelt dan
theorieën en dogma's. De tragische dood van een arme Andalusische, wanneer de
jonge man, dien zij liefheeft, in weerwil van haar wanhoop, een rijke erfdochter huwt,
was voor de Falla een aanleiding om de twee bedrijven van het drama symphonisch
te illustreeren. Hij evoceert de stad Granada in een broze, teedere muziek, terwijl
zijn rhythmische gaven zich uiten in het tweede bedrijf, waar Spaansche dansen zich
mengen met zoete melodieën. Maar vooral weet hij uitdrukking te geven aan het
innerlijk leven van zijn personen, aan de atmosfeer, waarin de actie zich afspeelt.
Hierin is niets op effect berekend, maar alles reproduceert nauwgezet een gedachte
of een gevoel. Toen de opera werd opgevoerd, had ze een enorm succes: 't was de
eerste maal, dat een groot publiek 'n uitstekend origineel Spaansch werk unaniem
toejuichte.
In 1914-15 keerde de Falla naar Spanje terug en het succes van ‘La Vida Breve’
had hem aangespoord een nieuwe opera te componeeren: ‘El Amor Brujo’, een
Gitaneria in één bedrijf en twee tooneelen, bij een libretto van Gregorio Martinez
Sierre, die 15 April 1915 voor het eerst in het Lara-theater te Madrid werd uitgevoerd.
Kort daarna bewerkte de Falla deze opera tot een symphonie, terwijl hij eenvoudig
de gezongen en gesproken gedeelten wegliet en de instrumentatie vergrootte. Maar
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het karakter van het werk ging door deze modificatie niet verloren, dat zich deels
demonstreert in zijn bijzondere kleur, deels in den half-Arabischen stijl van zijn
idioom.
Tegelijkertijd voltooide de componist de symphonische impressies ‘Noches en
los jardines de Espana’, voor pianoforte en orkest, waarbij de pianopartij orkestraal
is opgevat, zooals b.v. Vincent d'indy deed in zijn ‘Symphonie sur un Thème
Montagnard’, nergens wordt de piano alleen gehoord, altijd vormt ze een onderdeel
van het orkest. Evenals bij ‘La Vida Breve’ en bij ‘El Amor Brujo’ is het thematische
materiaal opgebouwd op rhythmen, wendingen of vormen, geïnspireerd door het
Andalusische volkslied. Deze composities zijn inderdaad een herleving der volksziel.
De Falla heeft hierin laten zien, hoe 't mogelijk is, uit elementen, die iedere distinctie
schijnen te missen, muziek op te bouwen, die groot en machtig, ontroerend en
betooverend is als het werk der voortreffelijksten.
Ten slotte vermeldt Jean-Aubry, dat de Russische danser Serge de Diaghilew,
aangetrokken door de pittoreske en muzikale rhythmiek van het moderne Spanje, de
Falla heeft verzocht een ballet te schrijven, een verzoek, waaraan de componist
voldoet, terwijl hij een dansdrama schrijft naar aanleiding van Alarcon's ‘El sombrero
de tres picos’.
Stellig is de Falla de meest typische vertegenwoordiger van de nieuwe Spaansche
generatie; hij wordt door de jongeren als hun leider beschouwd en heeft hiermede
de plaats van Albeniz, die te vroeg stierf, aangevuld. Hij zet dezelfde traditie voort
en is voor Spanje de incarnatie der nationale muziek.
Van Manuel de Falla is in Nederland nog geen noot gespeeld.

Rudelsheim - Blaauw [Première van de Vioolsonate van Debussy]
De viool-sonate van Debussy werd gecomponeerd in den winter 1916-1917; ze is
nergens aangekondigd, door geen concert en door geen vakblad; een enkele
Amsterdamsche muziekhandel verkoopt er 24 exemplaren van in den herfst van
1917, en in één week wordt ze door twee violisten gespeeld. Dat zou een paar jaren
geleden ondenkbaar zijn geweest en dat spreekt boeken voor de oriënteering van het
jonge Nederland, dat zich, nauwlijks voorgelicht, slechts van weinige kanten
aangemoedigd en staag tegengewerkt, actief tot de nieuwe toekomst wendt.
Laten wij hopen, dat de viool-sonate van Debussy heelemaal authentiek en geen
basterd is. Want al vereer ik den meester bovenmate, en al wil men uit liefde veel
blindelings bewonderen, eenvoudig wijl het van den meester komt, deze muziek gaf
noch sterke noch gelukkige indrukken. Zij kon geschreven zijn door een goeden
leerling van Debussy, die de nieuwe technieken beheerscht, maar wiens instincten
gedeeltelijk in den ouden, gedeeltelijk in den nieuwen tijd leven. Er zijn
autoreminiscenties in de sonate en deze zijn voortreffelijk; er zijn vondsten in het
stuk, waaruit dikwijls nog het warme, eenvoudige hart spreekt en die zijn ook mooi,
hoewel sporadisch en voorbijgaand; er is echter ook veel formule, veel cadenzerij,
er zijn veel loopende noten, niet gecontroleerde grillen, welke men het minst van
Debussy zou verwachten, en het zwakste in de sonate, de echo's van stijlen, welke
ver voor onze dagen liggen, is waarlijk verbazingwekkend. De ziel, die er in zingt,
heeft weinig draagkracht, het materiaal waarmede zij zingt, schijnt fragmentarisch,
stijlloos en onvoldragen. Deze sonate werd geschreven door een eclecticus, die de
muziek minder compleet regeert dan een Saint-Saëns b.v.
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Zoo zag men Strauss verongelukken met zijn Alpensymphonie, zoo ziet men
Debussy stranden met zijn jongste werk. In Frankrijk was 't bij het begin van den
oorlog een brandende vraag of men moest componeeren zoolang de slachting duurde
of dat het zwijgen beter paste. Er waren voor- en tegenstanders. De voorstanders
wezen op de Peloponesische oorlogen van het antieke Griekenland, op den
Napoleontischen tijd gedurende welken Beethoven en Haydn componeerden; de
tegenstanders echter meenden, dat de tijden veranderd zijn en dat de dood nimmer
zoo alom tegenwoordig was als thans en dat smart en vreugde beiden voor een zoo
alom tegenwoordigen dood moesten verstommen. Debussy zelf heeft gezegd: laten
wij wachten tot het laatste kanonschot en hij had moeten wachten, want in dit werk
klinken geen smart en geen vreugde.
Het was overigens een prachtig waagstuk om de oude solistische wijze van
musiceeren voort te zetten in den nieuwen, vrijen stijl en al slaagde de meester niet,
het waagstuk verdient achting. En wie zal zeggen of deze muziek nà het laatste
kanonschot niet tot smartelijkste documents humains behoort? Of de onrust, de
onzekerheid, de vrees voor den alom tegenwoordigen dood, de beklemdheid, de angst
van het niet-weten, ‘votre misère à vous c'est de ne savoir pas’, gelijk Porché van de
achtergeblevenen zegt in zijn Poème de la Tranchée, of al die onrust en sprakeloosheid
niet tot de eenige ware accenten gerekend moeten worden van den componist dezer
jaren? Men verhaalt bovendien, dat Debussy haastig en koortsachtig werkt, om terwijl
zijn leven hopeloos ten einde spoedt nog te werken gedurende het beetje tijd, dat het
lot hem gunt.
De eerste uitvoerenden waren twee jonge kunstenaars, Léon Rudelsheim en
Siegfried Blaauw, die dit seizoen eene serie van drie abonnementsconcerten geven.
Zij zijn uitstekende musici met verschillende naturen. Blaauw, de pianist, houdt er
van om de noten juist in het gelid te zetten, Rudelsheim, de violist, speelt soepeler
en men vermoedt, dat beiden zich moeten toomen. Zij zijn evenwel luide toegejuicht
en het was de moeite waard. Debussy stond tusschen Grieg (g-klein) en Franck.
Dit is het begin (interessant genoeg) van onze wintergenoegens.

A. Orobio de Castro - Schnitzler [Opnieuw de Vioolsonate van
Debussy]
De vioolsonate van Debussy werd gisteren door Arthur Orobio de Castro en Louis
Schnitzler ongeveer ¼ sneller gespeeld dan Maandagavond door Rudelsheim en
Blaauw. Natuurlijk ook duidelijker, lichter, sensitiever, voller van fatasie en
teederheid. Maar al nemen zij het Fransche tempo, dat ik nóg ¼ sneller schat dan dat
van gisteravond, zoodat het hoofdthema meer grandezza en lenigheid minder spleen
en mijmering zou krijgen, al speelden zij het heele werk in die wisseling van
chevalereske désinvolture en verren weemoed, waarin het zonder twijfel bedoeld is,
de weemoed, de mijmering, de bekende streelingen der vroegere muziek van Debussy,
zijn beter, persoonlijker, gestileerder en volmaakter uitgedrukt dan de vroolijkheid,
de brio, de désinvolture, waaraan de componist geen oogenblik geloofd heeft. Dat
kan geen vertolking verbergen. Het werk bestaat voor de helft uit gevonden melodieën,
die verrukkelijk zijn, voor de andere helft uit gemaakte of geforceerde melodieën,
welke alle overtuigingskracht missen. De gevonden melodieën (de zang-gedeelten
van het eerste stuk b.v.) ontroeren en men vraagt niet of ze nieuw of oud zijn; in de
gemaakte melodieën (hoofdthema 1e deel, hoofdthema intermezzo, hoofdthema
finale b.v.) stuit men onmiddellijk op de formule, op machteloosheid in het accent

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

en op 't misbruik van alle mogelijke thematische trucs. Dat dit jammer is, ongelooflijk
jammer, behoef ik niet te zeggen. Ieder van ons ziet uit de werkkamer van Debussy,
die zich op de titelpagina dezer serie van zes sonates ‘musicien français’ noemt,
liever een onaantastbaar, onkreukbaar meesterstuk komen. Doch Debussy's historisch
gevoel, dat in een vroegere periode zijn genius onschatbare diensten heeft bewezen,
speelde hem hier parten. Want voor de eene helft is hij teruggekeerd tot het muzikale
classicisme, waarvan men de moderne Fransche muziek geheel vrij waande. Deze
vrijheid van dogmatiek, van formalisme, werd niet alleen gedemonstreerd door Ravel,
door Albéniz, door Roger Ducasse, maar ook door den vroegeren Debussy en zelfs
door den Debussy van de bewonderenswaardige helft dezer sonate. Hij kan ze ook
alleen verloochend hebben door een soort van tijdelijke uitputting, hopeloosheid,
schrik voor het leven of hoe ge het noemen wilt.
De uitvoerders hebben het stuk tweemaal achtereen gegeven en zij stond tusschen
eene sonate van Veracini en van Brahms. Arthur Orobio de Castro is een zeer
voortreffelijk violist, een der uitstekendste van de jonge violisten, die eene solide
techniek bezit en een warme muzikaliteit. Schnitzler speelde de piano-partij van
Debussy meesterlijk, prachtig in de kleur en prachtig in de nuance. Hij was
bewonderenswaardig.

[Bach Suite in b en Mahler, Das Lied von der Erde]
Het Concertgebouw opende gisteren met de suite van Bach (b klein), welke men de
Mengelberg-suite zou kunnen noemen en Mahlers ‘Lied von der Erde’. De zaal was
meer dan stampvol en luisterde in eene religieuse stilte, die bij 't einde alleen door
forensen ontheiligd werd.
Er is niets veranderd. De eerste uitvoering van een standaardwerk draagt dikwijls
de sporen van Mengelbergs uiterst nauwgezette manier van voorbereiding en ook
gisteren kon men dit waarnemen. Ieder instrument had de hoogste perfectie bereikt
in rhythme, klank en kleur, doch het geheel was het automatisme nog niet te boven,
het bleef te precieus, subliem van preciositeit als ge wilt, maar zonder levend of
verrukkend te worden. Hoe dikwijls echter zagen wij niet, dat de tweede uitvoering
van zulk een ingewikkeld werk, waarbij zelfs Mengelberg gauw blijft steken in de
pâte, warmer en spontaner was?
Dat ‘Das Lied van der Erde’ niet overmeesterd heeft, lag voor een deel ook wel
aan de ongekend langzame, vermoeide en vermoeiende tempi, die Mengelberg nam.
Zou het hem er om te doen zijn op deze wijze de levensmoeheid van muziek en tekst
uit te drukken? Het procédé is niet aan te raden, want gedeelten als Der Einsame in
Herbst en vooral ‘Der Abschied’ zijn niet bestand tegen deze vertraging. Het eenige
wat hij met deze overdreven berceuse-stemming bereikt, is, dat men gaat zitten
poperen van ongeduld. Ik kon de forensen ditmaal geen ongelijk geven, dat zij de
stilte ontheiligden. Met dàt tempo moet Mengelberg om zeven uur beginnen.
De solisten waren Luise Willer met Jacques Urlus en van deze klinkt in ieder geval
de tweede naam. Luise Willer evenwel was in de hoogte niet heelemaal onbedenkelijk,
eentonig bovendien, mat en middelmatig van expressie. De voornaamste bijzonderheid
van Urlus' voordracht was, dat hij zijne partij aardig dramatiseerde. Zij won er niet
bij. Hij is ook niet zoo goed tegen de ondankbare moeilijkheden opgewassen als ik
gedacht had. Het is me nu duidelijk geworden, dat b.v. ‘Das Trinklied vom Jammer
der Erde’ geheel opnieuw geïnstrumenteerd moet worden. Men verstaat geen woord
van het gedicht door het verpletterende Mahler-orchest. Vroeger dacht ik dat te
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kunnen wijten aan de slechte Duitsche tenors. Of zou Urlus ten langen laatste ook
een slechte Duitsche tenor geworden zijn?
Er is toch iets veranderd. Het programma. Ten eerste betalen wij er voortaan f 8.50
voor (dat is vreeselijk duur) en ten tweede zal het volgeschreven worden door een
ander. Ik hoor, dat deze auteur Curt Mengelberg is, het neefje van Willem Mengelberg,
dat zooveel gelijkenis vertoont met Siegfried Wagner. Het is nog te vroeg om hem
eene critiek te geven.

[Daphnis et Chloé - Seroen in Ravels Asie]
Volgens de historische methode citeert men bij Berlioz de verschillende revoluties,
te beginnen bij 1830, en ook hij Wagner, bij Beethoven en nog bij sommige anderen
onder wie o.a. Auber, Hérold hebben de politieke gebeurtenissen hunne kunst als
fataliteiten beinvloed. Zou iemand kunnen uitmaken, hoe Daphnis et Chloé van
Maurice Ravel en andere werken, die te Parijs in de twee laatste jaren voor den oorlog
ontstonden, den invloed ondergingen van de koortsachtigheid, den levenslust en
levensverachting dier dagen, zoo sterk als de Westersche beschaving ze nog niet
gekend had? Van al deze werken kennen wij hier enkel een paar fragmenten uit ‘Le
Martyre de Saint-Sébastien’, een van Debussy's zwakste composities, en welke men
(een paar stukken uitgezonderd) bijna leeghoofdig, oppervlakkig, slordig mag noemen.
‘Daphnis et Chloé’ van Ravel is nu ook doorgedrongen tot ons land en geïntroduceerd
door Mengelberg, de tweede der partituren, welke aan Gabriel Astruc en zijn Théâtre
des Champs Elysées haar bestaan danken.
De Fransche kunst is niet gelukkig geweest met het Théâtre des Champs Elysées
en ook de tweede der partituren uit de laatste jaren van spanning en hallucinaties
lijkt nauwelijks méér dan leeghoofdig en oppervlakkig. Zij werd geschreven met
eene ongelooflijke magnificentie van diffuse, trillende kleur, met een onuitputtelijke
varieteit van nuance en alles zweeft, alles deint, alles werd atmosfeer, of atmosfeer
in de atmosfeer, het is eene opeenstapeling van expressieve détails, een overvloed
van technische hulpbronnen en een gezamenlijke rijkdom, zooals Strauss of Mahler
hem nooit of slechts uit de verte gekend hebben. Maar niettegenstaande al die
atmosferische mildheid en flonkeringen, volte van instrumentale praal, meesterschap
in de luchtspiegelingen, is ‘Daphnis et Chloé’ een leeghoofdig werk. Het werd niet
zóó gemaakt als men van een kunstenaar verwacht. De zonsopgang b.v. is even
banaal en conventioneel gedacht als de zonsopgang van Strauss' Zarathustra; zulk
een crescendo van geluid was goed voor pl.m. 1800 en ik meen, dat men het
tegenwoordig anders inziet. Eene windmachine om het suizen der nachtluwten (in
de Nocturne) te doen gewaarworden, kan Ravel alleen uitgekozen hebben, na door
vele slechte Duitsche voorbeelden verleid te zijn. Bij de oude lyriek was het zuchten
van den nachtwind eene poëzie voor den meester, welke haar wilde uitdrukken,
tegenwoordig is het eene machine in den vorm eener waschtobbe, waaraan de
‘musicus’ draait. Ik houd me bij de oude lyriek. Trouwens in Pelléas et Mélisande
(en ook wel in andere Ravels) vindt men van die ouderwetsche lyrieken.
Men moet bij het gebruik van zulke machines en ook nog om andere redenen aan
decadentie denken. De kleur is ontbonden, de harmoniek, het rythme zijn ontbonden,
- ook het idee is ontbonden. Het melodisch gehalte van Daphnis et Chloé bleef niet
alleen kortademig, doch ook onbeduidend en inhoudloos, herinnerende aan versleten
formules en conventioneele voorstellingen. Een kunstenaar, een meester, zou de
‘Danse guerrière’ van uit een origineeler oogpunt ontworpen hebben. Zóó kon deze
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dans (afgezien van de instrumentatie) staan in de Africaine van Meijerbeer, waarin
ook aardig geärabiseerd wordt. En ik zou meer kunnen citeeren om slechts te bewijzen
dat de noten, die de edelste, de ontroerendste, de gelukkigste hadden moeten zijn
van Daphnis et Chloé n i e t s zijn en dat zij den adem niet eens bewegen. Er is geen
ziel, geen hart in dit werk en hoe zou het dan goed gecomponeerd zijn? Hoe zou
Ravel manoeuvreeren met de hartstochten en ze zóó schikken, dat wij er in worden
weggenomen, wanneer hij het menschelijkste niet opteekent en vergeet?
Het is evenwel eene schitterende manoeuvre van kleuren en rythmen en zelfs door
aanwending van het orgel bereikt Ravel zeldzame en verbazende effecten. Het moet
ook met nadruk gezegd worden, dat het orchest en Mengelberg subliem zijn geweest
in de vertolking. Het was werkelijke praal. Maar de twee nocturnes van Debussy,
schitterend uitgevoerd, - dat was componeeren, manoeuvreeren met emoties en
hartstochten, en zóó geschikt, dat wij er in werden weggenomen. Wat een
meesterstukken!
Berthe Seroen trad voor 't eerst op in het Concertgebouw, en met haar programma
heeft zij in ieder geval geen concessies willen doen aan het publiek. Er behoort moed
toe om Ravel's ‘Asie’ te zingen, dat 12 minuten duurt en waarin ongeveer niets
gebeurt. En ook Duparc is voor een aantal uitverkorenen! Het is daarom zeker, dat
Berthe Seroen meer door haar zingen dan door de muziek verrukt heeft, want ook
mij is de Shéhérazade-serie van Ravel niet meegevallen. Mengelberg moet Seroen
onwillekeurig vergeleken hebben met Luise Willer, die verleden Donderdag zong;
Willer: ongelijkmatig van toon, mat en droog van expressie, middelmatig als stem
en als kunstenares; Seroen: iedere toon volmaakt en de tonen in hun geheel eene
volmaakte aaneenschakeling, rijk van uitdrukking en van kunst even buitengewoon
als van stem. Zij heeft ook inderdaad verrukt.
Mag ik Mengelberg's aandacht nu vestigen op mej. Liesbeth Meissner, mevr.
Faniella, en den heer Helvoirt Pel? Zij behooren alle drie tot de Nederlandsche Opera,
en ik vermoed, dat Mengelberg niet zonder afwisseling zal doorgaan met het
engageeren van Duitsche operakrachten, waarvan het grootste deel inferieur is. Van
Meissner, Faniella en Helvoirt Pel zal hij meer pleizier beleven.

Het Haagsch Trio [Debussy's Viool- en Cellosonate, Suite sur des
Chants bretons van Jean Huré, Trio op. 18 van Saint-Saëns]
Wanneer ik overmoedig deed, zou ik bij 't begin van dezen winter, dat vol goede
voorteekenen is, uitroepen, dat de Fransche muziek over de geheele linie hare
overwinning behaalde. Het Concertgebouw heeft zijne maand voorbereidende
repetities bijna uitsluitend gebruikt voor het instudeeren van nieuwe Fransche werken
en men hoopt slechts, dat zij niet alleen ingestudeerd, doch ook opgevoerd zullen
worden. Waar in drie weken de vioolsonate van Debussy, welke nog niet ouder is
dan dit jaar, driemaal door verschillende personen wordt uitgevoerd, daar wijst dit
heel zeldzaam geval op een wakker geschrokken aandacht en op een ijver om in te
halen wat verzuimd was, die bij kunstenaars niet verwonderen kan. En er zouden,
wanneer ik overmoedig wilde zijn, vele kenteekenen aangeduid kunnen worden van
een winter, welke haast uitsluitend aan de Fransche kunst zal behooren. De heer
Rutters heeft dit trouwens ook geroken en verdenkt ons in het ‘Hbld.’ van snobisme.
Heb ik hem en zijn denkgenooten ooit van snobisme verdacht, wanneer ‘Electra’,
‘Salomé’, ‘Der Rosencavalier’ vóór er een jaar na de Duitsche première verstreken
was, ten kostte van tienduizenden guldens in Amsterdam en Den Haag werden
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opgevoerd? En alles werd volgeschreven met lof? Heb ik hem en zijn denkgenooten
ooit van snobisme beschuldigd, wanneer de middelmatigste Duitsche symphonie, de
middelmatigste bundel Duitsche liederen, Duitsche koren, kamermuziek, kortom àl
het middelmatigste, onmiddellijk in onze zalen werd geïmporteerd en met
belangstelling werd behandeld door hem en zijn denkgenooten? Heb ik hem ooit van
snobisme verdacht, wanneer hij met onverholen sympathie toeliet, dat Duitsche
solisten hier tientallen jaren de plaatsen innamen van onze landgenooten? Heb ik
hem en zijn denkgenooten ooit van snobisme beschuldigd, bij het gedulde feit, dat
er sinds tientallen jaren in ons land alleen nog gezongen wordt in het Duitsch? Ik wil
hem in al deze zaken niet eens van domheid, van kortzichtigheid, van kwaadaardigheid
verdenken, ofschoon daartoe reden bestaat.
Maar wanneer wij dan het evenwicht wenschen te herstellen, een evenwicht, dat
voorloopig alleen als amende honorable tegenover eene lang verwaarloosde
schoonheid kon beschouwd worden, dan houde hij en zijne partij, zoo er eene is, het
er ten minste één oogenblik voor, dat wij handelen uit artistieke overwegingen, uit
enthousiasme, uit liefde en ook uit zelfbehoud, omdat wij niet wenschen onder te
gaan in den sleur, welke sedert tientallen jaren niet veranderd is.
Willem Andriessen schijnt zich voor goed georiënteerd te hebben naar de Fransche
muziek en verschillende zijner vrienden en bewonderaars zullen dit met leede oogen
zien, doch hij zal vermoedelijk trachten hen te bekeeren. Daar het op theoretische
en muzikaal-technische gronden is vast te stellen, dat de Duitsche school radicaal is
uitgebloeid en dat de eigenschappen, welke haar wezen vormden, voor verdere
ontwikkeling niet geschikt zijn, hetgeen door het hedendaagsche totale gebrek aan
talenten (wat komt er uit Duitschland?) nog onderstreept wordt, verwondert het mij
geenszins, dat een intelligent kunstenaar, gelijk Willem Andriessen tot conclusies
kwam, welke hem de andere richting wezen als vruchtbaarder en méér geschikt tot
ontwikkeling der persoonlijkheid.
Het grootste genoegen van dit concert, door het Haagsche Trio gegeven, was voor
mij de derde auditie van Debussy's vioolsonate. Het tempo werd nu nog ongeveer
1/4 sneller genomen dan door Orobio-Schnitzler en de geheele opzet van het eerste
deel was emouveerend, machtig en grootsch; het tweede thema (in e-groot) zou bij
een gedragener voordracht meer indruk gemaakt hebben; dit is het eenige wat ik
Swaap en Andriessen in overweging wil geven, die ze beiden overigens meesterlijk
gespeeld hebben. Even groote schoonheid werd bereikt met Debussy's cellosonate,
origineeler geconcipieerd en nieuwer van ontwerp en met bezieldere accenten over
het algemeen dan de viool-sonate. Andriessen speelde ze met Van Isterdael. Uit de
Suite sur des Chants bretons, van Jean Huré, trof vooral de goddelijke melodie van
het derde deel, een der subliemste hoogtepunten van volksmuziek. De suite van
Rameau (bewerkt door Saint-Saëns) bekoorde vooral in het laatste stuk, tintelend
van geest. Het trio van Saint-Saëns (op. 18) was charmant: Italiaansche melodiek en
Berlioz-rythme in solieden, klassieken vorm - zonder schoolvosserij à la Brahms.
Het Haagsch Trio is een uitstekend ensemble, dat wij hier groote successen
toewenschen.

Caecilia-concert (Stadsschouwburg) [Beethovens Coriolan-ouverture,
Vijfde pianoconcert met Lamond en Zevende symphonie]
Van uit welken hoek men ook luistert, evenwichtige, sierlijke en mooi in de kleur
genuanceerde klankverhoudingen zijn in den Stadsschouwburg onmogelijk, zoodra

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

het orchest plaats neemt op het tooneel en geluid moet maken tusschen waggelende
wanden van doek. Het timbre van al het koper wordt schreeuwerig en gebarsten, de
hoorns resonneeren zoetig en verliezen allen glans, dien zij hier nog hebben, de
fagotten worden brokkelend in de laagte, schraal en droog in het hooge register; de
clarinetten klinken als slechte, versleten instrumenten, de strijkers balanceeren niet
onderling (de contrabassen vallen er heelemaal uit), de pauken rammelen alsof er op
droog hout gebeukt wordt, en een geregeld ensemble schijnt onbereikbaar, eenvoudig,
omdat de doeken ruimte alle geluiden distribueert. Dit was nu misschien niet zóózeer
af te keuren in 1841, toen de Maatschappij Caecilia werd opgericht, doch ik geloof,
al veranderden sinds dien tijd nàuwlijks de programma's dezer instelling, dat de ooren
der Nederlanders toch een soort van heilbehandeling ondergingen. Voor mij ten
minste behooren de Caecilia-concerten tot de chronische pijnigingen, die des te
verdrietiger zijn, omdat ze regelmatig terugkeeren.
Na eene uitvoering van Beethoven's Coriolan-ouverture, welke Mengelberg dermate
in de perfectie en 1e klas heeft willen oefenen, dat ze over lange afstanden eene étude
geworden schijnt (het stuk met zijn vele passagewerk leent er zich toe), na die
onbevredigende minuten trad Lamond hier voor het eerst op met orchest. 't Vijfde
piano-concert. Lamond heeft natuurlijk vereerders, die het als een evenement
beschouwden en het héél mooi vonden - ik durf hem ternauwernood in dit milieu
beoordeelen. Soms klonk het wel roerend en poëtisch (hoewel de aandoenlijkheid
wat erg onderstreept werd in het genre Röntgen), soms zeer parelend, maar meestal
bonkig, hard, houterig en - in één woord - onmuzikaal. Wat wij, Nederlanders, na
Schäfer, Cornelis, Andriessen, verstaan onder piano-spelen - het verrukken en
tooveren met nuances, het magisch spelen met noten als onze uitnemendste schilders
met licht en donker, de apotheose der verfijnde contouren en de hooge schoonheid
der reserve, der insinueerende hartstochten, - dat verstaat onder de buitenlanders
b i j n a n i e m a n d , omdat zij geen kunstenaars, doch enkel gedresseerde
Fingerfertigen zijn. Lamond behaalde wel het maximum van teleurstelling door het
ontzettend langzame tempo, waarin hij den Rondo heeft willen nemen.
Ik zou me met Mengelbergs opvattingen van het vijfde concert, zooals ze in dit
storende milieu gestalte kregen, nooit kunnen vereenigen. Hij vergeet dat dit muziek
is van vóór 1870. Het is een chevaleresk concert, in een toon van verre, gedempte
en overschaduwde heroiek; wat militair is in dit concert, blijft eene beweeglijke,
véélkleurige, feestende achttiende-eeuwsche parade met meer vaandels en pluimen
dan muziek. Mengelberg maakt er eene parade van nà 1870. Niet militair maar
militairistisch; niet feestend maar barsch en dreigend; hij slaat het stram en zonder
de minste lenigheid; het geheel krijgt een rythme van boerendelen, gedisciplineerd
als dorschvlegels. En het leek alsof Mengelberg en Lamond tegen elkaar opwerkten
in ‘titanische stoerheid’, zooals dat wordt aangeduid.
Na de pauze Beethoven's Zevende, welke Wagner genoemd heeft...... (ge weet het
al lezer!)

[Ina Santhagens-Waller en Marga Klatte] (Concertgebouw, kleine
zaal) [Liederen van o.a. Duparc, Moussorgsky, Diepenbrock en
Fauré]
Voor dit concert van Ina Santhagens-Waller en Marga Klatte was het podium der
kleine zaal gestileerd met bloemen en verbinnenhuisd met een mooi kamerscherm
en een paar mooie stoelen. Want van de onherbergzame solistenkamer, welke je van
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onderen tot boven verkleumt, maakten de zangeres, de pianiste en de jonge dame,
die de bladen omsloeg, geen gebruik. Ik concludeerde daar uit, dat deze musiceerenden
niet tot de wereld der muzikanten behooren. En opeens dacht ik weer aan mijne
picturale en letterkundige vrienden, die even gevoelig zijn voor een fraai
genuanceerden japon, een gestileerd meubel, een smakelooze fries en vreeselijk
gestucadoorde wanden als voor een nachtegale-stem of een minderwaardig componist,
deze goede vrienden, die me telkens vragen, als ze in de groote of kleine zaal geweest
zijn: wanneer schrijf je eens iets tegen die afschuwelijk wandversiering? Ik heb dezen
avond onder den invloed der picturalen weer nagedacht, hoeveel critieken er noodig
zouden zijn, vóór men besloot, de kolommen, kapiteelen, rozetten, krullen, muzikale
symbolen, en vergulde namen te doen verdwijnen? Over vijf en twintig jaren zou
dat misschien bereikt zijn, want de muziek-beoefening is heel, héél erg burgerlijk
van allure en voelt zich thuis in die kolommen, kapiteelen, rozetten, krullen en
rood-fluweelen stoelen. Ik droom een betere oplossing: er is hier gebrek aan een zaal,
welke wat grooter dan de ‘kleine’ en wat kleiner dan de ‘groote’ zaal is van Het
Concertgebouw. Geef ze ons cadeau, picturale en letterkundige vrienden, we zullen
den stijl ditmaal aan jullie overlaten, - niet aan een behanger.
Ik vernam, dat mevr. Ina Santhagens-Waller méér kan dan zij op dit concert
vermocht te uiten en ik wil daarom niet zoo onherbergzaam voor haar zijn als zij van
de muziek gewend is; haar heel even en in 't voorbijgaan, zonder accent, enkel zeggen,
dat intonatie, vocalise, uitspraak, voordracht, opvatting lang niet in den haak leken,
van ons muzikaal standpunt beschouwd, en dat zij wel eens dingen deed, welke hevig
in strijd waren met den stijl van het mooie kamerscherm en de mooie stoelen. Gelijk
alle debuteerende zangeressen begon zij met pl.m. 1600 en eindigde met Duparc,
Moussorgsky, Diepenbrock en Fauré, maar dat maakte het niet serieuser, zelfs niet,
dat zij Moussorgsky in het Russisch zong.
Marga Klatte heb ik vanavond niet goed begrepen. Zij speelde bijna alles met het
linker pedaal, wat een leelijk domineerenden bas en een bleeken, klankloozen discant
gaf. Ik geloof ook, dat zij nog niet weet waarin ze virtuoos, waarin ze betooverend
is: in de impressionistische muziek; de muziek der paarlemoeren tint-wisselingen;
in de schuifelende, weifelende stemmingen. Hare vingers moeten de muziek kunnen
waaieren. Zij deugt niet, of nauwlijks, voor de oude romantische gevoeligheden,
welke haar slechts van verre schijnen te beroeren en die haar, wanneer ze er tòch
mee doorgaat, altijd slechte critieken zullen bezorgen. Hare vingers en hare psyche
moeten door en door modern geïntoneerd zijn, sceptisch-epicuristisch met een verfijnd,
geïntellectualiseerd sensitivisme - zonder de minste ouderwetsche romantiek. Zij
speelde de begeleidingen alle middelmatig, Chopin (Berceuse) vrij goed in de
stemming, doch wat ingezakt tegen het slot, Debussy echter (Poissons d'or), dat eene
heel aparte techniek vergt, in één woord superbe, verrukkelijk. Zooals Dysselhof
goudvisschen schilderde, zooals Debussy ze componeerde, zoo heeft Marga Klatte
ze gespeeld, met de onwaarschijnlijkste verschieten in den klank.
Ik hoop, dat Marga Klatte naar mijn raad luistert en op haar volgend concert liever
de twee bundels préludes van Debussy speelt dan de sonaten van Beethoven, hoe
groot meester deze ook was.

[Erich Wolfgang Korngold, Sinfoniëtta - Sibelius, Vioolconcert en
Lemminkaïnen zieht heimwärts]
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Er is een tijd geweest, dat men in Duitschland het bestaansrecht van moderne muziek
uit de natuur meende te moeten kunnen bewijzen en de natuur schiep een wonderkind,
dat moderne muziek maakte. De natuur was zoo goed om dit wonderkind een criticus
tot vader te geven, die schreef in een invloedrijk blad te Weenen (de ‘Neue Freie
Presse’), dat altijd in zake muziek aan den kant der reactionnairen gestaan had en er
niet voor terugschrikte om geniaal een hard-werkende, tobbende meester als Anton
Bruckner het leven onmogelijk te maken. Bij de eerste voortbrengselen van het
wonderkind werden deskundigen geroepen, niemand minder dan Gustav Mahler en
Richard Strauss, en zij verklaarden het voor een fameus geval. In de eerste
voortbrengselen bladerend van het wonderkind, dat onder de couveuse der dagbladpers
(een criticus geeft niet elk jaar het bestaan aan een genie) hoe langer hoe wonderlijker
werd, herkenden de twee meesters elkanders allure van componeeren, Mahler de
rond-tollende, ietwat neurasthenische, en altijd omhoog strevende melodiek van
Strauss, Strauss de getourmenteerde en pijnlijke ietwat doucereuse lyriek van Mahler,
zij herkenden elkaars méést gebruikte instrumentale trucs, alle heel handig en heel
gevarieerd toegepast. Zij vonden het fameus maar moesten beiden ietwat teleurgesteld
zijn, dat hunne manier, hunne methode, de mogelijkheid bood door een jongen, door
een wonderkind, nagebootst te worden. Zij dankten overigens de Natuur voor hare
vingerwijzing.
Het schijnt helaas wel, dat een mensch der twintigste eeuw, zoodra hij zich met
muziek bezighoudt, de helft van zijn verstand verliest. Want toen Mendelssohn op
zijn zeventiende jaar zijn Midzomernacht schiep, toen Rimbaud op zijn zeventiende
jaar sublieme verzen schreef en andere beroemde mannen 't zij de wiskunde
beheerschten, 't zij vele talen spraken, 't zij Indië veroverden, 't zij eene onsterfelijke
opera componeerden, werden ze niet tot wonderkinderen uitgeroepen en verdienden
ze geen sommen gelds - terwijl nu in onze gedelabreerde civilisatie een jonge man,
van wien de minst critische toeschouwer niets beters kan zeggen dan dat hij de kunsten
van Strauss en Mahler (en soms ook de nieuwe Franschen) vrij handig maar zonder
het minste inzicht namaakt, tot een middelpunt van belangstelling verheven wordt
in Duitschland en Oostenrijk. Het is helaas ook altijd de muziek, die zich zoo blameert,
de muziek welke voor 7/8 infame dressuur en reclame geworden is, de muziek, de
eenige kunst, waarin men eene rol kan spelen, - a l l é é n door op zijn zeventiende
jaar een paar technieken handig na te goochelen van een paar meesters die deze
technieken in kommer en zorg verdedigd en gered hebben tegen den dommen en
bekrompen tijdgeest. Het is infaam, dat zooiets der wereld wordt opgedrongen.
Van het wonderkind, dat Erich Wolfgang Korngold heet, en nu 20 jaren is, hoorden
wij vroeger reeds muziek, welke algemeen teleurstelde, doch het schijnt nog niet
genoeg te zijn en gisteren werd hier door Mengelberg de Sinfoniëtta geïntroduceerd,
welke zijn vijfde werk is. S i n f o n i ë t t a van bijna een uur duur en voor zwaar-bezet
orchest; wat zullen deze jonge man en zijn vader van ons vergen wanneer zij eene
s y m f o n i e importeeren?
Méér behoeft men eigenlijk niet te vragen en voor de karakteriseering der muziek
is ook slechts één woord noodig: infaam. Infaam van onbeduidendheid, van pedanterie,
van zwaar-op-de-handsche protserij, van onbeschaamde reminiscenties, van
aangedikte sentimentaliteit, van hersenloosheid, van
schrijf-maar-raak-ik-ben-een-wonderkind, van domheid en bandeloosheid in het
kapen en opstapelen der middelen, van stumperigheid in het ordenen dezer middelen,
van leegheid aan expressie, van tekort aan alle poëzie en schoonheid, van lengte, van
stijlloosheid en megalomanie.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Het is ook ergerlijk; ergerlijk om te zien hoe de goedkoopste trucs (sequenzen)
hun modern sausje krijgen, hoe alles vol is gestopt in alle hoeken en gaatjes; hoe er
aan constructie geen oogwenk door dezen jongen man gedacht is; hoe er geknoeid
wordt met banaliteiten en hoe ontzettend anti-artistiek dit wonderkind zijn vak
beoefent en misbruikt. Het is ook wel ergerlijk, dat wij hier gedwongen zijn om eene
muziek te hooren als het molto andante, dat met eene onnoozele hardnekkigheid
zijne stupide melodie tot in den treure herhaalt en afzaagt, eene melodie, welke ik
geen enkel Hollandsch componist ten laste zou durven leggen. Het is ergerlijk, dat
Mengelberg wien men geneigd is te houden voor een superieur verstaander den
humbug en dit boerenbedrog ernstig afdirigeert. Men zou wenschen voor al deze
soorten van kwellingen gespaard te kunnen blijven.
Toen Schmüller het vioolconcert van Jean Sibelius inzette kreeg men ten minste
den indruk van een meester, die zijn vak kent. Bij Sibelius geen overdreven en
neurastenische verspilling van timbres, rythmen en vulstemmen, doch het overleg
en de bezadigdheid van een vakman en een kunstenaar, die niet meer klank gebruikt
dan hij juist noodig heeft. Het concert is niet hyper-belangrijk maar goed
gecomponeerd. In het eerste deel hindert een te veel aan cadenzerij, in het tweede
deel is de adagio-melodie overmatig bleek en conventioneel, maar de finale, pittoresk
van rythme en stemming, (ècht Finland of ècht Sibelius, wat hetzelfde schijnt te zijn)
redde het heele werk. Schmüller was er goed in, heeft gespeeld met groote warmte
en groote zekerheid. ‘Lemminkaïnen zieht heimwärts’ (nog eene noviteit geloof ik)
is elk ander uitstekend orchest-werk waard, zelfs Franck's Chasseur Maudit, al klinkt
Sibelius minder meesleepend. Deze avonturen van den Finschen Odysseus, kort en
boeiend, zijn geschreven in het benevelendste, parelgrijs-glinsterende coloriet, dat
men zich van een orchest denken kan en van 't begin tot het einde gehouden in een
legendaire, juveniele en heldhaftige beweging. Het vioolconcert was sprookje, dit
een feestelijk en vroolijk epos.
Moge de Sinfoniëtta (zelfs de naam is gestolen van Reger) voor goed opgeborgen
en met den heelen Korngold, vader en zoon, worden vergeten, tot deze iets praesteert
wat aan een kunstenaar en aan schoonheid doet denken, moge ‘Lemminkaïnen’ niet
verdwijnen in de bibliotheek, doch dikwijls worden herhaald.

Amsterdamsch Strijkkwartet [Werken van Ottokar Novacek en
Frank Bridge – Beethoven op. 18 No. 3]
Er waren twee quartetten van tijdgenooten, welke men hier nog niet of nog bijna niet
hoorde en ze zijn zoo licht, en onderhoudend en gevoegelijk geschreven, dat het
luisteren niemand moeilijk viel. Die quartetten zijn ook zoo voortreffelijk gemaakt,
dat men ze wel moet prijzen in Zondagsstemming, al beteekenen ze niet veel meer
dan een muzikaal stilleven. Verder dan de heel kalme, heel gematigde idylle gaat
noch Ottokar Novacek (die reeds dood is) noch Frank Bridge (die nog leeft) en
wanneer ze niet voldoende interesseerden zou 't enkel zijn, wijl men ons wende in
de muziek meer sensatie van schoonheid te zoeken dan aardige, lichtelijk meditatieve,
nergens aangrijpende, maar toch altijd tintelende en verstrooiende opmerkzaamheid.
Novacek's en Bridge's quartetten zijn causerie en als het Amsterdamsche (het
kwartet van Zimmermann) gewild had, zouden zij bij Beethoven gemakkelijk een
stuk gevonden hebben om onze twee tijdgenooten in een oogwenk te verpletteren.
Zij kozen echter Beethovens opus 18, No. 3, dat charmant klinkt, maar ook niet meer
is dan causerie of belletrie en zoo bleef eigenlijk het interessante moment den geheelen
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avond achterwege. En zonder dat interessante moment der schoonheid, die even
onzen polsslag wijzigt, valt zulk een avond, waar men voortdurend zwerft van 't
zelfde naar 't zelfde, wel wat lang.
Er is ondertusschen gemusiceerd met mooien klank, met veel nauwkeurigheid,
met evenwicht, met geest, en met een applaus, dat altijd zeer toegenegen en
overvloedig was. Zonder twijfel voor de echte, overal bekorende vioolziel van
Zimmermann, welke ik nog even moet memoreeren, omdat ze het meest trof.

Hollandsch Strijkkwartet [Mozarts Kwartet in E, het kwartet van
Leo Weiner en Schumanns Pianokwintet in Es]
Het is niet practisch van de impresario's om twee verschillende kwartetten
achtereenvolgens te laten optreden. Het ‘Hollandsch’ heeft misschien driemaal meer
abonné's den het ‘Amsterdamsch’, maar speelt daarom nog niet driemaal
voortreffelijker en de waardeering kan heden niet anders dan relatief zijn, omdat nu
eenmaal àlle waardeering relatief is. Het Hollandsch Strijkkwartet viel me niet mee.
Zij speelden met verve en met veel uitbundigheid, doch schenen uit het oog te
verliezen, dat de viool-toon ook graden van schoonheid telt, dat ‘jeugd’ en
‘temperament’ niet afzonderlijk interesseeren, noch, op zichzelf genomen, waarde
genoeg bezitten om er voor in de wolken te raken. Hun ‘jeugd’ en hun ‘temperament’
sprongen met Mozart (e-groot) erg roekeloos om en gaven een Mozart, welken men
zich niet geanimeerder, maar ook niet oppervlakkiger kan denken. Het andante had
gerust wat intensiever en op een wat hooger plan gedacht mogen worden; de
uitvoering van het geheele werk had best edeler van sentiment en fijner van toets
mogen zijn.
Het zou mij verwonderen als er in de internationale literatuur geen noviteit te
vinden was, welke men liever wenscht dan het kwartet van Leo Weiner. Hij schrijft
goed, Weiner, voor de provincie zelfs modern, maar hij schrijft om te schrijven en
elk deel wordt onvermijdelijk breedsprakig. Wanneer hij den eersten allegro geëindigd
had met de herhaling van het recitatief der tweede viool, welke het stuk inleidt, dan
was iedereen tevreden geweest. Tusschen dat begin en dat slot konden dan nog
ettelijke maten geschrapt worden zonder iemand ontevreden te maken. Met de andere
deelen is het ook zoo gesteld en de finale had geheel weg kunnen blijven, want die
is niet van Weiner, doch van Dvorak.
Na de pauze ging met behulp van Herbert Fryer het Piano-quintet in es van
Schumann. Sinds langen tijd intrigeeren mij sommige Fransche critici, die voortdurend
spreken over den ‘grooten’ Schumann zonder ooit te zeggen waarom hij ‘groot’ is.
Er zijn klassieke werken, welke men van buiten kent en die altijd subliem blijven.
Dit kent men van buiten en het verveelt. Het melodisch materiaal heeft charme maar
is verwerkt met eene biedermeier-techniek, die geen seconde boeit en als enkele
passages indruk maken, dan zorgt Schumann er altijd voor om door doellooze
herhalingen de gelukkigste impressies te vulgariseeren. Uit zulk een werk zouden
heele brokken geschrapt moeten worden: alle herhalingen welke haar oorsprong niet
hebben in de expressie doch in den vorm. De oude muziek (d.w.z. de muziek, welke
geschreven is vóór de uitvinding van den generaal-bas) kende de herhaling niet of
nauwlijks en te kwader ure zijn de componisten daarmee begonnen, toen zij moesten
componeeren voor pokerende en whistende markgraven en hertogjes. Dertig jaren
ongeveer zijn de moderne meesters nu bezig om de factuur van een muziekstuk op
't peil te brengen van een normaal intellect, dat iets onthoudt, wanneer 't één keer
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gezegd is. Nóg vijf-en-twintig jaren moderne muziek en de kunst der pokerende
markgraven zal niet eens meer geschikt geacht worden voor de lagere school, tenzij
in ‘bloemlezingen’. Ja, waarom past men het systeem der ‘bloemlezingen’, dat vele
dichters van de vergetelheid gered heeft, nog niet toe in de concertzaal?

Wagner-Vereeniging: Siegfried
Men heeft wat fantasie noodig, om in Jacques Urlus nog ‘das Kind’ te zien, zooals
Mime hem noemt. Al zou hij zich nog roziger schilderen dan een dageraad, zijne
zwaargeschouderdheid, zijn groot, rond-blozend hoofd en de monarchale armen en
dijen beloven van ‘dit kind’ te veel een Thraciër, die vijftig pond ossenvleesch eet
per dag om hem ook maar eenigszins voor een jongeling te houden. Of men Urlus
trouwens als Parsifal ziet of als Siegfried is hetzelfde; onnoozelheid, simpelheid, wat
linksch armen-gezwaai en openmonden is het eenige knaapachtige (en wat
goedkoope), dat er overbleef van hetgeen, hoe dan ook een ephebe moet voorstellen.
De stem echter is nog altijd opgewassen tegen de rol, tegen het orchest, tegen de
langdradigheid en tegen de routine. Een eerste bedrijf knauwt hem niet en met geweld
kraait hij er uit: So schneidet Siegfrieds Schwert. Het is wel een groot moment en
óók goed gekozen door de Duitsche patriotten-tenors, die in de eerste maanden van
den oorlog zongen, na het aambeeld stuk-geslagen te hebben: So schneidet
Deutschlands Schwert.
Voor het overige der voorstelling heeft men des te minder fantasie noodig. Het
broederpaar Alberich en Mime wordt meer dan duidelijk geaccentueerd. Zij zingen
parodistisch, acteeren en kleeden zich parodistisch. Dat is aardig voor een kwartier,
doch eenzelfde geschiedenis van twee bedrijven lang gaat zwaar wegen op de
hersenen, vooral omdat men voortdurend aan de caricaturen van Hansi herinnerd
wordt; zet Mime en Alberich een bril op en men heeft het type professor.
Ook aan de goddelijkheid van den Wanderer ontbrak niets. Als de noten van het
orchest niet overtuigden, dat zij een der eeuwigen begeleidden (Wallhall-motief etc.),
dan had Wagner nog de eeuwig-lange noten, de zanger zijne daverende stem, zijn
hoed-van-Spaanschen-abbé en zijne reusachtige armen, welke altijd den kruis-vorm
teekenden en minstens 5 el maten, en wanneer dit alles nog niet overtuigde van de
goddelijkheid, dan had de regisseur in de extra-sublime momenten nog het violette
licht. Dit is de methode van het Gesamt-kunstwerk, en de methode schijnt vooral te
speculeeren op trage verstaanders en trage begripsvermogens.
Ik zwijg van den Draak. Hoe zou een Draak niet duidelijk zijn, vooral als de regie
hem roode lantaarntjes in de oogholten zet, stoom uit den opengesperden muil laat
walmen en bij elk langzaam woord de kakenbeenen (er waren te weinig tanden) open
en dicht klapt? Ook de decors waren duidelijk. Een woud van prof. Fuchs uit München
is altijd een woud van de echtste boomen, waaraan geen blad gemist wordt en geen
struikgewas ontbreekt; de rotsen zijn altijd authentiek en de kleuren uitgezocht
oleografisch, zoowel bij dag als bij nacht.
Maar wat het allerduidelijkste is, is de handeling. In het eerste bedrijf vertelt Mime
aan Siegfried wat wij al weten (Siegfrieds genealogie), de Wanderer vertelt aan Mime
wat wij al weten (Mime's drie vragen) en Mime vertelt aan den Wanderer, wat wij
al weten (Wanderer's drie vragen aan Mime). Het eerste bedrijf is een verkorte
recapitulatie van Rheingold en Wälkure. Het gesprek tusschen Mime en Alberich in
het tweede bedrijf brengt wéér recapitulaties; tusschen Wanderer en Alberich dito;
als Siegfried optreedt haalt hij dezelfde herinneringen zijner moeder voor den dag,
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welke hij reeds in 't eerste bedrijf declameerde; in het derde weet Erda niets nieuws
te melden, hoewel men haar niet haast, en de evenmin haastige dialoog tusschen
Wanderer en Siegfried is hier ook niet verkwikkend, noch nieuw van inhoud. En dit
is slechts een bloemlezing uit de recapitulaties.
Het procédé werd nog niet toegepast door Aeschylos (want met dit systeem zit er
in de Orestie stof voor twintig trilogieën), doch zoo worden trilogieën en tetralogieën
geschreven door Richard Wagner. De lengte is anachronistisch, de koppigheid,
halsstarrigheid waarmede wordt ingepompt wat men hooren, zien, voelen en denken
moet is nog erger dan anachronistisch, zij is schoolmeesterachtig.
Niet alleen van dramatisch, doch ook van muzikaal standpunt. Wagner moet wel
beschikt hebben over eene ongelooflijke dosis verwaandheid om van al deze muziek
te denken, dat zij interessant genoeg was om opgeschreven te worden. In de goede
opera's van Verdi, welke nochtans nooit zijn uitgeroepen tot monumenten der cultuur,
zijn meer passages van ontroering en schoonheid, en minder pagina's banaliteiten en
bladvulling. Want van de muzikale bladvulling heeft Wagner een ongehoord en
werkelijk kolossaal gebruik gemaakt. Hij moest immers wel. Sommige
middeleeuwsche componisten hebben er zich schertsend op beroemd, dat zij desnoods
den stamboom van Christus op muziek zouden zetten. Hier worden voortdurend niet
schertsend, doch serieus stamboomen op muziek gezet en wat voor kinderlijke
stamboomen!
De menschen zijn zeer naïef. Na eene eeuw Aufklärungsphilosophie ziet men het
intellectueelste deel der maatschappij nieuwsgierig de halzen rekken, om te zien,
hoe de kop van een Draak (met roode lantaarntjes in de oogholten) aan een koord
heen en weer getrokken wordt. En men ziet, hoe voor dezelfde intellectueelen de
‘i l l u s i e ’ eener decorverandering en de stemming van een entre-acte (ik dacht, dat
dit méér de taak der muziek was) gered worden door wolken van stoom in de zaal
te jagen, wolken, voor welke de Amsterdamsche burgemeester achteruit zwenkt. Te
denken, dat stoomwolken nog een illusie geven! En al dit boerenbedrog, al deze
bioscoop-trucs (o...... de bioscoop is verhevener) tot kader voor een tekst, waarvan
elk woord verveelt, omdat alle personages van Wagner het ongeluk hebben, dat zij
steeds moeten ervaren en bespreken, wat ons reeds lang bekend is. Siegfried b.v.
moet ontdekken, dat Brünnhilde een vrouw is en men geeft hem daarvoor 10 minuten.
Brünnhilde b.v. weet niet, dat Siegfried Siegfried heet, wat ons ook weer 10 minuten
kost.
De voorstelling op zichzelf is een der beste geweest, welke wij de laatste jaren
van de Wagner-Vereeniging gezien hebben. Ten minste in vocaal en instrumentaal
opzicht. Het Concertgebouw-orchest, hoewel minder genuanceerd onder Viotta dan
wij gewoon zijn, speelt even mooi als onvermoeid. De stemmen van Lieban (Mime),
Erwin (Alberich), Gless (Fafner, de draak), Feinhals (Wanderer), Brünnhilde (Walker),
Kuhn-Brunner (Waldvogel) en Dröll-Pfaff (Erda), behooren alle tot de goede en
Walker uitgezonderd, wier tijd hopeloos verstreken is, waren alle in goede conditie.
Urlus' stem neemt echter meer en meer een dik hoorn-timbre aan, wat ook niet op
vooruitgang duidt.

A.O.V. [Heuckeroth dirigeert Beethovens derde Leonore-ouverture,
Wagners Tannhäuser-ouverture en Diepenbrocks Marsyas-suite]
Het lot is Richard Heuckeroth zoo gunstig geweest, dat hij reeds gedurende de eerste
concertmaand te Amsterdam aan het hoofd der A.O.V. kon optreden, door
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tusschenkomst van het ‘Winterwerk’ der Wereldbibliotheek. Hij zal het lot dankbaar
zijn. Want al is er geen romantieke tijd meer, al zijn er geen dakkamertjes meer,
vanuit welke men de groote stad overzien kan, die men veroveren wil, al zijn er
werkelijk geen stedenveroveraars meer, het is toch een niet geringwaardig geluk te
leven in onze ruime Amsterdamsche lucht en het ruime Amsterdamsche rythme. Ik
sta er nog altijd verbaasd over, en het is me een psychologisch raadsel, dat Heuckeroth
de groote massa's der Ned. Opera, het avontuurlijke bestaan der intrigues, het pleizier
om elken dag voor een ander publiek te komen en het ontzaglijke voordeel om
voortdurend levende, dramatische muziek te kunnen dirigeeren, heeft willen ruilen
voor het rustige Arnhem.
Ik moest er ook aan wennen hem buiten de massa's en buiten de ietwat benevelende
sfeer te zien, welke zelfs uitgaat van een slecht decor en slechte costuums. Hij stond
me opeens wel erg in de realiteit. En daar ik hem voortdurend in fantasieën gezien
heb, leek mij Beethovens derde Leonore-ouverture heel nuchter. Want hoe hoog dit
werk moge staan als compositie, er kan vele opera-muziek opgenoemd worden, welke
dieper in het leven grijpt. Doch al ware hier in plaats van een hartsgeheim van
Beethoven een minder klassiek en minder symphonisch stuk vertolkt, dan ook zou
Heuckeroth me niet meegesleept hebben misschien. Hij suggereerde de hoogtepunten
evengoed als de allerbeste kapelmeester, evengoed als een Mengelberg of Weingartner
b.v. Maar hoogtepunten suggereeren is geen kunst. Ik had van Heuckeroth verwacht,
dat hij de doorvoering b. v., waar Beethoven een schijnbaar zinledig spelletje doet
met een paar motieven, beter gedramatiseerd zou hebben dan deze allerbeste
kapelmeesters, die altijd bij het zinledig spelletje blijven. Andere nuances had ik ook
in de Tannhäuser-ouverture verwacht. Al weer het Nikisch-effect der hoorns, dacht
ik, terwijl Heuckeroth b.v. in de tweede phase van het liefdeslied gewoon doorslaat
zonder ook maar een klein verteederend allargando te nemen – hetgeen trouwens de
allerbeste kapelmeesters niet doen. Maar hij! Heuckeroth schijnt vooropgesteld te
hebben 'geen opera op het podium der concertzaal' en zoo zou ook hij de noodlottige
scheidslijn trekken: in het drama passie en emoties zooveel ge wilt, in de concertzaal
serieus, ethisch, philosophisch en dogmatisch. Ik hoop me hierin sterk te vergissen.
Heuckeroth heeft overigens weer bewezen een buitengewoon dirigent te zijn door
de virtuositeit, waarmee hij in korten tijd zijn orchest zoo voortreffelijk de mooie
Marsyas-suite van Diepenbrock leerde uitvoeren, en bovenstaande beschouwingen
doen aan zulk een feit niets af. Een paar détails troffen me in deze reproductie: het
Arnhemsch orchest speelt onder Heuckeroth het fijnste pianissimo, dat ik ooit hoorde
en de attaques hebben een zeldzame precisiteit welke wij hier geenszins gewoon
zijn. Tusschen de kleur der instrumenten, tusschen het aantal en tusschen de
meesterschap, waarmee gespeeld wordt, behoeven we geen vergelijking te maken.
Wij zijn alleen nieuwsgierig, hoe hoog Heuckeroth de A.O.V. nog op zal voeren. De
vooruitgang der A.O.V. gedurende de laatste jaren heeft dikwijls geprezen moeten
worden, hetgeen niet verhindert, dat de fluiten technisch nog teleurstelden, dat het
hout over het algemeen nog droog van klank is en het koper nog vrij banaal van
timbre. Heuckeroth heeft hier inderdaad een paar wonderen te doen en met weemoed
heb ik dikwijls gedacht aan het orchest der Ned. Opera. De heeren Doortmont, die
orgel speelde, en Louis de Vries, die declameerde (Huygens Scheepspraet en Vondels
Gijsbreght-bode), mogen mij verontschuldigen, dat ik hen slechts kort vermeld;
Doortmont deed het weinig; De Vries veel.
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Het Concertgebouw-Sextet [Trio voor piano, clarinet en violoncel
van d'Indy en Sonate voor harp, fluit en altviool van Debussy]
Wij hebben in de kleine zaal van het Concertgebouw eigenlijk slechts drie
concerten-series, welke onmisbaar en altijd bewonderenswaardig zijn: Sem Dresden's
Madrigaal-Vereeniging, de avonden van Berthe Seroen met Evert Cornelis, het
Concertgebouw-Sextet. Ik denk nooit zonder teederheid aan het uittreksel der statuten
van het Sextet, dat uitnoodigt om voor tien gulden donateur of donatrice te worden;
zij verdienen er vele.
Behalve een Concert royal van François Couperin (No. 4) voor hobo, fagot en
piano (ik kon het niet hooren tot mijn spijt) gaf het Sextet twee hedendaagsche
noviteiten: 't Trio voor piano, clarinet en violoncel van D'Indy en de Sonate voor
harp, fluit en altviool van Debussy. Het Trio behoort tot de goede kunst, de Sonate
van Debussy tot de superieure, goddelijke schoonheid.
D'Indy is niet gelukkig geweest in de combinatie van clarinet en violoncel. Deze
vermenging evoceert de gedachte aan verschillende kleursoorten, zooals cor-anglais,
basclarinet, saxophone, maar deze timbres zijn onder elkaar te weinig genuanceerd
en behooren alle tot de familie der olie-achtigen. Clarinet en viool beïnvloeden elkaar
(en zelfs de piano) steeds op dezelfde wijze, vooral omdat D'Indy ze dikwijls unisono
laat spelen en in de aanwending van clarinet en violoncel niet zeer vindingrijk is
geweest. Er is in beide partijen een tekort aan kleur-fantasie, dat hoe langer hoe meer
gaat drukken en dat de auteur pas schijnt te merken bij het slot van zijn werk. Het
trio is ook te lang en het materiaal mag effectvol zijn, het is nooit van eerste klas en
de technische arbeid is wel die van een meester, doch niet van een kunstenaar. Een
kunstenaar zou de helft van dit trio geschrapt hebben. Evert Cornelis echter was er
een magnifiek pianist en Swager met Loevensohn de uitstekende vertolkers van
clarinet en cello.
De sonate van Debussy heeft tienmaal minder materiaal dan het trio van D'Indy
en tienmaal méér ontroeringen, omdat Debussy niet met materiaal, doch met
ontroeringen arbeidt. De combinatie harp, alt, fluit is subliem, omdat de een weinig
schrijnende, bitter-zoete alt warmte bijdraagt tot de koele, open toon der fluit en
beide in het donker-gouden licht der harp nog penetranter stemmen krijgen. Het werk
is ook subliem van inhoud. Het is teeder, het is melancholisch, het is geestig en
schertsend, elegisch en gepassioneerd, smartelijk en vroolijk, zonder ergens te
insisteeren, zonder, in welk accent ook, iets te verliezen van den eenvoud, de bekoring,
de gratie, de lichtheid, welke altijd behoorden tot de kunst van Debussy. Het
middendeel, een soort van pastorale serenade, is roerend tot tranen, verrukkelijk van
zachte, stille, verlaten eenzaamheid. En dit werk is ook uit Debussy's laatste jaar,
zoodat men van een schemering bij dezen kunstenaar niet behoeft te spreken.
Mevrouw Paula Fischer, de harpiste, en Nic. Klasen stonden beiden op de hoogte
van het werk in techniek en voordracht, bij de eerste en de tweede uitvoering even
bewonderenswaardig. Bij Alex Polak, den altist, die gewoonlijk viool speelt, had ik
wat meer zekerheid van streek en schoonheid van toon gewenscht. Doch het geheel
was verrukkelijk.

Rosy Prins [en Louis Schnitzler] [Aria's en liederen; Suite voor piano
van Alexander Voormolen]
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Het is treurig, dat Rosy Prins haar programma voor het grootste deel had samengesteld
uit volmaakt onbelangrijke liederen, gelijk ‘Der Engel’ van Richard Wagner, dat
zonder twijfel dateert uit zijn minderjarigheidsperiode; gelijk de drie in het Duitsch
gezongen en in die taal vol fouten staande liederen van Tschaikowsky, waarvan de
Russische text overigens even onbeduidend is als de muziek; gelijk de ‘Nuit d'étoiles’
van Debussy, wederom een jeugdwerk, bij al de overladen charme der muziek; gelijk
het ‘Lied Maritime' van D'Indy, hol en Wagneriaansch; gelijk de drie liederen van
Henri Zagwijn, bij wien de moderne excentriciteiten der pianobegeleiding nooit in
overeenstemming zijn met de ouderwetsche tournures der melodievoerende stem,
en die, wanneer hij niet stug en min of meer geforceerd doet zooals in ‘Toevallig
geluk’ en ‘Avondlied’, hulpeloos banaal, sentimenteel en laag bij den grond schrijft,
zooals in ‘Naar het droomland’; gelijk ten laatste het even opgeblazen als leege lied
van Van Tetterode op dit grapje van Verwey:
Mijn ziele is in mijn zangen,
Mijn zang is in mijne ziel……

En naast al deze talrijke en overbodige liederen stonden niets dan deze paar
meesterstukjes van Gluck en Scarlatti, Träume van Wagner, Les Berceaux van Fauré
en Romance (ook uit zijn eersten tijd) van Debussy. Wanneer zullen de zangeressen
en zangers verstand krijgen?
Het is vooral treurig, dat dit verstand ontbrak bij Rosy Prins, omdat zij als zangeres
zulke buitengewone talenten heeft; een mooi geëgaliseerde stem, soepel, warm,
buigzaam, met prachtige tonen in alle registers, vooral in de laagste en in het medium
zóó expressief van kleur en accent als zij slechts volgens een Italiaansche methode
kan gevormd worden. Zóó muzikaal en zóó zangerig, dat ik Rosy Prins op dit
oogenblik maar één raad kan geven: het programma beter te kiezen, ook in verband
met het wezen harer stem, die een uitsluitend lyrisch, géén dramatisch karakter heeft.
Louis Schnitzler, de begeleider, speelde als solist eene Suite voor piano van Alex.
Voormolen, een onzer jongste componisten. Men behoeft slechts en paar bladzijden
van dezen nieuwen auteur te zien om onmiddellijk overtuigd te zijn van zijn sterk
talent, dat door en door hedendaagsch en Fransch geïntoneerd is. Hier hoort men niet
een echo van drie eeuwen Duitsche muziek. Alex Voormolen heeft nu eene
aanzienlijke techniek, maar nog geen aanzienlijke originaliteit bereikt. Dat is niet
erg, want originaliteit is niets anders, gelijk men weet, dan het uitdrukken van eigen
ervaringen en wij hebben componisten van 40, 50, 60, ja 70 jaar, die dat nog niet
kunnen, maar bij wie men, omdat zij in het Duitsche schuitje varen, niet zoo
nauwlettend toekijkt. Wat Voormolen, gelijk bij alle hedendaagsche componisten
typeert, is, dat zij meer kunnen met vele dan met weinige noten (die van 40, 50, 60,
ja zelfs 70 jaren kúnnen ongeveer heelemaal niets). Bij een Debussy, een Ravel staat
dat in evenwicht – veel of weinig noten, zij bereiken de expressie, welke zij verlangen:
bij Voormolen ontbreekt dat evenwicht. Het ‘Prélude’, stil en kalm, is bijna
inhoudloos; ‘Le neveu Castel qui pleure’, weer stil en kalm, bevat weinig zakelijks.
Zijn ‘Cortège chinois’ daarentegen, een virtuozen-stuk à la Albeniz, à la Debussy,
waarin al wat muziek is, gebruikt wordt, behalve de stilte, en dat vol pittoreske
wendingen staat, vol geestige fantasterijen, boeit en verrast. Het curieuse is, dat
Voormolen zich reeds een meester toont in deze groote scènes, terwijl hij de
intimiteiten der kunst of der schoonheid nog bijna niet heeft opgemerkt.
Schnitzler zal de eer toekomen dit jonge en alles beloovende talent geïntroduceerd
te hebben. Het was merkwaardig met hoeveel kunst, ras en instinct hij den Cortège
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chinois en de Evocation speelde; zeer merkwaardig en magnifiek. En een Schnitzler
is meer waard voor de Nederlandsche muziek dan een Mengelberg.

[Ilona Durigo in Das Lied von der Erde - Jacques Urlus in de
Grahlserzählung]
Voor 't eerst heeft Ilona Durigo hier de altpartij gezongen van Mahlers ‘Lied von der
Erde’, en daar het tegelijkertijd lang geleden was, dat wij goede en ontroerende
muziek van haar hoorden (zij leek wat en décadence) mag reeds de belangstelling
voor dit concert een triomf heeten. Daarbij komt nog, dat het Durigo niet moeilijk
viel om hare voorgangster Luise Willer te overtreffen, het engageeren van Willer
was immers eene vergissing. Velen dus hebben Durigo boven-mate bewonderd en
er zijn wel redenen om haar met eene adoratie welke zelfs Cahier niet ontvangen
heeft geluk te wenschen, want de goden zijn haar niet gunstig geweest. Durigo bezit
niet de techniek eener Cahier, zij heeft niet de onbeschrijfbare diep-weerspiegelende,
hemelsch milde lage tonen, welke de alt-stem haar tragisch en meededoogend accent
geven; neen. Durigo is eer onbeduidend in de laagte en onpersoonlijk, weinig-zeggend
van kleur. Zij bezit ook niet de techniek eener Cahier en het subtiele
aanpassings-vermogen dezer virtuose die alle noten in de rag-fijn onderverdeelde
harmonieën van Mahler met alle nuances wist te insinueeren; neen, Durigo plaatste
den stem star en onbeweeglijk, zoodat meenigmaal effecten bereikt werden, welke
Mahler minder dissoneerend en melodischer gewenscht zou hebben. Cahier in hare
superieure momenten voelde altijd min of meer aristocratisch van timbre en sentiment,
wat dit lied van smarten en goddelijke wijding gaf, maar Durigo heeft ook in deze
hoedanigheid van onze tradities verschild en voor de eenen zal zij de muziek
dichterbij, voor de anderen verderaf gebracht hebben. Voor mij verderaf, want ik
moest gewaarworden dat zij de grandiose berusting, de verlatenheid en het
nooit-weenende dezer pijnen verbanaliseerde tot vrij gewone, alledaagsche, maar
zeer goed uitgerekende, aangedikte en effectvolle effusies. Er zijn dus wel redenen
om Durigo met haar triomf geluk te wenschen.
Dat de zaal nog nooit zoo vol was zal ook wel de schuld zijn geweest van Jacques
Urlus en van de Gralserzählung uit Lohengrin. Iedereen wil wel eens naar een stuk
luisteren dat men van buiten kent en dat men bij de Nederlandsche Opera onder
betere verhoudingen en niet uit het verband gerukt kan hooren; iedereen wil ook wel
eens eene sensatie van liedertafels hebben, waarheen men dacht, dat de Gralserzählung
voor goed verbannen of verdoold was. En als ik Urlus ging analyseeren gelijk Durigo,
zooals hij met moeite eene hooge a haalt, zooals hij alle jeugd in den toon, alle jeugd
in de voordracht heeft verloren, zooals hij bij 't begin de stem suggereerde van......
Messchaert (Urlus een tenor!) dan zou ik ook bij hem reden hebben om hem met zijn
daverend succes geluk te wenschen. Voor de Ned. Opera zou zijn naam een goede
attractie zijn, doch andere uitstekende eigenschappen zou hij er niet meer emaneeren.
Hij zal trouwens dien inval niet krijgen. John Forsell zingt hier (en in Berlijn)
Zweedsch, de heer Urlus zingt hier (en in Berlijn wanneer er een engagement en eten
is) Duitsch.
Als ik de eenige bewondering, welke dezen avond onvermengd en boven-mate
kon zijn, uit ging spreken, kwam ik niet tot een spoedig einde: de bewondering voor
Mengelberg (die weer het vroegere tempo had) en voor het orchest. Dáárom (zij
tooverden de stemmingen) is Das Lied von der Erde een triomf geworden.
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Sissy Kalker [en Evert Cornelis – aria's en liederen; duo Lundvist
en Gløersen voeren de Vioolsonate van Wilhelm Stenhammer uit]
Heeft Sissy Kalker eene combinatie gesloten (en waarom?) met Gerh. Lundvist en
Chr. Aug. Glöersen? hebben Lundvist en Glöersen [hele regel onleesbaar] hoe komt
dat trio bij elkaar? zijn het nog pre-1914-relaties van het Brusselsche conservatoire?
hoe krijgen ze 't in hun hoofd om eene viool-sonate van zekeren Stenhammer
(‘Schwedische Komponist’!!) te introduceeren in de meest critische stad van Europa
en van de wereld? hoe durft Lundvist eigenlijk op een podium te verschijnen? – ziet,
belangrijker vragen, duiken niet op in het geplaagde brein.
Naar al het andere hoeft niet gevraagd te worden. Lundvist is denkelijk een Zweed
en in Zweden moeten de toestanden wel anders zijn dan in de meest critische stad,
want hièr zou men een violist, die zóó'n slordig en valsch spel speelt, met zóó
goedkoope sentimentaliteiten gelardeerd, naar een bioscoop sturen en dan zou Boris
Lenski hem niet eens onder zich willen. Glöersen, denkelijk ook een Zweed, is een
vakman aan de piano, maar verdere of betere kenmerken bezit hij ook niet. En
Stenhammer (‘Schwedische Komponist’!!) is de oppervlakkigste, langdradigste,
ridicuulste auteur in gemeenplaatsen, welke ooit eene sonate durfde fabriceeren.
‘Departed never to return’ en daarmee basta.
Het is een citaat uit de Schotsche liedjes, welke Sissy Kalker zong, bij Vlaamsche
liedjes (Naar Oostland, 't Haesken, en Vlaenderen boven al), bij twee zeer bekende
Debussytjes en twee onbekende en niet erg interessante Doretjes. Sissy Kalker had
drie jaar geleden kunnen debuteeren en waarom deed ze het niet? Eene stem moet
ook praktijk hebben. Wie zal zeggen of het tè gevoileerde en meestal te keelachtige
harer stem niet ligt aan de lange rust? De zangeres was overigens de beste; zij zong
met een aplomb, dat Hollandsche debutanten nooit kennen, met eene charmante
intelligentie en dikwijls met even aardige accenten als aardige tonen. Evert Cornelis
begeleidde haar en gij merkt, lezer, dat het ons niet ontbrak aan een zekere
weelderigheid. Maar men kan Sissy Kalker geen ongelijk geven, dat zij zich laat
accompagneeren door onzen besten pianist.
De zaal was vol menschen en vol applaus. Dus geen publiek van de meest critische
stad.

[Niels Gade, Nachklänge aus Ossian – Ivogün soliste in Rossini,
Mendelssohn en Tschaikowsky – Richard Strauss, Till Eulenspiegel]
De ‘Nachklänge aus Ossian’ van Gade zijn vreeselijk solide getimmerd en het beetje,
dat ze vertellen, wordt ons wel heel lang en heel gewichtig op het hart gedrukt; voor
den een tot hij het deuntje van buiten kent, voor den ander tot hij er bij dut. Zou
iemand kunnen zeggen wat dezen rethorischen ouden man belet voor goed in te
slapen, en waarom hij maar altijd moet praten over Ossian, dien niemand meer
aankijkt?
Daarna is het begin der Cavatine uit Semiramis, hoe simpel dan, in staat om goed
te doen. Iedere familie heeft hare relieken. Mengelberg, de Utrechtenaar, den
kerkschen Ossian van Gade (zijn eenige niet), Maria Ivogün (Wienerin of
Münchensche) de wereldsche Semiramis. Relieken uit denzelfden tijd, en niet omdat
Ivogün charmanter zou zijn dan Mengelberg is hare reliek charmanter geweest. 't Is
een groot verschil of men componeert voor Parijzenaars of voor Nieder-Saksers.
Want toen zei men niet: hij componeert volgens de philosophie van Heracliet of
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Democriet, van Hegel of Schopenhauer, volgens Dionysisch of Apollinisch systeem;
dat is larie. De Parijzenaar uit den tijd van Semiramis vond, dat Rossini met de noten
speelde als met rozen, dat Gade (en de heele school van Leipzig) met de noten speelde
als met ouderwetsche straatkeien, en ook, dat dat muziek was voor stommelingen
en menschen zonder geest. Geest is tegenwoordig verbannen naar de Tweede Kamer
en naar den Amsterdamschen Raad en zou men vanmiddag den geest van Rossini of
de coloratuur bewonderd hebben? De coloratuur natuurlijk van het gracieuse
drie-octaven-stemmetje. Sinds Wagner hoort men immers niet meer zingen doch
alleen schreeuwen, dat heeft men ten minste aan Rossini gemerkt, en bij het
schreeuwen eener Endlose Melodie komt niet veel techniek te pas. Groote goden,
wat zijn de zangers achteruit gegaan en dommer geworden! Vraag de allergrootste
en allerduurst betaalde zangkunstenaars van dezen tijd eens om de partijen voor te
dragen! En dan te denken dat eene Ivogün pl.m. 1840 naast de toenmalige sterren
absoluut geen rol gespeeld zou hebben, omdat haar gracieus drie-octaven-stemmetje
wel zeer knap nachtegaalt of leeuwerikt, maar in die uiterste regionen toch te vlak,
te vaal, te weinig gekleurd klinkt en te weinig parelt. Ik geloof ook, dat de Parijzenaars
van pl.m. 1840 haar zouden hebben uitgefloten. Me dunkt zelfs, dat wij vonden,
gisteren, dat het nog lang geen ziel geworden was.
Behalve de cavatine zong Ivogün een serie liederen. Zij spreekt een niet
gefeldwebelt Duitsch met zachte sisklanken en draagt licht voor. Inmitten des Balles
van Tschaikowski zweefde bijna miraculeus. ‘Auf Flügeln des Gesanges’ daarentegen
herinnerden velen zich beter van hunne grootmoeder, en het stukje van Pfitzner is
te celibatair en burgerlijk van sentiment (terwijl het fête galante wil doen) om ons
te interesseeren. Ivogün heeft den leider van het Concertgebouw een kleinen wenk
willen geven en zong ook een Nederlandsche compositie. Daarvoor koos zij ‘Welken’
van Willem Mengelberg, die intellectueelen arbeid voor eene automatische
levenswijze (de bekende retourtjes en het répertoire-buurtverkeer) heeft moeten laten
varen. Zeer jammer, want ‘Welken’ is zoo buitengewoon geestig, schertsend, tintelend
en bekoorlijk, dat hij musicus had moeten worden in plaats van dirigent. Het werd
terecht gebisseerd.
Mengelberg dirigeerde Till Eulenspiegel, wel Strauss' zwakste compositie. Wij
staan er nu reeds verbaasd over, dat men pas vijftien jaar geleden dit werk aangaapte
als een muzikale revolutie. Voor den tegenwoordigen hoorder, die zijn tijd gevolgd
is, komt er in de gansche partituur niets merkwaardigs voor dan een paar
curieus-grillige clarinet-passages, een paar curieus-grillige fagot- en trompet-passages.
De rest is degelijke doorvoering van een paar motieven in een te huisbakken sentiment
zonder diepere artistieke waarde. De harmonische wendingen, welke toen renovaties
leken, zijn reeds verbleekt, omdat hare psychische waarde nihil is. De harmonieën
van Strauss hebben over 't algemeen slechts beteekenis voor leeraren in de theorie;
niet voor de schoonheid. En de melodieën, welke in Till Eulenspiel voorkomen, zijn
noch sterk, noch origineel en hebben ook geen andere voortreffelijkheden, terwijl
het geheel tamelijk eentonig aandoet. In vijftien jaren schijnt veel te kunnen
veranderen.

Nederlandsche Opera: De Walkure
De voornaamste coupures, welke men in De Walkure heeft moeten maken om, vroeg
beginnende, op tijd uit te komen, zijn een gedeelte van het onderhoud tusschen Wotan
en Fricka en Wotans heele monoloog, beiden in 't tweede bedrijf. Het drama lijdt er

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

niet onder. Wotan speelt in de Götterdämmerung de droevige figuur en zijne politiek
is nergens precies georiënteerd. Hij is de tegenvoeter van een Bismarck b.v. en toont
vele gelijkenissen met von Bethmann Hollweg. Het zou de moeite waard zijn om de
plaatsen te verzamelen uit het godendrama, waar hij zich compromitteert. Al schrapt
men ook geen letter uit den twist van den god met zijne vrouw, zijn besluit om zijn
kind Siegmund aan het zwaard van Hunding over te leveren, wordt er niet duidelijker
en niet fraaier door. Want Fricka is natuurlijk niet sterk in argumenten. En de door
zijn lengte beroemde monoloog, welke de oorzaken van het weinig heldhaftige besluit
nog eens uitpluist, en bemediteert, doet het drama schade en redt het karakter niet
van Wotan. Waarom heeft men in deze 'historische Begründung' van den goddelijken
misstap niet eveneens het goddelijke sophisme geschrapt, waarmee de Begründung
aanvangt?
‘Wat niemand met woorden ik zeide,
onuitgesproken
blijve het dan eeuwig;
mij zelf slechts raad ik
spreek ik met u……!’

Het gevolg van dat ‘spreek ik met u’ (vijf pagina's tekst van wat ‘onuitgesproken
blijve eeuwig’!!) was gecoupeerd en het zou slechts redelijk zijn geweest ook de
inleiding weg te laten.
Wagner, die in zijn muziek altijd over maxima van energie beschikt, komt in zijne
teksten zeer moeilijk tot de daad en uit de daad. De kussen, waarvoor de held, hij zij
Siegfried en Parsifal, zich een kwartier moet bedenken (een held van Wagner deinst
enkel terug voor een kus) maar die dan ook vijf minuten duren, zijn sprekende
voorbeelden van dit te veel en te kort aan dadenkracht. Zonder schade voor de
impressies kunnen uit de gesprekken tusschen Siegmund en Sieglinde (2e bedrijf)
uit de entrée der Walkure, die Siegmund den dood ve[rkondigt en uit het] onderhoud
van Wotan en [Sieglinde] (3e bedrijf), groote fragmenten gelicht worden, welke de
handeling tegenhouden, niets nieuws brengen en ongeduld wekken. Ook verschillende
tableaux vivants (de dood van Siegmund en Hunding b.v.) mogen ettelijke minuten
korter zijn. Het zou ook de partituur van Wagner en de illusie, welke men heeft over
zijn vindingrijkdom, goed doen, wanneer men een aantal basclarinet-soli weg liet,
die steeds inzetten, als olie op de golven (de basclarinet behoort tot de olie-achtigen)
na een woelig appassionato. Het is een van Wagners vervelendste en meest gebruikte
trucs. Doch aan het zuiver-muzikale gedeelte schijnt men weinig te hebben willen
tornen.
Van elke Walkure zal het eerste bedrijf, hoe de voorstelling ook is, het hoogtepunt
vormen, omdat het tusschen twee menschen speelt, die inderdaad iets goddelijks
hebben: hunne liefde. In geen enkel ander werk heeft Wagner de liefde ook zóó
uitgedrukt als de menschelijke boven-natuur. Nergens is zij zoo jeugdig en onstuimig,
nergens omvat hij zoo wijde horizonnen van het gemoed, nergens is de liefde
luisterrijker verheerlijkt door de dramatische situatie, de situatie luisterrijker
verheerlijkt door de liefde. Nergens ook is de liefde zoo levensbereid, zoo
overmachtig, zoo heroïek en alles-vermogend als in dit eerste bedrijf van de Walkure.
Nergens is zij zoo subliem begeleid door de verre, onderbewuste herinneringen aan
het Walhall-motief, dat haar vergezelt als de stille zegeningen van den god, als
beschermende schaduwen; nergens is zij mystieker dan in de versmelting van natuur
en liefde bij de waarlijk sublieme scène van
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‘Winterstürme wichen
dem Wonnemond;
in mildem Lichte
leuchtet der Lenz.’

Dat is de eerste Charfreitagszauber van Wagner en hoeveel meesleepender,
vervoerender dan die van Parsifal! O, daar is Wagner wel werkelijk de magiër op de
menschen van heden, die hij was op de menschen van het vorige geslacht. En men
bejammert het, dat hij na zulk een bedrijf, waar de teederheden van Sieglinde,
virginaal, nauwlijks ontloken en zoo bloeiend van emotie, wilde extases zingen,
gelijk Wagner ze nooit meer verzon, zich begeeft in de steriele kronkels van de
Wotan-handeling, welke nooit meer deze directe aangegrepenheid bereikt.
Voor de Ned. Opera zal de Walkure moeten worden, wat de Duivel in de Vrouw
voor Royaards is: een gemakkelijk stuk om op reis te gaan, zonder koor en met een
beperkt aantal personen. Het orchest kan bij de Ned. Opera natuurlijk niet de
Nibelungen-bezetting hebben, doch dat deed den klank en de indrukken weinig
kwaad. Albert van Raalte heeft het buitengewoon virtuoos gedirigeerd; ik kreeg de
overtuiging van meesterschap en van een sterk medegevoel met de muziek. De regie
van Engelen geeft geen vliegende paarden gelijk de Wagner-Vereeniging, maar echte
vlammende vlammen, gelijk de Wagner-Vereeniging niet geeft en de Feuerzauber
was een zeer imposant slot. Onze Rotterdamsche correspondent heeft trouwens de
verschillende medewerkers reeds gewaardeerd. Zou ik mej. Liesbeth Meissner (die
Edith Walker a l s s t e m verre overtreft) een beetje rijziger gebaar en meer adel,
meer voornaamheid in de uitdrukking van leed mogen raden? Hare actie, welke wat
soepeler en verveuzer moet worden, is het eenige wat haar belet Edith Walker geheel
te overtreffen. Een zoo schitterende zangeres als Meissner kan haar doel niet hoog
genoeg stellen. Wij hebben ook de teedere Horneman bewonderd als Sieglinde,
Helvoirt Pel als Wotan en het behoeft niet gezegd te worden, dat deze drie reeds
genoeg zijn voor een buitengewoon succes.

[De Parodie en de nieuwe schrijvers van de programmatoelichtingen:
Henk Oyens en Curt Rudolf Mengelberg]
In het programma van 1 Nov. is nu ook Dirk Schäfers Javaansche Rhapsodie verheven
tot parodie en volgens een interview met den auteur, dat daar gepubliceerd en zelfs
gedateerd wordt (17 Oct. 1917) heeft Schäfer ‘ditmaal’ (dat was in 1904!!) zijnen
‘spotlust den teugel laten vieren’ over den stijl van Debussy en de Fransche school.
Zoo iets leest men met verbazing. Ik heb de Javaansche Rhapsodie nooit hoog
getaxeerd, niet hooger dan onze nationale collectie van andere Rhapsodieën en St.
Nicolaas-liedjes. De gamelan-melodie was van Otto Knaap, (wat deze mij 't vorig
jaar schreef) en de instrumentatie had een aardig Berlioz-coloriet. Dit zal voor mij
hare waarde ook blijven (parodie of niet), want indrukken gaf het stuk me nooit. Het
schijnt mij echter toe, dat Schäfer beter had gedaan, met zijn mond te houden over
den parodistischen kant, die ‘onbevroed is gebleven’. Wanneer er Nederlandsche
componisten zijn, die door machteloosheid en hunne bekende schoolmeesterij niets
voortreffelijks kunnen voortbrengen (dat meer dan tien jaar stand houdt) dan behoeven
zij het niet te maskeeren achter die soort van schijnheilige geblaseerdheid, welke
hier Parodie heet. Wanneer we nog tien jaar leven bestaat de heele Nederlandsche
muziek uit Parodie en dat lijkt mij geen aangenaam prospect. Zoo Wagenaar er niet
in slaagt een origineele noot te vinden, laat hij dan met zijn parodistische handen
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afblijven van Wagner, Verdi, Mahler, Strauss; zoo Schäfer vindt, dat zijn muziekje
reeds leelijke oogen en ganzepooten krijgt, laat hij dan niet komen vertellen, dat 't
een parodie geweest is van Debussy. Wij riskeeren immers, dat hij over een maand
komt openbaren, dat zijne sonates eene parodie zijn van Brahms en Franck. Wij
riskeeren ook, dat de muzikale parodie in Holland eene manie wordt. Laten de heeren
liever wat goeds en wat origineels scheppen in plaats van met domme barbaren-koppen
grapjes te verzinnen over de verschillende stijlen der verschillende naties. Wat zouden
wij voor een cultuur hebben, als onze tooneelkunst, onze letterkunde, onze architectuur
er slechts op uit was om parodietjes te maken van Europeesche meesterwerken?
Denken de musici, dat het hun geoorloofd is en dat zij er ook nog hun armzalig figuur
te redden? Machteloozen zijn het en zij moesten zich liever schamen.
De schrijver van dit interview met Dirk Schäfer blijkt een der nieuwe redacteurs
te zijn van het programma-boekje. Ik heb er een paar jaren lang op aangedrongen,
dat de onderwetsche onzin van Wouter Hutschenruyter vervangen zou worden en
men geeft ons nu ter bevrediging twee pas-geboren schrijvers, wien het niet aan
fantasie ontbreekt. De eene is H.O. (Henk Oyens), de ander C.R.M. (Curt Rudolf
Mengelberg). H.O. schreef onlangs over de zesde symphonie van Dopper dat ‘dan
ditmaal Polyhymnia geen tragischen cothurn droeg, maar het lagere laarsje der
comedie.’ - ‘Men mag derhalve verwachten’, volgt natuurlijk op deze uitspatting.
Over Schäfer schrijft H.O., dat hij met rappe vingeren (natuurlijk niet vingers),
spiegels verbreekt en dat hij voor ons oprijst ‘als een reus die met rotsblokken waagt
te jongleeren’ en dat zijn tijd ‘door de vier-en-twintig voortvluchtige uren’ (houdt
de dieven) ‘heengeeselt de kleine en groote bedrijven des daags’. C.R.M. (veel beter
overigens) schrijft, zooals men weet, over ‘onbekommerde meteoren.’
Er schijnt ruilhandel gedreven te worden met den stilist S. Bottenheim. Het
Concertgebouw zegt B. w a t hij schrijven moet, B. leert Het Concertgebouw, h o e
men schrijven moet. Men zorge vooral, dat het wegblijven van Hutschenruyters
artikelen geen verlies wordt!
Dit alles omdat het concert zelf minder aanleiding gaf tot eene bespreking. Evert
Cornelis speelde met zijn klein orchestje weer de Negende van Haydn. Waarom altijd
de Negende van een auteur, die er Negen en Negentig (meer nog) geschreven heeft?
Berlioz vergeleek Haydn reeds met een pastoorskater, die tevreden doet alsof hij
niets kwijt is, en denkt iemand, dat deze Negende (die àlles kwijt is) sinds interessanter
geworden is, en vooral, dat men haar d i k w i j l s kan hooren?
Joh. Herbschleb vierde zijne vijf-en-twintig-jarige medewerking aan het orchest.
Hij speelde het bekende concert van Tartini en kreeg zeer vele kransen en bloemen.
Gesproken wordt er nooit bij deze gelegenheden en het applaus had alles te vertolken.
Wat het ook deed. De tweede helft van het programma bestond uit Nederlandsche
Parodie: fragmenten uit Wagenaars Doge en de Javaansche Rhapsodie van Schäfer.
En ik heb alles gemeld, wanneer ik niet verzwijg, dat de heer Marix Loevensohn
kans zag in den korten cello-solo van Haydn's menuet heele series noten op de a-snaar
te doen mislukken. Zoo iets mag niet voorkomen; dan heeft de heer Loevensohn
zijne rol over te geven aan een onzer andere voortreffelijke cellisten.

Seroen - Cornelis [Déodat de Sévérac, Daniël Ruyneman, Joseph
Guy Ropartz, Debussy en Chabrier]
Twee noviteiten voor piano: ‘En Languedoc’, eene suite van Déodat de Sévérac en
de bij Alsbach pas verschenen sonatine van Daniël Ruyneman.
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De Sévérac, in 1873 geboren, was een der eerste leerlingen van Vincent d'Indy's
Schola Cantorum en geldt ook voor een der begaafdste jonge Franschen; zoo is hij
tenminste uitgeroepen door Pierre Lalo in de Temps op het thema: ‘Son oeuvre sort
de la nature; elle est pleine d'odeur du terroir, on y respire le parfum du sol.’ De
aarde, uitgedrukt in muziek, ademt wel overal eenerlei bedwelmingen, en niet omdat
ik Languedoc, zijn geboorteland nooit zag, zal ik dus tekort schieten in waardeering.
De Sévérac componeerde in een minimum-tijd eene aanzienlijke hoeveelheid groot
en klein werk, hij kon zich bovendien de weelde permitteeren eene heele
symphonische suite te verliezen in de omnibus Batignolles-Clichy-Odéon, gelijk in
Octave Séré's Musiciens français vermeld slaat. Doch van dit uitgebreide oeuvre is
bijna niets gepubliceerd. Zooals hij nu echter geïntroduceerd werd door Evert Cornelis,
schitterend en buitengewoon virtuoos, durf ik hem nòg niet bewonderen. ‘En
Languedoc’ is zeer lang; in rythme, tonaliteit en melodie toont het nauwelijks eenig
karakter; couleur locale heeft De Sévérac niet willen gebruiken; het interessante van
het werk ligt in eene andere kleur: de kleur van Debussy. Dat de componist leerling
is van de Schola Cantorum kan men merken aan het volmaakte ontbreken van elk
idee. D'Indy leert zijnen adepten immers niet werken met ideeën, doch met formules.
Het was eene lichte teleurstelling. En ook de Sonatine van Ruyneman, welke aan
Cornelis is opgedragen. Als Ruyneman zóó doorgaat, mag men hem opgeven. Zóó:
nu reeds een biograafje te hebben, dat hem in slecht geschreven Fransch het hoofd
op hol brengt; zóó: muziek pretentieus te noteeren op drie balken, welke logischer
en zuiniger op twee zou staan; muziek te noteeren op één balk, die op twee thuis
hoort; zóó: een zoetig stukje, waarnaast een intermezzo van Leoncavallo hemelsche
kunst genoemd moet worden, te vergewichtigen, met prul-verzen van dit allooi:
‘Nu ga ik zingen
en bloemen geven
en oude wijn.
Ook edel,
veel edel.
En moe gaan vertellen
van veel, die vergingen.’

gestorterde onzin door H.C.A. van Booven; zóó: door muziek te gaan schrijven
zonder maatstrepen (allang verouderd procédé), zonder voorteekening (dito) en
zonder sleutels (dito-middeleeuwsche truc) gelijk hij nu verzonnen heeft om zijne
drie Chineesche liederen curieus te maken; en vooral zóó: door te weinig artistiek,
te weinig persoonlijk zijn thema's te kiezen; het stukje met de
H.C.A.-Van-Boovensche vaerzen is toch een beetje te sentimenteel, tè
Tschaikowsky-Schumann-op-hun-slechtst; de werkelijk kortademige inhoud der
andere deelen wordt tè dikwijls herhaald, te zorgeloos gevarieerd; en dan dat
onbezielde, doellooze methodische manoeuvreeren met de toonsoorten, gelijk dat
gebeurt in het eerste deel! Op vijf balken genoteerd zou dat nog niet interessant zijn
en Ruyneman mag Cornelis danken voor de auditie. Ik hoop ten minste, dat hij
getoond heeft, hoe monotoon hij werkt; monotoon van rythme, van kleur, van
harmonie, van melodie. Ik heb dezen avond met genegenheid de suite herdacht van
Alex Voormolen, welke zooveel moderner en zooveel levender klinkt.
Wat Berthe Seroen zong, was bijna alles noviteit. Wij kennen nu ook J. Guy
Ropartz met vier Poèmes, naar het Intermezzo van Heine. Zoo voorgedragen en
geënsceneerd, subtiel, tooverachtig, met alle ondergrondsche bedoelingen van den
tekst, zijn ze haast mooi, hoewel noch de vinding, noch de factuur van Ropartz boeien.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Doch waarom ze niet te prijzen als ongeëvenaarde voordrachtskunst? Seroen, met
hare prachtige, meesterlijke intonaties, Seroen, verzonken in den tekst en in de muziek,
heeft in deze steriele liederen nog ontroerende accenten gelegd. Haar Debussy's
waren goddelijk en superbe. Het Mallarmé-sonnet (‘Princesse! à jalouser le destin
d'une Hébé’), ironisch, geestig en geraffineerd gecomponeerd, kan niet voortreffelijker
gezongen worden, noch verfijnder uitgebeeld. Ook het Zondagsstuk (‘Dimanche sur
la ville’ uit de ‘Proses lyriques’) was meesterlijk van zang en plastiek. De Ballade à
Notre-Dame (tekst van Villon) had eene koele, blanke en pieuse ingetogenheid, de
andere ballade van Villon (Des Femmes de Paris) de hoogste vroolijkheid in scherts
in toon en in accent. Dat is geest. Dat is veelzijdigheid. De twee grappen van Chabrier
(de echte charmante, komische en sanguinische Chabrier), ‘Les Cigales’ en ‘Pastorale
des Cochons roses’, waren amusement en farce, maar van tienmaal hooger orde dan
onze nationale parodieën tot dusverre konden bereiken. En naast deze twee schitterend
gezongen grappen stonden nog teedere en amoureuse liederen van Chausson, ‘Les
Couronnes’ en Sérénade. Niet erg vermeldenswaard, doch dit ligt aan het fatum, dat
ons van de Fransche auteurs altijd het allerbeste doet vergen. Reger immers heeft
nooit een lied geschreven, dat met de Sérénade italienne vergeleken kan worden.
Het geheele programma is toegejuicht met veel enthousiasme en bloemen. Seroen
had te lijden van het koortsige najaar, hoorde ik, doch het was nauwelijks te merken:
een tikje te zware ademhaling. Zij moet meer concerten geven, zooveel te minder
last zal zij hebben van tegenspoed. Evert Cornelis noemde ik verleden Zaterdag pas
onzen besten pianist en zijne begeleidingen waren weer magnifiek. Het verwondert
me evenwel, dat hij hééle cahiers van Debussy, van Ravel, van Albéniz, van Gabriel
Fauré ongespeeld laat liggen. Dat hij Ruyneman voordraagt, is uitstekend; maar bij
Déodat de Sévérac, gaan de meesterwerken vóór.

[Mozart, Ouverture Le nozze di Figaro, Eugène d'Albert,
Celloconcert en Beethoven, Zevende symfonie]
Men hoorde met genoegen de ouverture van Figaro's Bruiloft. Het vol orchest speelde
in half-tinten, de precisiteit, waarmee de vlugge passage-noten door het ensemble
ritselden was even bekoorlijk van de machinale als van de psychische zijde. Als men
zulk een subtiliteit van samenspel kan bereiken, doet het er niet toe of de gracieuse
Mozart-muziek door vijfhonderd of door vijf-en-twintig man gemaakt wordt. Het is
alleen jammer, dat men 't repertoire uit den tijd niet wat varieert. Mozart was immers
niet de eenige opera-componist zijner eeuw?
Gaillard trad op met het cello-concert van Eugène d'Albert. Ik heb Gaillard in
langen tijd niet hooren spelen met zooveel zekerheid van streek, vastheid van toon
en vaardigheid van vingers; hij miste geen noot en bij de flageoletten heeft zijn arm
nauwelijks getrild. Hij vat de muziek natuurlijk degelijk op en heeft niet die mobiliteit
van geest en van ziel, welke direct tot de ontroering brengt. Een gedicht roept dikwijls
om een musicus, maar een compositie schreeuwt altijd om een dichter, ze mag zoo
goddelijk zijn als ze wil. Diviene eigenschappen heeft het cello-concert van d'Albert
niet, doch het is dankbaar voor den speler en dankbare muziek heeft immer
duizend-en-een teederheden, gevoeligheden en zwakheden voor den hoorder. Zij is
boordevol van romantiek; zij smacht van onderen tot boven en als het hoofdthema
in het laatste deel verbreed triomfeert in hoorns en trompetten, dan smacht ze ook
nog grandioso om eventjes later weer treurig te smachten in de hobo. Eigenlijk blijft
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het stuk een beetje overal hetzelfde en het eenige moment, dat geïnspireerd lijkt en
ook gezichten oproept, is de mooie inleiding met de arpeggio's van den solist.
Gaillard had een groot en welverdiend succes. Mengelberg is nog niet heelemaal
in actie, schijnt het. Binnen zeer korten tijd tweemaal de zevende van Beethoven
schijnt bijna buitensporig, vooral wanneer men het gevoelen van Berlioz deelt, dat
sommige hoofdthema's van dit werk tè jolig en tè gemakkelijk zijn. In ieder geval
komen de noviteiten, welke men gedurende September zou voorbereiden, niet als
een stortvloed.

Fiedemann-Quartett [Gösta-Berling-rhapsodie van Paul Juon,
Strijkkwartet op. 30 van Tschaikowsky en Piano-kwintet op. 81 van
Dvorak]
Het ‘Fiedemann-Quartett’, nog niet voorkomend in onze concert-annalen, is
samengesteld uit onbekende namen. Het speelt niet goed en het speelt niet slecht.
Zij forceeren den stok tot een ruigen, schralen toon, welke aan de punt en aan den
slof bijna altijd krast; de kleur is blikkerig. Zij geven een zeer middelmatig
ensemble-spel; de simpelste pizzicato komen er ongelijk uit en bij een gewonen
unisono vliegen er in een der partijen altijd splinters af. De voordracht der nieuwe 4
helt over naar het dilettantisch appassionato; hunne expressieve crescendo's zijn
smakeloos; het is een mengsel van bluf (zij zullen denken ‘vervoering’) en
lacrymogene huilerigheid. Het mist zoowel beschaving als technische afzondering.
Steeds vliegen de splinters er af, het meest wel bij den aanvoerder professor
Fiedemann. De altist Boris Kreyt lijkt de beste.
Het ‘Fiedemann-Quartett’ is dus eer slecht dan goed te noemen. Het schijnt echter,
dat zoo'n vijfde-rangs ensemble in ons land altijd wel een clubje vindt om het op
sleeptouw te nemen. In Den Haag de Kamermuziekvereeniging; hier de
‘Amsterdamsche Kunstkring’. Ik begrijp het van geen van beide, doch het minst van
de A.K., die Roomsch-Katholieke beginselen zegt voor te staan. Wat is er voor
Roomsch-Katholieks in zoo'n programma of zoo'n uitvoering? Is het kwartet van
Zimmermann minder R.K.? Of als dat geen overweging is (goed) waarom moet eene
vereeniging hier altijd minderwaardigen buitenlandschen muzikanten een aardig
zaaltje en een aardig contract bezorgen? De A.K. zou een betere daad verricht hebben,
wanneer hij het Concertgebouw-sextet of de Madrigaal-vereeniging geëngageerd
had.
Het programma bestond uit de Gösta-Berling-rhapsodie van Paul Juon (men moet
een musicus zijn om over dat boek een rhapsodie te schrijven en Juon schreef er 2
over!), het strijkkwartet op. 30 van Tschaikowski en het Piano-kwintet op. 81 van
Dvorak. Mevrouw Vera Press-Maurina van het vroegere Russische trio, dat het laatst
hier was in 1912, speelde de piano-partijen. Zij maakte het ensemble niet homogener
en ook haar aanslag en laksche rythmiek konden niet boeien.

[Mahler, Eerste symphonie – Liszt, Pianoconcert in Es (solist Vera
Schapira) en Les Préludes]
Liszt schreef zijn piano-werken voor zichzelf. En hoe zou Liszt, die alle
physionomieën heeft gehad (Van Romeo tot Abbé), die niet minder vrouwen heeft
bemind dan Henri IV, Liszt, wiens aantal onwettige kinderen (wettige had hij niet),
voor zoover gecontroleerd kon worden, door de Duitsche wetenschap is vastgesteld
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op 54, Liszt, die in zijn heele eeuw thuis was, in de Zigeunerkampen evengoed als
in Weimar, waar zijne en Wagner's Muziek de Letteren van Goethe hadden opgevolgd,
Liszt die met alle kunstenaars van alle kunsten, en de negentiende eeuw had er eene
statige rij, is omgegaan (Liszt in ieder opzicht het tegendeel van den historischen
lakei-notenkraker, dien de kleine Duitsche hoven gekweekt hadden), hoe zou deze
Liszt, met al zijne grandioze eigenschappen, in het Es-groot-concert den solo-triller
gespeeld hebben, welke daar een paar bladzijden duurt?
Anders dan mevrouw Vera Schapira. Romantischer, poëtischer. Hij zou er wat in
gebracht hebben óf van den Romeo óf van den Abbé. Die triller moest gaan leven.
De eene maal anders dan de andere, maar hij zou altijd een subtiel fantasma zijn;
een bewogen geluid, geen noot. Waarom anders die niets-zeggende, vervelende en
voor den executant niet moeilijken triller? Om uit te rusten? Neen - rusten genoeg
in dit concert. Alleen om te betooveren op eene heel origineele en vereenvoudigde
manier.
Voor dergelijke finesses zijn de tegenwoordige pianisten niet meer toegankelijk
en waarom respecteert men de tegenwoordige pianisten eigenlijk? Bij zoo'n triller
zet mevrouw Schapira een paar vingers machinaal in beweging en zij trillen de noot
als een goed motortje, tot het wordt stop gezet. Zonder fantasie, zonder nuance. Kan
ik dat prijzen? Kan ik prijzen, dat zij met eene behaaglijke zekerheid de hàlf-walsende
scherzandi speelt, dat zij met een ‘krachtigen aanslag’ maar zonder geest en zonder
evocatie, zonder de minste panache het voortvarende hoofdthema reproduceert?
Romantiek is niets dan roman in het nuchtere en reëele leven; het leven gespeeld als
eene rol. En een nuchtere reëele pianist, voor wien pianospelen de eenige rol is, kan
zich niet wagen aan romantiek. Wat de noten betreft zal ik mevr. Schapira niet te
kort doen. Zij geeft ze met zelfbewustzijn, met vastheid, met routine en met
virtuositeit. Maar dat maakt het pianoconcert van den legendairen toovenaar op 't
kantje af van onbeduidend en leeg.
Mengelberg dirigeerde de eerste symphonie van Mahler en Liszt's ‘Préludes’,
beiden in eene onnavolgbare orchestrale vertolking. Voor Mahler moesten vijf jaren
geleden nog lansen gebroken worden en nu reeds is hij opgenomen in den Godsvrede.
Hij had dus niet zoo erg revolutionnaire eigenschappen, de Meester. En met schrik
denk ik er aan, hoe het zal zijn, als er wederom tien jaren verstreken zijn en ik dan
nog de criticus ben van deze symphonie, welke nu reeds in den Godsvrede leeft. Het
schijnt, dat de oorlog ons allen innerlijk wèl vele jaren ouder heeft gemaakt. Voor
de Préludes had ik altijd een zwak en nu zag ik overal technische leegten, leegten in
de expressie. Het ging me als met een roman van George Sand, een tooneelstuk van
Victor Hugo, dat men voor de curiositeit nog eens opneemt. Hier en daar een mooie
bladzijde, een mooie scène, als geheel - wat eenmaal meesterwerk was - verouderd.
Het is soms treurig, wanneer men veroordeeld is t e l e v e n . Met Mahler ging het
me bijna ook zoo. En waar zijn de nieuwe auteurs, die onze nieuwe verlangens stillen?
Over den jongen man, die nu als derde redacteur aan het programma schijnt
toegevoegd (men bevredigt mij in dit opzicht gewoon-weg vreeselijk) en die in de
terminologie van Verwey en ‘De Beweging’ Liszt niet ‘gebonden’ vindt - alsof Liszt
eene saus was - den volgenden keer. Mij dunkt echter nu reeds dat het Concertgebouw
zijn programma niet open moest stellen voor divers en haast onverstaanbaar geleuter
over ‘herwordend geestesleven’. Dat Verwey een artikel, een vers, eene critiek
opneemt zoodra daar het woord ‘gebonden’ of ‘gebondenheid’ in voorkomt, behoeft
voor ons, musici, geen maatstaf te zijn. Alleen héél enkele letterkundigen immers
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zijn in staat den ‘gebonden’ Verwey met waardeering te lezen en dan nog - hoe
critisch! en wat voor letterkundigen!

[Minnie van Velzen en Vera Schapira in werken van Weber – Ravel,
Daphnis et Chloé suite nr 2 o.l.v. Mengelberg]
Men zei, dat ze bij Mengelberg uit de gratie was, juffrouw Bonger. Men praatte er
over in de tram en overal. Het zou ook een gewichtig feit geweest zijn in de
muziek-wereld. Zie eens, heele rijen zangeressen wachten tot ze ‘aan de beurt komen’.
Ik zou er een dozijn voortreffelijke kunnen noemen, die wachten, wachten, terwijl
juffrouw Bonger, om welke reden weet niemand, àlle beurten heeft afgepacht voor
hare leerlingen. En zij levert zoo weinig af; want het kost tien gulden de les (ja, ja..)
en dan schijnt het lang te mòèten duren. Niemand (behalve Duitsche zangeressen)
komt ondertusschen op het Concertgebouw-podium, dan wat juffrouw Bonger heeft
afgeleverd. O, het is heel treurig, belachelijk treurig. Alles wat adem heeft moet naar
juffrouw Bonger. En begrijpt ge nu, dat er over gepraat werd, toen het gerucht ging
(dat gerucht kwam eenvoudig wijl mevr. Dora Zweers-De Louw een keertje mocht
zingen) dat juffrouw Bonger uit de gratie was?
Maar het is niet zoo en vanmiddag ging het in de foyers, in de gangen, onder de
portieken weer over niets anders dan over het looze gerucht. Het is inderdaad
belachelijk treurig. Al-weer hetzelfde gevalletje: òf Duitschers, òf leerlingen van
juffrouw Bonger. Wanneer zij met hare in-de-gratie, met hare tien-gulden-de-les
(soms wel méér) met hare kostbare paedagogie maar wat praesteerde. Als zij maar
afleverde. Als zij maar niet zooveel verprutste. Want zou er wel iemand geweest
zijn, die op het nieuwe Bonger-product, mej. Minnie van Velzen, niet wat te critiseeren
had: moeilijk en heesch in de hoogte, dun stemmetje, hard geluid, overdreven
uitspraak (een medeklinker aan 't eind van een woord komt altijd ridicuul achterna
gesukkeld en geblazen) middelmatige coloratuur, weinig sentiment, burgerlijke,
zoetsappige voordracht een hoop ongelijke timbre's, en altijd zoo schraal, zoo
schraal.... Het zou nog aan te vullen zijn, want ik citeer slechts voor de vuist. Minnie
van Velzen had gerust vijf jaren (tien gulden de les) kunnen wachten.
Waarom moest zij eigenlijk eene opera-aria, de groote aria uit Freischütz zingen?
De opmerking ligt immers voor de hand, dat wij bij de Ned. Opera minstens drie
zangeressen hebben (Meissner, Ligthart en Horneman) die dat twintig maal beter
doen dan deze leerlinge. Is 't billijk, dat zulke kunstenaressen op ‘hare beurt’ moeten
wachten? Is dat werkelijk het dilettantisme en de autocratie niet te ver gedreven?
Maar er schijnen geen goediger schapen te zijn dan zangers en zangeressen. Geen
enkele leerling van juffrouw Bonger kon het tot een redelijke critiek brengen en toch
laten zij er zich heen sturen. En zij die weigeren om door Mengelberg als kinderen
en beginnelingen gestuurd te worden naar deze leerares, wier onbekwaamheid heel
erg moet zijn, blijven zonder kikken hunne beurt afwachten. Ik zou van deze
slachtoffers (èn zij, die weigeren, gratis mee te zingen in het Toonkunst-koor) wel
eens een juist getal willen geven. Dergelijke clique-geest heeft niet de minste
levensvatbaarheid en valt alleen te verwenschen.
Van mevr. Schapira is het nieuws nu afgekeken. Hare rappe vingers, hare energieke
armen, hare altijd spiegelgladde loopjes zullen den langsten tijd geboeid hebben
waarschijnlijk en de helft der hoorders dacht zonder twijfel reeds, dat zij ons te veel
tijd kostte. Het is eene specialiteit der tegenwoordige virtuozen, dat zij niets
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phenomenaals hebben. Me dunkt zelfs, dat ze erger dan alle anderen genivelleerd
zijn door het leven, dat over 't algemeen genivelleerd heet.
En meer nog dan een groot impresario als Schürmann dat beklaagt (hij jammert
over het verdwijnen der èchte sterren in de hoop onechte, alsof de laatste luister der
wereld met hen is weggeschemerd) meer nog mocht de criticus of het publiek klagen.
Zij bezitten geen persoonlijkheid, al deze virtuozen; zij zijn allemaal dezelfden of
men de een hoort of de ander. Zij zijn ook hopeloos vervelend. Hoe kan het ook
ànders? Zij hebben geest noch persoonlijkheid en hetgeen zij voordragen behoort tot
de derde of vierde klas wat de schoonheid aangaat. Het concertstuk van Weber, dat
Schapira speelde, behoeft niet hooger aangeslagen te worden dan een oppervlakkige
potpourri. Een goede paraphrase over Guillaume Tell of De Hugenoten (Liszt zal er
wel eene gemaakt hebben), ware veel boeiender. Weber had nog wat ongebruikte
melodieën liggen en componeerde er dit concertstuk van, dat maar èven superieur
is: bij het marschje. De rest is allemaal mislukt italianisme, dat naast Rossini heel
grof zou lijken. Een deel van het geachte publiek kwam echter nog een oogenblikje
tot hoogere verbazing: toen mevr. Schapira de glissandi speelde. Wat moeten deze
menschen in verrukking liggen, als de daghit 's-morgens de piano-toetsen wat hard
afstoft. Dat zijn van die gevalletjes om besproken te worden in ‘Tooneelleven’ of
‘Het Tooneel’ welke (uit jaloesie natuurlijk) het concertpubliek wegens zijn ietwat
kinderlijk en onbeschaafd snobisme gaarne in de maling nemen.
Jaloersch mogen alle kunsten op de muziek zijn met recht. Nog géén winter was
het Concertgebouw zoo overvol (het wordt heusch te klein) als dit jaar. Zou de roem
van Mengelberg weer gaan stijgen? Zijne vertolking der tweede suite van Ravels
Daphnis en Chloé was het waard. Wanneer een defect aan het orgel (het bleef
doorklinken) bij het einde niet iedereen in de war gebracht had, was het een succes
geworden. Het spijt me, dat hij weer voor eenigen tijd op reis gaat om in Frankfort
met een orchest van afgekeurden te werken. Wat drijft hem? Terwijl wij hem allen
voor Amsterdan expansiever en actiever wenschen en terwijl 't hier toch waarlijk
prettiger musiceeren is!

[Richard Strauss dirigeert zijn Don Juan, Till Eulenspiegel en de
slotscène uit Guntram, Selma Kurz en Leo Slezak solisten in Weber,
Mozart en Meyerbeer]
Het geheel maakten een vreemden, kermisachtigen indruk en al de voornaamheid,
welke onze Amsterdamsche concerten kenmerkt, ontbrak. Een tekort aan
belangstelling (er waren slechts circa 600 plaatsen v e r k o c h t en wat beteekent dit
op de 2200, welke het Concertgebouw bergt!) was oorzaak, dat de zaal gestopt moest
worden met honderden vrijbiljetten. Een triller der zangeres, welke twintig seconden
duurde, voldeed om deze hoorders op te winden tot een gehuil, een gebrul, dat ik
nog nooit heb bijgewoond, en een gestamp, dat de stofwolken door de lucht joeg.
Daar was verder het voor ons heel ongewone gezicht van den impresario Zuckermann,
die, altijd handen klappende, altijd achter zijne dierbare solisten aankuierde en zoo
eene waarlijk ridicule claque vormde. Daar was de satijnen sleep der coloratuursche,
welke zelfs voor hier de mode een paar jaren nasukkelde. Daar was Leo Slezak.
Werkelijk, de impresario Zuckermann mag beweren, dat zijn Slezak de grootste tenor
is van Europa: hij reikte nog uit boven Strauss, op het dirigentenbankje, Strauss, die
rijzig en rechtlijnig is. Een opperman. En wij zien te weinig van deze oppermannen
met zulke blonde, lachende koppen van engelen uit de Renaissance, - koppen die
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altijd iets te groot zijn - om niet eerst aan hem te moeten wennen. Maar het lukte
niet. Elken keer als die reus, met wien de natuur een grapje uithaalde, toen ze er een
tenor van maakte, zijne keel opzette en teeder deed, aandoenlijk deed, lyrisch deed,
met zijn immens metalen daverend geluid van tien trompetten, kreeg men zin om te
lachen. Zoodat wij lachten om den teederen opperman, die in onze cultuur niet thuis
hoort. Daar was het programma.... ook al weer niet zooals onze min of meer verfijnde
Nederlandsche smaak het wenscht. De Huon-aria uit Webers Oberon (‘Die Ehre rief
mich zum Schlachtgefild’) is eene zeer verbrokkelde, slechte en verouderde
compositie. De slotscène uit Strauss' Guntram, een jeugdwerk, is pure Wagner-copie
en heel onbelangrijk. De drie liederen van Strauss, smakeloos en dik gezongen door
den reus, (‘Ich trage meine Minne’ - ‘Ständchen’ en ‘Heimliche Aufforderung’) staan
zóó vol banaliteiten en goedkoope wendingen, dat ik ze een gewonen Hollandschen
componist nauwlijks zou durven toedichten. Dat alles bij elkaar genomen, was te
veel naar onze begrippen om te spreken over een avond van schoonheid en van stijl.
Het was barok op het smakelooze af.
Leo Slezak ziet er uit alsof het zijn beroep is met de halters te werken en zingt ook
zoo. Zijn mezza voce klinkt nog gelijk een trompetstoot en voor 'n fortissimo van
dezen zesvoetigen Lohengrin, Tannhäuser, Faust (etc.) moet de zaal driemaal grooter
zijn. Wanneer dit fameuze en ontzettende omroepers-geluid aanbiddelijk en
vereerenswaardig is, aanbid en vereer dan; ik zal niet meedoen en beschouw hem
liever van de comische zijde. Ik zou ook niet gaarne leven in een land, waar zulk een
parodistische figuur geëerd wordt. Zijne techniek is niet buitengewoon en de psyche
staat me te dicht bij de liedertafel.
Selma Kurz is buitengewoon. Dat zij niet absoluut volmaakt gezongen heeft en
sommige tonen niet die blanke kleur en juisten klank kregen, welke men wenschte,
moet verklaard worden uit vermoeidheid of uit eene indispositie wegens den mist
en de vochtige lucht. Zij heeft in ieder geval het talent om absoluut volmaakt te
zingen. Zonder éénig te zijn trouwens. Wij herinneren ons immers Gertrud Förstel,
die ook de fluit-aria zong van Händel en niet minder voortreffelijk. Mij heeft Selma
Kurz getroffen met enkele zeer verrukkelijke flautato-tonen in de Rosen-aria uit
Mozarts Figaro, zoo verregaand kristallig, zoo immaterieel, zoo schimmig, dat zij
doordrongen tot het hart. Bovenmate bezield zong Selma Kurz overigens niet, anders
zou zij den triller niet tot twintig seconden behoeven te rekken om haar publiek te
metamorphoseeren tot bezeten woestelingen.
Richard Strauss dirigeerde. Hij was nog meer ‘Weltabgewandt’ dan ik hem reeds
beschreef het vorig jaar. Hij bekommert zich nu nauwlijks nog om het orchest, geeft
onmerkbare teekens of heelemaal geen teekens en slaat nauwlijks zijn maten. Hij
was nog meer magiër dan het vorig jaar. Want alleen een groot en machtig magiër
als Richard Strauss kan een orchest in één dag andere kleur, andere psyche, andere
rythmiek geven. Het is wonderbaarlijk en het is een geluk om 't te zien, hoe Strauss
ons orchest latiniseert, zonder moeite, zonder inspanning, alleen met zijn licht,
zwevend, nergens nadrukkelijk gebaar. Hij is een goddelijk meester der half-tinten
en nimmer hoorde ik de hobo-melodie uit Don Juan zoo streelend omfloerst door
het verliefd mijmerend geluid der donkere strijkers. Hij is ook een goddelijk meester
der fortissimo's. Hij maakt ze nooit barbaarsch, nooit topzwaar, nooit schreeuwerig,
nooit log. Hij houdt ze transparant; het coloriet blijft hel, sterk, zonnig; hij maakt het
niet hard en niet brijachtig; hij houdt 't mooi, klaar, warm en doorzichtig. Ik hoorde
pàs Till Eulenspiegel van Mengelberg en nu van Strauss. Alles wat Mengelberg met
twee gebalde vuisten uit zijn soepel orchest meent te moeten donderen, lokt Strauss
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met een subtielen en lichten handwenk. Alles wat Mengelberg verbanaliseert tot
lompe rythmen, tot grof-humoristische effecten, tot dikke, waggelende gestalten,
verheft een simpel gebaar van Strauss tot superieuren scherts, tot zacht-stralenden
klank, lenige melodie. Till Eulenspiegel is geen eerste-rangs compositie, maar 't was
ontroerend haar zoo licht, onbevangen, dartel en jeugdig, zoo veder-licht, zonnig en
òn-sentimenteel te hooren van den componist. Mengelberg doet natuurlijk altijd wat
Strauss nooit doet en in plaats van in Frankfort zijn orchest van afgekeurden, voor
een repertoire-stuk te gaan drillen, had hij beter gedaan met hier bij Richard Strauss
eene les te nemen in den goeden smaak, dien hij ons geheel vervreemd heeft; een les
in de magie en de eenvoudige en prachtige schoonheid van het dirigeeren a l s e e n
kunstenaar.

[Beethoven, Pastorale en Rimsky-Korsakow, Shéhérazade o.l.v.
Cornelis Dopper]
Bij de Pastorale en bij Shérérazade van Rimsky-Korsakow is niet méér noodig dan
een korte notitie. Men zou de Pastorale wel eens een jaartje willen zien rusten maar
het is nu eenmaal de gewoonte, dat de Negen symphonieën van Beethoven haar
jaarlijkschen toer maken. Met de 9 van Bruckner, de 9 van Mahler, de 4 van
Schumann, de 4 van Brahms, de honderd-en-zooveel van Haydn en Mozart zou 't
een aardige automaat kunnen worden. De muziek verliest dan op den duur wat van
haar verrassingen, van haar eeuwige jeugd, doch daar komt 't niet zoo erg op aan.
Shéhérazade onder Cornelis Dopper is niet heelemaal een meesterwerk. Hij dirigeert
het begin alsof 't het openingskoor ware der Matthäus-Passion, zwaar-op-de-hand
en grootsprakerig, hij maakt 't lang en eentonig. De rest loopt beter, al wordt 't nog
niet Oostersch, niet duizend-en-een-nacht, en al ontbreekt aan zijne leiding dan ook
alle verdere fantasie en hoogere geest, waarmee men melodieën en melopeeën eene
atmosfeer schept. Doch deze rest is pittoresk en nieuw genoeg gecomponeerd om
zelfs onder Dopper, die soms heele moeilijke zwemtoeren scheen te verrichten, een
meesterwerk te heeten. Men zou 't wel eens willen hooren uitgevoerd door een man
van smaak.
Het moet me van het hart, dat de programma-boekjes hopeloos worden. Wie is
verantwoordelijk voor de aanstelling van den heer Curt Rudolf Mengelberg als
redacteur? Hij heeft nu ‘eene bijna vergeten symphonie’ van Beethoven ontdekt: ‘De
slag bij Trafalgar’ en beweert, dat deze ‘slag bij Trafalgar’ gewonnen is door ‘den
Engelschman Wellington’.
Hoor eens: het is best mogelijk, dat er onder de manuscripten van Beethoven nog
eens een ‘slag van Trafalgar’ gevonden wordt; voorloopig echter bestaat alleen de
slag bij Vittoria. Maar ik laat 't me niet uit mijn hoofd praten, dat de slag bij Trafalgar
gewonnen is door den Engelschman Nelson.
Wordt het geen tijd, dat C.R. Mengelberg teekent met Dr? Hij heeft zoo'n
sympathieke neiging om ingewikkelde quaesties als de ‘programma-muziek’ in een
handomdraaien op te lossen. Hij houdt er van om ons tot over de ooren in de abstracte
ideeën te zetten. Hij maakt nog grootere en slimmere ontdekkingen dan Ant.
Averkamp. En dan gelooft men hem misschien nog.
Het noten-materiaal der Pastorale krijgen wij nu alphabetisch, genummerd, naakt
en catalogisch, alsof 't fossielen zijn uit het bronstijdperk. Ik geef hem den raad ze
nu maar te etiquetteeren met de titel: ‘Landgenoegens’; ‘De Beek’; ‘Boerendans’;
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‘De Storm’; ‘Dankgebed’. Dat is consequent, dat is juist en dan behoeft hij verder
niets te vertellen.

Ilona Durigo
Wij ontvingen het volgende anonieme briefje:
‘S c h a d e d o c h , g e l t , d a s s S t r a u s s k e i n F r a n z o s e i s t .’
Men behoeft geen grapholoog te zijn, om in de eenigszins onbeholpen hand van dit
pamfletje 't schrift te herkennen van Ilona Durigo wanneer men 't herhaalde malen
gezien heeft.
Van de anonieme brieven der ‘groote’ kunstenaressen moet men nota nemen,
vooral wanneer die kunstenaressen de reputatie bezitten van een zeer teeder hart, een
zeer menschelijk gemoed, een zeer roerende stem en andere goedkoope, veroverende
humbug. Plus eene zeer middelmatige techniek. Maar zou mevrouw Durigo, die een
paar malen in het jaar de Hollandsche guldens komt veroveren met haar verfijnd en
zeer geciviliseerd gemoed, met een smakeloos-slecht programma, dat wij dezen keer
niet eens wilden hooren en dat alleen speculeert op het burgerlijkste publiek der
wereld, zou mevrouw Durigo niet beter hebben gedaan met ons door dit anonieme
briefje niet te bewijzen, dat zij w è l eene Duitsche is.
En zou mevrouw Durigo, die zich sinds den oorlog immers niet meer bekommert
om Hollandsche muziek (in casu den ‘Deutschfeindlichen’ Diepenbrock) niet de
goedheid willen hebben om onze overige eigenschappen, tot welke (in casu den lof,
dien wij Strauss gaven) onze objectiviteit behoort, niet met rust willen laten? En
wanneer zij dat niet kan, zou mevr. Durigo dan de goedheid willen hebben om hier
minder smakeloos en minder Duitsch op te treden?

Margot Barendregt [Liederen van o.a. Rosine de Cocq, Hans Franco
Mendes, Gerritsen van Roekel en Henri Nieuwenhoven]
Het was allemaal triest, trieste muziek, trieste zang en triest applaus. Als Margot
Barendregt, wat ik ze 9 Jan. raadde, nog in de opera belandt, dan zullen de tragische
rollen voor haar zijn.
Haar rol in de Nederlandsche muziek dreigt al tragisch te worden. Zij heeft de
neiging om zich voor landgenooten te interesseeren en eene verstarrende
onverschilligheid is wederom haar deel geweest. Zij moet na zulk een avond (wat
een studie en voorbereiding zal haar die weer gekost hebben...) wel met een mooien
diable au corps thuis komen, met een even mooien diable au corps als ik. Want een
programma met zooveel prulwerk verdient niet beter dan de verstarrende
onverschilligheid.
Onze middelmatige en slechte componisten kenmerken zich vooral door twee
eigenaardigheden: zij hebben geen flauw verstand van vers-rythme en bezitten een
overmatige voorkeur van opgeblazenheid en voor pathetische uitspattingen. Wanneer
ik het woordje ‘goud’ zie, ‘kersrood’, ‘verre’, ‘boven’, ‘alsem’, ‘rozen’, zelfs
‘woudzon’, dan weet ik het al; die schoone woorden (ja zelfs de avondzon) moeten
met een schoone hartstochtelijke draai en zwier vertolkt worden.
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Van een vers hebben die middelmatige en slechte componisten geen notie. Rosine
de Cocq componeert het fluisterende en uit niets dan zacht-geademde woorden
bestaande
‘La lune blanche
Luit dans les bois’

van Verlaine ongeveer als een wals en de onbeschaamdheid van zulk geknoei was
meer dan genoeg om het bloed naar het hoofd te jagen. Rosine de Cocq voegde
daarbij nog eene ongekende banaliteit. Hans Franco Mendes had den slechten inval
om ‘Voor jou en mij’ van C.S. Adama van Scheltema, dat juist inhoud genoeg bezit
om vlot en licht gezegd te worden, uitbundig lyrisch op te vatten; Gerritsen van
Roekel denkt dat het minstens ondefinieerbare (om niet te zeggen zotte) ‘Naar den
avond’ en de altijd verwarde, geforceerde horlvoetende beeldspraak van Boutens,
zijn in precieuse zinskronkelingen verborgen tekort aan gedachten en nieuwe
vondsten, welke ook in het zuiver pijpen van ‘Goede Dood’ detoneeren, Gerritsen
meent, dat hij dit met wat Gounod-toontjes op muziek kan zetten.
Maar denk niet, wanneer het vers hun mislukt, dat deze componisten door
wendingen, welke eenige persoonlijkheid aanduiden, door zelf-gevonden en
gevarieerde harmonieën of door eene spontane, oprechte melodie het treurige hart
wat opbeuren. Wanneer zij twee noten aanslaan (de verweesde, de beklagenswaardige
armen van geest) dan kent men de twee volgende reeds van buiten en dit gaat zoo
tot 't einde van 't liedje. Het armzaligst bedeeld aan phantasie, aan oorspronkelijkheid,
aan inferieure mobiliteit (zoek deze niet te veel bij onze middelmatige en slechte
componisten) is Henri Nieuwenhoven; of hij imiteert Schumann en Strauss (‘Gebet’;
‘Ein kleines Lied’) óf hij maakt een goedkoop en banaal ‘Ik heb er van zilveren
meren gedroomd’, met het eentonig onderstreepte rythme. Maar welke koppigheid
drijft onze zangeressen er toe om altijd het goede te laten liggen en het
minderwaardige uit te voeren?
Margot Barendregt leek mij slecht gedisponeerd. Zij zong onvast, wrong in de
hoogte, zonderling gemêleerd in het medium, met de vreemdste bijtonen, en ook in
het lage register nog gedekt en onvrij. Hare intonaties weifelden dikwijls; de g's en
ch's waren niet fraai om aan te hooren, gelijk zij ze bij voorkeur schraapte; zij maakte
de r's met tong en lippen; de stem scheen me sinds Januari driemaal geweldiger
geworden en dit bleek enkel vergroving te zijn. Er zijn twee mogelijkheden: dat zij
weer van de wijs is (dat overkomt de jonge Hollandsche zangeressen met hare 1001
methodes herhaaldelijk) of zij was heel slecht gedisponeerd. De manier, waarop zij
het ‘largo’ van Händel, de beroemde Orpheus-aria en twee Spaansche liederen van
Hugo Wolf zong, was in alle opzichten onvoldoende; van de intenties der componisten
kwam niets terecht.
De heeren Henri Nieuwenhoven en Gerritsen van Roekel begeleidden om beurt.
En beiden schenen aan een juist ensemble weinig waarde te hechten; zij schenen ook
te vinden, dat het houterig en droog mocht zijn.
Het was een trieste, vlakke, vale avond.

Nederlandsche Opera: De Hugenoten
De Hugenoten zijn nu 81 jaar geworden en men is verplicht, om sommige dingen
voor goede munt aan te nemen. Zelfs de Bénédiction des Poignards werkt nu komisch.
Wanneer die Edelen, die rood-gekruiste paters, de kleine en groote witte nonnen,
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allen dolken-zegenaars, geheimzinnig, met de vingers de lippen, pianissimo
schoorvoetend naar de deur wandelen om deze te verlaten wijl de samenzwering is
afgeloopen, en, bij die deur gekomen, plotseling met hun allen te zamen naar den
voorgrond snellen, luidkeels, manmoedig, fortissimo schreeuwend – zoo eventjes
maar – om dan weer geheimzinnig en pianissimo terug te schoorvoeten, dat is een
van die momenten, waarvoor men in een lach schiet, hoe beroemd, hoe romantisch
de Bénédiction des Poignards dan ook wezen mag. En men schiet in een lach wanneer
Marcel beweert: 'God kan toch dáár niet wezen', en Bois-Rosé zegt: ‘Hij heeft gelijk’
maar het koor antwoordt: 'rataplan-rataplan-rataplan-plan-plan'. Er is ook door géén
dramaticus ter wereld ooit een vrouw uitgedacht, die den plicht voor haar man en de
liefde voor haar minnaar zoo precies weet uit te meten als Valentine. Een
onverwachter huwelijk dan tusschen den Graaf de Nevers en Valentine is trouwens
nooit gesloten en nooit zijn twee menschen zóó spoedig getrouwd: geen minuut na
het overlijden van den man, die bij de vrouw toch geenszins in een slecht blaadje
stond. En de regisseur heeft van het laatste tafereel wel het grappigste gemaakt, wat
kon worden uitgedacht: op een plein liggen een 25 gedoode Hugenoten verspreid.
De dolken-zegenaars, edelen, paters en nonnen komen aangerend en om niemand
der gedoode Hugenoten per ongeluk een scheen stuk te schoppen, een schedel te
beschadigen of een por in de maag te geven, gebiedt de voorzichtigheid om een soort
van bacchantischen lijken-dans – variatie op den eierdans – uit te voeren. Het was
buitengewoon humoristisch. Achter al die nagezeten, dansende dolken-zegenaars
verschenen Raoul, Valentine en Marcel, die in het vorig tafereel nog nagezeten
werden. De plotselinge voorsprong miste zijn effect niet en één schot was genoeg
om alle drie tot een liefelijk kluwen op den dooden-akker te doen neerstorten. Er zijn
weinig blijspelen, waarbij zoo gelachen kan worden als bij deze groote opera in vijf
bedrijven van Meyerbeer.
Vergeet niet, dat ze 81 jaar is en vergeet niet, dat er al op gescholden wordt vanaf
1855. We hebben ze ook in jaren niet meer gehoord. Ieder soort van opera is in ons
Hollandsch bestaan, waar men zich meer bekommert om de gezondheid van eene
vereeniging tot verbetering der vrouwenkleeding dan om het welzijn der
tooneelkunsten, een meevaller. Wij hebben geen tijd en geen kans, om aan de
Hugenoten te ontgroeien. Wij zijn paradijsachtig onschuldig gebleven en vinden ze
nog mooier dan we ze in 1836 gevonden zouden hebben. Ja, ik moet bekennen,
hoewel de hoofdscenes niet groot-steedsch, niet overweldigend waren, dat wij de
Hugenoten aanbaden, gelijk onze grootmoeders. En toch staan er coupletten in, welke,
zoo men ze vond in de ‘Preussische Zeitung’ of in de ‘Lokal Anzeiger’ den storm
van verontwaardiging zouden ontketenen. B.v.:
‘Nog nooit heeft mijn arm gebeefd
Al klaagden ook vrouwen!
Want slecht wordt door haar geleefd!
Wie kan ze vertrouwen?
Vaag weg, met het scherpe zwaard,
Die heksen van d'aard
Dat mooi gebroed
Tref ze goed,
Trap verwoed,
Al hun bloed!’

Doch ik ben er van overtuigd, als Kubbinga ze maar wat beter gezongen had, dat dit
verwoede bloed-tappen zou zijn toegejuicht. Men applaudisseerde in het derde bedrijf
ook wel ‘Leve de oorlog!’ Zoo zijn nu eenmaal – de melomanen.
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Ik sta helaas anders voor het werk, omdat het een oude, taaie, belachelijke draak
is en zal meer dan de helft mijner opinie over Meijerbeer inslikken, om Koopman's
Opera zoo weinig mogelijk te dwarsboomen en omdat men de melomanen heeft
goedgedaan. Het stuk was bezet met eene uitstekende verzameling solisten, van wie
de meesten verrasten in rollen, waarvoor men ze niet aangewezen achtte. Zoo Tilly
Westenberg als Margaretha de Valois. Dat was niet de ras-echte coloratuur maar het
leek er sterk op. Zij zingt trouwens moeilijke en gemakkelijke dingen met altijd
dezelfde charme, levenslust en zekerheid. Lea Fuldauer als Urbain maakte een aardige
entree en had een open doekje verdiend. Men kan aan de zelfbewuste onvervaardheid
der twee zangeressen merken, dat de Ned. Opera sinds 't vorig jaar aan standing en
crediet gewonnen heeft. Faniella Lohoff had echter als Valentine niet haar gelukkigste
rol. Zij zingt ze voortreffelijk (op een paar oorverscheurende hooge tonen na) maar
de aard van haar dramatisch en vocaal talent lijkt mij voor zulk werk, met weinig
spel en waarin alles aankomt op de stem, niet geschikt.
Van de solisten was Kubbinga als Marcel de eenige, die absoluut niet voldeed.
Hij gooide er maar na, zijne stem heeft het karakter niet om 't fanatisme van den
hyper-calvinist uit te drukken en was ook niet penetrant genoeg om voldoende over
't voetlicht te komen. Van Tulder schijnt zijn geluid aan 't vereenvoudigen te zijn;
hij kon ten minste nog slechts een hobo genoemd worden in de twee kleine rollen,
die men hem gegeven had. Jules Moes als Raoul was een van de onverwachtste
verrassingen. Waarbij men alleen behoeft te zeggen, dat hij zijne succes-noten
glansrijk haalde. Helvoirt Pel als Graaf de St. Bris en Anton Dirks als Graaf de Nevers
waren beiden buitengewoon voortreffelijk.
In de stampvolle zaal heerschte de temperatuur van den Bartholomeus-nacht (24
Augustus) en hoewel sommige gedeelten der Opera wel erg gesimplificeerd waren
en 't slot van 't vierde bedrijf b.v. zijn kleur van moord, brand en ontzetting totaal
verloren had, is de opvoering een aanzienlijke triomf geworden.
De kapelmeester Willem Harmans dirigeerde in 't begin wat nuchter, later met
meer warmte. Ik kreeg evenwel niet den indruk, dat hij 't orchest zich reeds
assimileerde en dat hij 't soepel en gemakkelijk beheerscht. De mise-en-scène toonde
veel praal in decors en costuums (welke door de solisten koninklijk gedragen werden)
en meer dan stijl genoeg om den regisseur zijn lijkendans te vergeven. Ik zou hem
echter den raad willen geven om bij een ‘koor van Edellieden’ niet alleen de rompen
te stileeren doch ook de koppen, dan is alles in orde.

[Krüger in het Hoboconcert van Händel, Evert Cornelis in
Beethovens Prometheus]
Hetgeen bij de violen, de violoncellen mogelijk is, dat iemand van de laatste lessenaars
weinig minder kans en gelegenheid krijgt om als solist op te treden dan de
concertmeesters - zie, ik heb nooit begrepen, waarom dit niet gaat bij de hobo's, de
clarinetten, de fagotten.
Vanavond was het weer Krüger en mijn eenige grief tegen hem is niet, dat hij een
oud stokpaard voor den dag haalde. Neen. Maar Krüger is een bazig tyran en lang
niet jong meer. Als tyran speelt hij het heerschertje over Blanchard en Tiel, laat hij
geen solo voorbijgaan en niet alleen tevreden met de hobo, regeert hij ook nog de
Engelsche Hoorn. Hoe dikwijls leek Krüger me al niet onuitstaanbaar als ik hem
zijne medewerkers een mooien Engelschen-Hoorn solo zag wegkapen! En hij is niet
jong meer. De hobo en de cor anglais zijn heel gevoelig voor soepele lippen en een
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soepele ademhaling. Hoeveel malen zou de toon van Blanchard voortreffelijk zijn?
Laten wij ze vergelijken: het geluid van Krüger is dik, traag en oververzadigd
geworden; hij verloor bijna alle subtielere uitdrukkingsmiddelen, nuances geeft hij
niet meer en de laatste gevoeligheid, welke hem rest, uit hij in een eenigszins
gechargeerd sentimentalisme; Blanchard speelt ijl, zwevend, met een veelvuldig
gevarieerde vibrato, met een minder stramme techniek, hij maakt ruimte in den toon,
fantasie en kleur; Krüger blaast driemaal zwaardere klanken, rythmen, phrases,
Blanchard driemaal lichtere en Blanchard's toon draagt veel zekerder, veel verder
en heeft veel meer charme. Het is niet alleen jammer, dat de hobo zoo zelden solistisch
optreedt, het is nog erger, dat de tweede lessenaar systematisch geweerd wordt, omdat
Krüger een beetje ijdel en bazig de eeren aan zich meent te moeten houden.
Over het hobo-concert van Händel valt niets te zeggen, dan dat het gauw afloopt.
Alleen de largo heeft voor onzen tijd nog ziels- of gemoedswaarde, de rest is degelijk,
maar zinneloos en leeg gerinkel van mortieren*, aan welke we volkomen ontgroeid
zijn. Hoe iemand der hoorders behagen of bekoring kan vinden in die eentonig, en
nutteloos geaccentueerde rythmen (onbeduidende rythmen overigens) zou me een
raadsel zijn. Doch de hoorders vonden er slechts matig behagen in.
Evert Cornelis heeft de Prometheus-muziek van Beethoven's jongen tijd nog eens
uit de bibliotheek gehaald en wanneer hij ze niet zoo melodieus, lenig en sensitief
gedirigeerd had, zou ik een klaag-zang moeten aanheffen over het absoluut
onbelangrijke van zulk een avond. Doch de atmosfeer van gevoeligheid en teedere
poëzie, welke hij met weinig gebaar en alle denkbare interieure mededeelzaamheid
weet te tooveren over het andante-gedeelte, is toch wel even heel merkwaardig.
Gelijk echter gedurende de laatste weken de programma's van het Concertgebouw
zijn samengesteld, kan het niet den heelen winter duren, maar het zou onbillijk zijn
om hierover Cornelis verwijten te maken. Ik voor mij heb me voorgenomen om nog
enkele principieele dingen te schrijven, wanneer de 20.000 gulden orchesten-subsidie
van minister Treub ter sprake zullen komen.

Aldo Antonietti [Friedrich Wilhelm Rust, Chaconne et Gigue en
werken van Locatelli en Saint-Saëns]
Enkele jaren geleden stond de muziek-studie een poosje in het teeken van Friedrich
Wilhelm Rust. Een nazaat van dezen achttienden eeuwschen componist liet uit
familie-trots diens werken drukken, welke de aandacht trokken door een voor die
dagen (1739-1796) ongewone modernen factuur. Men riep hem uit tot voorlooper
van Beethoven, wat Beethoven natuurlijk enkele procenten zijner originaliteit kostte.
Maar toen de manuscripten door den dood van den trotschen nazaat vrij kwamen en
weder andere historiographen zich op het Rust-Beethoven ‘probleem’ wierpen, kwam
men tot de ontdekking, dat de magere, povere, geheel on-Beethoveniaansche muziek
van Rust door den nazaat zorgvuldig was bijgewerkt op eene wijze, welke spot met
alle goede trouw en alle wetenschappelijkheid. Friedrich Wilhelm Rust was
gedisqualificeerd en zoo zijn naam slechts beroemder ware, zou het geval na 1914
geciteerd zijn als staaltje van ‘Duitsche Wetenschap’. Men schijnt er nog niet aan
gedacht te hebben, hoewel een uitstekend historicus als Vincent d'Indy zich liet
beetnemen en in zijn ‘Cours de composition musicale’ een uitvoerige analyse gaf
van Rust's sonates, zoo schrander en sluw heeft de nazaat zijne falsificaties weten te
plegen.
*

Moet zijn: motieven
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Het is een raadsel hoe een middelmatig en leeghoofdig musicus als deze Rust meer
dan eene eeuw na zijn dood nog verschijnt in onze concertzaal, waar hij niet eens
als curiositeit thuis hoort. Wanneer iemand onzer dagen zóó Strauss of Debussy
copieerde, als Rust Bach b.v. copieert, zou men zijn werk misschien opvoeren in zijn
geboorte-plaats en dan alleen nog wanneer de violist een zwager of een neef was van
den componist. Het lijkt echter, dat de verhoudingen anders worden, wanneer een
stuk honderd jaar oud is. Dan verschijnt het autoriteitsprinciep. Wij leven buiten de
gevoelswereld van zoo'n stuk en dat een maniak of braak-liggende geest, die een
dissertatie moet maken, zijne studie wijdt aan zulk eene vergeten figuur, is voldoende
om die figuur nieuw crediet te geven. Critiek bestaat niet ten opzichte dier vervlogen
tijden. Laat iets nieuw zijn en prachtig - men interesseert er zich nauwelijks voor,
laat iets oud zijn en dor, leeg, vervelend - men accepteert het als een meesterwerk.
Zou er anders nog iets over Aldo Antonietti's jaarlijksch concert te memoreeren
zijn? Wanneer men over Couperus schrijft, schrijft men over zijne orchidee, over
zijn sokjes en de andere volmaaktheden van zijn toilet. Wanneer men over Antonietti
schrijft, schrijft men over zijn edel gelaat, de edele manoeuvre van zijn stok en de
edele expressie der viool. Doch Couperus is een buitengewoon voortreffelijk prosateur
en ik zou wel willen, dat Antonietti een buitengewoon groot violist was. Men kan
echter niet verder gaan dan de waardeering en waarneming, dat hij het vioolspel zeer
voornaam en zeer stijlvol demonstreert. Er mankeert niets aan. Ja, toch iets: de
warmte. Maar voor de rest is het goed. En Antonietti zal ons wel willen
verontschuldigen, dat men hem op den langen duur niet blijft beschouwen als een
geheimzinnigheid, een ivoren toren en, van allen schijn afstand doende, hem een
gewoon, goed violist noemt.
Zijn programma was nog te onbelangrijk voor een gewoon violist. De sonate in g
klein van Locatelli, de Chaconne et Gigue van Rust behooren tot de antiquiteiten.
Het concert in b klein van Saint-Saëns voldoet niet met de schrale piano-begeleiding
en Antonietti heeft niet het temperament voor deze zangerige, zoete, deze oprechte
en zinnelijke muziek. Het overige bestond uit min of meer virtuoos en behaaglijk
geïntoneerd klein werk, volgens de gewone programma-indeeling van Antonietti:
eerst ernst, dan luim. Ik kreeg ook niet den indruk, dat Jetty Mossel eigenlijk
accompagneeren mag in onze Amsterdamsche concerten. Zij speelt te droog, te
methodisch en te onpersoonlijk om naast onze beste begeleiders genoemd te worden.
En zelfs voor de ingetogenheid van Antonietti is zij nog te weinig meegaand.

[Mengelberg in Bruckners Vierde - Lamond in Tschaikowsky's
Pianoconcert]
Toen Bruckners Vierde zou aanvangen met haar zacht-ruischenden tremolo, knetterde
de hagel over het dak als een verwijderd mitrailleur-vuur. Het was geen geluid om
gemakkelijk te vervloeien met het blad-geruisch der tremolos, de blauwe kleur van
den hoornroep, welke de symphonie openden, doch Mengelberg, die in Frankfort
programma's dirigeert, waarop gedrukt staat, hoe men zich bij aanvallen van vliegers
kan uit de voeten maken, heeft eene ijzeren onversaagdheid verworven om over alle
aarzelingen heen te helpen. En ik geloof, dat elke aarzeling wel moet wijken, als
Bruckner, na een groot, chevaleresk, orgelend uitgebroken fortissimo, het orchest
dempt, het geheele ensemble laat spelen in half-tinten, dààr pizzicato's, hier
melodische opschemeringen van klanken, ginds eene volle, voortgezette cantilene
en deze weer elders omrankt met bloeiende figuren, zoodat het een onmetelijke,
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ruimtelooze deining wordt van half-luid geluid en de zang schijnt te rijzen uit alle
hoeken, zoodat men denkt weg te deinzen in een heerlijk en alzijdig lichtend rythme,
ik geloof, dat daar inderdaad geen enkele aarzeling van de wijd ontvouwde
betoovering kan terughouden.
Men heeft immers bij Bruckner nog andere aarzelingen dan den knetterenden
hagel. Zooals er in Rusland een boer opstaat en een godsdienstige secte sticht, zoo
staat er in Oostenrijk een boer op, die symphonieën schrijft. Dat behoort bij Rusland
en bij Oostenrijk. De een interesseert zich alleen voor het eeuwige leven, de ander
alleen voor een mooie en solide geconstrueerde compositie. Hij vergeet er alles voor;
hij vergeet te trouwen en te beminnen, hij vergeet de mode van zijn tijd, de
stroomingen zijner eeuw; hij raakt buiten alle beschaving; hij vergeet alle persoonlijke
waarde en doet in eene drukke straat van Weenen een voetval voor een kapelmeester
(dat moet eigenlijk een componist zijn naar Mengelberg's hart), hij vergeet zichzelf
en krijgt hallucinaties, visioenen, hij gaat de bladeren der boomen tellen, doet een
jong meisje op haar verjaardag een kerkboek cadeau, draagt zijn negende symphonie
op aan God, zijn achtste aan Frans Jozef - en het einde van dit alles is natuurlijk, dat
hij ook zijn hoorders soms vergeet. Wat hij vindt, fascineert hem en hij speelt er mee
als een kind. Hij wil een teeder fragment steeds nog gaarne een toon hooger of lager
hooren, eene nieuwe harmonische verbinding gaarne in een ander register, hij wil
een strak gespannen rythme of een bollen klank ondergaan tot men er van davert.
Naast gigantische fortissimo's, waar een soort van bovenaardsche solidariteit ligt
uitgebeeld, gaat zijne voorliefde naar eene beklemmende stilte, welke de
sprakeloosheid van den aardworm uitdrukt. Want Bruckner's stilte geeft geen rust
en is ook geen rust. Zij is zijne nederigheid en zijne ‘vermorzeling des harten.’ Zij
is misschien zijn diepste zielskreet. Bruckner kent geene extase zonder depressie en
de Imitatio Christi moet zijne dagelijksche lectuur geweest zijn. En geen enkele dezer
schamele nederigheden, geen enkele dezer depressies spaart hij ons en kòn ze ons
ook niet sparen. Zoo schrijft de luisterrijke meester in het contrapunt, nietigheden
van klank en vinding, niet, o, componisten, die zoo gauw een sentimentaliteitje bij
de hand hebt, wanneer ge een paar maten vullen moet, omdat hij ‘den vorm’ niet
beheerschte, maar omdat het den extaticus berooid en armzalig te moede was. Dan
telde hij de bladeren aan de boomen en vergat ons.
Maar door de genade van zijn talent zoo rijk in het gelukkige leven te staan en
door het fanatisme tot zijn vak en tot de schoonheid in een voortdurend absenteïsme
te verkeeren voor de niet-muzikale dingen (hij die zijn orgel kuste, wanneer het spel
gedaan was, ‘feminam nunquam tetigit’, gelijk de ouden van Plato zeiden - om Rudolf
Louis even te citeeren), schiep Bruckner eene Danteske gevoeligheid en een
expressionisme, dat tot de afgronden der ziel grijpt. Zijne bewogenheden zijn als die
van den dichter, die, om Francisca's dood, ‘valt, gelijk een dood lichaam valt’. Dan
heeft hij accenten, welke radicaal en afdoende zijn. Dan bevangt u zijne al-omvattende
muziek. Dan heeft hij een innerlijke magnificentie, een groot hart, eene oprechtheid,
een overvloed van ontroering, waarvoor men àlle vermoeienis dragen wil. Dan is hij
ook de eenige, na Beethoven, die onbeschrijflijke dingen gecomponeerd heeft. Dan
overtreft hij ook alle na-Brucknersche metaphysiek, omdat hij de eenige is, die zoo
t u s s c h e n de menschen en tevens b o v e n de menschen eene goddelijke muziek
wist te intoneeren.
Het is betreurenswaardig, dat van zulk een meester, die reeds twintig jaren dood
is, nog immer symphonieën op de Amsterdamsche première wachten. Het is jammer,
dat Willem Mengelberg, die deze Vierde in een heel nauw contact met het werk
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dirigeerde, overal in den toon, overal gelijk een meester, ik zou haast zeggen
geïnspireerd, zulke hymnische hoogten bereikte, zich zoo weinig aan Bruckner
gelegen laat liggen. De critiek schijnt voor het Concertgebouw niet te bestaan. Terwijl
de smakelooze ‘Sinfonietta’ van Erich Korngold, welke door alle bladen ongunstig
ontvangen is a.s. Zondag herhaald wordt onder voorwendsel van ‘veelvuldig verzoek’,
laat men de critiek vruchteloos aandringen op méér vereering voor een meester, aan
wiens grootheid tegenwoordig niemand twijfelt. De première van Bruckners Achtste
zou niets zijn dan eene simpele en billijke amende honorable, welke men met recht
kan eischen.
Frederic Lamond deed zijn intocht in het Concertgebouw met Tschaikowsky's
piano-concert. Ik behoef u Lamond niet te beschrijven, noch 't werk van
Tschaikowsky. Het is vlammende muziek. Ik weet niet, wie met meer gloed speelde,
het orkest, Mengelberg of Lamond. Doch het brandde vanaf het begin en het brandde
hoe langer hoe geduchter. Zoodat de drie medewerkers, met elkaar wedijverend in
romantische panache, in lyriek, in opgewektheid, in virtuositeit, een buitengewoon
enthousiasme bereikten.

Madrigaal-Vereeniging [Oude meesters vóór de pauze en erna werken
van Liszt, Charles Bordes, Paul Le Flem, Debussy, Ingenhoven en
Wagenaar]
Dresden heeft in den tijd willen staan en in zijne kerkhof-stemming. Er waren teksten
van Palestrina, die in de Goede Week spelen en omdat het nu eenmaal geen Goede
Week is, gingen ze langs ons heen, ook al bezongen ze de angsten op den Olijfberg
en al kan het rouwige ‘Sicut ovis’ ‘als een schaap werd hij ter dood geleid’ op
macabere wijze gelezen worden bij den hedendaagschen doodendans. Want Palestrina
is een dramatisch componist, d.w.z. zijne muziek ontleent hare uitdrukking bijna
uitsluitend aan de liturgische handeling, welke handeling zelf steeds een duidelijker
accent heeft dan de muziek. Over het epigram van den sarcastischen zestiende-eeuwer
Arthur Auxcousteaux, die het leven voorstelt als eene roulette, waarbij de Dood àlles
wint, kan men alleen zeggen, dat de poignante tekst verknoeid wordt, zonder dat de
muziek er genoeg expressie voor in de plaats geeft. Terwijl Dresden onder de 2000
werken van Lasso gemakkelijk een stukje had kunnen vinden, waarmee hij meer eer
zou gewonnen, hebben dan met ‘Beau le cristal’, dat hij denkelijk alleen koos als
‘tijdzang’, omdat het verklaart ‘que la belle paix seule embellit le monde’. Doch dit
weten wij wel, en Lasso heeft 't niet duidelijker gemaakt.
De Dood klonk dus door bijna de heele eerste helft van het programma. Ook ‘Ce
n'est que fiel’, sardonische overwegingen van le Jeune op de teleurstellingen van het
huwelijk, welke gezongen hadden moeten worden als een grapje, kregen bij Dresden
de kleur van een zeer triest menuet. Tijdzangen? Waarom tijdzangen? De ‘Revue
hebdomadaire’ van 3 Nov. publiceerde pas een artikel over het onderwerp ‘La Mort
est-elle douloureuse?’, waarin bewezen wordt, dat den mensch geen heerlijker geluk
kan overkomen dan opgehangen te worden, van een berg te storten, te sterven van
honger, te verdrinken, uit eene verdieping te vallen, etc. Hoe geweldiger de dood,
des te behaaglijker de ervaringen en wanneer dit eene wetenschappelijke opvatting
kan zijn (eigenlijk demonstreerde Wagner ze reeds in Tristan und Isolde), dan zal
zeker de zachtaardige ‘timor mortis’ van Palestrina ons niet verontrusten. Dan zijn
alle tijdzangen overbodig. Bovendien zijn de rouw, de bittere kelken en de
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geslagenheid, welke wij aan ònze horizons zien, werkelijk essentieeler en meer ‘uit
het leven gegrepen’. Daar bestaan, in de kunst, geen parallellen voor.
Iedereen scheen er zoo over te denken en vurig te wenschen, dat het semi-serieuse
gedeelte voorbij was. Zou men Dresden in overweging mogen geven om zijne
programma's geheel buiten de kerkelijke muziek te houden? Er zijn aesthetische en
practische redenen. Een aesthetische overweging is, dat een stuk als ‘In Monte
Oliveti’, hoewel compositie op zich zelf, eene scène is eener handeling en 9/10 zijner
kracht verliest, wanneer 't uit zijn verband getrokken wordt. Eene practische
overweging is, dat het ons nauwelijks boeit (de relativiteit van Palestrina's muziek
is onbegrensd) en dat wij de kerkelijke kunst der zestiende eeuw vrij volledig kennen,
terwijl de profane kunst van dien tijd geheel uit het moderne leven verdween. De
charme trouwens dier profane kunst is honderdmaal minder relatief.
Doch de eenigszins gedrukte en weifelende stemming, welke zoo'n programma
meebracht, wisselde bij ‘Della veloce sona’, een echt herdersstukje van Jan Tollius,
bekoorlijk en vluchtig. ‘Le Chant des Oiseaux’ van Jannequin heeft zijne eeuwen-oude
beroemdheid gehandhaafd en werd gebisseerd. Het is eene geestige imitatie van
vogelgeluiden (zeer natuurgetrouw), tusschen welke overal de verliefdheid op de
loer ligt; de invocatie is prachtig en roept waarlijk de harten wakker; het midden-stuk
met zijne klanknabootsingen is niet alleen voor dien tijd een meesterwerk, doch blijft
ook voor ons nog ongeëvenaard van koor-techniek. Jannequin's ‘Chant des oiseaux’
is de Primavera der muziek.
Onder de rest van het programma was de ‘Ave Maria’ van Liszt eene brillante
praestatie der Madrigaal-Vereeniging, maar wat lang. Het ‘Madrigal à la Musique’
van Charles Bordes zangerig en heel delicaat. ‘La Neige’ van Paul le Flem, vooral
in zijn tweede strofe (‘Les corbeaux planent, incertains’....) buitengewoon aangrijpend.
Men dacht aan schimmen van Odillon Redon. Ik heb het vage, aarzelende winter-grijs,
met een paar dolende kraaien, nooit zoo aangrijpend voor oogen gehad. Het schijnt
dat Le Flem, een nog jong componist, van wien wij tot dusverre geen noot hoorden,
een groot meester is. ‘Dieu! qu'il la fait bon regarder’ van Debussy leek wat vlak
geschreven en niet geheel geslaagd in de expressie. Het Rondel van Ingenhoven, zoo
gedurfd en zoo waaghalzend, geniaal van kleur-stuiving, snelde voorbij als een
wonder en verrukte. Het ‘Musiciens, qui chantez’ van Joh. Wagenaar (uit zijn laatsten
tijd?) staat zeer ver boven den gewonen Utrechtschen geest (er is pas een pamflet
gedrukt tegen Utrecht: ‘De Tanz en het Varken’ door Erich Wichmann) en heeft
voortreffelijke hoedanigheden van humor en techniek. Het klinkt warm en bezit de
superioriteit van den glimlach.
Wat dezen avond als geheel betreft, behoef ik slechts de volledige overwinning
te constateeren der ‘Madrigaal-Vereeniging’: de zaal was uitverkocht. Ons
muziek-leven is dus zoo slecht niet of er kan nog iets merkwaardigs bloeien.

Corry van der Star [en Leon Rudelsheim] [Een vioolsonate van
Tartini, Beethovens Pianovariaties op. 34 en Wieniawski, Polonaise
de Concert voor viool en piano]
Het zou kunnen, dat Corry van der Star pàs uit Röntgens atelier kwam en ik meende
den leeraar te proeven; aan de wijze, waarop zij, gebogen, gekromd, voor de piano
zit en het klavier (een beetje fanatiek) fixeert; aan de wijze, waarop ze bij levendige
rythmen meeschokt, waarop ze, met de handen boven de toetsen, den klank na-wijst,
waarop ze staccato's speelt, wat driftig, wat afgebeten. Etc. Corry van der Star zal
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dus zeer waarschijnlijk een leerlinge zijn van Röntgen. En ik ga haar de toekomst,
welke men lezen kan uit de handen en uit het gelaat, niet voorspellen.
Neen. De sterren zijn voor pianisten immers nooit onvermurwbaar. Doch er
ontbreken haar een paar dingen, welke men mag aanduiden: nauwkeurigheid; gevoel
voor kleur en kleurnuance; begrip van het intieme leven der muziek; zelfkennis; wat
het spel direct raakt: misbruik van het pedaal. Wanneer zij zelfkennis heeft, gaat zij
na dit concert naar een langen ‘meistercursus’. Bij wien? Bij Evert Cornelis, bij
Schäfer, bij Lamond. Die zullen haar de meest juiste critiek geven.
Toen ik hoorde hoe zij de variaties, opus 34, van Beethoven speelde en hoe zij het
tweede concert van Wieniawski begeleidde, zag ik niet de noodzakelijkheid, om de
tweede helft bij te wonen en maakte van dit concert een concertino. Leon Rudelsheim
werkte mede als violist en ik heb de zelfbeheersching bewonderd waarmee hij
Wieniawski tot het einde speelde. Want de maten, dat de twee solisten gelijk waren,
kon men tellen en dit bewees bij Corry van der Star wel héél veel gebrek aan routine,
terwijl Rudelsheim, ook wat de uitdrukking en den toon betrof, er zich schitterend
doorheen sloeg. Waar het accompagnement hem niet hinderde (in de sonate van
Tartini) was hij uitstekend.

Willem Kes [Schuberts Unvollendete, Nänie van Brahms en
Beethovens Negende met de Kon. Oratorium-Vereeniging]
Het scheen, dat men Kes voorgoed vergeten had. In 1911 dirigeerde hij bij den
Haagschen Beethoven-cyclus de Missa Solemnis en sinds trad hij niet op binnen
onze grenzen. Het was de eenige keer, dat ik hem, wiens faam zoo hardnekkig
standhoudt, voor een orchest zag. En voor een groot aantal Concertgebouw-bezoekers
is hij een nauwlijks bestaande schim. Want er bleef niet veel over van het orchest,
gelijk het een mooie 20 jaar geleden onder hem werkte, en ook het publiek veranderde
van aanzien, van smaak, van gewoonte; een groot deel van Mengelbergs
hedendaagsche bewonderaars moest nog geboren worden, toen Kes vertrok, om nooit
meer terug te keeren, een ander groot deel stak nog in de kinderschoenen.
Een ieder mag ook erkennen, dat deze Kes-huldiging uit de lucht kwam vallen.
De Kon. Oratorium-Vereeniging spande er zich voor, en men wist noch waarom,
noch waarvoor. Er was geen lustrum, niet in Kes' loopbaan, niet in zijn leven. Van
Kes' triomfen kon na zijn vertrek uit Amsterdam niet meer gesproken worden en
men kreeg den indruk, dat hij er niet op vooruit ging in standing. Coblenz, waar hij
't laatst arbeidde, is nu eenmaal geen stad, waar men eerste-rangs-lauweren oogst.
Toen het Concertgebouw in 1913 zijn vijf-en-twintig jarig bestaan vierde, vond men
geen motieven om den stichter van het orchest uit te noodigen en voor zoover dit
blijken kon, is geen van Kes' vereerders daar rouwig om geweest. Het eenige, wat
dezen feest-avond dan ook een waarlijk koel verloop had, was de openbare huldiging.
Wiens rol in het Nederlandsche muziekleven, inderdaad, is zoo gemakkelijk te
definieeren als de rol van Kes? Wanneer men zich houdt aan de nuchtere feiten blijft
er niets over dan dit: Kes was de eerste dirigent van het Concertgebouw; het
Concertgebouw had in 't begin van zijn bestaan met financieele moeilijkheden te
kampen; er werd Kes een beter gehonoreerde positie aangeboden te Glasgow; Kes
vertrok en liet de jonge instelling aan haar lot over. De eenige actueele opmerking,
welke men daarbij kan maken, is, dat het Concertgebouw-bestuur toenmaals eene
gelukkiger gedragslijn volgde dan n u . Het oordeelde terecht, dat in een goed
georganiseerde onderneming n i e m a n d onmisbaar is, en zonder den minsten twijfel
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zou het Concertgebouw heden onder betere voorwaarden de muziek laten beoefenen,
als het ook de misbaarheid van Mengelberg had ingezien, toen deze in verband met
buitenlandsche aanbiedingen voortdurend zwaardere en drukkender eischen ging
stellen. Doch dit is een thema, waarop nader en uitvoeriger gecomponeerd zal worden.
Dat Kes door zulke omstandigheden voor zijn land verloren is gegaan, gelijk dit
heet, behoeft niemand te spijten. Hoe meer open plaatsen, des te meer kans voor
jonge talenten. Hoe meer jonge talenten, des te ijveriger, des te minder autocratische
‘meesters’. Hoe meer uitstekende kunstenaars ons land in den vreemde
vertegenwoordigen, hoe beter voor den roem van Holland. Het is immers niet de
eerste keer, dat wij Europa van muziek voorzien. Alle groot-meesters der
zestiende-eeuwsche school waren Zuid-Nederlanders en al de grootmeesters gingen
werken in Frankrijk en Italië, wat ons nu nog tot eer strekt. Het is ook beter, niet
waar, om een paar beroemde dirigenten in den vreemde te tellen, dan in het vaderland
met een onhoudbaren toestand te moeten tobben.
Men had echter Kes af en toe wel eens mogen uitnoodigen. Want zelfs nu, op den
rand van den ouderdom, praesteert hij nog vrij merkwaardige dingen. Hij dirigeert
veel soepeler dan ik ooit gedacht had en van verduitsching is bij Kes geen sprake.
Ik mag zeggen de Unvollendete van Schubert nooit in het Slavisch accent gehoord
te hebben, wat zij werkelijk kreeg, en terecht, onder Kes. Hij nuanceert die zangerige,
boeiende en prachtig gewelfde melodieën ook met alle sensitieve golvingen, welke
noodig zijn om haar de volle ziel te geven. Hij miste geen enkele poëtische intonatie.
De totale orchest-kleur was week gemouilleerd en gehouden in eene subtiele, wazige
atmosfeer. Hij forceert niets. Alles blijft in getemperde, nooit gebruuskeerde
verhoudingen en ook de algemeene lijn der compositie is buigzaam, en even melodisch
als het détail. Nieuwe of revolutionnaire inzichten toont de techniek van Kes niet,
evenmin als die van Mengelberg. Soms blijft hij Mengelberg ook wel een belangrijke
tijdsruimte achter. Geen enkel goed en modern dirigent b.v. zal het Adagio van
Beethoven's Negende nemen met zulke breede en storende slagen. Zijn wijd,
onexpressief gebaar was hier geheel in tegenspraak met de hooge sereniteit der
muziek, met deze contemplatieve en zingende stilte. Dit bleef evenwel de eenige
passage waar men van verouderd kon spreken.
Dat Kes, om zich te laten huldigen, N ä n i e van Brahms koos, is een raadsel. Het
bekende gedicht van Schiller (‘Auch das Schöne muss sterben’) is voor de critiek
niet geheel onaantastbaar,1) doch bevat in ieder geval 'n paar roerende wendingen en
verdiende niet op zoo profane wijze verknoeid te worden als Brahms het deed. Op
welk standpunt men zich ook plaatst tegenover de tekstbehandeling, door er een
achttiende-eeuwsch pastiche van te maken met basso-continuo's, met fugato's, etc.,
heeft Brahms getoond van dit gedicht niet het allerminste begrip te hebben. Door de
zonderlinge wijze reeds waarop de eerste en de laatste strofe gedeclameerd zijn
(lijnrecht tegen tekst en rythme indruischende), behoort dit werk eerbiedig en kalm
vergeten te worden.
Ik weet niet, waarom Tierie, op 't orgel gezeten, zijne zangeres bij ‘Nänie’ een
handje hielp, doch het deed me genoegen, dat deze tweede dirigent in Beethovens
Negende wegbleef. Geheel vlekkeloos heeft het koor de finale niet kunnen vertolken,
1) Regels als deze:
‘D a s s d a s Schöne vergeht.
D a s s d a s Vollkommene stirbt.’
munten niet uit door fraaien klank.
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maar ons vertrouwen in de technische autoriteit van Kes bleef ten minste ongeschokt.
Voor de Kon. Oratorium-Vereeniging was de reproductie der koren eene onverwachte
praestatie, welke slechts door de vaste hand en het systeem van selectie, dat bij
Toonkunst in gebruik is tot haar hoogtepunt gevoerd zal kunnen worden. Het
solo-quartet bevredigde 't minst: Van Oort werd ter elfder ure vervangen door Jan
Sol, wiens stem in alle registers zoo onvast is, dat zij bijna dilettantisch mag heeten;
Jos Tijssen was bleek en krachteloos in de hoogte. Men hoorde voortdurend twee
helften: Tijssen - Sol en Tilly Koenen - Stronck-Kappel. Het viel alt en sopraan niet
moeilijk om tenor en bas te overtreffen.
De zaal was matig bezet en het enthousiasme bleef ook matig. Vóór de pauze werd
Kes toegesproken namens de Kon. Orat. Ver. door den heer Du Mosch, waarbij Tierie
de eenige was, die een hartelijk applaus kreeg. Toen werden bloemen en kransen
aangedragen over het reeds versierde podium, onder enkele bravo's.
Kes gaat in het voorjaar de Nederlandsche muziek vertegenwoordigen in
Stockholm. Waarom hield hij hier niet de generale repetitie der nieuwe Nederlandsche
muziek, welke hij zonder twijfel zal ontdekken??

Willem Mengelberg [Gedurende twee-en-een-halve maand staat alles
stil - Mengelberg moet reizen]
Men wil weten, waarom gisteren Erich Korngolds sinfonietta, ondanks de koele,
negatieve ontvangst van dit mislukt en minderwaardig werk door pers en publiek,
voor de tweede maal gegaan zou zijn, als de dirigent niet ongesteld geworden was?
- Mengelberg moet reizen.
Men wil weten, waarom Donderdag wéér dezelfde symphonie (altijd dezelfde van
de pl.m. 125) van Haydn gaat? waarom wéér de Anacreon-ouverture van Cherubini
(eene familie-reliquie van den heer Mengelberg)? waarom a.s. Zondag de 1e van
Mahler herhaald wordt? - Mengelberg moet reizen.
Men wil weten, waarom de première van Jeux, het ballet van Debussy, is uitgesteld
ad calendas graecas? - Mengelberg moet reizen. Waarom bij de Maatschappij van
Toonkunst weer het Requiem van Verdi gegeven wordt (een bewonderenswaardig
stuk overigens), dat een paar jaar geleden pas ging? Waarom de Maatschappij voor
hare tweede uitvoering Peter Cornelius' Barbier van Bagdad koos?? Gij zijt geneigd
te denken niet waar?, dat onze koren niet opgericht worden om verpleegster te spelen
over de sinds 1858 sukkelende opera van een Wagner-epigoon, die - dit is sinds 1858
overal bewezen - te weinig talent had voor den schouwburg? Gij meent, dat het
Toonkunst beter zou passen om een belangrijk meesterwerk in concertvorm op het
programma te nemen dat onze opera's niet aandurven wegens de zware kosten der
monteering of wijl het publiek ontbreekt voor de hoogere opera-kunst? Dat het
Toonkunst zou eeren, wanneer het voor die hoogere opera-kunst langzamerhand een
publiek kweekte? Ja, dit alles zou bij een normalen staat van zaken gebeuren maar
- Mengelberg moet reizen.
Men wil weten, waarom Mengelberg ongesteld is geworden? Omdat hij moet
reizen. In onverwarmde treinen; in tochtende coupé's; onder vele moeilijke
omstandigheden; met urenlange oponthouds aan de grens, urenlange vertragingen
in de Duitsche stations, zoodat hem het traject Amsterdam-Frankfort een g e h e e l
e t m a a l tijdverlies kost.
Men wil weten hoever zich de invloed van dat reizen uitstrekt op den zakengang
van het Concertgebouw? Zóóver: vanaf begin Nov. tot 17 Jan. 1918 is Mengelberg
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niet in de gelegenheid om iets nieuws in te studeeren met zijn orchest; gedurende
twee-en-een-halve maand staat dus alles stil.
Men wil weten, waarom gedurende die kostbare maanden alles stilstaat, terwijl
het Concertgebouw twee onderdirigenten telt? Dit gebeurt aldus: De heer Dopper is
een gematigd en bescheiden man die een te drogen kijk heeft op de verhoudingen,
die te weinig talent bezit als kapelmeester om ook maar te d u r v e n trachten een
succes te behalen. Over de programma's van den heer Evert Cornelis treedt
Mengelberg op als 1e controleur, is Dopper als 2e controleur aangesteld, zoodat ieder
stuk, dat de hoorders even boven de gewone maat zou boeien, onverbiddelijk en
zonder vergissing geschrapt wordt. Ik zeg het ronduit en kan het toelichten uit den
loop der dingen gedurende de laatste jaren: het is Mengelberg zeer onaangenaam,
wanneer Evert Cornelis uitingen waagt te geven aan zijn levendig en markant talent;
het verontrust de reizen van Mengelberg, wanneer uit de kranten (welke hij steeds
zegt niet te lezen) blijkt, dat wij bij Evert Cornelis niet zijn ingedut gelijk bij Dopper.
Men wil weten, waarom een begaafd kunstenaar als Mengelberg eene zoo
kleingeestige gedragslijn volgt? - Omdat Mengelberg moet reizen. Men kan in een
kouden trein, in tochtige coupé's, in een slecht verlicht en onverwarmd station
(wanneer men heel ijverig is of heel erg geprest wordt) desnoods in het
hiëroglyphen-schrift eener nieuwe partituur doordringen, maar men kan daar niet
repeteeren met een orchest. Zèlf kan hij het dus niet doen. En de andere? Zie eens:
de heer Mengelberg is niet bijzonder overtuigd van de onsterfelijkheid zijner ziel en
waarschijnlijk heeft hij uit de Romeinsche, de Grieksche of de vaderlandsche
geschiedenis geleerd, dat mededingers alleen lastig zijn. Hij is ook niet zoo erg jong
meer en heeft den tijd zijner vurigste enthousiasmen al lang achter den rug. Waarom
zou hij zich hernieuwen, waarom opwaarts streven, als hij de macht bezit om iederen
mededinger te weren en tot werkeloosheid te dwingen? Wat kan Mengelberg het
Amsterdamsche muziekleven schelen? Even weinig als het Röntgen kan schelen.
Even weinig als het onze overheid kan schelen. De meeste menschen - dit is immers
een waarheid - hebben alleen enthousiasmen zoolang de carrière of de reputatie nog
niet heelemaal gemaakt is. Mengelberg verheugt zich dus kalm in zijne reputatie en
draait als een reëel politicus elken mededinger radicaal den hals om of belet hem den
toegang.
Men wil weten, waarom Mengelberg reist en etmalen doorbrengt in de kille treinen?
Niet omdat het Concertgebouw Mengelberg te laag honoreert, want deze dirigent
behoort tot onze aller-duurst betaalde kunstenaars. Niet omdat de Frankforters hem
ongaarne willen missen, niet omdat de Duitschers hem buitengewoon vereeren. Want
Mengelberg's beroemdheid in Duitschland is niets dan fictie en bestaat niet eens. Hij
kan de ‘goede critieken’, welke hij daar in zijn eentonigen levensloop kreeg (altijd
dezelfde symphonieën!), op zijne vingers natellen. Waarom dan? Ik weet het niet.
Hij vecht in Frankfort om zijn bestaan en de bovennatuurlijke koppigheid der
Frankfortsche kooplieden, die hem steunen, zijne eigen koppigheid, welke hem
verhindert te retireeren, bestendigt een toestand, welke hem denkelijk meer
verbittering zal geven dan genoegen. Hij werkt te Frankfort in eene stilzwijgendheid,
die hem elk jaar meer als nachtmerrie moet drukken, want het zal hem toch slechts
matig opbeuren, dat een paar Hollandsche bladen (‘Het Vaderland’ en de ‘N.R.Ct.’),
nietszeggende verslagjes over zijn avonturen te Frankfort opnemen, terwijl de geheele
Frankfortsche pers hem met even bovennatuurlijke koppigheitd doodzwijgt - tot zij
zal kunnen spreken over zijn vertrek en zijn nederlaag.
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Men wil misschien ook weten, waarom het Bestuur van het Concertgebouw op
deze wijze met zich laat spelen door Mengelberg? Het is een simpel en naïef geval.
Zij hebben Mengelberg aan den band en vinden het wel prettig zulk een opzienbarende
persoonlijkheid aan den band te hebben. In theorie immers is Mengelberg hun
ondergeschikte. Hoe moeilijker hij te regeeren valt, des te meer genoegen ondervindt
Het Bestuur van de theoretische macht, welke het bezit. En Mengelberg vindt het
héél prettig om te spelen met een Bestuur, dat hem alleen theoretisch kan domineeren.
Het Bestuur beschouwt Mengelberg ook als een unicum op de wereld, als een
onmisbaar leider hunner instelling en een tijdlang heeft men deze opvatting
stelselmatig gevoed. Doch was Richard Heuckeroth onmisbaar voor de Ned. Opera?
Was Van Anrooy onmisbaar voor het Arnhemsch Orchest? Was Viotta onmisbaar
bij het Residentie-orchest? Nooit vlotten bij deze drie ondernemingen de zaken beter,
dan na de dirigenten-mutaties. N i e m a n d is in een goed georganiseerde zaak
onmisbaar en Het Bestuur, dat uit voortreffelijke zakenlieden bestaat, zal deze
meening door dagelijksche ervaring met ons deelen.
Gij wilt ten slotte weten, hoe in zulk een toestand verbetering gebracht kan worden?
Het Bestuur heeft elken dag de bevoegdheid om van Mengelberg, den hoogst
gesalarieerden van het orchest, te eischen, dat hij zijn plicht en de belangen van de
instelling beter in het oog houdt. Hij kan Frankfort niet combineeren met Amsterdam?
hij kan den een niet geven zonder dat de ander verliest? Welnu, dan moet hij definitief
kiezen tusschen Amsterdam en Frankfort. Wil het Bestuur hem nominaal behouden
voor Amsterdam, dan moet Mengelberg zijne kleingeestige controle over de
onderdirigenten laten varen en hun de vrije hand gunnen. Wanneer h i j Frankfort
vermaakt, behoeven w i j ons allerminst te vervelen. Mocht Het Bestuur dit niet
inzien, of mocht het uit Bestuurs-overwegingen niet willen optreden, dan rest nog
slechts eene actie der talrijke ontevreden abonné's. En wij hopen, dat het
Concertgebouw-Bestuur zijne hegemonie en zijn muziek-monopolie niet op dit spel
zal willen zetten. Hier en daar immers (in Den Haag b.v.) valt reeds een belangrijk
terrein-verlies te constateeren.
De lotgevallen van Willem Kes, die na twee-en-twintigjarige afwezigheid hier
‘huldigings-concerten’ mag dirigeeren, en wiens sensitieve, meesterlijke kunst vèr
reikt boven zijne reputatie van africhter, hebben inderdaad bewezen, dat n i e m a n d
onmisbaar is. Want het Concertgebouw-orchest is voor Amsterdam altijd nog
onmisbaarder dan een Kes of een Mengelberg.

Martine Dhont [Liederen van Beethoven, Mendelssohn, Mahler,
Debussy en Von Brucken Fock]
Martine Dhont ontwikkelt zich minder voorspoedig dan men verwachtte en ik ben
gedurende dit concert niet aan den indruk ontkomen, dat zij het laatste jaar achteruit
ging. De stem droeg niet, de vibrato overheerschte den klank, intonaties mislukten,
het mezza-voce was bijna toonloos, de phraseering brokkelig en onbeheerscht. Hare
voordracht stelde geheel teleur; zij zong beschroomd, onvrij, gedrukt, alles in hetzelfde
accent, lijzig en triest. Hare gewoonte, om in de ruimte te staren met gehallucineerde
oogen vermoeit en verveelt den hoorder, wanneer zij deze expressie zonder wijziging,
den ganschen avond toepast op alle liederen. En men moet er hare aandacht op
vestigen, dat haar voortdurend voorovergebogen hoofd en romp (men vreest soms,
dat zij haar evenwicht zal verliezen), den indruk der voordracht groote schade doet.
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Men kan niets van haar programma citeeren, dat geheel bevredigd heeft. In de
ouderwetsche stukjes van Beethoven en Mendelssohn gebreken even open en bloot
als bij de liederen van Mahler en Proses Lyriques van Debussy. Nu en dan heeft mej.
Dhont goede momenten, stralenden klank, juichende stem, doch steeds valt zij terug
in hare eenzijdigheid en steeds weer toont zij haar gebrek aan dieper inzicht in de
muziek. Zij ziet nog niet half, hoever de betooveringen der muziek gaan kunnen.
Het vorig jaar meende ik, dat Berthe Seroen haar den laatsten toets moest geven;
nu weet ik het zeker. Zes maanden hard repeteeren met een mentor als Evert Cornelis
zou een nog beter middel zijn, om uit de impasse te geraken. In ieder geval, wanneer
zij op deze wijze voort blijft sukkelen - langzaam en aarzelend - komt van haar
opmerkelijk talent niet terecht, wat men er van hoopte.
Mevr. Van Lunteren-Hansen begeleidde en trad ook op als soliste. Het is
merkwaardig hoe eene pianiste, van wier techniek slechts met lof gesproken mag
worden, zulk een ongelijk spel kan geven. Nu weer schoolsch, houterig en droog
(Berceuse van Chopin, Préludes van Debussy), dan weer levendig, tintelend en
charmant (Scherzo van Mendelssohn). Zij heeft alles geleerd, behalve stemmingen,
evocaties, atmosfeeren, droomen en gevoelens te denken, rondom de noten, en ook
zij kan een mentor gebruiken.
Het meeste genoegen deden ons dezen avond de 3 contra-dansen van Beethoven,
comisch, omdat ze zoo ongelooflijk banaal zijn naast de 9 symfonieën, het mooie
Fransche proza, dat Debussy schreef om er muziek bij te maken en een onbekend
lied van G. von Brucken-Fock (Es ist so still) dat, goed gezongen, zeer ontroerend
klinken zou.

Fransche Opera: Carmen
Men voelde zich soms heel diep in de provincie, in de binnenlanden. Het orchest
was dun bezet, speelde mat en ongelijk. De hand van den dirigent (ditmaal de heer
Zeldenrust) leek onnaspeurbaar. Dan wordt de partituur van Bizet, welke vol staat
van de allerfijnste en allermeesterlijkste details eene gewone orchest-begeleiding,
die er alleen is om wat te begeleiden. Ook de hand van den regisseur bleef onmerkbaar
en er heerschte overal wanorde en onachtzaamheid. Het is toch geen buitengewone
kunst, wel?, om tien tamboerijnen een beetje in de maat te leeren slaan, om een koor
niet dwars tegen alle muziek in te laten loopen en den grooten intocht van Escamillo
in het vierde bedrijf een tikje in harmonie te brengen met de noten, die er geblazen
worden? En dan de castagnetten-dans van mlle Lucia Nordi! Wanneer dirigent,
regisseur en zangeres te zamen niet inzien, dat in dezen dans gratie, plastiek, bekoring
en locale kleur volkomen ontbraken, dat die dans-vertooning een vergrijp was tegen
de oogen en de ooren, wat valt er dan te hopen?
Mlle Nordi is helaas nog steeds geene Carmen. Hare stem ging 't laatste jaar vooruit,
won aan gehalte en kreeg mooie, donkere reflexen, maar zij is niet actrice genoeg
om zulk eene rol, waarbij elke noot g e a c t e e r d moet worden, gezongen moet
worden van-uit het drama te zingen. S p e l e n kan bijna geen enkele zangeres deze
rol, waar alles natuur is, ras, instinct en zenuwen, doch mlle Nordi geeft wel geheel
het tegenovergestelde van wat men verwacht. Dit tegenovergestelde bezit bovendien
zeer weinig verdienste, want het is oppervlakkig op het banale en men denkt bij hare
Carmen steeds aan eene meer of minder wilde Haagsche juffrouw uit een der tallooze
romans van Jacqueline Reyneke van Stuwe. De Escamillo van Maurice Leroux werd
beter uitgebeeld en Leroux heeft prachtig materiaal, maar wat is de reden, dat deze
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zanger geen serieuze studies maakt? Zijn toon klinkt ongedurig, flakkert, en hij kan
geen drie noten achter elkaar zuiver intoneeren.
Tot dusverre telde de complete Fransche Opera slechts twee persoonlijkheden
over wie men met bewondering kon spreken: Roosen en Emma Luart. Nu is er
tenminste een derde: Louis Girod, die den José zong. Ik vermoed, dat hij zich ook
erg in de provincie moet gevoeld hebben, bij het spel van Carmen, dat geen tegenspel
kan lokken, bij een dirigent, die de geheele Carmen-muziek laat wegkwijnen. Het
tweede bedrijf boeide en misschien wel omdat mlle Nordi de gril had een shawl te
dragen van overvloedig netwerk, waarin de uniform-knopen van Don José voortdurend
verward raakten. Bij het derde bedrijf begon Girod te overtuigen en mee te sleepen,
het vierde heeft hij opgevoerd tot een hartstocht, machtig genoeg, om hem te
ondergaan. Hij heeft een lenig geluid, eene voortreffelijke techniek, doch ik kreeg
den indruk, dat hij met zijne stem nog veel kan wagen. Evenals Urlus is hij de
‘helden’-jaren reeds voorbij, maar om dit voor zeker vast te stellen, zou men hem
nog een paar malen moeten hooren.
Mme Looymans gaf eene charmante, zeer mooi zingende Micaëla (zij was de
eenige, die een opendoekje kreeg); Dukers' Zuniga en Maudier's Dancaïre waren
uitstekend. Het quintet der smokkelaars werd door den Remendado van Montel, de
Frasquita van Denève en de Mercedes van Diane, niet volmaakt, doch zeer dragelijk
aangevuld.
De zaal was middelmatig bezet, en enthousiasme kwam er enkel bij 't einde. Men
mag Bizet's Carmen zoo provinciaal maken als men wil, aangrijpende situatiën van
het vierde bedrijf, als zijn gloeiende accenten, reiken boven elk geknoei uit. Men
zucht echter onwillekeurig: ik zou dit meesterwerk wel eens van a tot z in een
meesterlijke vertolking willen zien. Het is meer de moeiten en kosten van een
‘festspiel’ waard dan welke opera ook.

[Julia Culp]
Julia Culp is de eerste zangeres, die haar concert gaf met eene coquette toque op het
hoofd, en waarover, tenzij over deze alarmeerende licht-groene toque, zou men nog
kunnen schrijven bij een optreden van Julia Culp? Wat zij tien jaar geleden zong het Ave Maria van Schubert, de Klärchen-liederen van Beethoven, Vor dem Fenster,
Minnelied en Santmännchen van Brahms - zal zij ook over tien jaar zingen. Zooals
zij ons tien jaar geleden de lieve woorden toekuste, de charmante woorden
toeglimlachte, de teedere woorden toezuchtte, zal zij ze over tien jaar eveneens
kussen, glimlachen en zuchten. Zoo voortreffelijk zij tien jaar geleden heerschte over
hare stem, zoo uitstekend zij vandaag zong, zal zij het ook wel in de naaste toekomst
doen. Doch over hare toque en haar azuren, firmamentalen japon, hoewel die óók
zijne rol speelde, zal ik niet schrijven.
Julia Culp heeft teleurgesteld. Wij kregen spoedig eene toegift, doch in vergelijking
met stormachtige enthousiasmen als dezen winter losbraken voor Frederic Lamond,
voor Maria Ivogün, voor Schapira, voor Selma Kurz, behaalde Julia Culp slechts een
matig succesje. Waarom? Zondagmiddag halfdrie had zij befaamdheid genoeg om
de zaal stampvol te laten loopen, om halfvier was deze roem tot de helft verminderd.
Verminderd zonder dat men méér eischte of een beter inzicht kreeg in verschijningen
als Julia Culp. Maar men eischt andere dingen. Over het sentiment eener zangeres
kan men evenmin gaan redetwisten als over de humor van een Charlie Chaplin.
Wanneer een sentiment actueel genoeg is en leeft maakt het zijn veroveringen, zonder
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daarom goed of slecht te zijn, want zeer verheven gevoelens zijn uit 't zielsleven der
menschheid verdwenen en vervangen door andere gevoelens. Men schijnt eenvoudig
te mogen gelooven, dat de coquetteerende, de flirtende en de mannequin-achtige
psyche van Julia Culp, haar overdadige ijver om de hoorders te wikkelen in de meest
gemoedelijke, meest burgerlijke en meest huisbakken lyrismen, welke zij sedert jaren
niet kon varieeren, men mag gelooven na haar vergelijkenderwijze gesproken fiasco
van gisteren, dat deze kunst van oppervlakkige teederheden op sterven ligt. Wij
hebben nieuwe preoccupaties in ons hart en deze teederheden schijnen ons burgerlijk
en bekrompen.
Het is eene andere vraag of het eene instelling als Het Concertgebouw past, dat
zij zangeressen als Julia Culp, die bij gebrek aan veerkracht, door gemakzucht, door
ijdelheid, van haar talent een koekoek-één-zang maken, aan haar lot overlaat. Wanneer
de dirigent of het Concertgebouw-bestuur aan Julia Culp opdragen om liederen van
Moussorgsky te zingen (de Chants et Danses de la Mort b.v. zijn geïnstrumenteerd
door Rimsky-Korsakow en zouden een groot succes worden), eene aria van Mozart
of eene hymne van Diepenbrock, zou eene Julia Culp dat waarschijnlijk niet afslaan
en in ieder geval zou eene Julia Culp vroeg of laat aan zulk een opdracht gevolg
moeten geven.
Het bestuur antwoordt misschien, dat Het Concertgebouw eene zaak is, welke nu
en dan stampvolle zalen noodig heeft. Dit valt niet te ontkennen. Maar 25 jaar geleden
was het Concertgebouw óók eene zaak en men weigerde muziek te maken voor een
publiek, dat rookte en dronk tijdens de uitvoering. Het werd bij de Kes-huldiging
van 1 December, bij het Concertgebouw-jubileum in 1913 vele malen herdacht,
hoeveel moeite 't kostte, het publiek te leeren, dat schoonheid eerbied eischte. Wat
heeft men echter n à Kes gedaan nu er omgekeerd gezegd kan worden, dat eerbied
schoonheid eischt? In 1890 speelde men opera-arrangementen, piston-solo's en
fantasieën - nu zingt men Strauss-walsen, Zandmannetjes en Ave-Maria's, nu speelt
men de meest zinledige stukken als er maar een virtuoos mee komt aandragen. Men
zal toch niet beweren, dat het programma van Julia Culp ‘hoogere’ emoties heeft
opgeroepen? Men kon zich immers eene schoonheid denken niet waar? welke edeler
is, rijker en machtiger, dan de liederen van Brahms, die ten eerste voor een intieme
ruimte geschreven zijn, ten tweede slechts intieme en beperkte genre-gevallen
behandelen? En wanneer slechts de helft van het publiek schoonheid zou eischen in
plaats van virtuozengrillen, zou het dan niet de taak zijn van Het Concertgebouw om
de andere helft af te leeren in het geestdoodende en banale automatisme der
virtuozen-grillen behagen te scheppen, gelijk het vroeger aan de ‘andere helft’ rooken
en drinken heeft afgeleerd? Solisten behoeft men niet af te schaffen, doch van de
solisten moet gevergd worden, dat zij geen muziek zingen, welke ons alleen een
beetje vermaakt en bezighoudt, men mag ook solisten van zooveel talent niet de kans
geven om automaten te worden en ten slotte moet men de betere helft van het publiek
niet lastig vallen met eventualiteiten, welke van zulke verouderde gebruiken getuigen
als dit optreden van Julia Culp. Ik wil er de zangeres niet hard om vallen, doch een
programma als het hare is in ons werelddeel alleen nog zingbaar aan vorstelijke
hoven en in half-aristocratische, half-burgerlijke salons, doch niet meer in
concert-instellingen waar men de schoonheid beoefent en niet het amusement.

Frederic Lamond [Beethoven-sonates (Hammerklavier, Pathétique,
Waldstein)]
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Beethovens Hammerklavier-sonate blijft een der interessantste gevallen voor den
analyticus. Hare schoonheid is in de eerste plaats eene schoonheid van constructie
en wanneer men met studie de tabellen geraadpleegd heeft, tot welke Vincent d'Indy
het eerste deel van dit ongebreidelde stuk heeft gereduceerd, geformuleerd, begrijpt
men, dat plattegronden van architecten en geometrische figuren hunne magie kunnen
hebben. Niets simpeler en niets ingewikkelder dan de plattegrond dezer sonate. Als
men haar onbevooroordeeld hoort, als mensch, (als leek!) dan is er geen andere indruk
dan deze: lapidair, martiaal en koperen hoofdmotief; bijna te wijd gespannen voor
eene piano, te zwaar van kleur en klank voor dat instrument; het lost onmiddellijk
op in eene lieve en haast feestelijke melodie; die soldateske en heroïsche klanken
blijven afwisselen, met milde en vreugdevolle, zachte gezangen en in het kader dezer
twee stemmingen gebeurt niet veel nieuws. Wanneer Beethoven ze schaduwen of
lichten geeft, doet hij het niet zoo verrassend en overvol van gemoed als men dit uit
zijne andere werken gewoon is. Geheele passages lijken zelfs ‘leeg’ en het geheel
vermoeit bovenmate.
Hoort men het werk als vakman, als analyticus, dan is elke maat dezer symphonie
voor piano een wonder, dat slechts door Bach's Kunst der Fuge overtroffen wordt.
Er konden altijd componisten gevonden worden, die uit een onaanzienlijk protoplasma
gigantische organismen deden groeien, welke eene vermenigvuldiging in het oneindige
van de ‘kiemcel’ waren. Er kwamen ook theoretici van de ‘cyclische’ muziek, welke
altijd gevarieerd is en altijd in hare geledingen, ook de kleinste, zich gelijk tracht te
blijven. De Hammerklavier-sonate is voor deze neo-dogmatici een der monumentaalste
bewijsstukken. Het hoofdmotief werd geconstrueerd op het terts-interval en ga maar
na hoe Beethoven dit interval vruchtbaar heeft gemaakt met een intellect en eene
cerebraliteit, welke met de schranderste, de geslependste, de listigste, de sluwste, de
diepzinnigste dialectiek op één lijn staat. Het interval beheerscht de keuze der
tonaliteiten, beheerscht alle thema's, alle deelen; beheerscht de overgangen van de
eene stemming in de andere; beheerscht ook de slot-fuge. Na Bach was zulk een
constructief vernuft en constructieve eenvoud niet meer vertoond.
De Hammerklavier-sonate behoort daarom tot de werken van Beethoven, die 't
meest beroemd zijn en het minst gespeeld worden. Het geldt als een axioma, dat de
speler en de hoorder nooit rijp genoeg kunnen zijn voor dit gewrocht. En wat is het
gevolg? Wanneer men niet ‘rijp’ genoeg is om het werk te begrijpen, roert het niet,
omdat het in hoofdzaak op andere gewaarwordingen gebaseerd is dan de ontroering.
Wanneer men het echter begrijpt en tot zijn geraamte doorziet, dan wordt het een
stoet van melodische en rythmische formules, een stoet van uiterst schrander opgeloste
problemen, van muzikale sophismen, welke een prachtig middel zijn om logisch te
leeren denken, doch het hart niet rijker maken. Of ik mij als leek of als musicus plaats
voor de slot-fuge, ik zal haar in ieder geval bewonderen, doch wanneer die schijnbaar
teugellooze maar in de opperste harmonie samengedrongen klanken voorbij zijn, na
hunne onophoudelijke vaart, waarvan men de verwoede hardnekkigheid nergens
verklaren kan, zal ik mij toch afvragen: wat baat het me? Om in de gewenschte
regionen te komen, kan men deze matelooze driestemmige fuge vergelijken met drie
tollende wereldbollen en na de kosmische kunsten eerbiedig bijgewoond te hebben,
zal men niettemin zeggen: wanneer minder getold was zou het me beter opgevroolijkt
hebben. Het leek mij steeds merkwaardig, dat de antieken, die in hunne opvattingen
van leven en schoonheid buitengewoon geraffineerd waren, voor de muzikale
uitdrukking hunner emoties, welke niet zooveel primitiever zullen geweest zijn dan
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de hedendaagsche, twintig noten noodig hadden, tegen een modern componist
twintigduizend.
Gij begrijpt hoe Lamond de Hammerklavier-sonate gespeeld heeft: hij kwam
binnen, boog, liep naar den vleugel en attaqueerde; alles ging in een ommezien en
het hoofdthema leek uit de lucht te vallen. Het was een fascineerend begin. Hij
kalmeerde deze plotselinge onrust niet. Lamond speelt zijn Beethovens nergens
teeder, nergens verstild, nergens rustig. In zwevende en luchtig omrankte melodieën
weet hij overal weer kleine accentjes te leggen van zijn steeds smachtenden, nooit
wolkeloozen god. Het pure geluk en den inwendigen vrede heeft de Beethoven van
Lamond zelfs niet gekend in zijne muziek en over de vreugde, de scherts, de
liefdesverrukking weeft hij altijd nog schaduwen van smart. Waarom? Het zal wel
Beethoven-psychologie van Lamond zijn en wanneer de muziek zelf hem niet wijst
op het grondelooze licht, behoeft niemand een poging te wagen. Ik had hem echter
willen bidden om in 's hemels naam het adagio d e h e l f t sneller te nemen.
Sinds de piano-fabrieken in Duitschland veranderd zijn in munitie-fabrieken en
er hier slechts een paar aftandsche instrumenten overbleven, durft men een
klaviervirtuoos ten opzichte van klank en aanslag nauwelijks nog eischen doen. Het
wordt echter hoe langer hoe treuriger en men kan zich niet meer zonder ironie
voorstellen op deze resteerende piano's schoonheid te hooren. Dat was mijn eenige
wroeging op dit concert, omdat ik weiger te gelooven, dat er in Nederland niet een
vleugel gefabriceerd kan worden, welke een paar malen beter is dan de rammelende
en heesche klavieren der solisten. Waarom is er niemand in Nederland, die van de
gelegenheid gebruik maakt?
Overigens was deze uitvoering, waar ook nog de Pathétique en de Waldstein-sonate
gespeeld werden, een succes voor Lamond, gelijk hij hier tot dusverre niet behaalde.
De zaal was te klein en er zaten nog enthousiasten op het podium.

Bronislav Huberman [Chaconne van Bach, Tschaikowsky's
Vioolconcert (met pianobegeleiding) en Sarasates Carmen-fantasie]
Het is een zeldzaam en onwaardeerbaar genoegen zulk een ongeëvenaard technicus
te hooren als Bronislav Huberman. Hij bracht het tot eene phenomenale veelzijdigheid
van streek. Gij kunt hem in dit opzicht alles toeschrijven en in alles is hij
buitengewoon: in de veerkracht; het strakke, gespannen rythme; in de op den toets
of met een paar haren gespeelde zuchten en verteederingen; in de oneindige
schakeeringen van een toon, welke alle nuances bergt, van het ruige, hypnotiseerende,
oersterke sonore geluid tot klanken, welke men nauwelijks kan mee-ademen, zoo
broos, zoo fluïde, zoo ver; hij is buitengewoon in de ongelooflijke klaarheid, waarmee
hij de snelste en de onoverzichtelijkste passages exposeert; in de volmaaktheid van
verschijning, welke hij elk nootje weet te geven van de eerste tot de laatste; in
lenigheid, in lichtheid, in soepelheid, in trefzekerheid. Hij is geestig in zijn streek,
gratieus, eenvoudig (vooral eenvoudig), gevarieerd, ongelooflijk gevarieerd,
verrassend, phantastisch, en in dit alles is hij wederom buitengewoon. Zijn linkerhand?
Neen, dat is onbeschrijfelijk. Dat is beweeglijker en beheerschter dan ik weet niet
welk denkbeeldig organisme. Een triller van Huberman, dat wordt gepulveriseerd
geluid, hyper-fijn, als licht-trillingen op een heeten zomerdag, chromatische
toonladders laat hij verstuiven in gerucht, dat zachter is dan vleugels van vlinders;
dubbelspel? grandioos, fageoletten? kinderwerk, zij spreken aan als
miniatuur-piccolo's, komen en gaan als het geruisch van een Ariel. Hij beheerscht
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alle bestaanbare moeilijkheden en beheerscht daarbij nog zich zelf. Want hij speelt
bijna onbeweeglijk, met eene alledaagsche kalmte, hanteert zijne viool, gelijk wij
onze pijp of onzen wandelstok.
Het is ook een zeldzaam en onwaardeerbaar genoegen, om zulk een ongeëvenaard
passie-mensch te hooren. Het valt gemakkelijk om dezen hartstocht, welke bedwelmt,
en langzaam verdwijnt in een na-roes, oppervlakkig te noemen, doch zulke electrisch
geladen magiërs, die wanneer we even verstrooid zijn, door het geheim van een
vibrato, of door een tooverachtig gemanoeuvreerde stokbeweging ons weer in hun
ban trekken, deze wezenlijke toovenaars kunnen zich toch met recht tot de zeer
zeldzamen rekenen. Door zijne weergalooze laatdunkendheid, zijn koude, koppige
oogen en zijn ondefinieerbaar magnetisme doet hij immers met de hoorders wat hij
wil. Hoeveel van dergelijke curieuse âmes de proie ontmoet men nog, die niets zijn
dan grillen, maar grillen waaraan men niet ontkomt, niets dan romantiek, maar
romantiek, welke meesleept?
Het was verder een onwaardeerbaar genoegen, om zulk een machtig musicus te
hooren. Want om de Chaconne van Bach op dergelijke wijze te spelen, monumentaal
ondanks het zeer snelle tempo, aangrijpend ondanks de afgezaagdheid van het stuk,
vurig, dwars tegen alle academische opvattingen in, welke eischen dat dit werk
gemummifieerd wordt en gemaakt door een dorren mensch, phantastisch met de
meest ongewone perspectieven in de kleur en in de uitdrukking, zangerig, speelsch,
geteisterd en verheerlijkt van gevoel, beurtelings grootsch en liefelijk, om het zoo
te spelen, dat het gaat leven en sidderen, van leven in al zijn rhythmen en in al zijn
verstrengelingen van klank, moet men een heel serieus en een heel machtig musicus
zijn. Wij kunnen wel zeggen, dat men de Chaconne nooit zoo ontroerend en zoo
ontstellend gehoord, heeft.
Daar culmineerden al de soevereine qualiteiten van Huberman om nog eens te
culmineeren in de bekoorlijkheden van het concert van Tschaikowsky en de
Carmen-fantasie van Sarasate. Er zijn er, die Huberman reeds hoorden, toen hij een
kind was en werkelijk, zij hebben gelijk, dat zij hem trouw bleven in hunne
bewondering. Huberman echter zal goed doen met deze uitvoering te beschouwen
als eene inleiding. Hij kwam in jaren niet hier en zijn roem moest hernieuwd worden;
dit bleek uit de te vele leege stoelen. Nu, hij is genoeg hernieuwd voor het volgende
concert.
Paul Frenkel accompagneerde en hij is een even uitstekend pianist als begeleider.
Dat hij zijn hoorders niet tot eenzelfde daverende geestdrift bracht als Huberman,
kon natuurlijk niet, maar was ook niet noodig.

Nederlandsche Opera: Lohengrin
Gisteravond bracht de Nederlandsche Opera de eerste opvoering in dit seizoen van
‘Lohengrin’ en eigenaardig en onverklaarbaar is 't, dat, waar de bezetting op één
enkele uitzondering na (Coen Muller verving Kubbinga als Hendrik den Vogelaar),
dezelfde was als verleden jaar, de uitvoering zoo ver van de volmaaktheid was
verwijderd. Want volgens menschelijke berekening hadden we mogen verwachten,
dat de regie de massa nu volkomen zou beheerschen en dat de koren geen enkele
aarzeling zouden kennen. Hoe onbereikbaar ver het ideaal was bleek o.a. in het eerste
bedrijf, wanneer het wonder van Lohengrins komst allen ontroert en ontstelt. Geen
spoor van ontsteltenis was te bekennen. Ieder volgde nauwgezet de aanwijzingen
van Van Raalte's dirigeerstok. En deze stokstijve onbeweeglijkheid werd niet
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goedgemaakt door een perfecte, homogene harmonie: zelfs beleefden èn hoorders
èn artisten enkele zeer benauwde oogenblikken, toen in het tweede bedrijf het koor,
dat Elsa van Brabant den welkomstgroet toezingt, met den besten wil niet meer in
bedwang kon worden gehouden. Ook leed het tusschenspel in de laatste acte door
de decor-verwisseling, die al te veel tijd eischte, maar hier zal de herhaling natuurlijk
verbetering brengen Misschien brengt de herhaling ook meer mouvement, meer actie,
meer teederheid en lyriek; slechts Ortrud (Liesbeth Meissner) kon met haar warme,
hartstochtelijke stem ons haar wraakgierige heerschzucht doen mee voelen; terwijl
Telramond (Helvoirt Pel) in alle opzichten haar waardige tegenspeler was. Nog één
wensch moet ons van 't hart: wanneer verschijnt de ideale opera-regisseur, die
Royaards als zijn leermeester erkent en dus de duiven aan touwtjes van het tooneel
verbant?

Waldemar von Baussnern [De componist dirigeert zijn Derde en
Vierde symphonie en een liefdesduet uit Herbort und Hilde]
Eerst is de heer Waldemar von Baussnern geoordeeld door het orchest. In de drukke
repetitie-dagen was het loopend grapje, dat met galgen-humor 't geval teekende: ‘wij
kennen het al von baussern’. Zooals men waarschijnlijk niet weet tracht het orchest
sinds eenigen tijd naar medezeggingsschap over 't artistieke beheer van Het
Concertgebouw. Volgens een volkomen juist standpunt meent 't meerendeel van het
orchest, dat zij als individueele kunstenaars op een te respectabel standpunt staan
om zich alle muziek-karweien, welke hun nu worden opgedrongen door oorzaken,
welke n i e t s met den cultus der schoonheid te maken hebben, zonder raadpleging,
zonder overleg te laten welgevallen. Er valt over de gezonde kanten van dit streven
nog te schrijven (wij zullen het ook doen) en het zal ook nog gesteund moeten worden.
Eén ding staat vast: wanneer er in het orchest gestemd was over het al of niet toelaten
van Waldemar von Baussnern in onze concertzaal, zou hij met een aanzienlijke
meerderheid van stemmen geweerd zijn en ons allen zou een avond vol verveling en
ergernis gespaard zijn gebleven. Het kan dan ook niet genoeg worden gereleveerd,
met welk een edelmoedige en zeldzame plichtsvervulling het orchest deze trage,
onbelangrijke en eentonige muziek gespeeld heeft.
Ten tweede is de heer Von Baussnern geoordeeld door het publiek. Zonder het
abonnementen-stelsel, dat zooveel misbruik van de lijdzaamheid der hoorders toelaat,
zou de zaal reeds bij den aanvang leeg zijn geweest. Nu was zij matig bezet. Reeds
weken voor de komst van dezen Dresdenschen liedertafel-dirigent, Keulschen
conservatorium-leeraar, Frankfortschen conservatorium-directeur, die daarbij ook
symphonieën schreef en gevallen opera's maakte, moet er eene algemeene onwilligheid
jegens hem in onze atmosfeer gehangen hebben. Hij werd begroet met de uiterste
reserve. Het eerste deel der uitvoering kreeg een minimum van applaus. In de pauze
gingen honderden weg. Daarna, na het eerste deel zijner vierde symphonie (aan
Willem Mengelberg opgedragen) verlieten wederom heele scharen de zaal. Na het
tweede deel nam een applaudisseerend groepje het op voor zijne zaak en hield dit
vol tot het einde, terwijl het gebouw voortdurend leeger liep. Het scheen ten laatste
dat men alleen niet wegging om te zien hoevelen er bleven. De claque-groep, die het
succes om ons onbekende redenen meende te moeten redden, had haar offensief
vroeger moeten beginnen. Doch na de derde symphonie, welke ‘Leben’ getiteld is,
schijnt von Baussnerns charmante en roerige aanhang zelf verbijsterd te zijn geweest
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door de slaapwekkende onbeduidendheid van hun partijman. Na de pauze steunden
zij eene verloren zaak, welke voortdurend hopeloozer werd.
Ten derde zal ik hem dus moeten oordeelen, terwijl zijn vonnis reeds lang geveld
is. Nooit heb ik het concertpubliek van meer intuïtief begrip der muziek zien getuigen
dan gisteren. Niet immers omdat hij ‘modern’ was of omdat hij een hoogvlieger zou
zijn, die boven de menigte uit steeg, niet omdat hij diepzinnig was, - alleen omdat
hij volmaakt onbelangrijk en volmaakt overbodig werk componeerde, heeft
Amsterdam den heer Von Baussnern met een overweldigende meerderheid
gedeballoteerd. Het is eene houding, daar nòch particuliere verzoeken, nòch critieken
in de dagbladen hun doel bereiken, welke niet genoeg kan worden aangeraden.
De heer Von Baussnern (geboren in 1866) schrijft eene muziek, welke voor de
middelsoortige auteurs der laatste halve eeuw als kenmerkend kan gelden. Er
bestonden steeds twee typen van melodie. Het eene is gebaseerd op het woord, op
het taal-rythme, het andere op het gebaar, op het dans-rythme. Het eerste, het
oratorische, beheerschte alle muziek tot en met de Renaissance, het tweede, het
metrische, voortkomend uit de populaire kunst, is de muziek meer en meer gaan
vormen naar mate de civilisatie democratischer werd. Gedurende de vorige eeuw
echter werden er pogingen gedaan om beide types tot een agglomeraat te vereeningen.
Men scheen de vrije lijn, de onbepaalde, door geen vaste wetten gebonden
woord-melodie te willen combineeren met de wezenlijke bestanddeelen der
dans-melodie. Het nieuwe type, de muilezel der melodiek, kreeg tegelijk de losse
lijn, de vrije golving met de rythmische en motievische beperktheid. Het toeval heeft
tot dusverre gewild, dat enkel componisten, die uit aangeboren machteloosheid noch
in het eene noch in het andere type een sentiment duidelijk konden omschrijven, tot
het muilezel-type verdwaalden. Immers ieder der twee standaard-types is gevormd
door de natuur, door het leven zelf en reeds door aanwending van het tusschen-type
bewijst men aarzelingen, onzekerheden van gemoed, psychische weifelingen, welke
den auteur altijd tot de grens van de schoonheid brengen, nooit tot de schoonheid
zelf.
De voornaamste karakteristiek van het kruisings-type is zijne ondefinieerbaarheid.
Men weet nooit precies wat zulk eene ‘gemaakte’ melodie uitdrukt. Men heeft er
geen houvast aan. Men kan ze meestal op haar kop zetten, van achteren naar voren
hooren en andere wijzigingen aanbrengen, welke hare expressie niet het minst
beïnvloeden. Omdat zij niet uit een of andere expressie gegroeid is.
De componist, die met zulk verhaspeld materiaal werkt in beginsel, kan ook in
het groot niet tot een gestalte, tot een vorm komen. Zijn eerste thema heeft geen
juist-omlijnde psyche, zijn tweede ook niet, zijn derde evenmin. Etc. Wanneer hij
deze thema's onder elkaar uitspeelt, onder elkaar laat manoeuvreeren, laat handelen,
zal hij geen rijzing of daling der emoties kunnen uitdrukken, omdat elk thema op
zichzelf precies evenveel en denzelfden graad uitdrukkingsmacht bezit en alle
gestalten (voor zoover zij gestalte en uitdrukking hebben) gelijk blijven.
Noodzakelijkerwijze zal het plan zijner compositie dus zoo vlak zijn als een tafel en
zal er in de expressie alleen verschil bestaan tusschen fortissimo, forte, piano en
pianissimo. Zonder schade voor het geheel zal men stukken kunnen verwisselen,
scènes kunnen coupeeren, of hare volgorde kunnen wijzigen. Het componeeren in
hoogeren zin, het sterke, boeiende, doelmatige manoeuvreeren met gevoels-situaties,
verliest bij deze auteurs daarom alle beteekenis, omdat zij ten eerste niet ‘werken’
met gevoelssituaties, doch met zinledige noten; en ten tweede omdat alles straffeloos
kan worden omgezet zonder dat het onze interieure gewaarwordingen zal hinderen.
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De componist, die in principe met boven aangeduid ondefinieerbaar materiaal
arbeidt, zal aan de kleur der instrumentatie ook geen enkele suggestieve macht kunnen
geven, omdat zijn materiaal, ongegradueerd als het is, in beginsel niet de clair-obscurs,
niet de verschillende reliefs der colorieten vraagt. Zijne instrumentatie zal dus even
doelloos zijn als de compositie. Of zij goed moeten genoemd worden of slecht,
daarover zou nog te disputeeren zijn; hunne doelloosheid, hunne overbodigheid
achter staat onbetwistbaar vast.
Evenals Hugo Kaun, Otto Taubmann, Max Reger voor een gedeelte, om een paar
namen te noemen, is de heer Waldemar von Baussnern een volledig representant
dezer componistensoort. Het schijnt mij onnoodig na al deze uitweidingen om de
bijna ridicule onsamenhangendheid van het eerste deel zijner derde symphonie nog
aan te toonen. De vierde is ietwat concieser en zelfs tè overzichtelijk, maar ook, dat
bewijst elke noot, die wordt aangeslagen, hare absolute nutteloosheid. En gesteld
zelfs, dat de noten niet nutteloos zouden zijn, doch eene ziel zouden dragen (welke
ziel dan ook), ook in dit geval kunnen wij het werk niet accepteeren, omdat het
nergens eene persoonlijkheid, desnoods eene zwakke, bewijst. Ook hierop behoeven
wij niet nader in te gaan.
De heer Waldemar von Baussnern is een goed handwerksman, een goed en serieus
notenschrijver en dit is het eenige recht, waarmee hij Mengelberg kon vervangen.
Dit recht is echter niet voldoende, want op de wereld leven zeer vele goede
notenschrijvers. En Mengelberg wete, dat iedereen zich gisteravond heeft afgevraagd,
welke redenen Mengelberg kan hebben (artistieke redenen veronderstelt men sinds
lang niet meer bij Mengelberg) om ons tijdens zijn Frankfortsche reis, zulken
vervelenden en middelmatigen plaatsvervanger te schenken. Sinds jaren heeft een
Concertgebouw-programma niet zulk een échec geleden en het schijnt ons allen toe,
dat Mengelberg de verantwoordelijkheid voor zijne remplaçanten beter moest
beseffen. Hij zelf maakt dezen concertwinter reeds vervelend genoeg.
Ik zou nog een andere opmerking willen maken. Voor dezen buitenlander, z o n d e r
reputatie, z o n d e r beroemdheid, die ons allen onverschillig is, berekent men f 4 per
plaats; voor de uitvoeringen van Evert Cornelis en Dopper f 2.50. Ten eerste is het
een zonderling standpunt, dat eene zaak (voor Mengelberg rekent men ook f 4. -)
haar eigen medewerkers deprecieert en aldus in het openbaar de mindere
belangrijkheid van het gebodene (dat immers goedkooper is!) afkondigt. Maar ten
tweede valt het nog veel af te keuren, dat de eerste de beste Frankfortsche auteur,
dien hier niemand kent, dien niemand verlangt te kennen, op zoo grievende wijze
hooger getaxeerd wordt dan onze eigen landgenooten, aan wie we weten wat we
hebben.
Evert Cornelis ondertusschen heeft een blijk van leven mogen geven. De dirigent
van het Concertgebouw zat in de vierde symphonie van den heer Waldemar von
Baussnern achter eene piano, om zijne (wederom nuttelooze) partij te spelen. Men
kan werkelijk nog slechts hopen, dat de abonnés het bij dezen eenen protestavond
niet zullen laten, wanneer de Concertgebouw-bestuurderen daartoe zulke billijke
aanleiding blijven geven.
Van de solisten Lize Steelink en Jac. van Kempen, die optraden in het fragment
der ‘Vroolijke helden-opera’ (zoo is de authentieke naam), ‘Herbort und Hilde’ (er
zijn ook honderden Hollandsche opera's, die gevallen zijn, wanneer eene opera moet
vallen vóór de Amsterdamsche muziek-regenten er zich om bekommeren...)
openbaarde Lize Steelink zich als eene eminente sopraan.
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Nederlandsche Opera: Carmen
Het verlangen naar eene van a tot z bewonderenswaardige Carmen-vertooning, dat
ik uitte bij de laatste voorstelling der Fransche Opera (ruim een week geleden!) is
gisteravond ongeveer vervuld door de Nederlandsche Opera. Wij hadden de laatste
jaren zooveel desillusies van Carmen, dat ik enkel om van Faniella nota te nemen
naar deze première ging. Ik vond er echter zulk een geacheveerd en levend ensemble,
dat men eene opvoering, gelijk deze, drie en twintig maal kan zien met de zekerheid
om er als Nietzsche telkens ‘beter’ en gelukkiger van thuis te komen.
Ik geloof niet, dat de kapelmeester Willem Harmans ooit eene populaire figuur
zal worden, daarnaar streeft hij waarschijnlijk ook niet, doch hij zal vele stille,
onpersoonlijke triomfen binnenhalen. Hij dirigeerde, om zoo te zeggen, achter de
schermen. Alles kreeg eene bloeiende bekoorlijkheid. De Spaansche heete
atmosfeeren, de terra-cotta-kleur, het verzengende der karakters en der melodieën
liet hij schieten voor eene altijd lyrische en altijd muzikale volmaaktheid. Want het
gezang der koren, het zingende orchest waren werkelijk volmaakt en de geheele
voorstelling leek overstrooid met melodieusen klank. Hij nam uitstekende, soepele
tempi en men mag erkennen, dat hij de psyche der muziek in al hare natuurlijkheid
begrepen heeft. Het kon donkerder, dreigender, bezetener, fanatieker, maar het is
niet altijd noodig om zoo intiem met 't fatum en met den dood om te gaan. En om
Carmen demonisch te spelen, met alle fascineerende accenten van 't type, dat de
liefde beoefent als tooverij, als muziek, die overal onheilspellend lokt en als muziek,
welke een leven weergeeft, dat elk moment kan eindigen in een dolkstoot, moet men
minstens een Mahler zijn. Men bereikt reeds zeer veel, wanneer men, gelijk Harmans,
te midden der bekoorlijkheid, de dramatische situaties zooveel relief en kracht laat.
De eigenlijke hypnose ging uit van Faniella en van Jules Moes. Carmen is eene
moeilijke rol om er niet banaal en Don José eene even moeilijke om er niet
beklagenswaardig belachelijk bij te worden in de twee eerste bedrijven. Faniella
riskeerde het banale en gaf van het canailleuze precies wat gegeven moest worden.
Meer distinctie wenschte men niet, maar soms ontbrak er het je ne sais quoi. Er is
eene magie en eene manier van biologeeren (magie op den toeschouwers zoowel als
op Don José) die niet meer door zingen en gebaren wordt uitgedrukt. Niet eens meer
door de oogen. De magie welke het type onvoorwaardelijk maakt en welke het in
alles in de laatste nerven zijne rasechtheid doet i n s i n u e e r e n . Dat is het je ne sais
quoi, het van boven tot onderen Carmen-achtig vibreeren. Daar zou Faniella een
laatste toets moeten brengen. Haar zingen is magnifiek en ik zal nooit vergeten er
aan te herinneren, dat zij zulk een gouden alt-stem heeft.
Jules Moes overwon in de eerste drie bedrijven alle bezwaren van den Don José,
die immers een zeer goedig, een gevoelig, een zachtaardig, weinig avontuurlijk en
alleen maar wat driftig en jaloersch mensch is, de slechtste minnaar, die ooit als tenor
gecomponeerd werd. Ook voor zijn vocale praestaties kan ik Moes enkel hulde
brengen. Hij zong warm, innig en met een weeken, blonden glans, die het eerste
bedrijf in een mooi en vreedzaam aureool zette; hij zong ook absoluut vlekkeloos.
In den fellen, impulsieven kant zijner rol wist hij eene overtuiging te leggen, welke
alle accenten hun aangrijpenden toon gaf. Met de eensluipende liefde, de jalousie en
met den haat heeft hij schitterend naar het vierde bedrijf gemanoeuvreerd. De slotscène
was buitengewoon verschrikkelijk, maar ook buitengewoon ontroerend. Het lijkt me
echter onjuist gezien om van de paar laatste maten vóór den moord een parlando te
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maken. De uiterste woede en de uiterste zelfbeheersching kunnen daarmee niet
worden uitgedrukt.
De Escamillo van Anton Dirks kreeg alle qualiteiten, welke ik van dezen fameuzen
bariton verwachtte: vitaliteit en voortdurende verwonderende pracht van klank. Hij
zou het geluid iets drooger (dus iets minder nat) kunnen intoneeren. Maar hij wordt
een nieuwe Albers.
De Micaëla van Lea Fuldauer was charmant; Coen Muller's Zuniga bevredigend,
doch zijn stem begint meer en meer te flakkeren. Van de overige kleine rollen muntte
Jac. van Bijlevelt uit als Dancaïre. De Frasquita van Eliza de Haas, de Mercédes van
Annie Hoffman, de Remendado van Iwan Monasch sloten zich zeer goed aan bij het
geheel.
De regie was gedistingeerd en bezienswaardig. In de vertaling hinderde slechts
één zin, de beruchte zin uit de Habanera: ‘Hoe wondervreemd is toch de min’. Daar
‘min’ in onze taal vele beteekenissen heeft, tot die van baker toe, had men nog een
dag langer moeten zoeken naar de oplossing.
Het doet ons ondertusschen genoegen, dat de heer Koopman, terwijl de quaestie
der gemeente-subsidie hangende is, zulk een succes kan boeken. In doorsnee genomen
was deze Nederlandsche Carmen tienmaal beter dan de Fransche Carmen.

[Elly Ney-van Hoogstraten in Mozart en Liszt en Louis Zimmermann
in de Haffner-serenade]
Mevrouw Elly Ney-Van Hoogstraten gaf Mozart's piano-concert (in... c-groot, maar
dat is een schrale toelichting, want er zijn 25 piano-concerten van Mozart) in eene
origineele en ongewone opvatting. Zij verkleinde den klank tot een spinet-achtig,
graciel geluid; het rythme kreeg iets popperigs (in de beteekenis, welke Lizzy Ansingh
of Maeterlinck aan een pop kunnen geven), iets heel afgemetens en ook coquets,
maar met alle reserve en met zeer ingetogen beweginkjes; het was tegelijk analytisch,
de noten vlak naast elkaar alsof zij ze pointilleerde; de psyche bleef teruggetrokken,
quasi-afwezig; de kleur over het algemeen gedekt, verstorven, gelijk dat een oud
stuk kan hebben; kortom, een reconstructie van de achttiende eeuw op een
hedendaagsch instrument, gespeeld met eene wonderlijke doorzichtigheid, wonderlijke
accuraatheid, bijna geaffecteerd, zoo nauwkeurig en automaat - maar steeds superieur
en verfijnd van techniek.
De Hongaarsche Fantasie van Liszt koos de pianiste op een slecht oogenblik. Het
ligt ons nog te juist in het geheugen, hoe Vera Schapira ze speelde: in een ongelooflijk
snel tempo, met een verbazingwekkende zekerheid, met een onvervaarde bravoer,
met daverenden klank, met duizend parelingen, sprankelingen en andere ragfijnheden.
Mevr. Elly Ney-Van Hoogstraten had de mogelijkheid van vergelijking liever moeten
mijden, want voor ons hart was het niet hoognoodig om dat werk van Liszt wederom
te hooren. Wij hadden Vera Schapira in de genoemde eigenschappen dan niet
verschillende graden overbluffender behoeven te vinden.
Louis Zimmermann verwierf zich met de solo's der Haffner-serenade een zijner
warmste successen. Hij streek schitterend en men heeft hem daarvoor zeer
nadrukkelijk willen danken. Het zal hem, na eene lange week van onvermoeid
zwoegen, verrast en verheugd hebben.
Om het programma te vullen en om ten minste een beetje den indruk weg te nemen,
dat er van een aantal vereerenswaardige meesters te weinig gespeeld wordt, dirigeerde
Mengelberg de twee Nocturnes van Debussy. De vertolking kan niet geprezen worden.
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In de eerste ‘Nuages’ hinderde voortdurend de Engelsche Hoorn met eene overmatige
logheid van timbre, in de tweede (Fêtes) was het ensemble zeer onrustig, schommelde
gevaarlijk en miste de schoonheid van kleur, welke tot de eigenschappen behoort
van het orchest. Het was een tekort van Mengelberg, die het niet meer in zijn hand
had.
Zondagmiddag gaat de Symphonie van Julius Röntgen en het Piano-concert in
bes van Brahms, dat tot dusverre altijd in de programma's beschreven stond als een
ondoordringbaar struikgewas. Verleden Donderdag hadden wij den Frankfortschen
conservatorium-directeur, Zondag zullen wij den Amsterdamschen hebben. In 1911
speelde men Röntgens symphonie voor 't laatst en toen reeds zijn lange rijen hoorders
weggeloopen. Sinds 1911 is onze belangstelling voor Julius Röntgen ongeveer gedaald
tot het nul-punt, Mengelberg weet dat, doch stoort zich niet aan de dingen, waarvoor
wij belang stellen. Julius Röntgen moet echter niet hetzelfde lot treffen als den heer
Waldemar von Baussnern. Men zou nog beter kunnen bewijzen, dat wij den drogen
en machteloozen conservatorium-stijl van Röntgens symphonie, ongewenscht achten
in het Concertgebouw door weg te blijven dan door weg te loopen. Mengelberg is
den laatsten tijd bezig met het nemen van proeven hoever onze lijdzaamheid gaat;
wij moeten hem daarin behulpzaam zijn.
Hij wil graag onzen zin doen, als die zin duidelijk blijkt. Toen de heer von
Baussnern hier zijne smadelijke nederlaag geleden had, heeft men hem in Den Haag
eenvoudig gedesavoueerd en in plaats van zijne fameuse derde symphonie, welke
ons zulke harde noten te kraken gaf, liet men Dopper de Tannhäuser-ouverture
uitvoeren.
Wanneer Röntgens symphonie voor een leege zaal ging, zou in ieder geval de
muziek haar verdiende loon krijgen.

Toonkunst [Requiem Verdi]
12 November 1916 gaf de Koninklijke Oratorium-Vereeniging het Requiem van
Verdi met medewerking van het Concertgebouw-orkest en een solo-quartet, dat was
samengesteld uit mevr. A. Stronck-Kappel, mevr. P. de Haan-Manifarges, Giuseppe
Reschiglian en Luigi Mazzoleni.
22 December 1917 geeft Toonkunst het Requiem van Verdi, met hetzelfde orkest,
met hetzelfde solo-quartet. Er is enkel een ander koor en een andere dirigent.
Ik zal deze critiek dus weer kunnen beginnen gelijk verleden jaar: ‘Men schrok
even bij het zien van mevr. Anna Stronck-Kappel: zij is spierwit geworden. Alle
landgenooten, die wij hooren onder de zangeressen, zijn nu zilver-grijs... mevr.
Noordewier-Reddingius, mevr. Stronck-Kappel, mevr. De Haan-Manifarges, mevr.
Tilia Hill, etc., etc.
Ik zal weer de opmerking kunnen maken, dat de stemmen een beetje geleden
hebben van deze vergrijsde veteranen. Ik zal wederom plaats voor de jonge
zangeressen kunnen eischen.
Ik zal nog méér tweemaal moeten zeggen. Want wederom zong het solo-quartet
in de zonderlingste zwevingen: de alt van mevr. De Haan en de sopraan van mevr.
Stronck gaan elk jaar sterker achteruit in hoogte; zij voeren daar voortdurend
waagstukken van intonatie uit en wenschen steeds lager te zingen. De baryton van
Mazzoleni (de partij ligt hier en daar wat laag voor hem) en de tenor van Reschiglian
wringen voortdurend tegen de vrouwenstemmen op, trachten steeds het hoogte-terrein
te heroveren wat de andere twee trachten n i e t te verliezen. Men kan geen doelmatiger
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methode uitdenken om een solo-quartet ondraaglijk van zwevingen te maken;
daargelaten nog het verschil van uitspraak; het onoverbrugbaar verschil van
temperament der twee groepen, de Italiaansche en de Hollandsche.
Wijl ongeveer de helft van Verdi's Requiem ten laste komt van de solisten, is
ongeveer de helft van het concert een doorloopende teleurstelling geworden. De lezer
moet zich zelf maar afvragen of dit een resultaat mag heeten, dat in verhouding staat
tot al het prachtige materiaal, waarmee het Amsterdamsche Toonkunst kan werken,
tot al de moeite en kosten, welke zulk eene uitvoering met zich brengt. De lezer moet
zich zelf ook maar afvragen of er twee groote, magnifieke koren, waarmee men de
schitterendste dingen zou kunnen doen, noodig zijn in één stad, met de bedoeling
om in één jaar 't zelfde werk uit te voeren met dezelfde bezetting en dezelfde zwakke
plekken in die bezetting. De muziekcriticus vraagt zich alleen nog af, waarvoor al
zijn geschrijf dient bij de heerschende force majeure: de dirigent Willem Mengelberg
heeft geen tijd om te oefenen met jonge zangeressen en een nieuw solo-quartet. En
‘Het Vaderland’ van 16 Dec. merkte op: ‘Men laat in Amsterdam de critiek maar
praten.’
Quousque tandem?
‘De Amsterdammer’ van 15 December bevatte een ingezonden stuk van W.A.
Kramers, getiteld ‘Het verouderende Toonkunst’. Ik heb nog juist den lust om er een
paar zinnen uit te citeeren:
‘Hoe lang is dat nu al, dat al die koren steeds weer in herhaling vervallen van al
die overbekende werken? Dit bewijst hoe weinig jong leven er heerscht in die
Maatschappij, welker uitvoeringen het cachet gaan dragen van
oude-heeren-onder-onsjes.’
‘Is het niet waarlijk bedroevend, dat zoo'n prachtig koor als het Amsterdamsche,
dat naast zich heeft een der mooiste Europeesche orchesten, zoo misbruikt wordt als
Mengelberg thans doet. Waar er slechts twee uitvoeringen in 'n jaar zijn (de
jaarlijksche herhaling der Matthäus-Passion rekene niet mee) kan men eischen, dat
gewerkt wordt en iets gepresteerd, wat in overeenstemming is met de eer en
waardigheid der vereeniging.’
‘Door Mengelberg wordt dat verzaakt en hiermee doet hij koor en publiek een
groot onrecht.’
‘Het verouderde lichaam moet zich verjongen, anders is de begrafenis binnenkort
te wachten, terwijl niemand dan aan het graf zal weenen, tenzij de enkele dirigenten,
die met weinig moeite hun honorarium plachten binnen te sleepen.’
Den volgenden keer zal het opnieuw precies 't zelfde zijn. Dan zal dat prachtige
koor misbruikt worden voor ‘Der Barbier von Bagdad’, een gevallen opera, talentvolle
maar onbelangrijke epigonen-muziek, waaraan de Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst, niemand weet waarom, (wist men het maar!) haar al te
zorgzaam hart verloren heeft. Wanneer de Maatschappij moeilijk-speelbare,
onpractische, bewonderenswaardige opera's in concert-vorm wil geven, waarom
kiest zij dan niet Benvenuto Cellini van Berlioz, Othello van Verdi, Boris Godounoff
van Moussorgsky? zou men zoo vragen - want die bevatten interessantere koren dan
‘Der Barbier von Bagdad’ en zijn ten minste nieuw.
Mengelberg kent ze niet en heeft geen tijd om ze te kennen. Het oude vervelende
liedje Verdi's Requiem kent hij en moeten wij hem daarvoor prijzen? Dat Toonkunst
het kent en zoo glansrijk zingt is immers in zoo geringe mate zijn werk, dat wij ons
ook deze moeite mogen sparen.
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[Bronislaw Huberman]
Deze zijn de dagen, dat de stad overhuifd is door een wolk van muziek; de dagen,
dat zelfs de straatmuzikanten hun bezigheid beschouwen van uit een absoluter
gezichtszoek en met een ontzagwekkende gewichtigheid een ‘stille nacht’ door de
weerbarstige nevels blazen. Nu zijn de kerken vol geweest, 's morgens met geloovigen,
's middags met melomanen en beide soorten hebben wat kou willen lijden voor hun
ideaal; 's middags en 's avonds waren de zalen vol om zang-vereenigingen te hooren
met hare solisten, en er zijn orgelbespelingen gegeven met medewerking van violen
en stemmen en men zou kunnen zeggen: van af de straatmuzikanten tot Elly Ney en
Bronislaw Huberman heeft een paar dagen lang eene dierbare toonkunst geheerscht
in alle noembare nuances, in de bioscopen, in de café's, in de theaters, in de
concertzalen, in de kerken, in alle huizen met hunne ontelbare en onontvluchtbare
piano's en harmoniums (behalve in mijn huis), eene dierbare toonkunst, welke
millioenen calorieën verslonden heeft en die morgen iedereen even pessimistisch of
optimistisch zal achterlaten, hoewel ze toch, wanneer er een machine kon uitgevonden
worden, die alle luchttrillingen centraliseerde en vergaarde, zonder overdrijving, een
driedaagschen orkaan vertegenwoordigt, in staat om eene paniek te veroorzaken,
welke binnen twee weken den vrede brengt.
Van dien verspreiden orkaan wordt hier alleen Bronislaw Huberman vermeld, niet
omdat hij iets nieuws speelde, maar omdat hij een veertiental dagen geleden nog tot
de nieuwe, bijna onbekende figuren behoorde. Een paar critieken hebben hem opeens
eene uitverkochte en stampvolle zaal (1e Kerstdag 's avonds 8 uur) en een succès
fou bezorgd. De Amsterdammers zijn charmant geweest. Gij behoeft hun maar één
keer te zeggen, dat iets schitterend is, en ze weten het; ge moet hun daarentegen
minstens tienmaal zeggen, dat iets leelijk is, vóórdat zij er zich van afwenden. En
dit komt niet, wijl zij een onvolledig vertrouwen stellen in de critieken en tegenover
de helft van onze voelhorens achterdochtig zijn; neen, zij bezitten eene onverwoestbare
en indrukwekkende neiging tot heldenvereering. Zij stoorden er zich dus geenszins
aan, dat hun nieuwe held Huberman een tikje minder goed gedisponeerd was dan
den eersten keer, doch lieten zich door de in razend tempo gespeelde finale van
Mendelssohns viool-concert en door La Clochette van Paganini gewoonweg dol
maken van geestdrift.

[Kerst-matinee van het Concertgebouw - première Celloconcert van
Jan N. Hooymeyer]
Op de Kerst-matinee van het Concertgebouw, welke onder leiding stond van Evert
Cornelis trad de bas Hendrik Koning op, met eene Messias-aria van Händel en een
Jesu dulcis memoria van Johannes Verhulst. De trompet-aria uit Bachs
Weihnachtsoratorium moest wegens ongesteldheid van onzen eersten trompettist D.
Speets vervangen worden door een solo met orgelbegeleiding van Verhulst. Hendrik
Koning heeft een aanzienlijke bas, welke ongeveer in geen enkele ligging
geconsolideerd is tot een stabiel en in een of ander coloriet gehouden orgaan. Op dit
oogenblik doet de stem nog niet veel anders dan een aantal holle, flakkerende en
aarzelende tonen voortbrengen. Het Messchaert-staccato wordt door Koning in
ongehoorde afmetingen toegepast en met waarlijk belachelijke uitwerking. Hij zong
b.v. Ha-ha-ha-ve Jehehehesuhu; deze tic, welke hij in de eerste plaats zal moeten
afleeren, maakte het moeilijk om serieus te luisteren.
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Onze violoncellist Frits Gaillard introduceerde het cello-concert van Jan N.
Hooymeyer, een lid van ons Concertgebouw-orchest. Hooymeyer is in 1876 geboren,
studeerde beurtelings onder Richard Hol, Daniël de Lange, Bernard Zweers en dat
hij nu, op een-en-veertig-jarigen leeftijd pas met zijn werk in het publiek komt,
bewijst méér dan alle details, hoe ongemakkelijk men zijn leven heeft gemaakt. Reeds
vóór den oorlog hoorde ik, dat het orchest eene goede symphonie van Hooymeyer
in lezing had, doch vernam er verder niets van. Nu is het 1918; in de obsessie van
den hopeloozen oorlog ging de tijd nog onherroepelijker en sneller voorbij; vier jaren
wachten kan eene noodlottige eeuwigheid zijn voor een auteur.
Men moet er Gaillard buitengewoon om prijzen, dat hij het stuk van zijn collega
zóó conscientieus in studie nam en van buiten leerde. Verder dat hij Hooymeyer
mooie kansen gaf (en niet te vergeefs) voor een succes. Wat de muziek zelve betreft,
zij heeft uitstekende en minder uitstekende hoedanigheden. Tot de zwakke kanten
van het werk behoort eene zekere uniformiteit in den bouw der melodie; de componist
heeft aanleg om na zijne rondzwervingen in de scala bijna voortdurend op den mediant
(den derden toon dus der toonladder) terecht te komen, wat deze muziek eene
hinderlijke eentonigheid gaf. De constructie van een stuk behoort in dit cello-concert
ook niet tot zijne sterke eigenschappen. Er wordt zeer weinig gemoduleerd in het
rythme en in de stemmingen. De tutti en de soli hebben enkel beteekenis als zoodanig
en brengen geen nuance in de expressie. Het thematisch materiaal draagt over 't
algemeen één zacht-mijmerende, elegische kleur, welke hoogstens tot een lyrischen
marsch wordt uitgebreid en heeft een tekort aan innerlijken overvloed en bloei,
waardoor het slechts zeer matig gegradueerd kon worden. In zijne behandeling van
het koper en van de harp heeft Hooymeyer als instrumentalist het onvoordeeligst
gewerkt. De harp maakt de elegieën wat banaal, het koper drukt de violoncel
meermalen dood.
De uitstekende hoedanigheden van het concert zijn de groote probiteit en de
natuurlijkheid der muziek - zoetvloeiend, eerlijk en van eene zeldzame oprechtheid.
Hare factuur eert ook overal den vakman, die zijn werk maakt zonder charlatanerie,
zonder bluf, zonder boerenbedrog. De reactionaire geest van Hooymeyer's muziek
komt zoo vrank en zoo onomwonden tot uiting, dat - al zou ik hem liever anders
wenschen - hij me geen oogenblik geërgerd heeft. Het is zeer naïeve, maar altijd
serieuze en waarheidlievende kunst, welke deze opvoering verdiende, al blijft hare
fout ook dat zij te ver van de toekomst en te ver in het verleden staat.
Het concert had inderdaad veel succes en Hooymeyer werd op het podium
geroepen. Moge 't hem troosten over het ongemakkelijke leven. Cornelis dirigeerde
nog het zeer teedere en altijd liefelijke herdersstukje uit Bach's Kerstmis-oratorium
en het óók teedere en altijd liefelijke Larghetto uit Mozart's Clarinet-quintet. Onze
tweede clarinettist Swager, die den solo prachtig speelde, is er warm voor toegejuicht.

Amsterdamsche Kunstkring [Peter van Antooy dirigeert het
Residentie-Orkest in Berlioz' Carnaval romain en Brahms' Tweede
symphonie – Hubert Cuypers voert met zijn koor het Requiem van
Giovanni Sgambati uit]
Men zou de opmerking kunnen maken, dat Brahms' tweede symphonie hier langs
minder omslachtige wegen kan worden gehoord dan door bemiddeling van den
Amsterdamschen Kunstkring en door tusschenkomst van het Residentie-orchest.
Men zou ook meenen, dat er geen enkele reden bestaat om voor de symphonieën van
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Brahms een ‘Kunstkring’ ter hulp te roepen. Dat mocht men doen voor de
Roméo-et-Juliette-symphonie van Berlioz b.v. of voor de Achtste van Bruckner, om
een paar hier zeer zeldzame kostbaarheden te noemen. Voor het Requiem van
Sgambati is ook geen ‘Kunstkring’ noodig. Alle hoogere eigenschappen van een
meesterwerk zijn in deze doodenmis afwezig en noch wegens de kleur, noch wegens
de conceptie, noch wegens de muzikale ideeën verdient dit werk eene zoo bijzondere
achting. Het werd hartig in elkaar gezet, zeer vlak en vrij vloeiend; Sgambati heeft
ook getracht om allen romantischen tuba-mirum-cliché's uit den weg te gaan, doch
kwam niet verder dan dit negatieve resultaat. Want liever zoo'n tuba-mirum-cliché,
argeloos, goed bedoeld en altijd een beetje indrukwekkend, dan heelemaal geen
invallen, welke de moeite van het opteekenen verdienen.
Het hooren van zulke muziek, wete de lezer, is gewoonlijk een ergere kwelling,
dan het opteekenen. Ik heb het uitgehouden tot den Sanctus, hopeloos wachtend op
één noot, welke eene ziel droeg, en had toen nog niets bemerkt dan weekelijken
kerkstijl, een paar Wagner-reminiscenties (Parsifal in III!) en enkele melodieën (qui
Mariam absolvisti), welke hare nutteloosheid, hare overbodigheid al te nadrukkelijk
declameeren. Een Nederlandsch Requiem als dat van Otto Lies b.v. staat bóven dit
vale, hartstochtelooze en gelijkmatige product van een Italiaanschen componist,
wiens eenige rol in het land van Palestrina en Verdi geweest is, dat hij er propaganda
voerde voor de 'officieele' muziek van Schumann en Brahms.
De uitvoering droeg niet de voortreffelijkheid, welke men van Hubert Cuypers en
zijn koor, oordeelende naar een vroeger concert, verwachtte. De jongensstemmen
klonken ditmaal mat en bleek, in den samenzang van het complete koor heerschte
een zekere ordeloosheid, een gebrek aan den laatsten toets; de inzetten waren
onregelmatig en het geluid der mannenstemmen, poover en weinig bekoorlijk, kon
niet voldoen. Er scheen te slordig gerepeteerd te zijn. Cuypers als dirigent zag men
vroeger ook wel spiritueeler en minder zwaarwichtig. Hij scheen in zijn gebaar niet
gemakkelijk over de doode punten te kunnen heenkomen en drukte rythme en klank,
koor en orchest. De schamele solo-partij werd gezongen door Carel Butter en zij lag
hem werkelijk te hoog om ze te zingen met de maestria, welke de onbelangrijkheid
had kunnen doen vergeten.
Peter van Anrooy, die Berlioz' Carnaval romain en de tweede van Brahms
dirigeerde, deed verschillende dingen, welke merkwaardig leken. Voor 't eerst hoorde
ik den mysterieus dwarrelenden, den geestigen en dartelen allegro der ouverture in
het coloriet der dramatische situatie. In de opera Benvenuto Cellini n.l. speelt dit
vlugge, dolle scherzando bij het vallen van den nacht en het is waarlijk eene
buitengewone verdienste van den dirigent, dat hij deze melodieën kon hullen in dat
half-donkere, nocturne floers. Brahms dirigeerde Van Anrooy alsof het Mahler was
(Mahler is inderdaad overvol van Brahms), omtooverd met blauwe-bloemen-romantiek
en andere [oudere] accenten. Ik kende Van Anrooy niet in deze gedaante. Brahms
trouwens ook niet. Het is me nog [eens] duidelijker geworden dan vroeger, hoe men
Brahms een stug in-zich-zelf-gekeerd, duister karakter kan titelen; Brahms, – een
componist, die hier en daar ongemotiveerd en raadselachtig losbreekt in hard, barsch,
onexpressief geluid, maar over 't algemeen zoo beminnelijk ontroerend houdt van
lieve, charmante en zacht deinende melodieën, welke men moeilijk diep of heel
verheven kan noemen. De finale van het laatste deel staat in hare luidruchtige, wat
goedkoope vroolijkheid maar weinig hooger dan eene effectvolle opera-finale; het
allegretto grazioso reikt precies zoo ver als eene zoet-mijmerende romance, strooit
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vele streelende liefelijkheden, maar komt uit die placiede bekoorlijkheid nergens tot
de verrukking.
Ik geloof, als Van Anrooy niet dirigeerde met twee steeds rechthoekig gebogen
armen, wanneer hij zijn gebaren soberder en duidelijker afteekende, aesthetischer
verzorgde, dat men hem als orchestleider warm zou kunnen waardeeren. Hij moet
zich echter beter op de hoogte stellen van den gemoedstoestand der hoofdstad. Brahms'
Tweede moge in Den Haag Van Anrooy's succes zijn, hier bezorgt ze hem een
half-leege zaal, welke zichtbaar moet worden aangevuld. Ook Cuypers tastte mis
met Sgambati's Requiem en de Amsterdamsche Kunstkring is sinds den dag zijner
oprichting reeds aan 't mistasten. Hij kon honderdmaal noodzakelijker en
vruchtbaarder werk doen.

Amsterdamsch Strijkkwartet [Haydn op. 76 No. 4 Beethoven op. 59
en No. 3 en Mozarts Quintet No. 3]
De hagel-witte Apollo der kleine zaal was weg; de smakelooze fries, de vreeselijk
gestucadoorde wanden, de kolommen, de kapiteelen, de krullen, de rozetten, de
overvloedige muzikale symbolen, de vergulde namen en de rood-fluweelen stoelen,
(over dit alles schreef ik in ons blad van 14 Oct.) waren weg. Men had de zaal in het
duister gezet en het podium omgebouwd in een klein modern interieur; in het midden
een staande lamp; om de lamp de lessenaars, aan de stille wanden een paar discrete
schilderijtjes, reproducties van Quinten Matsys, Holbein, Thijs Maris misschien; uit
deze kalme, stille binnenkamer viel het gouden licht zacht de zaal in; van uit dit
tooneelkamertje, waar alle ‘spelers’ zich thuis moesten voelen, musiceerde het
Amsterdamsche Strijkkwartet met Haydn, Mozart, Beethoven. En was het toeval of
was het bedoeling van de concertgevers of van hun impresario? Als 't een proef was,
slaagde een proef nooit beter. Het half-donker scheen den klank te drinken en men
zat midden in het geluid; het half-donker scheen den klank ook to zeeven en op
zeldzame wijze af te ronden. Alles leek gesubtiliseerd, alsof de quasi-schemering de
instrumenten dempte, zonder iets te vervagen, de accenten verzachtte, verstilde,
zonder ze iets te ontnemen van hunne kracht. De emanaties der muziek schenen
inniger, suggestiever, gemakkelijker, in ons door te dringen. Trouwens, Haydn,
Mozart en Beethoven schreven muziek, naar welke men van dichtbij moet luisteren;
niet in het felle licht, en nooit in een groote zaal. Zij zeggen immers lieve, teedere
dingen en lieve, teedere dingen, welke ook diep, ondoorgrondelijk diep kunnen zijn,
kan men niet zeggen en kan men niet àànhooren op een wijden afstand. Het zou
goddelijk zijn om in zoo'n gemaskeerde, kleine zaal en van zoo'n simpel gestileerd
tooneel-interieur af de symphonieën van Mozart en Haydn bij te wonen, uitgevoerd
door een orchestje van een twintig man. Een vindingrijk dirigent zou zoo een heel
winter-programma, vol afwisseling, verrassing en verrukking kunnen maken.
Het Amsterdamsch Strijkkwartet speelde nog niet dikwijls met een dergelijk mooi,
harmonisch gedragen ensemble. Zimmermann altijd melodisch en altijd zangerig;
Gaillard, het andere steunpunt, soepel van streek en rythme, buigzaam van toon,
Herbschleb en Meerloo volmaakte tusschenstemmen, gereserveerd en steeds duidelijk,
op het tweede plan, maar altijd expressief. En alle vier insinueerden de muziek op
de meesterlijkste wijze. Er waren overal hoogtepunten: in het quartet van Haydn (op.
76 No. 4) het adagio; in het quintet van Mozart (No. 3 in g klein), waar Jan Tak
medewerkte als tweede altist, het bijna smartelijke en bijna getourmenteerde eerste
deel, de schitterende finale met de wonderlijkste rijzingen en dalingen in de stemming;
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het Andante van Beethoven's opus 59 No. 3 met zijn tooverachtige pizzicati der
violoncel, het gracieuse menuet met zijn melodieuse verdeeling en verwikkeling van
het thema.
Na dit concert, dat al het noodige succes en enthousiasme vond, heb ik nog slechts
één verzoek: geef den volgenden keer met Jan Tak als tweede altist het geniale Quintet
van Bruckner. Dat is hier nog eene noviteit.

[Concerto Grosso van Händel (op. 6 nr. 5) – Marix Loevensohn solist
in het Celloconcert van Dopper en het Andante en scherzo van Paul
Gilson – Istar van Vincent d'Indy]
Marix Loevensohn, die onder Dopper optrad als solist, was zich zeer ongelijk en
men kon slechts concludeeren, dat zijn langdurig verblijf in het bezette België, of
andere omstandigheden, hem geen goed gedaan hebben. Van zijn heele stokvoering
bleef alleen wat uiterlijke zwier over; de bedoelde lenigheid en mobiliteit van spel
wist hij zeer zelden mede te deelen aan den toon en aan de melodie. Ook de uiterlijke
zekerheid en de beheersching van het werk wist hij niet op de muziek over te dragen.
Hekking kon wonderbaarlijke pizzicati maken, die klonken als ver-weg ruischende
harpen en ieder herinnert zich nog hoe teeder hij dan zijn instrument streelde; alsof
hij 't een liefdesverklaring deed. Dopper dacht in zijn concert aan die pizzicati en de
weinig geraffineerde, veeleer onbeholpen manier, waarop hij ze voordroeg, moet
den componist niet minder teleurgesteld hebben dan mij. Dopper dacht bij zijn
Andantino ook aan de zacht-sidderende exaltatie, waarmee Hekking Broeder Peters
gebed placht te intoneeren in Diepenbrock's Gysbreght, en Marix Loevensohn is ook
van zulke amoureuse huiveringen zeer verwijderd gebleven. In een paar woorden
samengevat kan men zeggen, dat hij Dopper's concert onbezield en eentonig, met te
weinig superioriteit gespeeld heeft. Het scheen hem zeer slecht te liggen, zoo slecht,
dat het Loevensohn als eene vergissing moet toegerekend worden zich voor het stuk
geïnteresseerd te hebben.
Het Andante en Scherzo van Gilson, warm gecomponeerd, zonder de voortdurende
inzinkingen van Dopper, zonder diens menigvoudige vul-maten en ontoereikendheid
in de expressie, vertolkte de cellist ten minste als een meelevend voordrager en een
goed technicus. Tot Loevensohns voornaamste verdienste van dezen avond reken ik
echter, dat hij de Nederlanders gewezen heeft op een der meesters van de Belgische
muziek. Want de kunst der Zuid-Nederlanders wordt in het Concertgebouw met
evenveel achteloosheid en miskenning behandeld als de kunst der
Noord-Nederlanders. Er zijn vele componisten onder de Belgen voor wie Dopper en
de monotone favorieten van Mengelberg enkelen tijd plaats zouden mogen ruimen.
Het is in ieder geval treurig, dat Dopper zijn talent zoo belangrijk acht (en mag
achten) als het talent van alle overige muziek-schrijvende Nederlanders te zamen.
Doch als de eerste dirigent tyranniseert, waarom zou de tweede dan niet tyranniseeren?
Het Concerto Grosso van Händel, waarmee de uitvoering aanving, was het beste
moment van den avond. Het orchest, met Zimmermann, Herbschleb en Gaillard als
solisten, klonk zóó glansrijk en stralend, dat men zich kon verbeelden, dat Krüger
(door zijn collega's genaamd de as-man wegens zijn lage a) den diapason op de juiste
hoogte gesteld had. Gelijk men weet is dit een der hartewenschen van de orchestleden
en van enkele critici. ‘Istar’ daarentegen van Vincent d'Indy is met veel gelatenheid
en weinig fantasie door Dopper gedirigeerd.
Zondag nogmaals Dopper.
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Donderdag zekere heer Knappertsbusch met een zekere symphonie van Zöllner.
Het is als een verzoek om nòg meer critieken te schrijven tegen het
Concertgebouw-beheer.

Hollandsch Strijkkwartet [Beethoven op. 18 No. 2, op. 95 en op. 132]
Wie zal zeggen wat een kwartet als Beethovens 132 soms beteekenen kan, wanneer
men door een toeval deze muziek zoo dicht nadert, dat zij geen vorm meer is, niet
eens klank meer is, niets meer is dan van uit een visioen gerythmeerde trillingen, en
dat in enkele oogenblikken, zelfs deze laatste realiteit nog afwezig wordt, wijl alles
oplost voor het oog, voor het gehoor en er niets blijft dan de zonderlinge,
onuitsprekelijke ontroering, niets dan de indruk, de sublieme indruk welke een mensch
gedurende een paar eeuwigdurende seconden tot muziek maakt? Wat het beteekenen
kan? behalve die indrukken en die binnenste gewaarwordingen? de uiterste
bewondering, de uiterste aanbidding en genegenheid voor een meester, die het leven
zóó ondervonden heeft en het tot zulk een geluk heeft getransformeerd; de aanbidding
voor deze muziek, waaraan niets oud en niets nieuw is, die gisteren geschreven kon
zijn en ook tweeduizend jaren geleden, die niets is dan bloei van liefde, niets dan
ziel, niets dan de soevereine en altijd troostende warmte van een goddelijk hart.
Het Hollandsche Strijkkwartet speelde Opus 18 No. 2 op. 95 en op. 132 - een
menschenleven, niets dan een menschenleven. Beethoven begon met het geluk, het
klare, argelooze, zachte geluk, dat niets dan streeling is; hij eindigde met het
handenstrekkende, het wijde, extatisch gespannene, het breidende geluk dat niets is
dan de overwonnen en de supernatureele smart, welke steeds achtergrond blijft,
nauwlijks schaduwt, nauwlijks pijn doet. Het waren merkwaardige ervaringen zulk
een cirkel te moeten trekken in den tijd van géén twee uren.
Leydensdorff, Mendes, Kint en Canivez hebben in verschillende passages wèl
veel ingehaald en hoe zij vele superieure momenten hadden, hebben zij zelf
uitgezongen.

Edwin Fischer [Solist in het Pianoconcert van Eugène d'Albert –
Mendelssohn, Ouverture Fingalshöhle en Dukas, L'Apprenti sorcier
o.l.v. Cornelis Dopper]
Evenals verleden jaar heeft Edwin Fischer, ook nu, geboeid zonder te bevredigen.
Hij speelt de muziek met jonge, soepele vingers, welke reageeren op iedere bedoeling
en diezelfde toovermacht hebben op de mechaniek der toetsen. Zoo speelt hij dus in
alle nuances en overgangen van zijn metallieke, nasale geluid, van 't zware brons der
klokken tot het spelend zilver der Chineesche belletjes. Hij speelt ook in alle
ontroeringen, van de schemer-verste tot de agressiefste, van de stille tot de pompeuse.
Hij speelt met niet minder absolute beheersching (wanneer hij ten minste niet moe
is gelijk in Chopin's fis-klein Polonaise) alle moeilijkheden en zijne octaven b.v.,
onstuimig, wild, roekeloos uitgevoerd, waren bewonderenswaardig.
Het is enkel zijne houding tot den componist, welke onze waardeering op het
doode punt houdt. Fischer kent alle geheimen van het expressieve accent (daarvoor
is hij een leerling van Eugène d'Albert); hij kent alle raffinementen van een rubato,
anders zou hij zijn toucher niet in zooveel vervloeiingen onderverdeelen. Maar door
eene mysterieuse weifelmoedigheid, die misschien te kort van kracht is, zweeft hij
bij die karakteristieke en quasi-geïnspireerde wijze van spelen in onophoudelijke
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ups and downs; na bezield zingende maten volgen mat gearticuleerde phrases, op
een verrukkelijk arpeggio, waarvan elke noot de andere naruischt, gechargeerde
accenten, welke de melodie soms behoefde om haar aannemelijk te maken, maar die
haar niettemin dood laten. Het geniale evenwicht heeft hij nog niet kunnen vinden.
Fischer trad op met het piano-concert van Eugène d'Albert, een electrisch werk,
waarin vele en de vreemdsoortigste herinneringen aan vroegere meesters (van
Beethovens Negende tot Wagners Tristan en Meistersinger) zijn samengepakt. Dopper
dirigeerde. En er lag iets treurigs over, om een beweeglijk pianist, en een beweeglijk
ensemble en levendige muziek zoo voortdurend geremd te zien door een leider, die
tegenover het innerlijke rythme van dit concert geheel vreemd stond, en de partituur
ook niet genoeg overzag om zich met dat rythme bezig te kunnen houden. Doppers
stroeve en slordige manier van dirigeeren was trouwens den heelen middag dermate
hinderlijk (Fingalshöhle en L'Apprenti sorcier), dat het maar beter is er op dit
oogenblik over te zwijgen.

Nederlandsche Opera: Cavalleria Rusticana
Vijf rollen en vijf zangers om ze prachtig te bezetten.
Moes als Turiddu - geheel in het karakter van de figuur en van de muziek; altijd
uitbundig, altijd ontroerbaar en overal neigend naar machige lyriek, waar hij Lola
bemint, Santuzza pijnigt, of van zijn moeder en van het leven afscheid neemt.
Moes-Turiddu: de tenor weelderig, glansrijk, honderdvoudig geaccentueerd,
bekoorlijk, meesleepend.
Liesbeth Meissner als Santuzza - eene ongelooflijke verrassing; al hare blondheid
had ze afgelegd en alles wat aan de blanke Wagneriaansche heldin kon doen denken;
zij was ook heelemaal rijzig geworden, mobiel en tot in de laatste nerven doorspeeld;
magnifiek van hartstocht, zonder overdrijving, zonder opera-actie, zonder trucs; niets
dan een hopeloos verliefde vrouw. Meissner is een ras-actrice en Meissner is ook
een onvergelijkelijke zangeres. Zij vertolkt Mascagni even virtuoos, even gestileerd
als hare Brünhilde, of hare Aïda, met de volmaaktste beheersching, en het
schitterendste orgaan, dat wij sinds lang hoorden op het tooneel.
Anton Dirks als Alfin verbaasde mij 't vorig jaar reeds. Behalve zijn superieure
bariton (alleen Roosen kan op 't oogenblik met hem vergeleken worden), behalve
zijn overwinnend temperament, behalve zijn gestalte, heeft hij nog zijn rythme tot
onwaardeerbare voortreffelijkheid. Alles wat hij zingt staat lenig en krachtig in de
muziek; alles krijgt van hem zijn felle en tegelijk buigzame contouren; alles veert,
alles is gedragen op een cadans, die moet meesleepen.
De Lola van Eva Vieyra was eene miniatuur-Carmen, en omdat deze rol niet anders
behoeft te zijn, gaf zij ze uitstekend. Vieyra's stem en voordracht zijn sinds 't vorig
jaar aanzienlijk vooruitgegaan en hare heele Lola bevredigde van af de eerste canzona;
dat was bloemig, daar weerklonk de lente in, dat werd ook sluw geïntoneerd.
En de vijfde, Edith Buijens, als moeder Lucia, zong een paar toonen, die zoo
verwonderlijk het volmaakte alt-timbre suggereerden, dat ik haar spoedig in een der
belangrijke alt-rollen hoop te hooren van het repertoire der Ned. Opera.
Deze vijf hebben de Cavalleria opgevoerd tot een zeer spannend en zeer
emotioneerend drama. Men zou kunnen zeggen, dat Mascagni's verisme overal
waarheid was geworden. En de heele opera zou dezen indruk gelaten hebben van
een waarheidlievend, vulcanisch leven, dat te midden van de passie staat en van de
muziek, als de regisseur zijn koren niet volgens de gewone cliché behandeld had. Ze
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zongen goed (dat de koren uit 't dorpskerkje gebrekkig klonken, kan men accepteeren
als zeer natuurgetrouw), maar het is niet noodig, dat ze gedurende 't complete ééne
bedrijf opgesteld staan in een lange onveranderlijke rij.
Albert van Raalte dirigeerde; hij nam mooie vlotte tempi, en waar Mascagni's
orchest het lawaaiende, schreeuwige bazuinen-koper niet had, gaf hij ook fraaie,
wazige instrumentale schoonheden. Zoodat alles bewonderenswaardig aandeed en
het mij speet, dat ik den Paljas moest uitstellen.

Het Haagsche Trio [Het piano-kwartet van Roger Ducasse]
Gelijk 't me reeds speet, dat ik Maurice Ravel's Trio moest missen voor de Cavalleria,
want gaarne had ik alle indrukken weer ondergaan van Andriessen's, Swaap's en
Isterdaël's voorjaars-concert, toen zij dit ongeëvenaarde werk, dat één roes is van
melodie, van stemming, van betoovering, introduceerden. Nu speelden zij als noviteit
het piano-quartet van Roger Ducasse.
Ik durf over dit Quator, dat dateert van 1912, slechts voorloopige indrukken te
noteeren. Wij kennen van den jongen Roger Ducasse hier slechts een strijkkwartet,
vervoerend van 't begin tot 't einde, en eene Suite française, gedirigeerd door Cornelis,
welke te veel archaïseerende pastiche leek, om vereerd te worden. Dit Quatuor staat
weer geheel in den modernen toon van vóór 1914. De toon, die de wereld uitbeeldt
als een ononderbroken feest. De sentimenten zijn vaag aangeduid en nooit scherp
geteekend, maar zooveel moeilijker te temmen. Het feest is immers slechts zelden
zacht en overzichtelijk; wanneer het zacht is, beteekent dit niets dan een aanloop tot
universeele, orgiastische, ongebreidelde orkanen van tonen en rythmen, welke niets
meer zijn dan luidruchtige wemelingen, warrelingen tegen donker dreigende
achtergronden of afgronden. Roger Ducasse schrijft lange reeksen van diabolieke,
onrustbarende sonoriteiten, waarvan de immense, genadelooze bezetenheid elke
zenuw opjaagt. Daar voelde ik zijne infernale, onweerstaanbare kracht, in die allures
van een kosmisch wereldfeest, welke géén halven pas verwijderd zijn van een
hartbeklemmenden kosmischen wereld-angst.
Waar Roger Ducasse zich bezighoudt met teerdere gevoelens, gelijk in het
andantino ma scherzando, dat begint als een avondlijke barcarolle, of in het molto
adagio, waar hij religieuse herinneringen oproept, wanneer hij gewone menschelijke
dingen noteert en geen kalme of razende feesten, dan maakt hij niet veel schitterends
en zijne gedachtengangen zijn dan zoo weinig origineel, zijne ideeën-associaties zoo
voor-de-hand-liggend, zijne emoties zoo weinig viriel, dat hij teleurstelt.
Het Quatuor (Jean Devert speelde de altpartij) heeft twee buitengewone
hoedanigheden: de techniek is die van een meester en die meester staat geheel vrij,
geheel onafhankelijk tegenover de muziek van zijn tijd. Hij bezit zelfs de sterke
magie der meesters, doch beoefent deze magie niet met de alleredelste middelen.
Want het alleredelste der muziek, het hart, de ziel eener compositie, en dit zal eeuwig
blijven het ‘thema’, de ‘melodie’, deze kostbaarste essens der muzikale schoonheid
kan men in dit Quatuor nergens onvoorwaardelijk prijzen, laat daar beminnen. En
ik zou kunnen besluiten met het bekende citaat uit Paulus over de tongen der Engelen
en de rinkelende bekkens.

Dopper en de Haagsche critiek
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Het zal het Concertgebouw op den duur geen voordeel doen, dat Mengelberg ter
wille van zijn eigen luister, slechts minderwaardige plaatsvervangers meent te moeten
stellen.
Louis Couturier schrijft in de ‘Nieuwe Courant’ over 't laatste Zaterdag-concert
in Den Haag:
‘Dopper dirigeerde. Hier zouden we kunnen eindigen. Allicht ware dit
aangenamer voor den heer Dopper en ook voor ons zelf. Want het is niet
prettig onvriendelijke dingen te moeten zeggen.
Wat heeft de heer Dopper in zijn leven eigenlijk als dirigent gepresteerd
om tweede dirigent van een orkest als het Concertgebouw-Orkest te zijn?
Zijn directie mist het allernoodigste: D o p p e r o n t b r e e k t h e t t e n
eenenmale aan geestelijk overwicht over zijn spelers.
Hij is niet hun voorganger en niet hun aanvoerder. Tusschen hem en het
orkest gaapt een klove. Hij dirigeert en het orkest speelt, maar dat h i j het
zou zijn die l a a t spelen lijkt zelfs eenigszins belachelijk. Bij zijn directie
krijgt men het gevoel, dat het orkest zijn leiding duldt. Goedig laat men
hem de maat slaan, maar pas op, als hij zich het recht zou aanmatigen het
veelhoofdige lichaam zijn wil op te dringen.
Bestaat er in ons land voor de werkelijk buitengewoon begaafden zooveel
gelegenheid zich een positie te veroveren, dat men een middelmatigheid
als Dopper jarenlang handhaaft op een plaats, die alleen door een onzer
allerbeste musici mag en kan worden ingenomen?’
Wie zal nu 't eerst de noodige maatregelen nemen: het orchest of de Amsterdamsche
abonné's (beiden dulden Dopper nauwlijks)?
Of zal het Concertgebouw-Bestuur gaan inzien, dat het letterlijk voor alles misbruikt
wordt?

[Hans Knappertsbusch introduceert de Derde symphonie van
Heinrich Zöllner]
Sinds 1913, schijnt het, trad Hans Knappertsbusch (een nog moeilijker benaming
dan von Baussnern) op bij de ‘Festspiele’, waarmee de intendant von Gerlach en zijn
altijd vierderangs Elberfeldsch ensemble, gewoon was in 't begin van den zomer
Holland af te reizen. Doch ondanks deze lange werkdadigheid bleef de heer
Knappertsbusch ons een onbekende totdat Mengelberg 't vorige jaar relaties kreeg
met von Gerlach en een paar ausserordentliche opera-avonden mocht dirigeeren.
Men kan dus niet anders zeggen dan dat von Gerlach en Mengelberg een kleinen
ruilhandel hebben gedreven (gij mij? ik hem......) en daarom zullen wij niet nagaan,
hoeveel Nederlandsche dirigenten meer recht hebben om het Concertgebouw-orchest
te dirigeeren dan de heer Knappertsbusch. Dit na te gaan zou noodeloos zijn, wijl de
Nederlandsche dirigenten zich niet in de gelegenheid bevinden om ruilhandel te
drijven.
Het mag gezegd worden, dat de dirigent voor wiens naam wij, Hollanders, eene
aparte medeklinkers-techniek moeten studeeren, zijn vak goed verstaat. Hij heeft
eene lange en magere gestalte en eene weinig-zeggende physionomie, wat niet in
zijn voordeel is. Men bemerkt echter, dat hij niet onder censuur stond en het
nergens-aarzelende, volledig-uitgesprokene, dikwijls overbodige en prachtige, ijdele
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gebaartje, waarmee hij bij voorkeur hoorn-, trompetten-, bazuinen- of pauken-trekjes
in het ensemble haalt (het deed denken aan een ouderwetschen voerman, die nijdig
en gemoedelijk met zijn zweep snerpt) deze vrijheid van geste wijst voldoende op
een zelf-bewuste persoonlijkheid. Een Dopper, en zelfs een Mengelberg, mocht
willen, dat hij zùlke soepele armen had en zóó zonder het lichaam, zonder de
schouders kon dirigeeren; dit wijst op een mooie school en een mooie oefening.
Zijne muzikaliteit daarentegen is nergens boven de alleszins voortreffelijke en
prijzenswaardige middelmaat gegaan. In de Parsifal-ouverture zag men hem wel
telkens, wanneer 't motief dit meebracht, aan de speer en aan de wonde denken en
dan gepassioneerde kramptrekkingen in de armen maken, doch dit toont slechts aan,
dat hij student was in de Germaansche philologie. Het zou van meer muzikaliteit
getuigd hebben, wanneer hij de Parsifal-ouverture minder verpletterend van zwaarte
genomen had, wanneer hij de geïsoleerde brokstukken tot een homogene en
emotioneele lijn had kunnen vereenigen, wanneer hij de onrusten, bij 't intreden van
Klingsor's toovertuin, minder grauw, minder verwelkt, en vooral suggestiever had
ingezet, wanneer hij de verlokkingen der bloemenmeisjes met meer verscheidenheid
had nagezongen en wanneer hij ons over de vermijdelijke langdradigheden van zoo'n
Wagner-arrangement vlugger en bekorender had heen-geholpen. Dat het samenspel
in dit gedeelte van zijn programma dikwijls schommelde, zullen wij niet mee-tellen.
Wat wilt ge? Men kan nooit onder censuur gestaan hebben, zelfbewust met den stok
zwaaien, een fortissimo gaarne met de zacht-gebalde vuist aangeven - en géén meester
zijn in het dirigeeren, - het ook nooit worden.
Door zijne sympathieën heeft de heer Hans Knappertsbusch zelf gewezen, welke
waardeering wij hem op dit oogenblik schuldig zijn: de waardeering, waarop de
eerlijke middelmatigheid recht heeft. Een dirigent, die de derde symphonie van
Zöllner ergens wenscht te introduceeren, bezit een onoverkomelijk tekort aan talent.
Er zijn slechts twee mogelijkheden. Ten eerste: wanneer hij deze derde symphonie
koos uit eigen beweging, ontbreekt hem een voldoende doorzicht in de muziek en
in de muzikale schoonheid. Ten tweede: wanneer hij deze derde symphonie koor,
wegens zijne huidige of toekomstige relaties met Zöllner, dan ontbreekt hem het
noodige karakter om talent te hebben, dat niet enkel gewaardeerd, doch ook vereerd
wordt.
Over de derde symphonie van Zöllner verspillen wij weinig woorden: Zij heet ‘im
Hochgebirge’ en de ondergeschoven tekst, afgedrukt in het programma, is niets dan
een serie romantische gemeenplaatsen over diepe kloven, wilde paden, plechtig
zwijgen, bruisende stroomen, aanminnige dalen, nevelsluiers, feeën, kobolden,
‘alpenduivels’ wier ‘riesige Leiber sich dort empor-recken, und unter wildem Lachen
einander Fellsblöcke zuwerfen’, en dan nog over den mensch (met orgel!), die zich
in de trotsche bergen trotsch voelt.
De muziek is dito. Een opeenstapeling van loci communes, de triomf der
onpersoonlijkheid. Zwakke, bloedlooze epigonerij van alle meesterwerken tot en
met Brahms. Om beurt hinderlijk zoet, hinderlijk hard, hinderlijk onbeduidend, en
hinderlijk opgeblazen. Géén maat, géén noot, die interesseert of die verrast. De
volmaakte innerlijke leegte met een solide techiek, groote belezenheid, handige
instrumentatie-kunst, in leege klanken omgezet. Alleen de overbodigheid van zulke
notenschrijverij imponeert.
En honderden hebben zich wederom afgevraagd, hoeveel overbodige avonden
hun nog te duchten staan. Het Concertgebouw alleen weet welke fiasco's het lijdt
met dergelijke concerten (vrijkaartjes voor de heeren-leden van Toonkunst, gelijk
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dezen avond, verbloemen dat fiasco wel een weinig voor het publiek, doch niet voor
de ingewijden) en 't is de vraag maar, wanneer deze fiasco's zullen gaan wegen.

Geertruida van Vladeracken (Hollandsche Schouwburg) [Voorstelling
met volksliederen]
We twijfelen geen oogenblik aan de goede bedoelingen van Geertruida van
Vladeracken, als ze mededeelt, dat ze met een gebaar, waarin tegelijk naar groote
soberheid en expressie is gestreefd, den zang ondersteunt. Maar zij schijnt hieronder
iets anders te verstaan, dan wij, die bij deze soberheid en expressie onmogelijk
innigheid en waarachtig gevoel kunnen ontberen. Zeker, Geertruida van Vladeracken
heeft hard gewerkt voor zij in het openbaar optrad, zoodat we haar niet van
dilettantisme willen beschuldigen, maar we weten ook, dat ze zich vergist, als ze
meent, de innigheid en het gevoel te kunnen vervangen door kleurrijk vertoon. Het
simpele lied der Dry Koningen ontroert, als een eenvoudige van geest, zuiver en rein
de groote schoonheid van 't Godsverhaal zingt; 't laat ons koud, als men meent de
voordracht te moeten illustreeren door mantel en kleed, zooals de heiligen der
middeleeuwen droegen. Een rouwmantel bij Jezus' Dood werd hier een profanatie,
't gouden overkleed, een symbool van blijde vroomheid als Jezus' hofken wordt
geprezen, is slechts een pretentieus sieraad. Al deze opsmuk was niet in staat
ontroering te wekken, ofschoon we bijna voortdurend de harmonieuze
kleurcombinaties konden bewonderen, 't meest wel van 't statige gewaad,
oranje-terracotta mantel, boven 't warmgroene onderkleed, dat de zangeres koos als
stijlvol decor der Hebridische liederen. Altijd evenwel zagen we de pose, bijna altijd
was er een te veel van uiterlijke overdaad, dat een te kort aan sentiment moest
aanvullen. Alleen daar, waar ze met natuurlijke charme kon bekoren, in het Iersche
Oh! the marriage, in het speelsche Dicy: of Tannton Dean was Geertruida van
Vladeracken volkomen oprecht, omdat ze dan zichzelf kon zijn. Maar ze is als
kunstenares niet groot genoeg om gevoelens, welke haar innerlijk wezen vreemd
zijn, voor anderen waarschijnlijk te maken. Door haar costuums brengt ze den inhoud
van een lied niet sterker naar voren, zooals ze meent, maar verzwakt juist de eigenlijke
waarde, die noch gevoel, noch haar zangkunst vermogen weer te geven. Waar ze
eenvoud geeft, is ze niet eenvoudig genoeg, waar ze godvruchtig moet zijn, niet
vroom, waar ze uitgelaten zal zijn, niet petillant. Wel is ze coquet, geestig en
bekoorlijk.
Paul Loewer en Jan Poortenaar trachtten voor afwisseling te zorgen met fluit en
klavier, maar deze pogingen waren zelfs niet bekoorlijk.

Indische avond [Emiel Hullebroeck]
Het was wel een beetje bout gesproken van Emiel Hullebroeck, die tot dusverre
steeds eerzame en vroolijke ‘Vlaamsche’ volksliederen maakte, om te zeggen, dat
hij zich reeds sinds twaalf jaren interesseert voor de Oostersche muziek. Tusschen
Hullebroeck's Vlaamsche ‘volksliederen’ en de volksliederen waarvan Florimond
van Duyse zijne prachtige deelen uitgaf, ligt een even groote, onoverbrugbare afstand,
als tusschen de muziek, welke ook weder Hullebroeck hier uitgaf voor Indische, en
de waarschijnlijke Oostersche muziek. Ik twijfel er geen oogenblik aan dat de liederen,
welke Hullebroeck voordroeg, in Indië gezongen worden door rasechte Indiërs, maar
ik twijfel er nog minder aan dat zij niets met wetenschappelijke folklore te maken
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hebben. Het verschil tusschen wat de Engelsche en Fransche folkloristen vinden in
hunne colonies en de Nederlandsche in de onze, is te ongelooflijk, te exorbitant, om
de resultaten der Nederlandsche folkloristen ook maar één oogenblik voor definitief
te houden. Men heeft den heelen avond geen enkel ‘Indisch’ lied gehoord, waarvan
melodie en bouw niet geconstrueerd waren volgens A.B. Marx' Kompositionslehre
en dit is te zot om los te loopen. Wat Jaap Kwast een paar jaar geleden verzamelde
en uitgaf van Terschelling, is tien-maal meer inboorlingen-kunst dan wat Hullebroeck,
in navolging van al degenen, die zich over Oost-Indië's muziek verwaardigden te
bekommeren, ons voorzette als Oostersche kunst en wat nu nog de volkskinderen in
Noord-Brabant b.v. zingen bij hunne spelen, is primitiever en authentieker dan al de
Maleische liederen, welke Hullebroeck beweert ontdekt te hebben. Het is zeer goed
mogelijk, dat die liederen honderd jaar oud zijn, maar dan staat het evenzeer vast,
dat zij honderd jaar lang onder den meest gewonen Europeeschen invloed geleefd
hebben. Het naderde het belachelijke om sommige melodieën, welke men zonder
stijlfouten te maken in Schumann's Paradies und die Peri kan zetten, te hooren titelen
als muziek van Indië. Het scheen ook minstens overdreven, Hullebroeck in het
verband zijner causerie den grooten Franschen folklorist Bourgault-Ducoudray te
hooren citeeren. Wanneer hij wist tot welke opvattingen de nieuwe Fransche
muziek-wetenschap gekomen is onder invloed der folklore (hierover kan hij twee
bewonderenswaardige, hier veel te onbekende boeken raadplegen: Maurice
Emmanuel; Histoire de la langue musicale, Paris 1911, en Jules Combarieu, La
Musique et la Magie, Paris 1909) zou hij zijn eigen bewijsmateriaal geen minuut
meer vertrouwd hebben. Op 't eerste gehoor immers blijkt dit dood-gewone,
onverdienstelijke midden-Europeesche muziek, welke niet eens karakter genoeg
heeft om verbasterd te zijn.
Het zou dus inderdaad het geld en de moeite waard zijn, om, in navolging van de
Fransche en Engelsche gouvernementen, een serieus musicus, een musicus die ook
een geleerde is, naar ons Nederlandsch-Indië te zenden; niet om een korte,
dilettantische reis te maken, maar om wetenschappelijk werk te verrichten, dat
minstens één leven kan vullen.
Wat Hullebroeck van zijn Indischen tocht meebracht, is voor ieder wiens
nieuwgierigheid verder reikt, dan enkele in onze colonieën geacclimatiseerde wijsjes,
zeer misbaar, zeer eentonig en zelfs vervelend. Hetgeen men bij intuïtie scheen te
voelen, want er waren weinig belangstellenden.

Te Arnhem [Uitvoering van Nederlandsche componisten: het
Strijkkwartet van Dirk Schäfer en de Cellosonate van Sem Dresden]
Twee Amsterdamsche componisten zijn door de Amsterdamsche critici nagereisd
naar Arnhem. Is het onredelijk? Onredelijk - omdat wij den ganschen winter alle
soorten van muziekk beoefenen behalve onze eigen Nederlandsche? Ja, dat is
onredelijk. Het is onredelijk, dat in de provincie eene ‘Arnhemsche Vereeniging voor
Kamermuziek-uitvoeringen’ haar feestelijke v i j f t i g s t e concert moet vieren, om
premières van Nederlandsche muziek mogelijk te maken, terwijl wij een winter lang
de gemakkelijke en coulante muziek hooren. Maar hoe redelijk is het weer van de
feestende vereeniging, om zóó het initiatief, de leiding en de belangrijkheid aan
Amsterdam te ontnemen! De Hollanders (Leijdensdorff, Mendes, Kint en Canivez)
speelden als noviteiten het nog niet lang geleden voltooide strijkkwartet van Dirk
Schäfer en de ook nog niet lang geleden voltooide sonate voor piano en violoncel
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van Sem Dresden. En het leek mij zelfs onredelijk te moeten waardeeren, dat de
heele stampvolle zaal van Musis Sacrum zooveel begrip en enthousiasme toonde
jegens werk, waarvoor een volle zaal in de hoofdstad nog niet rijp schijnt.
Schäfer wordt dit jaar 44 en maakte zijn eerste strijkkwartet. Een strijkkwartet
geldt in den modernen tijd als een der moeilijkste problemen der compositie (bij de
klassieken juist andersom), als een toetssteen voor de beheersching der
uitdrukkingsmiddelen, der psychische en der technische. Zóó is men er in den
modernen tijd aan ontwend geraakt om te werken met het beperkt materiaal van twee
violen, een alt en een violoncel, wier samenklanken altijd open en doorzichtig liggen
en die niet min of meer bedriegelijk kunnen worden opgevuld.
Schäfer had een strijkkwartet niet subtieler kunnen inaugureeren. Het staat geheel
in een gedempten grondtoon, zonder dat eenmaal de dempers worden opgezet, een
nauwlijks onderbroken serie van weeke, gesluierde stemmingen. Het begint stil en
simpel, droomerig en aarzelend, vaag en tastend, met zachte verheffingen naar eene
positieve en onmiddellijke ontroering. Het werd stem voor stem gecomponeerd, met
mooie polyphone raffinementen in een bijna wiegend, streelend totaal-rhythme, het
leidt uit den èven rouwigen, èven verlangenden en elegisch zangerigen cadans naar
de korte ontwaking van gepassionneerde momenten en voltooide bevredigingen
zonder deze definitief te laten worden voor den hoorder. Een meesterlijk eerste deel
met alle mogelijke horizonnen voor het vervolg.
Het tweede bouwt voort op 't eerste. De stemming neigt weder tot teedere,
ingehouden rijzingen, valt op dezelfde schemerachtige rustpunten als in 't eerste deel;
voert tot een scherzo, waar romantiek geritsel en gestooten rhythme met elkaar
wisselen; keert terug, heel organisch en met een prachtige heerschappij over den
vorm tot de inleidende schemeringen van het begin. Het Andante had hierna de
oplossing moeten brengen, doch vangt aan met lang niet onverwachte, een beetje
doodgewone mineur-smartelijkheden. Een middenstuk verrast een oogenblik met
zijne blanke, lichte accoorden en langzame, geleidelijke wendingen naar klare verten.
Doch het begin keert terug, het middenstuk keert terug en in plaats van de verrassing
te hervinden komt men tot de conclusie, dat de blanke, lichte accoorden te dicht
naderen bij de niet moeilijke en niet onvindbare religieuse of liever quasi-religieuse
melodieën, welke men Schäfer gaarne had zien vermijden. Bij het vierde deel wordt
de aarzelende, weifelende stilte en stemming een beetje eentonig. De auteur schijnt
de horizonnen van het eerste deel te hebben willen ontwijken en trekt slechts een
cirkel, terug-wendend naar zijn uitgangspunt. Er is dus niets gebeurd, men blijft op
den rand der begeerde emotie, gelijk men blijft in de bleek-blauwe kleur. Langzaam
hebben bezwaren en bedenkingen zich ontwikkeld: na het meesterlijke eerste deel
verdwijnt allengs en regelmatig de spanning, wijkt de belangstelling; men voelt meer
en meer een tekort aan vitaliteit; men zou ten minste één minuut het sanguinische
temperament willen ondergaan; men snakt naar meer kracht meer plastiek, feller lijn;
men wil den al te teederen droom en u i t de al te strakke vaagheid, u i t het al te
voorzichtig manoeuvreeren met de voorzichtige ontroeringen naar èven een gebaar
van macht, 't zij dan macht in de zachtheid of macht in de passie. Het moge
ouderwetsch gevoeld zijn van den hoorder, maar 't bevredigde niet.
De emoties der sonate voor violoncel en piano van Sem Dresden hadden een
omgekeerde volgorde. Op systematisch afwisselende stemmen der piano zet de
violoncel eene schreiende melancholische melodie in (a-snaar). Beiden gaan hun
weg; de piano blijft systematisch op-en-neder stijgen, primitief, houterig, roerloos;
de violoncel schreit door. Het doel der begeleiding, die eene koude, onvermurwbare
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obsessie wordt, steeds op een onoverkomelijken afstand blijft van de
direct-menschelijke klachten der violoncel, is niet duidelijk. Dresden varieert den
inhoud in het tweede deel nog maar weinig. Het is fragmentarisch geconstrueerd,
met hier en daar verwarmende opjuichingen; violoncel en piano blijven echter
hopeloos gescheiden. Men twijfelt, of er niet een tekort aan fantasie is in de
begeleiding; men vraagt zich af, of de componist geconcipieerd en gewerkt heeft
van uit de inwendig levende en rythmeerende muziek.
Het derde deel begint ongebreideld, ordeloos, schetsmatig, chaotische en wilde
accoorden, niets dan gerekte kreten der violoncel; nauwlijks geïmproviseerd; eene
reeks van minuscule, bandelooze en onrustige fragmenten. Het klinkt hyper-modern,
het klinkt als experimenten en men zou er talrijke bedenkingen tegen kunnen
aanvoeren. Maar ik heb echter eene diabolieke en gehallucineerde stemming nooit
tooverachtiger, nooit milder opgelost gezien dan in deze sonate, waar Dresden met
enkele allen suggereerende trillers, met een paar stilten, met een paar vallende toonen,
met een na-fluisterende flageolet de onwaarschijnlijkste geluks-staten oproept. Ik
herinner me ook nauwlijks zoo onverwacht door de magie der muziek te zijn
aangegrepen. Dat was bewonderenswaardig, dat was vervoerend en subliem.
Ik geloof, dat het Hollandsche Strijkkwartet Schäfer niet gunstiger geïntroduceerd
kon hebben en ook Dresden aan de piano, Canivez bij de violoncel gaven zich als
ingewijden over aan het werk - Dresden in het begin te gematigd, te abstract, te
teruggetrokken, Canivez voortdurend zonder reserve, even lyrisch van streek, zéér
virtuoos; men zag hem nog niet zóó, als kunstenaar.
Ik geloof ook, dat men mag eischen, deze beide werken zonder lange
tusschenruimte in Amsterdam te hooren. Dan had de reis der critici ten minste een
redelijk resultaat.

Gertrude Foerstel (Concertgebouw, kleine zaal) [Mozart, Schubert,
Schumann, Wolf, Mahler, Joseph Marx en Strauss]
Gertrude Foerstel was over tijd, trad geagiteerd op en men zou de virtuositeit kunnen
bewonderen, waarmee zij zich boven de gejaagdheid trachtte te plaatsen. Maar hare
aria uit ‘Figaro's Hochzeit’ is niet volmaakt geworden. Al deze muziek van
liefdesverwachting staat in half-tinten van gevoel en van klankregionen van droom,
waarin Foerstel door hare loopbaan nooit eene persoonlijkheid heeft kunnen zijn.
Want gelijk Julia Culp de kunstenares is van het mezza voce, (tegen een fortissimo
lijkt zij nauwlijks opgewassen) zoo is Gertrude Foerstel de ongeëvenaarde vertolkster
van groote, stralende geluiden. Voor de een de innigheid, voor de ander de extase.
En niets vermag Foerstel beter dan een toon, klankloos, zonder ontroering begonnen,
te crescendeeren tot het schitterendste en het meest exalteerende geluid. Het is ook
een harer waardevolste eigenschappen, dat eene geheel al-fresco geïntoneerde stem,
berekend op reusachtige zalen en enorme schouwburgen, berekend op immense
orchesten als dat van Mahlers Achtste, geen enkele hardheid aanwijst, het edelste
timbre behield en in hare hoogste kracht nog alle weelde en alle bekoring bezit. Zoo
is niets milder en genadiger dan de extase van Foerstel en wanneer in eenige muziek
der toekomst het mezza voce kon aanvangen met een stevig forte zou zij de volmaakte
zangeres zijn. Nu – in een kleine ruimte, vlak bij den hoorder, had zij voortdurend
hare meeslepende ontboezemingen, hare absolute overgave, waarin zij haar geheele
zelf wèg-zingt, voortdurend goddelijke momenten; doch ook telkens zonk de
ontroering in, omdat men telkens het te omfloerste en te gedekte, te klanklooze mezza
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voce aarzelde te waardeeren. Het is jammer, maar het bleek een onoverkomelijk
bezwaar.
Behalve de aria uit Figaro's Hochzeit, gezongen op eene Duitsche vertaling, welke
schots en scheef bij de muziek aansloot, zong zij Schubert, Schumann, Hugo Wolf
(van alle drie bekende repertoire-stukjes), twee liederen van Mahler (Ich atmet' einen
linden Duft en Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald), drie van zekeren Joseph
Marx, vrij goed, middelmatig werk in een zoete kleur, zonder persoonlijkheid, en
drie liederen van Richard Strauss, onder welke natuurlijk ‘Traum durch die
Dämmerung’ en ‘Kling!’. Haar tweede Mahler (Ich ging mit Lust) bleef het allerbeste:
schalksch, poëtisch en evocatief.
Het moet als eene merkwaardigheid vermeld worden, dat deze jaren lange
Amsterdamsche beroemdheid (sinds 1912 immers, toen zij Mahlers Achtste
reveleerde) optrad voor eene slechts half-volle zaal. Het zou mij niet verwonderen,
wanneer hieraan haar begeleider Marcel Van Gool schuld droeg. Tegen de wijze,
waarop de heer Van Gool Mozarts aria inzette, nuchter, stumperig, zonder de
allergeringste artistieke intentie, is de grootste zangeres der wereld niet bestand.
Marcel van Gool, zonder het te wenschen, heeft zich in korten tijd de reputatie
verworven van een pianist, die zijne partij droog en systematisch speelt, geen
noemenswaardige pianistische qualiteiten bezit, en van stemmingen, atmosfeeren en
andere nuances, van welke het slagen van een lied óók afhangt, geen begrip wil
toonen. Een gewoon doorsnee-pianist als Van Gool is beter op zijn plaats als repetitor
bij een opera-gezelschap en de impresarii moeten niet uit het oog verliezen, dat wij
't laatste jaar te uitstekende begeleiders gehoord hebben om naast een soliste geen
solist aan den vleugel te vergen. Dit is een eerste artistieke eisch.

Het Haagsche Strijkkwartet [Het Piano-quartet van Guillaume Lekeu
(met Henriëtte Roll) en het Strijkkwartet van Darius Milhaud]
In 1894, 24 jaar oud, te midden van het onvoltooide piano-quartet, stierf Guillaume
Lekeu, plotseling, aan de gevolgen van een typheuse koorts. En wanneer ik muziek
van hem gehoord heb, voel ik mij, gelijk ik me bij zijn begrafenis gevoeld zou hebben,
als hij mijn vriend geweest was. Eén overweging over dezen jongen meester is
genoeg, om te voeren tot den rand van het leven. Hij was een der rijkste naturen, hij
droeg het hart der harten, maar oorlog of geen oorlog, wanneer het lot wreed wil
zijn, sterft zelfs de edelste jeugd, ook al kost een dood de menschheid honderd
meesterwerken. Dit eene kan men ook moeilijk vergeten: wanneer een zoo jong en
een zoo overbloeiend mensch zonder reden, door een gril, de aarde verlaat, m o e t
de andere zijde van ons bestaan wel eene groote en ongekende bekoring hebben. En
als het deze gedachte niet is, welke voert tot den rand van het leven, dan is het de
muziek van Guillaume Lekeu, wiens wezen men beschrijft als vroolijk, exuberant,
geestdriftig. Zijne muziek, die één hevig, ingeboren en onvergankelijk verlangen is.
Zijne muziek, welke midden in den geboortegrond staat, midden in het ras, die altijd
realiteit is en nergens de klanken geeft van de realiteit. Zijne muziek (het is er maar
weinig), die brandt van den alleredelsten hartstocht, welken een mensch kan
ondervinden, omdat men deze passie slechts ver boven de menschelijke gevoelens
aanwezig weet. Zijne muziek, dit het warmste en het soevereinste geluid is der liefde,
de in eene oneindigheid getransfigureerde liefde.
Met zijne viool-sonate, waarschijnlijk met zijne Fantasie sur deux airs populaires
angevins, welke hier nog steeds onuitgevoerd bleef, behoort dit onvoltooide
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Piano-quartet tot de meesterwerken van den vier-en-twintig-jarigen Lekeu. Wat zijne
viool-sonate goddelijk en origineel maakt, de visionaire, maar in eene schoone rust
gezongen exaltatie, en de roerloos meditatieve melodie, de altijd zingende stilte,
bezit ook zijn Piano-quartet. Men treft in dit werk echter passages, welke nog verder
reiken dan het adagio der viool-sonate. Zij zijn eenvoudiger en zij bevangen ons
sneller; zij zijn mystieker en ondoorgrondelijker geschouwd. Zij leven in een ruimte
van licht en in eene zuivere stilte, welke men onmiddellijk zou laten volgen op de
contemplaties van Beethoven's laatste quartetten. Als voorbeeld hiervan kan men
citeeren het intermezzo, dat den eersten allegro onderbreekt met liggende, zacht
gerythmeerde accoorden der piano en melodieën der gesourdineerde strijkers; als
voorbeeld het geheele adagio; één lange weelde van smartelijk en troostrijk gezang.
Het Haagsche Strijkkwartet, samengesteld door Sam Swaap, Adolphe Poth, Jean
Devert en Charles van Isterdael, gaf als andere noviteit een quartet van Darius
Milhaud, dateerend uit 1912. Het is een uitstekend werk, charmant geïntoneerd, met
mooie rythmische qualiteiten, met een prachtig tweede gedeelte, heel omneveld van
stemming, simpel in zijn gelijkmatigheid van beweging, omfloerst door gedempte
violen, een werk, waarvan ik me graag de kalme en milde accenten volledig zou te
binnen roepen, doch dat bijna geheel is weggevaagd door Lekeu. Misschien doe ik
Milhaud, een nieuwe naam en wiens muziek muzikaal klinkt, een onrecht, doch zelfs
Ravel's quartet was niet het sterkste van accent en van meesleependheid. Men moet
echter het Haagsche Strijkkwartet gelijkstellen met onze beste Nederlandsche
ensembles (de voortreffelijke altist Jean Devert geeft het viertal eene zeer bijzondere
beteekenis) om het feit, dat zij Milhaud zoo klaar en klankschoon, dat zij Lekeu zoo
ontroerend en aangrijpend hebben weergegeven. Henriëtte Roll speelde in Lekeu de
pianopartij, virtuoos in de kleur en bezield.

[De aangelegenheden van het concertgebouw - Ein Heldenleben en
Liederen van Gerard von Brucken Fock]
De aangelegenheden van het Concertgebouw bevinden zich nog in de oude phase.
Na onze verschillende artikelen heeft het Bestuur op geen enkele wijze gereageerd,
ten minste niet in het openbaar. Dat het eene zaak geldt van algemeen belang voor
de Nederlandsche muziek ziet slechts een klein gedeelte der pers in. Trouwens, onze
muziekcritiek beschouwt hare functie als vervuld door hare bezigheden dag voor
dag zoo plichtmatig en vakkundig mogelijk te behartigen. Om het verband der
verschijnselen onderling, om den globalen stand der muziek, om de toekomst,
bekommert de critiek zich zeer zelden en nooit op practische en reëele wijze. De
critici wenden de verantwoordelijkheid gaarne af. Herman Rutters schrijft over het
Concertgebouw-geval een artikel in ‘De Forens’, Habis Minggoe (C.A.J. van Bruggen)
een Amsterdamschen brief in het ‘Utrechtsch Dagblad’ van 28 Dec. 1917. Dat zijn
twee medewerkers van het ‘Alg. Handelsblad’. ‘Het Handelsblad’ zelf echter, ten
nauwste gelieerd met Concertgebouw- en Toonkunst-kringen, bevatte niets dan een
ongeteekend ingezonden stuk en enkele terloopsche aanmerkingen van Rutters, - die
geenszins behoeft te denken, dat hij zijn plicht verwaarloosde. ‘Het Nieuws van den
Dag’ hield zich nog niet bezig met de vraagstukken en de verslaggever van de
‘N.R.Ct.’ heeft natuurlijk geheel andere belangen dan artistieke. Dus de oude phase,
en dit mocht even gezegd worden bij Mengelbergs terugkeer van eene langdurige
reis.
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Hij bracht geen ander programma mee (Brucken Fock uitgezonderd) dan wat hij
in Weenen en in Frankfurt dirigeerde. Het begon met de twee marschen van Schubert,
geïnstrumenteerd door Guiraud en door Liszt; mooie melodieën, een beetje
uitgerafelde bouw en een geesteshouding, welke met de zeer ernstige muziek, die
gewoonlijk in het Concertgebouw beoefend wordt, nauwlijks harmonieert. Kiest men
deze dingen (mij goed) dan verdienen Italiaansche opera-aria's ook eerbied. Waren
de marschen, met hun beiden dus niet interessant, de tweede werd buitengewoon
belangwekkend door er aan te herinneren, dat Cornelis Dopper een zijner thema's
uit de Finale zijner Amsterdamsche symphonie, welke heel Hollandsch geacht wordt,
zonder noemenswaardige wijzigingen uit dat Hongaarsche stukje van Schubert
overnam. Het wonderlijkste plagiaat. Die symphonie bestaat uit vele reminiscenties,
doch geen enkele is zoo oud als deze.
Mengelberg dirigeerde ook de Unvollendete en ook Ein Heldenleben: de
Unvollendete compleet in de bruuske, gedwongen accenten van Strauss' soldatesken
roman. Het was als wilde hij de meening van Saint-Saëns, dat deze symphonie slecht
gecomponeerd is, toelichten. Onder Kes, pas geleden, waren de lyriek en de gratie
zoo innig en zangerig geïntoneerd, dat men alle inzinkingen over 't hoofd zag; onder
Mengelberg waren het de inzinkingen, die kwelden, was het de lyriek, welke door
de stroeve, overdreven accenten al hare betoovering verloor.
Ein Heldenleben dateert van 1899 en wij allen kunnen dus geacht worden het te
doorzien. Het onderwerp, dat Strauss er behandelt, is minder waard dan eene tien-cents
detective-geschiedenis en dat dulden wij gaarne. Dat het helden-hoofdthema reeds
bij zijn eerste expositie leege plekken vertoont en verouderde maten, die om een
retoucheering roepen, gaat niet ongemerkt voorbij. Dat de tegenstanders van den
Held, in 't programmaboekje vriendelijk ‘de parasieten der openbare meening’
genoemd (dat kunnen dus slechts w i j zijn, critici!), stekelig-kinderachtig en
belachelijk geteekend zijn, maar na een klein aantal maten reeds 't moreel des Helden
bedorven hebben, hooren wij telkens met méér verbazing. Dat die ridicule en
kleingeestige parasieten tot een reusachtigen veldslag, een roffelvuur van grijnzende
muziek aanleiding k u n n e n geven, is nog immer een kronkel in de psychologische
ontwikkeling. Dat de Held veel te veel tijd verbeuzelt met zijne Gefährtin, voelt men
levendig. Dat hij zeer braaf en als agrariër, als groot-grond-bezitter zijn Heldenleven
afsluit in hemelsblauwe verschieten, is géén ethisch bezwaar Dat er sublieme passages
opklinken uit den afgrond van het barokke geheel, passages, waarin men siddert,
waarin men oplost als in gloeiend geluid, gelijk het begin der liefdes-scène, waar
Strauss al zijne levenswarmte, al zijne levensvervoering, al zijne overmachtige
zinnelijkheid heeft gecondenseerd, dat vereeren wij met denzelfden hartstocht
waarmeer 't gezongen wordt. Dat wij andere momenten kunnen citeeren, waar de
muziek den hoorder overmant, possedeert, met hare bezieling, met haar vurigen
adem, wij weten het om 't te aanbidden. Dat Strauss echter alle emoties stuk-slaat,
moedwillig verbrijzelt met excentriciteiten, welke alleen 20 jaar geleden actueele en
progressistische waarde hadden, dat hij de doorluchtige schoonheid, welke hij zelf
schept, zelf hoont en zelf vergruizelt, wij weten het om 't te betreuren.
Maar deze muziek bezit een opzweependen toover, zij straalt matelooze
hoeveelheden physieke (o... geen psychische!) energie uit en voorloopig, ondanks
de apotheose van den Hold, ondanks de apotheose van den transcendentalen Feldwebel
(dat bezwaar zal nooit te ontzeilen zijn), ondanks de apotheose van het Soort, dat de
menschheid in weinig jaren millioenen levens ontrukte, zal Ein Heldenleben om
zijne overvolheid van krachten nog ovaties winnen. Mengelberg dirigeert het alsof
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het zijne eigene autobiographie ware. Het stuk vertolkt ook zijn geheele wezen,
zooals hij reilt en zeilt. Het bezit zijne eigene bewonderenswaardige en noodlottige,
goede en kwade eigenschappen. Het is misschien nog meer de avonturen van
Mengelberg dan van Strauss geworden. Moge hij het strijdgewoel afsluiten als
groot-grondbezitter!
Louis Zimmermann speelde den viool-solo, gelijk hij dat sinds jaren onnavolgbaar
doet. Meta Reidel introduceerde de drie nieuwe liederen van Gerard von Brucken
Fock. Zij raakten in de verdrukking en zij kregen daarmee haar voorbestemde noodlot.
Zij mogen gelijkgesteld worden met het allerbeste buitenlandsche werk, wat het
technische gedeelte betreft. Doch haar psychische gehalte en de onbeduidendheid
der teksten belemmeren verder alle waardeering. Na-gecomponeerd uit de stemmingen
van Mahlers ‘Lied von der Erde’, geven zij van de muziek enkel den gewonen
muzikaal impressionistisch-realistischen kant en wanneer een vogel schreeuwt,
wanneer een jager uit de verte zijn hoorn blaast, wanneer er over ‘süsse Lieder’
gesproken wordt, bootst de auteur dit trouwhartig, naïef en altijd zeer brokkelig na,
geen enkel instrumentaal effect van pittoreske, partituren missend; ‘märchenhafter
Ferne’ b.v. wordt vertolkt met de bekende bezems (geslagen op den rand der groote
trom) van Mahler. En een ‘Jubelschrei: Steig auf zur Sonne’ wordt geïllustreerd met
een daverend tutti en eene zangeres, die moeilijk naast den fortissimo standhoudt.
Dat alles is meesterlijk, maar dat alles is ook volgens een te bekend recept en dat
alles moest ook minder langdradig zijn. Wat geheel bevredigde, was de vertolking,
de ontvangst door het publiek (vrij enthousiast) en (afgezien van een ruim vibrato)
de alt-zangeres Meta Reidel.

Willem Mengelberg - Wanda Landowska [De historisch
gereconstrueerde Mozart en Bach]
Het schijnt vast te staan, dat 't bestuur van het Concertgebouw aan Willem Mengelberg
voorloopig de vrije hand zal laten. Bij zijn terugkeer van eene even moeilijke als
tijdroovende reis naar Weenen en Frankfort, besloten twee vertegenwoordigers van
dagbladen om een wachtwoord aan te treffen. Dat waren de tachtig-jarige Boissevain,
wien het ‘sinds langen tijd onmogelijk was geweest o p t e g a a n naar het
Concertgebouw’ en de verslaggever van de ‘N.R.Ct.’, de ‘krinkelende winkelende’
(Gezelle vergeve mij de profanatie) satelliet, die gaarne lonkt naar alles wat optreedt.
Zoowel de tachtig-jarige van-dag-tot-dag-schrijver in het Handelsblad als de in
leeftijd ondefinieerbare andere zijn het roerend eens. Boissevain vertelt, dat hij onder
Ein Heldenleben de haaien vergat, wat hem anders nooit overkomt, dat hij in het
Amstel-Hotel (!!) een Amerikaan sprak, die verzekerde, dat men in zijn land handen
naar Mengelberg uitstrekt (!!) en dat men d u i z e n d f o u t e n voor één zoo'n avond
over 't hoofd moet zien. Dit zijn geen argumenten en daarmee valt niet te redeneeren.
Wanneer het den heer Boissevain een paar malen in den winter gegeven is om ‘op
te gaan’ naar het Concertgebouw en hij wil hierover onnoozel geformuleerde
dithyramben opstellen, zal dit aan 't feit niets veranderen, dat de bezoekers der vijftig
abonnements-concerten van welke er veertig noodgedwongen vervelend zijn, den
heer Boissevain voor een nauwlijks serieusen phraseoloog houden en zijn vriend
Mengelberg, die al zooveel huwelijken, koperen en zilveren bruiloften voor de familie
Boissevain heeft opgeluisterd met composities van zich-zelf en van den heer Dopper,
- Mengelberg voor een despoot houden, die zijn eigen belangen uitstekend behartigt
en laat behartigen. Het zal de lezers van Het Handelsblad overigens een weinig
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verbijsteren, dat hun muziek-criticus, de heer Herman Rutters, zijne beschouwingen
over het Concertgebouw-geval mag wegstoppen in ‘De Forens’, doch in zijn eigen
blad blijkbaar niet de vrijheid vindt om haar ook ‘muziek-politiek’ te behandelen.
Het zal de Handelsblad-lezers eveneens een weinig verbijsteren, wanneer zij in het
Utrechtsch Dagblad van 28 Dec. 1917 van Habis Minggoe (pseudo voor C.A.J. van
Bruggen, ook een medewerker van het Hbld.) eene uitvoerige beschouwing der zaak
vinden, welke terwille van bruiloften en huwelijken in hun eigen krant wordt
verdonkremaand.
Met den vruchtbaren vertegenwoordiger der N.R.Ct. is beter te praten. In zijn
eminenten stijl, die de rubriek Letteren en Kunst van Johan de Meester nooit ontsiert,
verklaart hij: ‘Het leek alsof de atmosfeer der laatste weken plotseling was veranderd;
weg alle gedachte aan sufheid of saaiheid; alles had op slag de betoovering van het
licht ondergaan zooals slechts een Mengelberg in deze zaal vermag te doen schijnen.’
Dat is ten minste mannelijke en verstandige taal. Hij constateert, dat dofheid en
saaiheid drie-en-eenhalve week geheerscht hebben en prijst de licht-besparende
capaciteiten van Mengelberg. Het is hem natuurlijk ook ‘andermaal voelbaar’
geworden, welk een ‘kostbaar bezit’ Mengelberg voor ons is. Het komt alleen niet
in hem op, dat het hoofd eener instelling ons niet elke anderhalve maand voor eene
maand ‘dufheid en saaiheid’ mag plaatsen; dat hij zijne medewerkers niet tot ‘dufheid
en saaiheid’ mag verplichten; dat het een goedkoope en betreurenswaardige strategie
is om na vier weken van ‘dufheid en saaiheid’ te toonen wat voor een kostbaar bezit
men is.
Dat ‘kostbare bezit’ van den krinkelenden, winkelenden satelliet der ‘N.R.Ct.’ en
van den onverdachten Amerikaan uit het Amstel-Hotel is dus wachtwoord geworden.
Op de eerstkomende bestuursvergadering van het Concertgebouw kan Mengelberg
wederom eischen stellen; hij zal zijn repertoire nog meer inkrimpen; hij zal zijne
uitvoeringen nog zonderlinger opeenhoopen (van 17 Januari tot 28 Januari voorziet
hij ons land van 10 concerten!); hij zal het Concertgebouw nog verder afhankelijk
maken van zijne particuliere zaken. Wij zullen nog nauwkeuriger toezien.
Er is maar ééne Wanda Landowska en men vindt hare gelijkenis niet onder het
onnoemelijke aantal der hedendaagsche pianisten. Zij hoort thuis in de achttiende
eeuw, toen een musicus, behalve zijne techniek, ook fantasie bezat, beschaving,
doorzicht in het vak der meesters; toen een pianist, een violist, in staat waren zelf
hun cadens te improviseeren; toen de clavecimbalist, de concertmeester aan het hoofd
stonden van hun orchest. Zij hoort ook thuis in eene andere eeuw om hare
verschijning. Hare gestalte kreeg de geheimzinnigheid en het onbereikbare van de
oude muziek, waarmee zij haar leven doorbrengt. Zij is een menuet, eene sarabande
geworden. Al de stille gratie, de evenwichtigheid, de charme in de lijn en in het
accent, de gereserveerdheid in de uitdrukkingsmiddelen, de distinctie in het kiezen
der emoties, welke men in muziek wenschte te ondergaan, het ijle, het brooze, het
bezonnene, ook de geest en de kalme uitgelatenheid der toenmalige muziek is in haar
wezen overgegaan, en bij al deze harmonie der tengere en slanke schoonheid, van
het ranke gebaar, ook de soepele kracht, de kracht, die steeds mild blijft en overredend,
- allemaal eigenschappen, welke gedurende een lange eeuw van romantiek en realisme
niet meer ontwikkeld zijn, noch in de composities, noch in de vertolkers. Zoo stonden
Mengelberg en Landowska als onkenbare antipoden naast elkaar; zoo hoorde men
een Bach en een Mozart, die betooverende en ongewone schimmen leken in onze
alledaagsche manier van musiceeren. De historisch gereconstrueerde Bach en Mozart,
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zonder onze moderne voorliefde tot geweld en oppervlakkigheid, zonder de routine
en de schoolschheid, welke het onnoemelijk aantal pianisten releveert in elk brokje
melodie, dat zij voordragen en zonder de algemeene, internationale uniformiteit der
psyche, welke hen kenteekent.
Er is maar ééne Wanda Landowska, ook in de techniek. Geen pianist ter wereld
heeft zulk een overwogen en coloristisch toucher als zij. Niemand regeert met zulk
eene zekerheid over zijn instrument. Niemand kan den piano-klank (het had vermeld
moeten worden, dat Landowska een Pleyel bespeelde, ook al zijn er Duitsche critici,
die haar daarom zullen dreigen met een boycot) zoo menigvuldig boeiend maken.
Niemand kent op die wijze alle geheimen der rythmen, der terughoudingen en der
versnellingen in de rythmen; niemand weet als zij hoe men den hoorder bevangt in
een ritenuto, dat al zijne interieure verlangens bevredigt.
Zaterdagavond was Landowska nog niet in Amsterdam aanwezig en men zeide,
dat heel dit concert zonder repetities heeft moeten plaats vinden. Het was een
waagstuk, voornamelijk omdat in het Bach-concert viool met fluit als concerteerende
instrumenten optraden, en men kan niet zeggen, dat het geheel lukte. Want de
antipoden Mengelberg en Landowska hadden geen tijd, om zich aan elkaar te toetsen
en wat Mengelberg onder één minuut suggestie der pianiste luchtiger, subtieler en
leniger geïntoneerd zou hebben (vooral in het Andante van Mozart's es-groot-concert),
behield nu zijn topzwaar en overdreven accent. Landowska, geheimzinnig,
vreemdelinge onder de pianisten, fragiel en heel kreukbaar in al hare aandoeningen,
in elken klank, heeft hare persoonlijkheid ook allengs moeten suggereeren in een
milieu, waar steeds solisten met minder intellectueele en minder vereerenswaardige
middelen werken. Lang bleef men er stil bij, tot de ongeëvenaarde raffinementen,
waarmee zij Mozart's Rondo speelde, altijd eenvoudig, altijd bevend van leven, tot
eene eindelooze vervoering brachten.

Elsa Gregory [Liederen van Schumann, Johann Abraham Peter
Schulz (met luit-begeleiding), Oskar Fried en Reger]
Zij droeg een kleinen krans van witte bloemen, had zachte, vriendelijke, onschuldige
oogen en een menigvuldigen, altijd zoeten glimlach. Zij is jong en vroolijk en laat
voortdurend voelen hoe haar hart klopt. Zij is lief, naïef, en gevoelig, o, zeer gevoelig.
Zij is ook heel idealistisch, heel romantisch en dweeperig. Zij gaat niet ver en gaat
niet diep in haar charmes-van-het-voetlicht, zij mag ook niet ver gaan in haar
sentimenten want haar ziel bestaat uit niets, zou men zoo zeggen, dan blanke
vriendelijkheid. Dat is Elsa Gregory met de luit en ook Elsa Gregory, begeleid door
de piano. Men zou er bij kunnen voegen, dat zij zelfs serieuse muziek-studies heeft
gemaakt.
Maar deze studies telden niet in de eerste plaats. Schumann's muzikale
geschiedenissen, waarvan de melodie al jaar op jaar bezig is te verwelken, werden
expressiever gemimeerd dan gezongen. Elsa Gregroy kan haar zoete hart beter op
haar gelaat dan in haar stem doen spreken. Twijfel er niet aan of zij begaafd is! Maar
hare vocale begaafdheid, gemeten naar de kunstenaressen van haar en van ons land,
staat nog bij het eerste kwartier. Verschillende tonen van hare wijd-gespannen scala,
met een doordringend jongens-geluid in de laagte, een schel en ijl sopraan-stemmetje
in de hoogte, moeten zorgvuldig geretoucheerd en met elkaar vergeleken worden.
Er waren immers zeer middelmatige en ongelijkmatige momenten. Met de intonaties
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zou zij ook conscientieuser moeten omspringen en wanneer zij zich begeleidt op de
luit, de luit nauwkeuriger moeten stemmen.
Toen ‘Weit, weit’, ‘Mondnacht’ (sedert jaren niet gehoord en nu tweemaal in één
week!), ‘Der arme Peter’ (met veel Mahler-elementen!), ‘Der Nussbaum’ ('t allerbest
vertolkt) waren gemimeerd, begon zij aan Schulz. Johann Abraham Peter Schulz is
een componist geweest van alle denkbare soorten muziek, schreef tallooze partituren
vol met noten, ondanks eene borstkwaal, was eenmaal in de internationale waardeering
de grootste concurrent van Haydn en Mozart om geheel vergeten te worden door het
nageslacht. Alleen de propagandisten van volkslied en volkszang kennen hem nog
en citeeren hem af en toe. Van dezen Schulz (er zijn er natuurlijk veel meer) zong
Elsa Gregory een completen cyclus Frülingsliebe, welken zij zelf voor luit zette.
Doch nadat ik de beschrijving gegeven heb van de zangeres, valt er over Schulz niets
nieuws op te merken. Eene voordraagster, die Schumann naar haar aard kan zetten,
kan 't ook Schulz. Het was verreweg 't beste en het waardeerbaarste gedeelte van
haar programma: bekoorlijk en argeloos.
Na de pauze had ik Gregory maar niet moeten hooren. Zij denkt immers eene
vertolkster van het moderne lied te zijn. Maar als zij daarin gelijk wil krijgen, moet
zij andere liederen kiezen dan die van Oskar Fried, andere dan eene romance uit
Eugène d'Alberts nieuwe opera ‘Die toten Augen’, dan een Maria-liedje van Reger.
Dat alles te zamen genomen was zeer onbelangrijk en zeer gewoon. Zij vergiste zich
evenwel erger nog door den avond te sluiten met drie Duitsche, hedendaagsche liedjes
voor de luit, van welke een door haar zelf geschreven. Zij vonden den meesten bijval,
werden heftig gebisseerd, doch al onze componisten van levensliederen gingen me
door het brein en met geen van deze kan zij vergeleken worden, noch met Anna
Wensma Klaassen, noch met Pisuisse, noch met Clinge Doorenbos; om te zwijgen
van den in zijn genre magistralen Speenhoff!
Doch voor het lied-met-de-luit, gelijk zij het opvatte, is in Nederland een dankbaar
publiek te vinden en tot dit publiek richte Elsa Gregory zich zonder klassieke en
moderne meesters, zonder bedriegelijke en teleurstellende Gründlichkeit en
Wichtigmacherei.

Fransche Opera: Eugène Onéguine (Den Haag)
Het is eene simpele en intime liefdesgeschiedenis: Tatiana bruin, jong, mooi en
droomerig, ontmoet Onéguine, den Russischen Werther, of den Russischen Child
Harold. Zij bemint hem, schrijft hem een brief en wordt door den pessimistischen
romanticus afgewezen. Olga, haar zuster, blond, jong, mooi en practisch, is verliefd
op Lenski, den vriend van Eugène. Maar op een bal krijgt Onéguine den rampzaligen
inval om Olga uitdrukkelijk het hof te maken. Lenski daagt hem uit, er volgt een
duel, hij doodt zijn vriend en twee der voornaamste rollen verdwijnen spoorloos:
Olga en Lenski. Onéguine gaat op reis tot hij op een tweede bal Tatiana terugvindt,
die ondertusschen in het huwelijk getreden is met den ouden prins Gremine. Een
gepassioneerde aria van dezen gelukkigen prins zet Onéguine op zijn beurt in vuur
voor Tatiana, hij dringt tot haar door, verklaart haar zijn liefde, zij verklaart hem
háár liefde, doch...... zij wil den ouden prins niet ontrouw worden, en de opera eindigt
met Onéguine's woorden: ‘sombre destin!’
De figuur van de teedere, verliefde en sonnetten-lezende Tatiana zou niet beroemd
zijn geworden bij alle Russen wanneer het niet een heel tragische en intime
liefdesgeschiedenis was, en wanneer Poesjkine er geen meesterwerk van gemaakt
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had. Welk eene figuur ook om er alle jeugdige illusie, allen plotselingen hartstocht,
alle teleurstelling, alle smart, alle hopelooze passie en alle zelfverloochening, op een
voortdurenden achtergrond van liefde, in uit te zingen voor een componist, die zulke
emoties niet minder waardeert dan de noten die hij schrijft! Maar dan had de
amoureuse Tatiana, klassieke en populaire heldin der Russische litteratuur, het
middenpunt moeten worden. Dan had de heele handeling niet in ‘tafereelen’,
onsamenhangend, gebroken en levenloos, doch psychologisch ontwikkeld en geleid
moeten zijn evenals in het verhaal van Poesjkine. Dan hadden de helft der avonturen
van Lenski en Olga, alle ontboezemingen van den ouden prins en vooral de twee
bals moeten vervallen. Dan had echter in de eerste plaats Tschaikowski een dramatisch
componist moeten zijn. Twee bals in eene ‘lyrische’ opera van drie bedrijven, dat is
minstens één bal fout. Een quartet als vier geliefden, twee aan twee geschaard, elkaar
voor 't eerst verrukkingen vertellen, - dat kan een fraai klinkend quartet heeten, doch
dat quartet zal tegen alle dramatisch gevoel indruischen; ten eerste verstaat men geen
syllabe, ten tweede schijnt de situatie een ieder komisch. Een Olga, zonder dat ze
sterft, spoorloos laten verdwijnen - dit accepteert men zelfs niet in de opera. Een
prins in een laatste bedrijf nog te introduceeren, hem een der langste en belangrijkste
aria's te laten zingen, dat stoort alle evenwicht. Twee hoofdpersonen, Onéguine en
Lenski, op een druk-bezocht bal fortissimo te laten kibbelen, zonder dat iemand er
nota van neemt (hoewel de dansen stil liggen), dat heeft de meest dwaze opera-logica
nooit toegelaten. Zulke onmogelijkheden veroorlooft een componist niet zijn librettist
en niet zichzelf, wanneer hem de ziel zijner menschen meer ter harte gaat dan een
wals of een fel duo. Hij stelt zich ook niet tevreden met de uiterlijke verschijningen
alléén.
Had Tschaikowsky verstand van karakters? De instrumentatie zijner opera behoudt,
welke stemming er ook wordt verklankt, de gewone symphonische kleuren. De keuze
zijner thema's, of zij Onéguine, Tatiana, Lenski of Olga illustreeren, behouden de
gewone symphonische allure. Alle rollen zijn geconcipieerd van uit eene
enkel-muzikale, enkel-formalistische visie, niet vanuit de scenische situatie, nog
minder vanuit de individualiteit der personen. Of Onéguine eene liefde afwijst of
eene liefde aanbiedt, de muziek wisselt nergens van intonatie, hij wisselt niet van
accent. Het geheel is ook niet alleen zonder plan, niet alleen ondoelmatig, onbelijnd
geprojecteerd, het mist bovendien alle relief. De emoties van het eerste bedrijf krijgen
evenveel draagkracht als de emoties van het laatste. Of Tatiana haar brief schrijft
van liefdesverlangen of Onéguine ontvlucht, de indrukken blijven evenredig. Of
Lenski afscheid neemt van 't leven, of de oude prins zijn heerlijk geluk prijst, het
brengt geen andere spanning, geen nieuwe stijging in de steeds vlakke lijn. Het zijn
‘tafereelen’; tafereelen, welke altijd met de meesterschap, die Tschaikowsky zich
verworven had, vervaardigd zijn, doch, waarin nooit de originaliteit, nooit de
stuwkracht, de bezieling, de verrassing woelen, welke deze tafereelen boeiend zouden
moeten maken. Het drama was Tschaikowsky's domein niet.
Sinds de Italiaansche Opera in 1905 een paar voorstellingen gegeven heeft van
Eugène Onéguine werd het stuk niet meer in ons land, zonder dat wij 't misten,
opgevoerd. De eigenaardigheden, de geheimen der Russische psyche trekken ons
aan, ik geloof zelfs, dat zij ons hypnotiseeren en dat zij macht over ons uitoefenen,
doch dan moet die psyche haar authentiek Russisch wezen bezitten. Tschaikowsky
gold in ethnografisch-muzikalen zin altijd voor een internationalist en wat zouden
wij in dezen Rus, die Moussorgsky voor een knoeier verklaarde, kunnen vereeren
aan onvervalscht ras en autochtoon talent? Geef ons den knoeier Moussorgski, geef
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Borodine, geef Rimsky-Korsakoff, geef Strawinsky, in deze meesters geeft men het
Rusland, dat wij verlangen en gelijk het is.
De scherpzinnige presidente van het comité, dat deze Onéguine-voorstelling op
touw zette, mevr. Heemskerk-De Zaremba, weet het trouwens beter dan wij en zij
zal de eerste zijn om dezen Tschaikowsky als een wat verouderd, wat gebrekkig en
wat algemeen-Europeesch te critiseeren. Hare wenschen reiken misschien nog verder
dan de onze en men ziet geen enkele belemmering, waardoor ze niet vervuld zouden
worden. Als reproductie beschouwd, gaf de Fransche Opera bij dit begin eener
hypothetische Russische serie zelden een vertooning, welke tot in de kleinste détails
artistieker bezet was. Emma Luart, met hare prachtige standen en verrukkelijke stem,
schiep eene zeer sensitieve Tatiana; Roosen gaf den onduidelijken, grilligen en
onbeheerschten Onéguine, vooral vocaal, in eene meesterlijke gestalte; Nordi,
indrukwekkende en buigzame alt, zong de Olga; Salvaneschi, in een Fransch zonder
nasalen, maar met een bewonderenswaardig subtiel mezza voce en met zijne lenige
schakeering der expressie, maakte den Lenski bijna tot hoofdfiguur; Maudier zong
de paar coupletten van Triquet zóó, dat zij even een geheel afzonderlijk milieu
opriepen; Dukers bracht den prins Gremine buitengewoon virtuoos op den voorgrond;
Jonet, als Zanetski, een der getuigen, wist zelfs deze kleine rol interessant en mooi
te releveeren. Alleen de Niania (voedster) van Mme. Vallier en de Mme. Larina van
Mlle. Diane schoten bij de uitbeelding harer rollen een beetje te kort, de een in wijze
gemoedelijkheid, de andere in statigheid.
Van de regie zou ik niet veel goeds kunnen zeggen en de dirigent Jules Deveux
werd volmaakt juist geteekend in het programma: ‘ne perd jamais son sang-froid’.
Men roemt er ook ‘solidité du pilier central’, en niet zonder reden. Dikwijls lijkt het
te solide, solider dan wellicht noodig is.
Nooit zag ik zooveel bloemen en zoo monumentale bloemen als op dezen eersten
Russischen avond, welke gegeven werd ten bate van de geallieerde krijgsgevangenen.
Doch al kennen wij in Amsterdam die overdaad van bloemen niet, wij zijn sterker
in het enthousiasme, geloof ik.

Willem Andriessen [Reger, Variationen op. 81, Moussorgsky, A
sketchbook for piano, Debussy, Minstrels en L'Isle joyeuse en Ravel,
Sonatine]
Ik moest dezer dagen aan een litterairen vriend, wien de muziek is een groot en
donker spel van mysteriën, uitleggen wat ‘v a r i a t i e s ’ zijn. Duidelijk genoeg: kies
een thema, geeft van het thema een reeks veranderingen, verdraai het, wring het in
kronkels, verleng en verkort het, zet het op zijn kop, speel er mee, vecht er mee,
knoei er mee, zoo veel ge wilt, dat thema hoeft niet eens herkenbaar te blijven, als
het geraamte maar op een of andere wijze kan aangetoond worden. Eene heel oude
rethorische formule, de vergrooting, de projectie van de oefeningen der lagere school
‘zeg op twintig verschillende manieren: ik ben rijk’. Dit was inderdaad duidelijk
genoeg voor den woordkunstenaar. Hij beschouwt musici echter als heel primitieve,
bijna onbeschaafde wezens en schijnt deze opinie gedeeltelijk te gronden op den
stijl, waarin de muziek-critieken geschreven worden. Maar wat hij nu vernam, dat
serieuse menschen, onder wie van zestig-, zeventig-jarigen leeftijd, hunne dagen
doorbrengen met charades in den trant der weekbladen voor de jeugd, met het spelletje
hoe men in muziek dezelfde zaak op tien, twintig andere wijzen uitdrukt, dat ging
zijne verbazing en zijne verachting mateloos te boven. Ik kon niets verdedigen, niets
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vergoelijken. Een echt componist immers is niet rustig zoolang er onbeschreven
notenbalken in zijn huis of in zijn stad zijn. Er bestaan in de muziek ook trucs, volgens
welke men onfeilbaar eminente muziek maakt, ideeën of geen ideeën. Men kan zich
niet zoo ziels-berooid, verdord, machteloos en slaperig voelen of er bestaan kansen
om eminente muziek te schrijven. Hoe vervelender muziek wordt, hoe diepzinniger,
hoe diepzinniger, hoe philosophischer, hoe philosophischer, hoe goddelijker en
bewonderenswaardiger, dat is de evolutie-leer der musici van het domme naar het
transcendentale. En wanneer letterlijk alle lust, (die eeuwigheid wil) ontbreekt, dan
rest hun nog altijd de charade, welke men ‘variatie’ heet.
Nooit zal ik beweren, dat iedereen er zoo over denkt. Daar is een tijd geweest, in
de dagen der rococo, toen een auteur geen aria kon laten zingen, waarvan het thema
den volgenden dag niet gevarieerd werd door tien andere auteurs, arbeidend voor de
salons der rococo-menschen. Zulk een woede beleeft een langen nabloei. Iedereen
behoeft er ook niet zoo over te denken, want wat zouden de componisten dan moeten
doen in hunne volmaakt ledige uren? Maar wanneer ieder pianist met variaties komt,
Fischer, Lamond, Andriessen, en al die ik vergeet, met de ondoorgrondelijkste
variaties, dan zou men den pianisten willen verzoeken: varieer nu eindelijk u zelf
eens. Ik prijs ondertusschen mijn litterairen vriend gelukkig, dat hij die ontelbare
dingen niet behoeft te hooren.
Willem Andriessen speelde Reger's opus 81, Variationen und Fuge über ein Thema
von J.S. Bach. Het thema is natuurlijk niet belangrijk, de variaties, nu slecht, dan
goed gehumeurd, wild, en stil om de beurt, het gemakkelijk herkenbare afwisselend
met phantastische metamorphoses, heb ik nergens gewaardeerd, doch ik heb me geen
oogenblik verveeld. Dat was de kunst van Andriessen. Dat was zijn onnoemelijk
gedifferentieerde wijze van pianospelen. Dat was de rankheid zijner noten, de laaiende
kleur der tonen, de klanken-daverende kracht van accoorden, die ploften en opveerden
als heele koren pizzicati van violoncellen en contrabassen, dat waren de ruischende
harp-geluiden, de fluisteringen van een paar vlokkige tonen, dat was zijn spel, altijd
anders aangeslagen, met altijd nieuwe rankheid, andere kleur en altijd onuitputtelijk
in de nuance. Het was een zeldzaam genoegen om een pianist zoo objectief, los van
alle muziek, te kunnen bewonderen.
Stel u dus voor, hoe het klonk toen hij ‘A Sketchbook for Piano’ voordroeg van
Moussorgski, waar al zijne magnifieke hoedanigheden bezieling kregen door den
tooverenden, luisterrijken ondergrond der muziek. Moussorgski is in dit
impressionistische en schilderachtige schetsboek voorlooper der moderne Franschen.
Het staat vol onafhankelijken, vrijgevonden klank, vol melodische idee, vol poëtische
intenties, vol van die subconsciente schoonheden, waarin Moussorgski een halve
eeuw geleden ontdekker was, vol van die prachtig welvende gedachten-weifelingen
en suggesties van streelingen, welke men niet in woorden uitdrukt. Stel u dus voor
hoe Debussy's Minstrels klonken, die een Verlaine carolovingisch zou hebben kunnen
noemen; de antieke minstrels, jongleerend met scherts, met teederheden, met elegieën
en weer met scherts, alles miniatuur en zóó ongelooflijk moeilijk te realiseeren in
dat kleine en luchtige miniatuurkader; hoe verder Debussy's Isle joyeuse klonk, dat
van af het begin, waar de vreugde sluimert, een telkens onderbroken, telkens opnieuw
ingezette stijging is naar de orgiastische, machtig en overstelpend uitbrekende finale.
Zij werd gebisseerd: den eersten keer, dat men een der préludes van Debussy deze
enthousiaste hulde zag betuigen.
Ja, de sonatine van Ravel, niets dan ijlheid, wazigheid, lichtend-schemerende
klank, was hemelsch en bekoorde onder zoo soepele en gevoelige handen. Zij herhaalt
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hare mooie inventies van paarlemoeren tinten ook wel heel dikwijls en dit wordt de
reden, waarom ze over twintig jaar bleek en verouderd zal lijken. Maar dat
daargelaten: wanneer speelt een Andriessen al de préludes (er zijn twee bundels),
welke bijna niemand gelijk hij in de vingers heeft, welke hier ook bijna niemand
schijnt te kennen? Waarom zouden 't anders altijd dezelfde zijn, die op de programma's
komen?
Ik critiseerde het vorig jaar herhaalde malen de versleten en rammelende Bechsteins.
De firma, welke ons langen tijd verwaarloosde, schijnt een nieuwe geleverd te hebben,
en het is billijk om dit te vermelden.

[Eere-Premie van Toonkunst - De zaak Mengelberg - Henri Zagwijn,
Wijdingsnacht en Marius Kerrebijn, Lux in Tenebris]
Uit ‘De Hofstad’, die Henri Zagwijn voor haar nummer van 5 Januari 1918
interviewde:
‘In het dagelijksch leven is hij onderwijzer te Rotterdam.’
Uit een diploma, toegekend door de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst:
‘... heeft in hare 36ste Algemeene Vergadering besloten:
“Telkenmale, dat eenig Vokaal- of Instrumentaal-Werk van een l e v e n d
Nederlandsch of Uitheemsch Toondichter binnen den kring der
Maatschappij ten gehoore wordt gebracht, den Componist eene
E e r e -P r e m i e aan te bieden van ten minste één Dukaat”.
De Maatschappij hoopt daarbij, door haar voorbeeld, élke
Muziekvereeniging in en buiten ons Land op te wekken, om, télken male,
dat zij eenig werk van een l e v e n d Meester uitvoert, eene dergelijke
Eere-Premie aan den Componist toe te kennen - en daardoor aan den
Scheppenden Kunstenaar eene gelijke Onafhankelijkheid van stoffelijke
belangen en zorgen te verzekeren, als thans eeniglijk door Virtuozen te
verwerven is.’
Ik heb geïnformeerd, welke waarde ‘ten minste één Dukaat’ heeft; hij doet f 6.50.
En Henri Zagwijn, in het dagelijksche leven onderwijzer te Rotterdam, zal den Dukaat
niet eens krijgen om Onafhankelijkheid van stoffelijke belangen en zorgen te
verwerven. Zijn nieuwe werk ‘Wijdingsnacht’ is immers niet opgevoerd in den kring
der Maatschappij. Doch Marius Kerrebijn krijgt den Dukaat, die f 6.50 doet, en het
Diploma-certificaat. Want daar het vrouwenkoor van Toonkunst medewerkte aan
zijn nieuwe werk ‘Lux in Tenebris’ mogen wij veronderstellen, dat het in den kring
der Maatschappij valt. Dit klinke u, lezer, niet te veel als anecdote of als ironie! Het
moest vermeld worden, omdat gij misschien bij de twee noviteiten van dezen middag
gedacht hebt, dat de Nederlandsche muziek niet bloeide.
***
De Nederlandsche muziek heeft dezen middag ook niet gebloeid. Te kwart voor drie
was Willem Mengelberg nog niet aanwezig en men begon luidruchtig te trappelen
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uit alle hoeken van zaal en balcon. Mengelberg verscheen en bleef staan, wat zijne
gewoonte is, maar nu erg demonstratief leek, bij de bazuinen. Men trappelde opnieuw.
Toen hield de dirigent, wien zoo iets in Nederland tot dusverre niet overkwam, eene
toespraak. Hij deelde mede, dat de derde fagottist ziek was, maar dat hij toch trachten
zou om een ‘mooi concert’ te geven. Een derde fagottist, weet elk musicus, speelt
nooit gewichtige partijen en kan ook nooit oorzaak zijn, dat een mooi concert twintig
minuten te laat begint. Het trappelen gold ook niet die enkele minuten. Doch er is
op 't oogenblik eene zaak-Mengelberg en de honing-zoete artikelen, welke de vorige
week over deze Zaak verschenen in de ‘N.R.Ct.’ - dit wete Mengelberg - houden
niet rekening genoeg met de feiten om de meerderheid der ontevreden abonné's in
een gunstiger stemming te brengen. Mengelberg heeft dit Donderdag reeds kunnen
ondervinden, toen men Brahms' Serenade liet vallen in een algemeene stilte. De Zaak
zelf, die zich eigenaardig ontwikkelt, zal hier den volgenden Maandag behandeld
worden. De dagbladen hebben dan waarschijnlijk al hunne machtelooze en hopelooze
drogredenen, welken den ongezonden toestand moeten bestendigen, uitgeput. Wij
zullen hun geen antwoord schuldig blijven.
Ik geloof ondertusschen, dat Zagwijn's muziek onder dit incident geleden heeft.
Alle imponderabilia, noodzakelijk om de atmosferen van componist, vertolker en
hoorder te doen samenvloeien, ontbraken, het werk was kort en de gelegenheid om
de fluïdieke gemeenschap te herstellen, deed zich niet meer voor.
‘W i j d i n g s n a c h t ’ begint stil met hoog, zilverig geluid. Het suggereerde echter
geen enkel perspectief en reeds bij de vijfde of zesde maat kreeg men den indruk,
dat Zagwijn ons niet voor verrassingen zou stellen. Hij laat den lichten klank geen
tijd om de lucht genoeg te doordrenken met de mid-winter-phantomen, welke hij op
wil roepen, en mengt hem te spoedig met donkerer geluid. Ook dat laat hij niet rustig
emaneeren en brengt even spoedig zijn zwaarste koper in actie. Daarna hoort men
verder niets meer dan het jambische quart-interval in zware, logge giganten-rhythmen.
En dit quart-interval, mysterieus geïntroduceerd, allengs aanzwellend, allengs
overheerschen, hoe langer hoe massaler van gebaar en van geweld, wordt ten laatste
eene obsessie.
Dit is misschien thematisch spel van de eerste orde, doch het ontrukt ons volmaakt
aan de gedachte, welke Zagwijn wilde uiten [aan] geïnitieerden, die in den mid-winter
voorbereid worden tot het mysterie, ‘dat de Menschelijke Ziel, uit het Licht geboren,
door de duisternissen van het aardsch bestaan gevoerd moet worden, om gelouterd
weer te kunnen opstijgen in het element, waaruit zij is ontsproten: het Eeuwige Licht
van den geest’. Niemand zou dat vermoed hebben uit Zagwijns immense serie quarten,
noch uit het epische hyper-sarabande-rhythme, noch uit de troebele, looden
instrumentatie. Afgezien van het nevelige, zilverige begin en een middenstukje der
hout-blazers met melancholieke half-tinten, staat heel het werk in harde, ongevoelige
en onwaardeerbare kleuren, dik van de verf. Het was ook niet noodig geweest om
den inhoud van ‘Wijdingsnacht’ toe te schrijven aan Rudolf Steiner. In iedere
geschiedenis der godsdiensten vindt men dergelijke aanknoopingspunten, voor, zou
ik haast zeggen, eene dergelijke compositie. Maar jegens ander werk van Zagwijn
heb ik te veel respect om ook dit niet te respecteeren, al slaagde het niet.
Marius Kerrebijn maakte zelf het verhaal van zijn ‘L u x i n Te n e b r i s ’. ‘Het
eerste deel (andante) ademt het geluk, dat de menschheid in vredestijd geniet.’ - Wat
wordt uitgedrukt met eene simpele, diatonische, zoet-vloeiende, idyllische en
argelooze muziek, een Zondagmiddag-mélange van blanke pastorale en religeuse
mijmeringen. - ‘Langzamerhand wordt deze vredige stemming bedreigd (a kl. t) en
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voelt men het onheil naderen.’ - Dit is zonder twijfel de zeer onschuldige fanfare der
gedempte trompetten.
‘Met het “Allegro” dringt de harde werkelijkheid tot de menschheid door.’ Wanneer dat altijd zoo gauw en gemakkelijk ging als in deze muziek! - ‘Ontzetting
en verwarring breiden zich uit (fuga).’ - Vaal, kortademig en amechtig. ‘Onderwijl
trekken de groote menschenlegers ten strijde.’ - Een kermismarsch, harlekijnerig en
ongelooflijk banaal, die allen heeft doen glimlachen. - ‘Nu begint de wanhopige
worsteling. Wanneer deze op zijn felst woedt en de ellende ten top gestegen is, zoodat
vertwijfeling en wanhoop alom heerschen’ - kinderspel vergeleken bij de kalmste
uitbarsting in eene symphonie van Strauss of Mahler - ‘wordt in den Kerstnacht
plotseling “ophouden met vuren” geblazen.’ - Niets van bemerkt. ‘De Kerstklokken
herinneren aan de algemeene groote menschenliefde.’
De kerstklok is echt, doch de menschenliefde blijft wat onduidelijk. De auteur
fantaseert verder:
‘Een stem uit den Hooge (bariton-solo) spreekt van het groote Licht, dat den
menschen verscheen. Een engelenkoor zingt het “Gloria in altissimis Deo”, welke
verheven gedachte uit den Hemel neerdaalt en meer en meer de menschheid vervult.
De geheele schepping jubelt’.
Ik heb nooit beter begrepen, dat men ‘verheven gedachten’ kan hebben zonder
verheven muziek te maken. Het schijnt maar de quaestie te zijn wat men onder ‘de
heele schepping’ en onder ‘jubelen’ verstaat. Of men ze hoort als Marius Kerrebijn
(diatonisch, gemoedelijk-lyrisch, kweelend-zangerig met allerhande affiniteiten aan
goedkoopen kerkstijl) of als Beethoven, Wagner, Mahler. Alles hangt af van den
maatstaf, dien men neemt. Wilt gij Kerrebijn de heele schepping laten bejubelen van
uit onze kleine, Hollandsche provincie? Dan is ze magnifiek. Wilt gij de muziek
cosmischer, universeeler en vergelijkbaar met de buitensporige accenten der
onsterfelijke meesters? Dan is ze minderwaardig.
Voor mij is het verhaal voldoende en ik zou wenschen, dat de Hollandsche musici
afleerden om zulke onmondige, slecht-gestileerde en onaannemelijke dingen te
verzinnen. Het is treurig te moeten zien hoe zij door de kindertijdschriften in ernst
en in ontwikkeling worden overtroffen.
***
Van Oort zong de ‘stem uit den Hooge’ uitstekend gedisponeerd. De dames van
Toonkunst zongen de stemmen der Engelen. Ik zag onder hen weer een paar
uitstekende Nederlandsche solisten. Toen Barbara Kemp Donderdag niet op tijd was
aangekomen, werd zij vervangen door Gertrude Foerstel. Waarom niet door een
dezer Nederlandsche solisten, die sinds jaren onbezoldigde doublures studeeren voor
bezoldigde buitenlanders? Waarom vond men Gertrude Foerstel niet in de eerste rij
der Toonkunst-Engelen? Zij zingt er waarlijk niet te goed voor.
Eén indruk restte mij van dezen middag: het is niet moeilijk (bewijs: de composities
van Dopper) om in Holland talent te vertoonen. En om dezen indruk weg te nemen
zou ik Mengelberg willen verzoeken om uit zijn gewone kringetje van componisten
te treden. Zou hij zich niet eens kunnen interesseeren voor Bernard van Dieren, die
in Londen vertoeft, voor Jan Ingenhoven, die te St. Cloud, bij Parijs, woont, voor
Brandts Buys, die te Weenen verblijft, voor Theo Kreiten, die te Insbrück werkt?
Hoe gaat het met de jonge auteurs uit het atelier van Johan Wagenaar? Wat is er
terecht gekomen van Eduard Pothast, wiens ‘Mei’ eenige jaren geleden aanleiding
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gaf om hem uit te roepen als verkondiger van een nieuwen tijd? Maakte Sem Dresden
nà zijne Variaties geen enkel orchest-werk meer?
Dat is eene rij om er ‘mooie concerten’ mee te geven, eene rij van jonge auteurs,
die allen bestaansrecht hebben. Er zijn dezen middag twee Nederlandsche componisten
op het podium geroepen (Kerrebijn zelfs overdreven uitbundig) en Mengelberg denke
niet, dat een paar duizend hoorders, dat doen voor de grap of uit een gril. Wij
noodigden hem n o g m a a l s uit om zich aan het hoofd te stellen der levende muziek.

Dirk Schäfer [De eeuw der fiorituur: Paradisi, Scarlatti, zonen van
Bach en Rameau]
Een programma uit de eeuw der fiorituur, waarvoor elk volk een naam vond, de
Franschen agréments, broderies, de Duitschers Manieren, de Italianen fiorette, de
Engelschen graces, wij versieringen. Het moet een merkwaardige tijd geweest zijn,
toen men geen huis binnen kon loopen, waar een jong meisje haar clavecimbel
speelde, zonder trillers te hooren, voorslagen, dubbelvoorslagen en alle mogelijke
aardigheden, waarmee een toon kan worden verfraaid. Het moeten ook merkwaardige
menschen geweest zijn, die dat den ganschen dag aan hun ooren konden verdragen,
al deze kirrende, lispelende, gichelende en bedachtzame tongvallen der muzikale
précieuses ridicules. Deze ingetogen geestigheden deden de componisten
ondertusschen geen kwaad. Van de auteurs, die Schäfer voordroeg, werd Paradisi
83, Domenico Scarlatti 72, W. Friedemann Bach en Karl Philipp Emanuel Bach
beiden 74, Rameau 81!
Schäfer bewerkte de meeste der uitgevoerde stukjes zelf en daar niemand de
origineele edities bij de hand heeft, weet men nooit, hoever bewerkingen gaan. Eén
radicaal en noodzakelijk gebaar ontbreekt echter aan zijne arrangementen; hij had
alles tot de helft moeten bekorten, alle herhalingen, waarin de achttiende eeuw zich
roekeloos te buiten ging, zonder scrupules moeten schrappen, om te verhinderen dat
al deze schertsende, bekoorlijke maar nooit erg gewichtige of interessante invalletjes
vier- à vijf-maal aan onze moderne, critische en onrustige gemoederen voorbij-trekken.
Met een reeks juiste coupures zouden ze geestig geweest zijn, zóó klinken ze eentonig
en oppervlakkig. Want vergeet niet, dat in de achttiende eeuw muziek geen godsdienst
was, welke men in een aanbiddelijk zwijgen bijwoonde en waar men geen vin mocht
roeren.
Ik heb nu binnen een week circa honderd variaties gehoord, met de 30
Bach-variaties mee van dit Schäfer-programma. De solisten zijn volgzamer dan de
schapen van Panwige; wat de een doet, doet de ander. Verwondert 't iemand, dat de
kleine zaal niet vol wil loopen, zelfs niet voor onze meest eerbiedwaardige
celebriteiten? Alleen een criticus mag geacht worden in staat te zijn tot de krachtproef
van 100 variaties in een week. Geen publiek.
Hoe speet het me, dat ik niet in verrukking kon raken! Schäfer maakte dezen avond
een pianissimo, dat de uiterste grenzen der verfijning naderde, zijne linkerhand gaf
plastiek, klank-toover, welke men tot de kostbaarste eigenschappen rekent der
pianisten, en het heele spel behoorde tot de intellectueelste en zeldzaamste
curiositeiten. 't Kan in didactisch opzicht ook nooit genoeg geprezen worden en men
vindt in de 30 variaties van Bach overal prachtige fragmenten. Maar men onderschat
de psyche van dezen tijd, wanneer men meent, dat zij een paar uren geïnteresseerd
kan worden door eene muziek, welke voor de achttiende-eeuwers niets was dan eene
charmante, lieve dagvulling. De waarden zijn immers omgekeerd: tweehonderd jaar
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geleden was het leven te boeiend voor ernstige schoonheid, nu is het leven te
vervelend om niet te snakken naar eene schoonheid, die boeit. En daargelaten de 30
variaties, waarvan de helft zéér vroolijk is uitgelaten, luchthartig, - ik zag Schäfer
nog nimmer zoo onbewogen, star en plechtig. Dat was historisch niet juist en dat
wekte ook niet op, al bleef de pianist steeds superieur en steeds onnavolgbaar....

Nederlandsche Opera: De Tooverfluit (Stadsschouwburg)
Men kon deze voorstelling beschouwen als tweede première, daar de bezetting van
vier der belangrijkste rollen gewijzigd was. Het leek ook de zaal eener première: vol
en in een voortdurend enthousiasme.
Louis van Tulder zong nu den Tamino. Hij heeft den tenor, noodig voor het
Mozart-orchest, het Italiaansche geluid, dat uit de paar violen, de hobo, fluit en fagot
van Mozart opgroeit, aansluit bij de weeke, doorschijnende kleur, en bij het juveniele,
prille karakter der muziek. Naast zijne prinselijke stem heeft hij ook eene gestalte,
die den vertegenwoordiger van het vorstelijk bloed niet slecht passen zou, wanneer
hij lessen wilde nemen van tooneelspelers. Acteeren kan hij deze rol te matig. Maar
ook zijne stem, penetrant en zwevend-licht tegelijk, zacht, teeder en tevens heroïek,
kan hij nooit zorgvuldig genoeg verzorgen. Ik moet hem dringend op 't hart drukken
om, in plaats van concerten te geven, in plaats van op te treden als leider eener
overbodige Roomsch-Katholieke oratorium-vereeniging, zijne gelukkige begaafdheid
en zijne rijke natuur aan te vullen met studies, tot hij zijn orgaan regeert als een
Helvoirt Pel of eene Liesbeth Meissner. Hij zong merkwaardig wat het geluid betreft,
doch kan de technische zijde zijner stem nog aanzienlijk vervolmaken.
Helene Horneman gaf de Pamina en leek mij in vocaal opzicht Annie Ligthart te
overtreffen. De klank is rustiger, klaarder en zij maakt een zuiniger gebruikt van den
vibrato. In scenisch opzicht echter mocht zij iets van de naïeveteit, van het
sprookjes-achtige en virginale van Ligthart, ook van het gedistingeerde, overnemen.
Het was eveneens eene groote verbetering in de rol-verdeeling, dat de eerste der
nachtelijk-blauwe dames van Faniella werd overgenomen door Liesbeth Meissner.
Voor Faniella, die in de hoogte niet den enormen omvang heeft van Meissner, lag
de partij wat ongemakkelijk, Meissner beheerscht ze schitterender. Zoo hoorde men
het trio (met Vieyra en Buyens) in een zeldzaam evenwicht, zoo bereikte het ensemble
der drie vrouwen eene diviene bekoorlijkheid. Men kan zeggen, dat het eene
ongeëvenaarde streeling is voor de ooren. In geen enkel a-cappella koor hoorde ik
zulke verfijnde terzetten.
Kubbinga verving Bloemgarten als Sarastro en wederom, dit bleek een vooruitgang.
Kubbinga wint het bij Bloemgarten in zelfbewustheid van zang en van verschijning.
Het is moeilijk voor een bas om in het diepste register niet een beetje
beklagenswaardig te lijken en Kubbinga verhinderde deze impressie. Het is de beste
rol, die ik tot dusverre van hem zag.
Met al deze veranderingen is de vertooning der Tooverfluit bewonderenswaardig
geworden en men behoeft het dus niet te betreuren, dat men deze inzichten niet bij
de eerste première had. Ik heb ondervonden, dat de Papageno-creatie van Van der
Ploeg werkelijk eene ongewone verrassing is in dezen kunstenaar: geestig, vlug,
soepel van actie en magnifiek van stem.
Gerritsen van Roekel dirigeerde het geheel melodischer, veel lichter, veel
charmanter dan de vorige week. Er straalde leven uit orchestruimte en tooneel, leven,
lyriek en warme zangerigheid. Het is goed gezien van hem, dat hij de muziek der
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Tooverfluit (in de oudste uitgaven genoemd ‘Operette’) zoo spiritueel, luchtig en
achttiende-eeuwsch mogelijk gaat weergeven. Voltaire's ‘glisser mortels, n'appuyez
pas’ is voor Mozart's kunst levensvoorwaarde. Met dit princiep, dat geen enkele
verrukking belemmert (integendeel) doet de tekst der Tooverfluit minder schade.
Met deze bezetting en met dat vlotte tempo haalt het stuk een even lange serie als
de Bruiloft van Figaro.

Emil Telmányi [Spohr, Schubert, Beethoven en Bach]
Telmányi heeft indertijd vervoerd (ik geloof in 1912, toen hij in zijn eerste jeugd
was en de eerste tournee maakte van zijn leven), maar boven die vervoering konden
wij niet meer uit stijgen. Hij bezit niet het aangeboren meesterschap van een
wonderkind, welks natuur is om tot den dood te verbazen, hij bezit ook niet de zich
altijd hernieuwende krachten van den kunstenaar, zijn geheimen, zijn ziel. Telmányi
blijkt, elk jaar méér, een voortreffelijk violist, die andere voortreffelijke violisten
alleen overtreft door de energie, die hij heeft om Europa te bereizen in plaats van
eerste concertmeester te worden in een orchest. Bij die energie echter houdt zijn
persoonlijkheid op. Zijne techniek is degelijk, doch men kan in ons land violisten
noemen, die hun rhythmen spelen met vrijeren stok, wier staccato's ranker dansen,
wier octaven zuiverder klinken, wier instrument beter op toon blijft, wier g-snaar
suggestiever en bronzer sonoriteiten toovert. Doch hij verandert af en toe, Telmányi:
wat hij 't vorig jaar niet gaf: zoeten, romantischen toon, vol elegieën, gaf hij nu
verkwistend. Spohr's Gesangsscene, die met Bellini's ‘Casta Diva’ (uit Norma) heeft
willen concurreeren in smachtende en zeer edele melancholie en verliefde adoratie,
de Rondo brillante van Schubert, werd overal 't schitterendst gespeeld, waar de
muziek het mijmerendst klonk en als Telmányi deze stemmingen slechts ongerept
had kunnen houden zou ik geen bedenkingen tegen hem opperen. Nu behoeft het
niet verzwegen te worden, dat alleen onbetwistbare priesters der schoonheid onze
hoofdstad mogen bereizen met zulk een weinig karakteristiek programma, dat behalve
Spohr en Schubert enkel Beethoven's vijfde en Bach's vijfde sonate telde.
Sandor Vás begeleidde.

Evert Cornelis [Solist èn dirigent in Francks Variations
symphoniques - Victor Vreuls, Jour de Fête en de Tweede van
Brückner]
In 1913 was het een halve zaal, die Evert Cornelis toejuichte, gisteren, 5 jaar later,
was het een stampvolle, die hem de langdurige en spontane ovaties bracht, welke
het critische en moeilijk in beweging te krijgen Concertgebouw-publiek alleen geeft
in de minuten van het allerwarmste enthousiasme. De geduldige bewonderaars van
Cornelis kunnen tevreden zijn. Ze hebben rustig gewacht en vertrouwd. Cornelis kan
ook tevreden zijn. Hij heeft volgehouden onder de verpletterendste omstandigheden,
hij verloor zijn werkkracht niet, vermeerderde zijn ziel, zijn meesterschap, zijn
geestdrift. Iedereen kan tevreden zijn, vooral het Concertgebouw-bestuur. Die paar
jaren censuur heeft Cornelis' persoonlijkheid niet belemmerd. Zijne individualiteit
heeft kalm en zeker kunnen groeien tot het hoogtepunt, dat hij vanavond reveleerde.
Het Concertgebouw-bestuur, dat bestaat uit eminente zakenlieden, kan vooral tevreden
zijn, omdat het een kunstenaar aan de instelling bezit, die Mengelberg in zijne talrijke
afwezigheden kan vervangen zonder dat de belangrijkheid der concerten ook in 't
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minst daalt. Nooit immers heeft 'n publiek zoo duidelijk de partijdige opinie
gedesavoueerd, welke uitgedrukt werd in de ‘N.R.Ct.’ van 23 Januari, avondblad:
‘dat de concerten, welke niet onder Mengelbergs leiding staan, al zijn ze nog zoo
interessant, zich in slechts matige belangstelling mogen verheugen’. Zoowel de
belangstelling als het enthousiasme zijn bovenmatig geweest, bij dit e e r s t e concert
sinds maanden, d a t d o o r M e n g e l b e r g e n D o p p e r v e r o o r l o o f d w e r d
i n t e r e s s a n t t e z i j n . Over de demonstraties van het publiek behoeft niemand
in twijfel te verkeeren. Wij gunnen Mengelberg zijne reizen, zijne buitenlandsche
successen, zijne hooge honoraria, zijne mooie critieken, wij willen er zelfs trotsch
op worden, doch dit alles mag niet ten koste gaan van onze eigen muziek en allerminst
mag hem dat den waan geven, dat hij bij die particuliere voordeelen het recht heeft
hier tijdens zijne afwezigheden alles lam te leggen. Hij mag leven, doch moet ook
laten leven.
Het was een waagstuk van Cornelis om de Variations symphoniques van César
Franck te spelen als solist en dirigent te gelijk. Het is een werk, dat in denzelfde
polyphone, min of meer gecompliceerde manier geschreven is van Franck's
symphonische muziek, dat expressieve lijnen heeft, welke zorgvuldig moeten worden
gevolgd, hoogten en laagten in den algemeenen polsslag, die alle concentratie eischen
van den leider, een werk verder met eene solistische behandeling der instrumenten,
wier nuances overal beteekenis hebben, waarvan de inzetten ook dikwijls reeds
avontuurlijk genoeg zijn voor een dirigent, die zich alleen met deze inzetten bezig
houdt, en een werk ten slotte, dat uit de teederste stemmingen is gecomponeerd, en,
gelijk alle muziek van Franck, vóór alles vraagt om geheele overgave aan die
stemmingen, - melancholie, innigheid en zachte, geestige vreugde -, om meditatie
en volkomen, vredige schoonheid. Het was nog te meer een waagstuk voor Cornelis
om dit stuk, waarin de piano eene zeer zware, altijd obligate partij heeft, vanaf de
piano te leiden, na pas de inspannende en vrij lange ‘Jour de Fête’ van Victor Vreuls
gedirigeerd te hebben met al de intensiteit welke Cornelis schenkt aan de muziek,
die hij kiest. De groote climax, beginnend bij het middenstuk van Jour de Fête,
geleidelijk, onmerkbaar stijgend, gedragen door de diepste en zuiverste ontroering
in elk deer van het orchest, was zoo magnifiek opgebouwd dat het al de krachten
zijner psyche moet gevergd hebben. Men kon dus denken, dat zijne handen allicht
een beetje zouden trillen, toen hij voor den Steinway-vleugel ging zitten. Neen. Hij
beheerschte de toetsen, de melodie der muziek, den klank, het rhythme met dezelfde
wonderlijke en coloristische verfijning van toucher, welke men alleen van een dirigent
hoort, die dagelijks accenten, kleuren en emoties oproept. In het schitterende orchest
ontbrak niet één nuance; alles wat muziek levend maakt, wat de geluiden doet
vibreeren tot in het hart van den hoorder, al het oncontroleerbare der ontroering en
der schoonheid rees op, machtig en bekoorlijk, uit het meesterlijke geheel. Alles wat
in het waagstuk stoutmoedig leek, slaagde met eene veiligheid, eene suggestie van
muziek en absoluut kunstenaarschap, dat met verbazing, bewondering en emotie te
samen gehuldigd is. Het enthousiasme was zoo uitbundig, dat Cornelis het menuet
uit de Sonatine van Ravel als toegift moest spelen. En over deze reproductie, over
den klank, het rubato, de sublieme zangerigheid zouden weer heele bladzijden te
schrijven zijn.
Na de pauze ging Bruckners tweede symphonie met eene oprechtheid, een gloed
en interieure vreugden, die aan Bruckner eene nieuwe overwinning bezorgden en
aan Evert Cornelis.
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Daniël de Lange
Volgens ontvangen berichten, is Daniël de Lange te Point-Loms overleden.
Omdat het Nederlandsche leven hem te eentonig en te drukkend werd (hij bereikte
weinig van zijn muzikale idealen) en om zich geheel aan de theosophie te kunnen
wijden, had De Lange zich eenige jaren geleden uit Amsterdam naar Californië
begeven. Hij nam toen zijn ontslag als directeur van het Conservatorium, dat hij te
zamen met Frans Coenen, Henri Bosmans, Joseph Cramer, J.B. de Pauw en Julius
Röntgen in 1883 had opgericht en waar hij zelf onderricht gaf in de theoretische
vakken. Ook van de Muziekschool was hij sinds 1895 directeur, terwijl hij tevens
de muziekcritiek in het ‘Nieuws van den Dag’ verzorgde. Voor het Nederlandsche
muziekleven is hij een figuur van groote beteekenis geweest: steeds ondernam hij
nieuwe pogingen om Hollandsche kunst een plaats in de wereld te verzekeren. Zoo
richtte hij in 1881 zijn eerste à-capellakoor op, dat door verscheidene andere werd
gevolgd, o.a. in 1892 door het Amsterdamsche à-capellakoor, waarmee hij in alle
groote steden van Europa concerteerde en dat vooral de oud-Nederlandsche muziek
propageerde. Hij was de eerste, die hier de Damnation de Faust van Berlioz opvoerde.
Hij gaf hier ook de allereerste auditie van Anton Bruckner. Als theoreticus schreef
hij zijn Exposé de la théorie musicale, waarin verschillene nieuwe ideeën zijn
neergelegd. Als componist van Van Eeden's Lioba trachtte hij ook naar hervormingen
in het muziek-drama. Over de declamatie van tekst, over de verhoudingen tusschen
woord en toon, had hij geheel origineele en opmerkenswaardige meeningen.
Hij werd in 1841 te Rotterdam geboren, waar hij het eerste muziekonderricht kreeg
van zijn vader S. de Lange Sr., van Verhulst, Dupont en Ganz. In 1856 ging hij naar
Brussel, waar Servais en Damcke zijn leermeesters waren. Daarna is hij geweest in
Lemberg, in Parijs. Hij maakte kunstreizen door geheel Europa, voor hij zich definitief
vestigde te Amsterdam.
In 1911 vierde hij zijn 70en verjaardag. Vrienden en bewonderaars hebben hem
toen een geschenk in geld aangeboden, bestemd tot versterking van het door hem
ingestelde studiefonds, voor hen die het Conservatorium wenschen te bezoeken. Men
kan zeggen, dat hem niets méér ter harte ging dan de toekomst van het jonge geslacht.
Daniël de Lange was ridder in de orde van den Ned. Leeuw en ridder in de orde
van de Oostenrijksche Eiserne Krone.

Nederlandsche Opera: Lohengrin (Stadsschouwburg)
Het is merkwaardig, dat juist Wagner, de principieele bestrijder van aria en virtuoos,
kampioen voor alle mogelijke muziek-dramatische eenheden, dit jaar wordt misbruikt
ten behoeve van een virtuoos. Het schijnt ook wel, dat men een der bekendste
Wagner-zangers kan zijn, zonder zich 't minst om de beginselen van Wagner te
bekommeren. Wagner immers zou n o o i t geduld hebben, dat één partij zoo ostentatief
uitstak boven de anderen, dat men voor die ééne partij de prijzen der plaatsen kon
verdubbelen. Wanneer die enkele geïsoleerde partij de dubbele prijzen inderdaad
waard was, zou zij alle overige partijen hemelhoog overtreffen en alle handeling,
alle vocale verhoudingen, alle emoties volmaakt uit hun evenwicht rukken. Men staat
werkelijk voor een dwaas maar onontkoombaar dilemma: òf die ééne partij verdient
het dubbele geld niet, òf, wanneer ze het verdient, wordt alle schoonheidswaardeering
van het werk, van het vertoonde geheel, eene absolute onmogelijkheid. Dan is die
ééne partij het dubbele geld óók niet waard.
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Het zal nog eenigen tijd duren, voor dat dit dilemma genoeg in het oog springt,
om alle ondernemingen dezer soort niet-bestaanbaar te maken. Toen Koopman in
het najaar Jac. Urlus engageerde voor de Walküre (wat de Ned. Opera om-en-om f
750 extra per avond kostte) haalde de directeur er geen strop aan - integendeel -, nu
hij Urlus voor Lohengrin uitnoodigde tegen denzelfden prijs, heeft hij er ook geen
strop aan gehaald. Niets is moeilijker dan een duidelijk begrip te krijgen van
‘beroemdheid’ in muzikale zaken. Waarom heeft het tienmaal meer gewicht, dat een
publiek van een vreemd land, waar de menschen niet intellectueeler en niet slimmer
zijn dan ergens anders, een ‘solist’ toegejuicht? Waarom heeft het tienmaal meer
gewicht, dat een criticus van een vreemd blad (een criticus, die geen grooter autoriteit
bezitten kan dan ergens anders en een blad, dat gelezen wordt door menschen, die
niet slimmer en niet intellectueeler zijn dan ergens anders!) een ‘solist’ prijst? Door
welke oorzaken krijgt dat vreemde publiek, die vreemde criticus, dat vreemde blad
tienmaal meer importance, dan het Hollandsch publiek, de Hollandsche criticus, het
Hollandsch blad? Stoort men zich in Amerika, in Duitschland aan o n z e opinie over
solisten? Kunnen w i j de koersen dezer solisten doen stijgen? En zoo niet... waarom
is onze gezamenlijke Amsterdamsche, Haagsche, Rotterdamsche opinie, voor
Koopman, voor Mengelberg, voor Van Anrooy, voor Heuckeroth, ja voor ons eigen
Hollandsch publiek, zooveel minder waard dan eene Frankfortsche of Dresdensche
opinie? Is het inzicht van o n s , intellectueele, zakelijke, reëele en zeer critische
menschen, inderdaad m i n d e r w a a r d i g ?
Ziet, dit behoort tot de ondoorgrondelijke geheimen onzer muziek, die nog geen
schijn van zelfbestemmingsrecht bezit. Dat geheim past niet bij onze nationale
ijdelheid, het is zeer ongeschikt om persoonlijkheden en karakters aan te kweeken
op eigen bodem, het is noodlottig voor ons algemeen zelfbewustzijn, maar het zal
even ondoorgrondelijk als machtig blijven. En eene critiek, een publiek uit Stettin,
Danzig of Elberfeld zal den solist gemakkelijker in onze Concertgebouwen loodsen
dan alle Nederlandsche persstemmen te zamen. Zooals, men weet, gaat het op 't
gebied van schilderkunst, tooneel, en letterkunde juist omgekeerd. Maar behooren
de melomanen niet tot de zeer primitieve, bijna onbeschaafde wezens?
Jac. Urlus zong wederom in het Duitsch. Het schijnt te veel gevergd te zijn van
een vijftig-jarigen tenor om nog iets nieuws te leeren in den tijd van zes maanden.
Het is natuurlijk ook te veel gevergd van een vijftig-jarigen tenor om Lohengrin te
geven, wat stem en gestalte betreft, met alle gracie, alle bekoorlijkheid en rankheid
der jeugd, welke den jongen zoon van Parsifal toekomt. Urlus is evenwel de laatste
jaren min of meer schipbreukeling en al verwaarloosde hij ons langen tijd, wij zullen
hem niet te hard vallen.
Het mag niettemin vermeld worden, dat Liesbeth Meissner na de indrukwekkend
en hallucineerend gezongen incantatie van 't tweede bedrijf, een nauwlijks onderdrukt
applaus kreeg te midden der muziek. Tot die spontane warmte heeft Urlus, volmaakt
in het spreek-zingen, afgerond (maar eentonig) in de plastieke uitbeelding, een meester
in alles wat den technischen kant zijner stem aangaat, niet kunnen vervoeren, omdat
het geheele inspiratieve, lyrische en levend opwellende gedeelte zijner uitbeelding
heeft moeten wijken voor eene bewonderenswaardige, maar onbezielde
gemaniereerdheid en dressuur. Zijne gelaats-mimiek en vooral Urlus' steeds eenvormig
mondgebaar zijn in dit opzicht even typeerend als de immer eenerlei terugkeerende
accenten zijner voordracht.
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Ik voor mij reken liever Van der Ploeg, als heraut, Anton Dirks, als Telramond,
Meissner, als Ortrud tot onze meesterzangers. Van hen kan men a l l e s vergen zonder
restrictie.
Niet alleen het tweeslachtige der taal, ook de voortdurende ontoereikendheid der
koren was een beletsel voor eene globale waardeering dezer Lohengrin-voorstelling,
welke in elk onderdeel accurater voorbereid had mogen worden. Zelfs de ensemble's
der solisten (het quintet 1e bedrijf o.a.) waren zeer wankelbaar en onvoldoende.

Gunning - Mendes [Francks Vioolsonate en Regers opus 139]
Mej. Nella Gunning en Hans Franco Mendes blijven niet alleen samenspelen, zij
blijven ook concerten geven. Zelden kon men zich twee verschijningen moeilijker
voorstellen in de harmonie, welke zelfs de slechtste muziek vraagt. De violiste is een
talent, dat bij het einde der gewone studies voor diepere ontwikkeling niet vatbaar
was, pedagogisch aangelegd met al de begrensdheid der pedagogen, welke hun vak
ten goede komt, doch die in de concertzaal afstuit; zij bezit de noodige technische
qualiteiten voor de materieele vertolking der muziek, zij mist de hoedanigheid, om
zelfs de levendste muziek tot leven te roepen en nooit heb ik bij eenig vertolker zoo
alle fantasie en alle intuïtief begrip eener compositie zien ontbreken. Den pianist,
jong, zoekend, vatbaar voor invloeden, zou men gaarne intelligentie en
voortvarendheid toekennen. Maar wat hij droomt aan weifelende, schimmige klanken,
aan geestig rinkelende rythmen, aan onstuimig tempo, vindt geen echo bij de partner,
die onvermurwbaar en altijd ruig van toon, strijkt, lijk een amazone strijken zou, wat
hij de muziek nog wil geven aan speculatieve verten, wordt van de andere zijde
hardnekkig genegeerd en 't einde was altijd, dat de pianist de nederlaag lijdt. Nooit
hoorde ik eene meer oppervlakkige, droger en schoolscher reproductie van Franck's
viool-sonate, die zoo teeder-zangerig, zoo schoon-opvlammend en zacht-jubelend
moet aanruischen. De finale, gespeeld als minder dan een rondo, als een deun,
schommelend van samenspel bovendien, ontnam alle aanleiding om de zonder twijfel
goede bedoelingen der twee musiceerenden nog eenigszins te waardeeren. Men
meende reden te hebben om in het tegenwoordig Amsterdam dergelijke reproducties
voor onmogelijk te houden.
Van Reger werd de vioolsonate opus 139 gespeeld, een stuk met alle trekken van
Reger's muziek: gebrek aan teekening in de melodie, gelijkmatige wisselingen van
kortademige stemmingen, wisselingen tusschen rust en onrust, welke nergens innerlijk
(noch uiterlijk) gemotiveerd zijn en die ook zichzelf niet motiveeren in hare
voortdurende antithese; verder eene volmaakt overwonnen naïeveteit, nooit simpel
zingende melodie, nooit melodie zonder bijgedachten, zonder achterdocht en zonder
hypocrisie; steeds de quasi-melodie, die zich in vermommingen van getourmenteerde
harmonie, verscheurde en gebroken chroma's hullen wil, dikwijls om niets te
verbergen dan haar trieste schamelheid. Daarnaast prachtige colorieten van nieuwen
klank met verouderende rythmes, bij begeleidingen, waar het overal ontbreekt aan
inventie. En altijd jammerende of opstandige onbevredigdheid in plaats van de
zingende liefde.

Eugène d'Albert [Solist in Beethovens Vierde pianoconcert Mengelbergs visie op de Coriolan-ouverture]
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Herinneringen zijn teeder, zijn wreed, en 't schijnt, dat men iemand nooit tweemaal
hetzelfde geluk kan vragen. Zelfs voor een pianist gelijken de jaren elkaar niet en
wie zou, Eugène d'Albert gisteravond hoorende in Beethoven's Vierde, gezegd hebben,
dat hij nauwelijks een jaar geleden het Vijfde goddelijk genoeg speelde om hem te
verheerlijken? Alles was anders en geen enkele verrukking kon herdacht worden.
Het valt niet aan te nemen, dat 't achteruitgang is, want een man van d'Albert's
geestesbeschaving maakt in dien korten tijd niet zulke buitelingen. Hij heeft echter
den moed gehad om geen automaat te zijn. Hij speelde waarschijnlijk niet elken dag
vijf à zes uren vingeroefeningen en toonladders. Hij rekende op zulke geïnspireerde
buien, welke de harten gewillig maken; misschien rekende hij ook op het magnetisme
der muziek. Te vergeefs. In oogenblikken van bezonkenheid en rust vond hij
aanhuiverende pianissimo's in de geheimzinnigste versmelting, de edelste
gebrokenheid van tinten en in dat gedekte spectrum mijmerde hij 't grootste deel van
het andante in een stilte, welke stilte opriep. Maar wanneer de rust, die zijn gemoed
behoefde, week, en Beethoven begon zijne grappen, zijne speelschheden, zijne
vogelende lyrismen, welke bij dat Vierde concert verre van superieur zijn (het is een
der bleekste en minst-geslaagde Beethovens), dan verloor d'Albert letterlijk a l l e
zelfbeheersching en noch van zijn aanslag, noch van zijn vaardigheid, noch van zijne
artistieke, levende visies op het werk bleef genoeg over om ook maar van dragelijk
te spreken. Het was één lange, wreede teleurstelling. Doch een groot gedeelte van
het publiek, dat samendrong tot in alle uithoeken der zaal, is mild geweest, heeft het
meesterschap in 't algemeen willen vieren, en applaudisseerde met een uitbundigheid,
welke eene Ecossaise van Beethoven als toegift ten gevolge had. D'Albert zal
voldoende menschenkenner zijn om zich daarover niet meer te verwonderen en de
psychologie van 't geval te begrijpen.
Wanneer ik Mengelberg moest karakteriseeren in zijn zwakke hoedanigheden,
zou ik zijne opvattingen van Beethoven's Coriolanus-ouverture als uitgangspunt
nemen. Hij repeteert Beethoven wekelijks uren lang en heeft men ooit den driftigen,
ontstellenden paukenslag in 't begin der ouverture tegelijk hooren hameren met het
ensemble? Nooit. Dan moet er iets haperen aan de instructieve voorbereiding. Heeft
men ooit in de doorvoering van 't werk het conflict, de ontwikkeling, de oplossing,
de bevrediging van het conflict bespeurd, de dramatische spanning, het snikken, het
smeeken, het handen-wringen der jagende muziek? Nooit. Het programma-boekje
geeft fraaie beschouwingen over Coriolanus en zijn tweestrijd (vruchtbaarder voor
de ontwikkeling der hoorders zouden fraaie beschouwingen zijn over moderne
werken), doch Mengelberg dirigeert het met een placiditeit en een afwezigheid van
accent, alsof Coriolanus en zijn tweestrijd niet voor Beethoven bestaan hadden. Dan
moet er bij den dirigent een tekort zijn aan fantasie.
Het zou de moeite waard zijn om eens in het programma nauwkeurig vermeld te
zien, wat Mengelberg gedurende den loop der tijden aan de instrumentatie van
Beethoven's Vijfde symphonie toevoegde. Ik heb me dezen avond afgevraagd, waarom
Beethoven voor hedendaagsche ooren steeds t e w e i n i g geeft. Er zou in het Andante
con moto eene uitstekende coupure aan te brengen zijn. Als het tweede thema voor
het eerst optreedt in c-dur (29e maat), wordt 't fortissimo ingeleid door een tutti.
Wanneer de dirigent bij dit tutti de trompetten schrapt, zullen de volgende maten,
waarin de trompetten het thema (met hoorns en hobo's) overnemen, tienmaal meer
indruk wekken. Nu anticipeeren zij het effect en veroorzaken eene desillusie.
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Het zou een nuttige verbetering zijn en in ieder geval de allereerste keer mogen
heeten, dat men van Beethoven iets wegneemt. Wat immers ook wel noodig kan zijn,
zoo bijvoegen noodig is.

Fransche Opera: Manon (Stadsschouwburg)
De tien deelen verzamelde werken van Richard Wagner, vol met hervormingen,
hebben Massenet niet belet om tientallen zware folianten vol muziek te schrijven,
welke met geen enkele hervorming van Wagner rekening houdt en zelfs doet alsof
de machtige tyran nooit bestond. De tientallen folianten van Massenet hebben weer
niet verhinderd, dat er naast Massenet in Frankrijk eene opera-kunst ging bloeien,
welke in graad en gehalte van schoonheid vierkant tegenover de altijd meesterlijke
en altijd klatergouden marktwaar van den componist der Manon staat en die niet doet
alsof die tientallen folianten nooit bestonden, maar ze met afkeer uitspuwt. Bij de
vorige Manon-vertooning verzocht ik Roosen reeds om iets nieuws in Amsterdam,
in 's hemelsnaam iets nieuws, uit welke school dan ook. Doch als tien deelen
verzamelde werken en tientallen moeizaam geschreven partituren noch baten voor
het heil, noch voor het onheil der muziek, wat dan mijn paar welwillende
aansporingen?? Vooral wanneer Manon eene stampvolle en mondaine zaal vindt
gelijk vanavond en vooral wanneer Roosen zich aan hoogere asthetische overwegingen
niet stoort.
Roosen zelf speelde ditmaal den Lescaut en hij was het, die van allen het minst
de achttiende-eeuwsche vluchtigheid en sier gaf. De laatste maanden plaagt hem
eene neiging om de stem uit te zetten, te verruimen en zooveel mogelijk klank te
maken. Ik heb hem eene rol vocaal en scenisch nog nooit erger zien chargeeren (hij
krijgt dezelfde fout als Royaards indertijd en neemt alle zachte medeklinkers hard),
't is ook zijne eerste rol, waarvoor ik weinig waardeering kan voelen. De rest der
bezetting verschilde niet met de verdeeling van het voorjaar. Salvaneschi (Des Grieux)
had als Italiaan de hartstochtelijkste mededeelzaamheid, het vibreerendste rythme
en de openste ziel van allen. Op hem volgde Emma Luart als Manon, die haar ridder
als zangeres gemakkelijk zou kunnen overtreffen als Roosen haar rust gunde.
Wij schijnen de zangeres echter méér te eerbiedigen dan haar directeur, want wij
vragen, wáár het bestaanbaar is, dat een gezelschap beschikt over slechts ééne
prima-donna, die stem, uithoudingsvermogen, jeugd zonder verpoozen met dergelijke
intensiteit exploiteeren moet. Vroeger hoorden wij Luart inderdaad frisscher,
bloeiender, sterker dan gisteren. Doch weer was hare schitterend gespeelde en goed
gezongen verlokkingsscene van het vierde bedrijf de groote meesleepende schoonheid
der voorstelling. Het is ook weer erg jammer, dat zij gebeurt in zulk een versleten,
ontoonbaar en onmogelijk decor. Het is ook weer jammer, dat Salvaneschi er op
gesteld schijnt te zijn om zich als abbé ongunstig, medelijdenswaardig en potsierlijk
uit te dossen. De regisseur moest hem zulke grime niet veroorloven.
Het Ballet du Roi (derde bedrijf) heeft betooverd. In het pastiche, waar hij de ziel
van vervlogen muzieken opvangt, uit Massenet zich bij Manon op zijn best. Het werd
ook gedanst met gratie, met hoofschheid en met eene melodieuse staatsie, om het
hart te veroveren.
Van de rest valt niets meer te zeggen. Ik denk aan eene uitweiding over het
algemeene karakter dezer muziek, waarin Massenet de liefden van Manon en Des
Grieux zoo vlak, zoo lichtzinnig en zoo ver buiten het oude origineel om, met zijne
weemoedige en gepassioneerde bladzijden, heeft behandeld. Ik denk ook aan eene
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beschouwing over het libretto, dat een der meesterlijkste liefde-romans van alle tijden
(maar wie leest nog de ongeëvenaard gestileerde Manon Lescaut!) zoo rampzalig
samenvat en verknoeit, overal achtergronden en atmosferen scheppend, welke de
geschiedenis der verliefden profaneeren. Ik zou ook een litterair-historisch verhaal
kunnen doen, hoe Des Grieux het prototype is van alle Russische helden uit de
Opstandingen en de Karamazofs, die hunne meesteressen volgen in de barre
ballingschap. (Dit sublieme overzeesche tafereel heeft de librettist van Manon
verzuimd om den dood der heldin liever ongelooflijk en banaal te maken.) Ik zou
Roosen ook een lijst kunnen opstellen van de moderne werken, die hij verwaarloost
om kalm rond te kunnen wentelen in zijn molentje Massenet.
Maar bij dit alles willen me de tien deelen verzamelde werken van den hervormer
en de tientallen folianten van den veelschrijver niet uit de gedachte. Het is maar beter
om weinig te schrijven.

Karakteristieken der Fransche muziek
Na langen tijd critici, publiek en dirigenten, te hebben zien reageeren, meestal tastend,
onzeker, geen verklaring wetend voor hunne neiging of afweer, op Fransche muziek,
komt het mij voor, dat op 't oogenblik niets nuttiger is dan eene globale en duidelijke
bepaling harer kenteekenen. De oorzaken, waarom een gedeelte van Europa er
instinctief vreemd tegenover staat, liggen in de eigenschappen der Fransche muziek
zelf besloten en wie het voor zijn geestes-leven belangrijk genoeg vindt om zich niet
onvruchtbaar te interesseeren voor eene kunst, welke zich, voor Frankrijk zelf een
verrassing, binnen korten tijd in ongekend-menigvoudigen bloei uitgestort heeft over
eene geheele school van jonge, rijke talenten, zal zijne neiging of afweer aan positieve
gegevens kunnen controleeren.
Bedoeld wordt de richting, die zich ongeveer 1890, los van Wagner, kalm, zonder
reclame, zonder modernistisch geschreeuw, waardig en vertrouwend op haar genius
heeft gemanifesteerd in de internationale muziek. Gelijk eenmaal Lulli en Rameau
voor de Fransche, Bach en Beethoven voor de Duitsche, zoo moet C l a u d e
D e b u s s y beschouwd worden als haar uitgangspunt, haar centrum, haar
levenswekker.
Ter aanduiding van d e a l g e m e e n e v e r s c h i j n i n g dezer muziek kan men
de voor-laatste strophe citeeren uit het vers, waarmee François Porché zijn prachtige,
smartelijke en waarheidslievende ‘Poème de la Tranchée’ (1916) eindigt:
‘C'est une France peu connue,
Apre et profonde, austère et nue,
Pareille au sol noir des guérets;
Son coeur que l'emphase incommode
Préfère au ton pompeux de l'ode
L'ardeur des sentiments secrets.’

Zij is anti-romantisch; zij vermijdt alle opgeblazenheid, alle rethoriek en pathetiek;
panache is haar totaal vreemd; zij zoekt de stilte en de teruggetrokkenheid der diepste
emoties; zij zoekt de interieurste, vurigste en ook de verborgenste accenten van elke
ontroering; hare houding is hooghartig en zij ontwijkt van de stemmingen in de eerste
plaats de banale, de bereikbaarste en de gebruikelijkste; zij haat de huiselijke
gevalletjes, de kleine genre-kunst, welke tieren in de Duitsche muziek der negentiende
eeuw; zij vermijdt 't ook om de huiselijke gevalletjes door geweld en kracht te
transponeeren (op te blazen) tot heroïke en overdreven fresco's; zij vermijdt het effect
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en alles wat successen veroorzaakt bijna ostentatief en is in geesteshouding, in
psychische waarden, in graad van schoonheid, de edelste onder alle hedendaagsche
muzieken. Twee dingen zijn noodig om hare betoovering geheel te ondergaan: òf de
onbevangenheid, de naïveteit, de argelooze, open ziel, gelijk men die vindt bij het
volk, òf de hooge beschaving, de verfijning, de spiritualiteit, welke men aantreft bij
het nobelste en sentitiefste deel van het andere publiek; twee uitersten welke elkaar
raken.
D e k l e u r is daarmee ook aangewezen. Nergens ter wereld wordt met zooveel
raffinement geïnstrumenteerd en alles wat in het onder-bewustzijn der menschheid
kan leven aan coloristische fantasmagorieën werd hier voor de eerste maal gerealiseerd
in de muziek: de weelderigheid van byzantijnsche mozaïken, de schemerende
vonkelingen van oriëntaalsche weefsels, de eindelooze zilverachtigheden der
Velasquez', den geconcentreerden gloed der rembrandtieken, de deinende en bewogen
tinten der impressionisten, alle visueele magnificentie in hare hoogste en zuiverste
gradatie wordt hier opgespoord en verwezenlijkt. Het ongelooflijke en unieke
meesterschap waarmee de orchestrale kleur door deze school behandeld wordt, geeft
haar reeds de onvergankelijkheid en de vereering der toekomst.
Ter aanduiding van hare muzikale, t e c h n i s c h e d i s t i n c t i e v e n kan zoo kort
en zoo eenvoudig mogelijk het volgende worden genoemd:
1o. Bij deze Fransche muziek wordt de ‘toon’ niet opgevat in den zin van wat
Duitsche theoretici ‘Klangvertretung’ heeten, noch in den zin van wat zij
‘Klangverwantschaften’ getiteld hebben. Bij de Fransche muziek wordt de
‘toonladder’ dus niet beschouwd of gebruikt als een substraat van enkele accoorden.
Hare conceptie van ‘toon’ en ‘toonladder’ is in eigenlijken zin a-harmonisch (e n k e l
melodisch), dus prae-renaissancistisch. ‘Tonaliteit’ in de na-renaissancistische
beteekenis van dit begrip (c-dur, c-moll met de 22 één-vormige, wezenlooze
quasi-variaties van dit steriele tweeling-paar) gebruikt zij niet. Zij componeert in de
antieke modaliteiten, welke later, kortzichtig en verwarring stichtend kerk-toonsoorten
zijn genoemd. Immers alle antieke, alle primitieve en 9/10 der Europeesche
volks-muziek staat in de z.g. ‘kerk-toonsoorten’. Eerst in de 17e eeuw, toen men de
muziek wetenschappelijk ging reconstrueeren ten behoeve van een dommer,
geborneerder en ongevoeliger tijdperk, waarin de schoolmeester naast eene soort
Rede zou regeeren, heeft men de oude schatten van oertijd, oudheid en middeleeuwen
gereduceerd tot het steriele tweeling-paar c-dur en c-moll. Doch de antieke
modaliteiten herleven.
2o. De harmonie, de samenklank der Fransche muziek wordt niet beheerscht door
de ‘tonale functies’, hetgeen als oorzaak en gevolg uit het voorafgaande voortvloeit.
Wanneer de toon als onafhankelijke, onaantastbare individualiteit bestaat in-zich-zelf,
dan bloeit ook zijn klank, zijne harmonie vrij, ongebonden, wetteloos op uit dien
toon. Dit vormt een der essentieelste verschillen met de harmonie der 17e, 18e en
19e eeuwen. Het is echter ook weer niets dan eene renaissance van onverwoestbare
levensuitingen, welke sinds de 17e eeuw onderdrukt zijn.
3o. Bij deze Fransche muziek wordt de melodie niet geconstrueerd op den
rythmisch-motievischen basis, ook niet volgens de ietwat kinderlijke evenredigheden
en getallen-symmetrieën der kunst, tegen welke zij altijd in oppositie zal zijn: Een
paard zal op deze melodieën dus nimmer wonderlijke toeren kunnen vertoonen, wat
het wèl kan op de goddelijkste muziek van Mozart, op den treurmarsch van
Beethovens Eroica, op het Scherzo der Negende, op het voorspel 3de bedrijf van
Lohengrin. De wetten, welke deze Fransche melodie volgt zijn onschrijfbaar, gelijk
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de wetten der Latijnsche of Grieksche periode niet leerstellig en regelmatig zijn vast
te leggen. Daar heerschen geen uiterlijke doch innerlijke evenwichten. Daar heerscht
niet een uiterlijk behagen, uiterlijke gelijkwaardigheid van beweging en rythme,
waarin de verrassing een dissonant lijkt. Ook deze melodie is psychisch hooger
gegradueerd en voor den doorsneehoorder moeilijker bereikbaar. De meest
subconsciente gewaarwordingen, de innerlijkste ervaringen bepalen hare losse cadans,
hare vrije wentelingen, hare zwevende modulaties. Geen melodie insinueert
tooverachtiger en geheimzinniger dan deze elke schakeering der emoties, geen
melodie bezit zulke occulte machten over het hart en den adem van den hoorder.
Theoretici en jonge componisten kunnen met deze drie technische distinctieven
niet streng genoeg rekening houden. Voor den ‘stijl’ zijn ze beslissend. Wat bij de
Fransche muziek d e v o r m e n betreft, zij is terecht en volmaakt logisch tot de
conclusie gekomen, dat geen enkel schoolmeester denken mag dat ‘vormen’, ter
wereld gekomen nadat de menschheid reeds enkele tien-duizenden jaren de muziek
had beoefend (daarbij gerekend den tijd van Christus' geboorte tot pl.m. 1750),
eeuwige en onverzettelijke redenen van bestaan zouden hebben. Wanneer eene kaste
van muziek-leeraars, uit zelfbehoud, omdat zij voor de broodwinning nu eenmaal
iets te onderwijzen moet hebben, de parallel geconstrueerde melodie, of den
‘sonaten-vorm’ doceert, er een dogma van maakt en heele reeksen componisten
dwingt tot eene voor hen noodlottige, fabrieksmatige structuur, dan belet dit niet,
dat zij hunne ‘regels’ slechts met die reeksen van tweede rangs-auteurs zullen
argumenteeren. Verstandige menschen hebben sinds lang opgemerkt, dat de
‘klassieke’ sonaten-vorm nergens lastiger te demonstreeren valt dan bij den grooten
classicus Beethoven. De verstandige menschen, buiten de kaste der dogmatische
muziekleeraars, zien er ook tegen op om drie eeuwen muzikale schoonheid (van
1450-1750) voor bankroet en nietig te verklaren ter wille van één eeuw sonaten-vorm!
Doch wat de gestalte betreft der Fransche muziek is deze loochening van den
Sonaten-vorm niet het wezenlijkste verschil met de gebruikelijke werk-methode's.
Alle soorten van herhalingen, ook de overbodigste, de meest stupide, de vervelendste,
hebben in de muziek der 18de en 19de eeuw, meer gebaseerd op gemakkelijk vermaak,
op geschikte tijdpasseering dan op schoonheids-dienst, een gewichtige rol gespeeld.
Tautologieën, bladvulling, repetities, da-capo's, sequenzen, alles wat den ‘kunstenaar’,
mateloos overladen met arbeid, boven-menschelijk, noodgedwongen productief, het
vak, het handwerk en de psychische inspanning verlichtte, behoorden tot de
onmisbaarste constructieve elementen der toonkunst, wier aesthetiek buitendien na
de Renaissance hoofdzakelijk onder beheer stond van lieden, die de muziek niet
beoefenden en de ‘meesters’ nauwlijks kenden of van kunstenaars wier gedachtenkring
begon en ophield bij het vak en zijne eischen. Ook dezen achterstand, welke de
toonkunst lange eeuwen gedrukt heeft, is de nieuwe muziek bezig in te halen, wat
bij de hoorders eene geheel andere cultuur en geheel andere verlangens zal wekken
en zal vergen.
Dit korte exposé (dat zonder moeite uitgedijd kan worden tot een boekdeel) moest
geschreven worden ter wille van een half Fransch programma (‘Jeux’, ‘Prélude à
l'après midi d'un faune) van Debussy en Le Jardin de Marguerite van Roger-Ducasse),
dat Mengelberg Zondag-middag dirigeerde in het Concertgebouw, ter wille van de
Fransche muziek, welke Van Anrooy dezen winter reeds herhaalde malen opvoerde
in Den Haag. Het exposé is dan ook niets dan een uitnoodiging tot volkomener begrip
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van deze vereerenswaardige schoonheden en vervangt dezen keer eene bespreking
der werken. En laat mij hopen, dat 't de bespreking doelmatig vervangt.

Madrigaal-Vereeniging [Diepenbrocks Carmen Saeculare]
Gelijk Diepenbrock door zijn Te Deum de onzienlijke wereld, God en zijne
eeuwigheid bezongen heeft, zoo schijnt hij door het Carmen Saeculare van Horatius
de zichtbare aarde, hare goden en hare oneindigheid, verheerlijkt te hebben. Ik zou
in Diepenbrock's oeuvre het Te Deum en het Carmen (dat wij vanavond voor 't eerst
hoorden) willen beschouwen als twee gelijkwaardige pendanten. Beide hebben
gemeen den luisterrijken jubel, den majesteitelijken klank, de immensiteit der
intonatie. Wat het Te Deum is voor de Katholieke Kerk, was trouwens het Carmen
Saeculare voor het Rome van Augustus: aanroeping en vereering van Almachten.
Diepenbrock is ook de kunstenaar om beide, het Te Deum en het Carmen, tot levende
en werkelijke gedaanten te herscheppen. Zijn hart moet gegloeid hebben bij de
trotsche, grootsche en keizerlijke woorden: ‘possis nihil wibe Rome. Visere maius!’
(‘moogt gij - Zon - nimmer iets grooters dan Rome aanschouwen’) en dat zijn hart
gloeide bij deze gelijktijdige verheerlijking van de Zon en van het antieke Rome,
zegt al de stralende, overwinnende klank, het heerschers-gebaar der rythmen, de
fascineerende plastiek van strofen gelijk deze. Zij werd gezongen door slechts vier
mannen-stemmen. En welk eene onmetelijke staatsie van geluid bereikt kan worden
met vier individueele stemmen, zou niemand vóór dit Carmen Saeculare geloofd
hebben. Men trilt in den klank, de klank illumineert, brandt, voert op tot extase, gelijk de Symphonie der Tausend van Mahler. Nergens heeft Diepenbrock de
geheimen, de onbegrensde expansie, de mogelijkheden van een a-cappella-koor
gelukkiger en meesterlijker door-zien en gerealiseerd dan in dit beurtelings soevereine
en zacht-lyrische Carmen. Het is overigens gecomponeerd als beurtzangen tusschen
knapen en meisjes, in de evenwichtigste en rijkste afwisseling van jeugdig-viriele
en ontluikend-virginale accenten. Ik zou behalve het Te Deum ook geen werk van
Diepenbrock kunnen noemen, waarin de macht, de statigheid, de magnificentie, de
religieuse vervoering, de teederheid zoo magistraal en zoo visionair zijn uitgedrukt
als in het weidsch echoënde slot. Ik geloof, dat Diepenbrock ook enkel na zijn Te
Deum zoo vurig wordt toegejuicht als na dit Carmen, dat dezelfde vitaliteit en dezelfde
mystieke energie bevat als zijn Te Deum. Men kan Dresden daarom niet genoeg
danken, dat hij het werk (gecomponeerd in 1901) aan de vergetelheid ontrukt heeft
en voor ons tot werkelijkheid bracht.
Het Carmen overtrof alle indrukken van dit in emotie menigvuldig genuanceerde
concert der Madrigaal-Vereeniging en Dresden gunne mij ditmaal den tijd om op de
rest van zijn programma, dat even buitengewone successen had als de vroegere
uitvoeringen, rustig terug te komen.

Röntgen-avond [Cellosonate, Strijktrio en Triologie voor viool en
piano]
Waarom zouden wij niet een soort van R ö n t g e n -seizoentje hebben? Als een
Conservatorium jarenlang niet één compositie-leerling aflevert van wat beteekenis,
van wat ontwikkeling, dan behoort de directeur af en toe met eigen composities van
leer te trekken. Hij mag dit, want het kon leerlingen-werk heeten. En hij kan dit, want
de heer J. Dudok van Heel, voorzitter der ‘Commissie van Beheer’ aan het
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Conservatorium, welks directeur Röntgen is, bekleedt eene invloedrijke functie aan
het Concertgebouw. Daarom dirigeerde Mengelberg onlangs eigenhandig de
symphonie van Röntgen. Vroeger liet Röntgen zijn anderen vriend, wijlen mr. J.A.
Sillem, voor hem in de hachelijke bres springen en aan deze particuliere bemoeiingen
ergerde men zich niet. Alleen bij jonge talenten ergert men zich aan de relaties, welke
zij nooit vinden, niet bij onwelkome, unzeitgemässe oude menschen. Op de
geestesstroomingen van het publiek, dat Röntgens symphonie koud en bewegingloos
aanhoorde, wordt niet gelet. Wanneer heel Nederland een von Baussnern desavoueert
en hoont, geeft de heer J. Dudok van Heel hem een souper. Hij mag hem natuurlijk
honderd soupers aanbieden en ik vertel de anecdote alleen maar om een karakteristiek
van de hopelooze gesteltenis bij sommige onzer representatieve mannen. Onder dat
souper heeft Röntgen aan von Baussnern de melodie van ‘Merck toch hoe sterck’
aangewezen voor eene improvisatie. De heer von Baussnern fantaseerde er eene
dubbel-fuga op tot matelooze verbazing zijner beschermheeren. Dit schijnt even
historisch te zijn als de geschiedenis van den beroemden Bach-speler Johann
Schneider (geciteerd in de Bruckner-biografie van Franz Gräflinger), die het geduld
der Londenaars, voor wie hij in 1820 improviseerde, zoodanig op de proef stelde,
dat men hem met de jaspanden van het orgel trok. Er leven hier steeds menschen,
die nog niet zoo ver zijn als de Londenaars in 1820, en zij bezitten invloed te
Amsterdam!
Röntgen vond dus ook zonder moeite de noodige en de aanzienlijke vertolkers om
zijne drie nieuwste producten uit de jaren 1915 en 1917 op het podium te brengen.
Het is voor hem werkelijk moeilijker geworden om een publiek dan om aanzienlijke
vertolkers te vinden. Want ofschoon men veronderstellen mag, dat de namen van
Alexander Schmuller, van Frederic Lamond, van Marix Loevensohn nog niet alle
aantrekkingskracht verloren hebben, Röntgen en zijn geëngageerd Trio konden de
kleine zaal niet vol krijgen. Waarlijk, de kring, die Röntgen aanhangt, moet even
noodig vernieuwd worden als zijn stijl. Ik zie hem nog wegschemeren, door niemand
omringd en toegejuicht dan zijne beschermheeren.
Het valt niet te beschrijven, welk een indruk van trieste machteloosheid de drie
nieuwste producten van Röntgen hebben achtergelaten. Al zijne uitgeteerde
muzikanten-sympathieën gelijk daar zijn: eerst het thema, dan eene herhaling met
eene imitatie, later de omkeering van de imitatie, ostinato-tusschenstemmen, basjes
van Hiller, fugato's, fugato's met verkortingen, verbreedingen, begeleidingen in
syncopen, arpeggio's en andere cadenzerijen, alle denkbare formules van de meest
groteske banaliteit, van eene ongelooflijk absurde goedkoopheid, al die lang-jarig
aangeleerde en toegepaste trucs, al die droge en gemummifieerde maniertjes, welke
een goed componist in 1850 reeds van de hand wees, worden hier opgerakeld,
overgeschreven voor eene nieuwe (niet-verbeterde) editie en gespeeld in Amsterdam
van 1918. Op nieuwe ideeën, op nieuwe constructies, op nieuwe harmonieën, op
nieuwe stemmingen, wordt geen acht geslagen. Het is voldoende, voor de eerzucht
des auteurs, wanneer deze handwerkachtige hardigheden zijn gedebiteerd volgens
theorieën, welke niemand ter wereld meer raadpleegt, dan hij en zijne rampzalige
leerlingen. Om muziek wordt niet gevraagd, alleen om noten. En te midden dezer
woestenij van noten, dezen winkel van overbekende pastiches, wendt hij
melancholische pogingen aan om thema's van eenige gestalte en eenige uitdrukking
te bedenken. Dit is het beklagenswaardigste kenteeken van Röntgens muziek: zijn
pastiches komen niet voort uit de thema's, doch de thema's uit de pastiches. En als
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het allerjammerlijkste moet gelden, dat wij pastiches en thema's beide reeds sinds
generaties uit het hoofd kennen.
Het zou niemand baten, wanneer ik deze drie jongste producten van Röntgen (eene
violoncel-sonate, een trio voor viool, alt en cello, en eene ‘triologie’ - dat is ten minste
wat anders dan trilogie - voor viool met piano) ging analyseeren. Röntgen zelf is de
jaren dat men leert voorbij, en degenen, die van eene analyse voordeel zouden kunnen
trekken, vermijden Röntgens ouderwetsche cliché's van nature. Zijne bewonderaars
sterven vanzelf uit en het zal hùn eene zorg zijn om ‘in schoonheid’ uit te sterven!

Eene ‘insinuatie’
De heeren Frederic Lamond, Alexander Schmuller en Marix Loevensohn hebben
het volgende briefje geteekend, dat ons dato 13 Februari 1918 van Lamond's eigen
hand geworden is:
‘Hierdoor verklaren de ondergeteekenden, dat zij den Röntgen-avond op 12 Febr.
j.l. volgens hun eigen initiatief hebben ondernomen, als een spontaan bewijs van
hunne vereering voor de naar hun meening zoo belangrijke kunst van den componist.
De bewering van uwen recensent alsof het ensemble van dien avond een "geëngageerd
trio" zou zijn, is volkomen onwaar en geeft den ondergeteekenden derhalve het volste
recht dit gezegde als eene insinuatie qualificeeren.
Wat loopen die drie achtenswaardige apostelen hard van stapel voor hun belangrijk
ideaal! Zou het niet van meer gezond verstand in zake muziek getuigd hebben,
wanneer zij zich hadden laten ‘engageeren’, dan dat zij zich zoo laten meesleepen
door hunne plotselinge ‘vereering’?
Ik ben benieuwd wanneer het drietal gratis concerten van meesterwerken gaat
geven voor het insolvente volk b.v.
Wanneer zij zich gratis beschikbaar gaan stellen voor ongefortuneerde jonge
kunstenaars.
Wij zullen de drie aanzienlijke vertolkers en den schitterenden tijd, welken zij ons
tegemoet doen gaan bovenmate waardeeren. En wanneer zij zeggen, dat
Röntgen-avonden, met geen geld te betalen zijn, dan stemmen wij toe. Er moest
boete staan op het vertolken van zulke mismaakte kunst.
M.V.

Het Concertgebouw-Sextet [en Aaltje Noordewier-Reddingius] [Trio
voor piano, fluit en fagot van Beethoven, aria's van Bach,
Diepenbrocks Come raggio di sol en Geistliches Lied en liederen van
Jan Brandts Buys]
Het Concertgebouw-Sextet trof zijn eersten onvoorspoedigen avond: de clarinettist
P. Swager was ongesteld geworden en kon in de Suite van Sem Dresden en een werk
van Hans Huber niet vervangen worden, zoodat een belangrijk gedeelte van het
programma moest vervallen. Verder kreeg de piano een defect, dat men in de pauze
heeft trachten te herstellen, doch dat, naar mij toescheen, Evert Cornelis tot het einde
toe dwars is blijven zitten.
In plaats van de geschrapte werken speelde men een trio voor piano, fluit en fagot,
jeugdwerk van Beethoven, dat sinds 1912 niet meer werd uitgevoerd. De fagot heeft
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er eene wonderlijke, grillige, parodistische partij, die, komisch en meesterlijk geblazen
door De Groen, zonderlinge, burleske, lachwekkende indrukken maakte. Het blijft
evenwel de vraag of een componist in dien tijd, door de fagot zóó te behandelen,
wilde amuseeren. Grétry, de auteur van opera's, welke in Beethovens jeugd over heel
Europa gespeeld werden, (hij stierf pas in 1813), schrijft in zijne uiterst-belangrijke
Mémoires enkele interessante opmerkingen over het karakter, dat men sommige
instrumenten toekende: ‘De fagot is luguber en moet gebruikt worden in het
pathetische, wanneer men er slechts eene delicate nuance van wil geven; ze lijkt me
in tegenspraak met alles wat pure vroolijkheid is. De clarinet past voor de smart, is
echter minder pathetisch dan de fagot: wanneer zij vroolijke melodieën speelt, mengt
zij ze nog met een tintje droefheid. Wanneer men in eene gevangenis danste, zou ik
dat willen laten doen op de tonen der clarinet. De hobo, landelijk en vroolijk, dient
ook om een straal van hoop aan te duiden te midden der kwellingen. De dwarsfluit
is verliefd......’ Grétry beteekende voor zijn eeuw, wat Berlioz en Wagner, Debussy
en Strauss voor de hunne beteekenen: de groote meester der expressies en de groote
autoriteit. Er zou eene eigenaardige studie over geschreven kunnen worden, in
hoeverre de classici Haydn, Mozart en Beethoven overeenstemmend werkten met
deze beschouwingen. Het zou misschien voor de muziek der classici de psychische
reconstructie (de eeuwige vraag: w à t hebben zij uit willen drukken?) heel wat
gemakkelijker maken.
De tegenspoed is oorzaak geweest, dat 't programma van 't Concertgebouw-Sextet
overwegend in de antieke kleur stond. Men begon met een paar charmante, (maar
onvoordeelig bewerkte, zwaar klinkende) Préludes van Louis Couperin, voor fluit,
fagot en piano. Mevrouw Noordewier-Reddingius, die hier voor de eerste maal optrad
na eene hardnekkige ongesteldheid, had drie aria's gekozen uit drie Cantaten van
Bach, met eene obligate hobo-partij (G. Blanchard). Zij zong ze goddelijk, met haar
altijd aangrijpende intonatie van mystiek verlangen en bedwelmende geluids-weelde,
maar de muziek zelf moest gerekend worden tot de curiositeiten, welke hoogstens
waarde krijgen op een lang Bach-congres, of een lang Bach-festival. Bach is een
bewonderenswaardig meester, maar de gemoedelijke hyper-naïeve marsch-melodie,
waarop hij ‘Mein Jesus will es thun, Er will dein Kreuz versüssen’ schreef, de
onverzadigbaarheid, waarmee hij er ons mee overstelpt, kan in dezen tijd niet meer
au sérieux genomen worden. Alles, onze begrippen over melodie, over bewerking
eener melodie, over behandeling van een tekst, verzet zich daartegen.
Het gekscherende Trio van Beethoven was een uitgezocht-slechte inleiding voor
een van Diepenbrock's laatste liederen: ‘Come raggio di sol’, de mooie verzen, welke
reeds vanaf de 17de eeuw gecomponeerd werden. Het duurde kort en ik moet
erkennen, dat het spoorloos langs mij heenging. Zijn ‘Geistlichers Lied’ daarentegen,
van Novalis, hoorde ik nooit aangrijpender. Mevr. Noordewier doordrong het van
eene bovenaardsche nostalgie, en het hemelsche smachten, snakken naar vervoeringen
en troost, dat de intiemste trilling is van haar stem en ook de diepste vibratie dezer
compositie van Diepenbrock, kreeg nimmer zoo menschelijke en zegenende
uitdrukking. Hier bereikte het Sextet ook zijn fraaiste timbres en zijne vloeiendste
welluidendheid. Hier leek de zangeres nimmer bezielder; in de drie liederen met fluit
(Nic. Klasen) van Jan Brandts Buys, (welke Foerstel vroeger hier reeds voordroeg)
leek zij virtuoser dan ooit, en met het bezielde en virtuose beiden heeft zij de zaal
veroverd.

D.V.S.: De Vogels (Paleis voor Volksvlijt)
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‘Wel de meest onpartijdige democratie’ - schreef dr. Chr. Deknatel, de vertaler der
‘Vogels’ in ons avondblad van Zaterdag - ‘de sire die een wedkamp uitschrijft voor
de felste satire op hem zelf, en de kosten draagt, en allen burgers gelegenheid te
geven de voorstelling bij te wonen. Hoe ver is het nog, dat Simplicissimus staatsblad
wordt en gratis aan de huizen wordt bezorgd?’
Onze hedendaagsche staat, onze democratie hebben nog niets van deze zorgelooze
onpartijdigheid der Atheners van 414 voor Christus ingeboet, en het zou een boeiende
studie of een merkwaardig verhaal kunnen worden, hoe De Vogels van Aristophanes,
twee-en-twintig-honderd jaar oud, niets van hunne actualiteit verloren. Twee Atheners
verlaten hun staat en stichten een vogelrijk, Wolkenkoekoeksheim. Zij zullen belasting
heffen op het verkeer tusschen goden en menschen, offeranden onderscheppen, het
verkeer tusschen hemelingen en aarde opheffen, de eeuwigen onttronen. Kon de
demagogische denkmethode, het fantastische weg-redeneeren van alle
tegenwerpingen, beter geobserveerd zijn uit het modernste leven, dan in de wijze,
waarop de stichter van het Utopeia de lucht, Peithetaerus, de hop en het koor der
vogels overtuigt van hun goddelijkheid en hun recht op de regeering over goden en
menschen. De menigte der vogels, eerst kwaad gezind, een minuut later enthousiast
over een paar democratische gemeenplaatsen van den ‘volksmenner’ is de modernst
denkbare menigte. En de stad is gesticht: er komt onmiddellijk een priester, een
waarzegger, die hunne eigen zaken het best waarnemen; een inspecteur der
belastingen, waarbij men een tirade zou kunnen houden over de Amsterdamsche 5¾
plus de opcenten, een jurist gelijk wij er vijftig kennen, een lyrisch dichter, van wiens
hoogdravende, overbodige, lastige en humoristische ontboezemingen onze tijdschriften
elke maand nog vol staan; om te zwijgen van den ambtenaar bij het kadaster, die
demonstreert, hoe men de lucht meet; van de verschillende transacties met den hemel;
van den eetlust der goden, van de bereidwilligheid, waarmee de eeuwigen de
exorbitantste wenschen der aardlingen toestaan. Het stuk is zoo actueel, zoo geestig
en vermakelijk parodistisch, dat men zou willen, dat Royaards deze Vogels-vertaling
overnam en ze op zijn repertoire bracht.
De Letterkundige Gymnasiasten-Vereeniging ‘Disciplina Vitae Scipio’ heeft dit
jaar met haar traditioneele opvoering iets bijzonders willen geven en is daarin
geslaagd. Misschien merkt men hier, dat de comedies van Aristophanes nog evenveel
levenskracht bezitten als de blijspelen van Shakespeare en Molière. Doch dit mag
men desnoods ook niet bemerken. Het kan slagen heeten, dat vertooning van een
antiek stuk, de allereerste Chantecler, zoo weidsch, enthousiast en ernstig ondernomen
is. Dat Frank Luns, die de regie voerde, niets vond in de kelders van het Paleis dan
een versleten en groezelig rotsen-decor met een paar boomen, had vermeden kunnen
worden. Dat de belichting onverzorgd was, had niet behoeven te gebeuren. Dat
‘eenige dames, leerlingen der Toneelschool’, die dansten, en slecht dansten, beter
hadden gedaan om te dansen met lange rokken, is een verwijt, dat slechts de oogen
van den regisseur en van haar directeur raakt.
Daar staat al het andere tegenover: de vlugge, soepele, zeer geestige bewerking
van dr Deknatel; de vogel-costumes van Th.C.P. Bigot: donzige zilverreigers, haantjes,
kraaiend van kleur, donkere raven, geheimzinige uilen met decoratieve koppen. Die
costumes, charmant om te zien, werden grappig gedragen; tusschen kinderen en
vogels blijkt het verschil niet zoo groot. En tot de buitengewone waardeering van de
onderneming der D.V.S. werkt mede eene prachtige helft van het
Concertgebouw-orchest, waarbij de concertmeester Zimmerman, de harpist Swart,
de fluitist Willeke niet ontbreken. Zou men de D.V.S. allen reeds niet prijzen, dat
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zij de muziek voor ‘De Vogels’ opdroegen aan Diepenbrock, onzen eersten
Nederlandschen componist en bewonderaar van Aristophanes? Er bestaat nooit
grooter verdienste dan aanleiding te geven tot de geboorte van een meesterwerk. Dat
meesterwerk schreef Diepenbrock met zijne ouverture voor deze comedie. Ik geloof
niet dat hij in Marsyas de natuurstemmen warmer en zingender weergaf dan in het
middendeel van dit kleine symphonische gedicht. Ik geloof ook niet, dat hij tegelijk
zijne technische beheersching der noten, met behoud der lyrische verrukking, virtuozer
heeft uitgedrukt dan in den schitterenden canon op de nachtelijke en bedwelmende
liefdesliederen van den tooverachtig, in de menschelijke accenten nagebootsten
nachtegaal. Het zal iedereen verwonderen, wanneer deze ouverture binnenkort niet
op de programma's van het Concertgebouw komt.
Tot de eerste krachten, die medewerkten aan het uitbundige succes dezer
voorstelling, behoort nog Louis van Tulder, die achter de schermen het lied van de
hop zong. Hij was uitstekend gedisponeerd voor deze moeilijke helden-aria in
miniatuur. En de Peithetaerus van E.J. Korthals Altes, de Euelpides van M. Kok ('t
vorig jaar nog bestuursleden der D.V.S.) gaven bijna voortdurend voortreffelijke
tooneelspeelkunst. Maar wellicht bezoekt Barbarossa de reprise van 22 Februari, om
daarover zijne meening te zeggen.

Nederlandsche Opera en Operette: Rebecca (Carré)
De tekst van Rebecca is L o u i s e in het Amsterdamsch; la joie de vivre van het
schildersatelier, van het nacht-café, van de schoonheid, van de liefde. Het begint op
de markt waar Maurice Ducat en zijn dochter Rebecca hun stalletje hebben van
mode-artikelen; een eindje verder doet Joseph zijne nering. Joseph en Rebecca zijn
verloofden, maar het meisje droomt van andere en vuriger minnaars. Wanneer dus
de kunstschilder Henri (zonder familie-naam), dit Amstelveld of Waterlooplein op
komt slenteren en over ‘zuiverheid van lijnen’, ‘schoonheidsderst’ en ‘kunst’ begint
te praten, haar zelfs zijn kaartje geeft (met adres), dan moet de droomerige Rebecca
't volgend bedrijf in de armen liggen van den artiest. Bij de tweede acte is de positieve,
practische Joseph inderdaad verlaten. Henri zit in zijn atelier niet voor den ezel en
Rebecca poseert niet. Zij omarmen elkaar reeds in het derde tooneel, nadat de hospita,
Deborah Vive, (mèt familie-naam), eene vergeefsche poging heeft gedaan voor den
verloofde. Het bedrijf is verder eene serie van ‘ik heb u liefs’, van rozen, lente,
maanlicht en verzen als deze:
‘Ach hoe zalig vrij te wezen, en zoo geheel
Te kunnen wijden, al deze liefde aan hem, mijn redder.
Zoodra ik u ontmoette, o wonderlijk gebeuren!
Een droomland vol van zoet gefluister en rein gezang,
Verrukte mijn zinnen.’

Zeer vrije verzen, gelijk men merkt. En waarop Henri antwoordt:
‘Het is de poëzie van dit ons liefdeleven.’

Die poëzie leidt hen in 't volgend bedrijf naar een nacht-café, met een strijkje,
demi-mondaines, zangers, dansers en danseressen. Henri danst met een der vrouwtjes,
Rebecca krijgt bedenkingen, wroegingen en vraagt zich af: ‘waarom ben ik niet bij
den goeden, trouwen Joseph gebleven?’ Dat wordt een scène tusschen de twee
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verliefden. Rebecca wankelt naar den uitgang, beschimpt, gehoond, vernietigd en
op hare beurt verlaten.
Een rabbijn tracht in het vierde bedrijf den vrede tusschen Rebecca en haar vader
te herstellen. Maurice Ducrat echter is onvermurwbaar, en noch zijn vrouw, noch de
hospita, noch de rabbijn, noch Joseph zelf kunnen zijn gemoed verzachten. Maar in
het vijfde en laatste bedrijf, op een zolderkamertje, ligt Rebecca ziek en Joseph brengt
haar 't portret van haar moeder. Zij sterft en terwijl zij sterft, stommelt Henri, lichtelijk
beschonken en zingende, de trap op, tart Joseph en eischt Rebecca, wier lijk achter
een gordijn verborgen ligt. Zij beginnen een worsteling, waarbij Joseph het onderspit
delft, men opent het gordijn en Henri staat verslagen en ontzet voor het lijk zijner
minnares. Dan zingt Daborah Vive de laatste woorden:
‘O God, welk een droevig einde.
Verteerd, van liefdessmart gestorven,
Voorzeker niet de laatste;
Ach laan wie thans de beurt.’

Dat is het verhaal van Rebecca, en het pakkende scenario, lang geschreven
waarschijnlijk, vóórdat van Riemsdijk beweerde, dat eene nachtkroeg altijd trekt.
Psychologie heeft het evenmin als een film, minder dan een stuiversroman. Karakters
ook niet. Henri is geen schurk, geen zwakkeling, geen door hartstocht meegesleepte,
zelfs geen alledaagsche verleider. Hij is simpel een opera-held, die doet wat de
componist van zijn librettist verlangt. Hij had Rebecca even gemakkelijk en even
lyrisch trouw kunnen blijven om een tweede lente van liefdeverzen door te maken.
Hij had geen enkele reden om de nog wat stuursche Rebecca te dwingen hem naar
de nachtkroeg te vergezellen. Men begrijpt, dat zij in de allereerste honey-moon niet
luistert naar zoo slecht gestileerde overwegingen als deze:
‘Ja, vrienden hier,
Verzameld om mij heen, wil ik bovenal,
De rust(!!) genieten, die ik zoo ruim verdiend heb door mijn werk.
Het hoofd heeft meer nog dan de hand het recht op ontspanning
Na het werk te vord'ren, een voedsel voor den geest.
Hier is de plaats die ik heb uitverkoren,
Met haar muziek en haar dans,
En zorgelooze vreugd.
Alles wiegt hier in zoete, zaal'ge droomerij,
O! welk genot, die onbezorgde rust!’

Geen enkele reden dus dan de bewering van Van Riemsdijk, dat een nachtkroeg altijd
trekt. Zoo bestaan er ook geen noodzaken, dat Rebecca in een minimum van tijd ziek
wordt en sterft; nog veel minder motieven, dat de twee minnaars, de trouwe met de
lichtzinnige, bij haar lijk slaags raken.
De citaten, welke wij gaven mogen meteen gelden als specimen van de treurigheid
der taal, welke hier op muziek gezet is. Zij wordt in absurditeit door geen enkel werk
uit 't heden of verleden overtroffen. Ter vergoelijking van den auteur moet ik echter
zeggen, dat ik mij uit de dagen, toen Koopman zich met R e b e c c a bezig hield, een
tekstboekje herinner, waarop een zekere Louis Berlioz doorging als dichter van deze
opera. Nu staat de vertaling, met de faliekante gedachtenkronkels en onverwachten,
verbluffende zinswendingen ten name van den componist Jean Sièstro.
De tekst deugt niet, - gelijk tallooze operateksten niet deugen -, daarom blijft nog
slechts of Sièstro en Désiré Pauwels pleizier zullen beleven van de muziek. En de
muziek deugt ook niet. Men behoeft den ‘leiddraad door het werk’, vervaardigd door
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J. Garms Jr., maar door te bladeren, om de gevolgtrekking te maken, dat het materiaal,
waaruit de partituur is opgebouwd, alles mist wat dramatische muziek leven en
toekomst geeft: duidelijkheid, afronding, scherpe teekening, eenvoud en plastiek in
de motieven, verscheidenheid, relief in de verscheidenheid, saillante melodieën,
boeiende rythmiek - al deze eigenschappen mist de opera. Doch de auteur Sièstro
mist nog meer: hij heeft geen kijk op de lijnen van zijn werk. Hij kan eene muzikale
gedachte geen tien maten ontwikkelen zonder zijn uitgangspunt kwijt te raken. Hij
wijkt af, hij doolt, hij tast naar de expressie. Hij stopt alles vol met overvloedigen,
nutteloozen en goedkoopen detail-arbeid. Hij put zich uit in voor de hand liggende
pittoreske aanduidingen. Hij doet eindelooze pogingen om de woorden (de kreupele
woorden) nauwkeurig en natuurgetrouw met muziek te onderstrepen. Hij zoekt
voortdurend naar emotioneele modulaties. En alles zonder het minste onderling
verband, zonder interieur leven. Er staat in zijne opera geen scene, welke hij logisch
ontwikkeld heeft, waar hij niet divageert, waar eene situatie in haar kern gegrepen
is.
Sièstro beheerscht het allerminst de stemmingen van zijn muziek-drama. In het
eerste bedrijf ontgaat hem het marktgewoel, de plain-air-klank: als daar de avond
valt, de schrale lichtjes opgestoken worden, ontgaat hem, wat de eerste de beste
operette-componist niet ontbreekt: instinct voor het milieu en voor de sfeer. Het heele
werk blijft ook in dit opzicht gelijkvloersch en zonder contour. Van de typeering der
Bohémiens is niets gelukt; of zij beschonken zijn of dood-nuchter, zij zingen hunne
zelfde noten. De liefde, welke in het libretto aanleiding geeft tot een onophoudelijk
leeg gezwets, krijgt in de noten nog poverder accent. Het nacht-café is gehouden in
het magerste realisme: een piano, een strijkje, een liedje, een refreintje, een paar
walsjes; anders niets en alles met een waarlijk bedroevend gebrek aan vinding, aan
fantasie, aan originaliteit, aan geest en sprankelende kleur. Als men dat eens ging
vergelijken met het laatste bedrijf van den Rosencavalier!
Toen de heer Sièstro dit werk schreef, moet hij, ik zeg niet in het muzikale, maar
in het dramatische vak, nog een dilettant geweest zijn. Niets toont dit duidelijker dan
het 4e en 5e tooneel van het vierde bedrijf, de scene tusschen den vader, den rabbijn
en de hospita. Niets is komischer en kinderlijker dan hier den verstokten Maurits
Ducat te zien tieren en razen op een teeken van den kapelmeester, naar believen van
den componist en naar believen van den componist ook minuten-lang stokstijf en
stom te staan. Pas in het laatste bedrijf, dat bijna compleet in de hooge
Lohengrin-timbres werd gehouden ter wille van Rebecca's sterfbed, bereikte de
componist eene draaglijke continuïteit, maar dit bedrijf is van alle vijf ook wel het
klaarblijkelijkst gecalqueerd op den doorluchtigen Wagner. En toch heb ik niet
begrepen wat bij het slot opeens die aanloopen van het Siegfried-motief in het orchest
komen doen. Dat was haast de eenige pregnante, sanguinische trek der lange partituur.
De uitvoering was ook niet van dien aard, dat zij zal kunnen bijdragen tot het
succes. Mevr. Zorah Dorly had behalve hare magnifieke stem de niet genoeg te
waardeeren attentie om volledig Hollandsch te leeren en hare Rebecca in onze taal
te zingen. De auteur vergat bij de uitgerafelde rol echter om er ook iets zingbaars in
te leggen. Zorah Dorly had zich gedurende de eerste twee bedrijven bovendien vergist
in het effect van haar toilet en dit drukte de impressies nog erger. De heer Hendrik
Drost, prachtig materiaal als stem, maakte den ganschen winter als acteur nog geen
enkele vordering en bleef een moeilijk en slecht partner. Dina Diependaal als Deborah,
toonde dezelfde voortreffelijke disposities als zangeres en dezelfde gebreken als
actrice. Zij was als hospita trouwens onaannemelijk jong en charmant. De overige
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spelers moesten allen min of meer tot de beginnelingen gerekend worden en behalve
Willy Bierlee als cabaret-zangeres zou ik niemand kunnen noemen, die in vocaal en
scenisch opzicht zijne taak aan kon. Uitgezonderd natuurlijk de kapelmeester J.
Amerom en uitgezonderd ook het koor en het orchest.
Ik weet niet zeker of ik hier een Hollandsch werk (dat noch de Fransche, noch de
Nederlandsche Opera aandurfde) ten grave draag. Maar wie het zien wil, moet zich
haasten, want het zal geen vijf opvoeringen halen. Het is dan ook de eerste keer, dat
ik getwijfeld heb aan het gezond verstand van den directeur Désiré Pauwels. Zijn
neiging voor dit werk is mij een onoplosbaar raadsel.

Henriette en Anna Roll [Werken van J.W. Kersbergen, Ulfert Schults,
F.H.J. Roll, L. Adr. van Tetterode, Dresden, Louis Crèvecoeur,
Saint-Saëns en Mélan Guéroult]
Waaraan ligt het, dat ik den ganschen avond merkte, dat Henriette de impulsieve,
Anna de bedachtzaam wegende en wikkende is van dit duo, welks evenwichtige
samenhoorigheid voor alle tijden scheen vastgesteld? Henriette trachtte van de muziek
te maken, wat ze kon, Anna speelde ze, gelijk ze gedrukt staat en zij speelden muziek,
waarvan wat gemaakt mòèst worden. ‘Variationen und Fuge’ van J.W. Kersbergen,
dateerend uit de dagen, dat Mendelssohn zijn eerst Lied ohne worte. Bach zijne éérste
fuge nog zou schrijven; ‘Thema und Variationen’ van Ulfert Schults, een jongere
tijdgenoot van Kersbergen, bijna reikend tot Brahms, en daarom met hun beiden zoo
voortreffelijk accordeerend aan het Nieuwsje; een ‘Adagio’ van F.H.J. Roll, met veel
Meistersinger-polyphonie en Meistersinger-wendingen, een ‘Capriccio’ van L. Adr.
van Tetterode, die den heldhaftigen moed vond, om het te voorzien van een
ongewijzigd Da Capo. En tusschen al die muzikale welwillendheid, dat eindeloos
goed humeur van componisten, die behagen scheppen in het leven en het verklanken
als een eeuwige siësta, een Scherzo van Dresden, even een andere tonaliteit
aanroerend; ‘Jardins impériaux’ van Louis Crèvecoeur (ook een landgenoot), het
eene oor in, het andere oor uit, helaas, helaas, hoe fraai de titel ook klinken moge;
de Caprice héroique van Saint-Saëns, zoo veel uitgevoerd, dat al het moois er nu wel
af is; en nog een ‘Tourbillon’ van Mélan-Guéroult, met aardige fragmenten, verreweg
't beste, maar toch evenmin wijd genoeg [ge]dragen van toon om eene concertzaal
te vullen.
Eéne piano, wanneer er niet veel zaaks op gespeeld wordt, kan u in de stemming
halen van het doodelijkste en rouwigste grijs, vraag u dan af wat twee onzakelijke
piano's en een lange avond van petits riens vermogen.
Ik geloof, dat ik vroeger de dames Roll reeds raadde, om arrangementen te geven
van hier onbekende meesterwerken, nu de beperkte litteratuur voor twee piano's tòch
is uitgeput en nu zij tòch voortgaan met concerteeren. Zij zouden b.v. der Sacre du
Printemps kunnen introduceeren van Strawinsky, welke ook voor twee piano's
uitgegeven werd. Zij hadden zelfs kunnen probeeren of de Six épigraphes antiques
van Debussy, voor quatre-mains, omvattend genoeg zijn van accent om ze voor te
dragen op de twee onvermijdelijke piano's. Doch zoo dit alles niet gaat wegens een
of andere betwistbare reden, waarom dan geen quatre-mains?
In ieder geval zou het loffelijker geweest zijn, als de suite van Dresden, waarvan
het Scherzo een fragment is, de muzikale welwillendheden der behaaglijke
componisten vervangen had. Dan had echter de bedachtzame van het duo minder
moeten domineeren over de impulsieve, gelijk dit dezen avond gebeurde. Want
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eigenlijk had het heele concert beschouwd kunnen worden als een demonstratie van
schoone vingertechniek.

Nederlandsche Opera: Tosca (Stadsschouwburg)
Het was natuurlijk gewaagd om van Annie Ligthart eene Tosca te verlangen, van
Helvoirt Pel een Scarpia.
Ligthart, een korenblond geluid, eene gestalte en een temperament om voorloopig
niets te spelen dan jonge, charmante rollen.
Helvoirt Pel, nobele, waardige stem, magistraal, altijd een beetje verheven en
zalvend, altijd beheerscht en altijd een tikje te goedhartig, een meesterzanger, wien
men tot dusverre niets kon verwijten dan zijne eeuwige plechtstatigheid.
Tosca als drama: eene geschiedenis van beminnen en sterven; somber, tragisch;
schitterend van gedrongenheid zoowel bij den genialen en romantischen Sardou als
bij den lyrischen Puccini.
Tosca als rol: eene tooneelspeelster, die dit, haar gruwelijkste drama, nièt s p e e l t .
Zij doet niets dan liefhebben en lijden. In het tweede bedijf is zij de Pièta, die van
hare allerhoogste smart n i e t s uitspreekt. Haar diepste ziel zelfs mag niet weenen.
En hoe minder zij uit van de supreme verschrikkingen, welke zij duldt, des te
aangrijpender zal zij liefhebben en lijden.
Scarpia: verliefd en diaboliek; geen moment goedhartig; nooit verteederd zonder
sarcasme; geslepen, sluw, een real-politiker in amoureuse zaken; man zonder geweten
maar met een hart; wanneer Tosca's dolk hem doorboort, gaat hij misschien juist zijn
eerste onbevangen woord zeggen zonder bijgedachte; geen onverlaat, geen onmensch,
maar een hopeloos verliefde en een sadist.
Dat konden Ligthart en Helvoirt Pel zingen maar niet spelen. En ik bedoel zingen
nog als voordragen met eene zekere, voorgeschreven uitdrukking, in het tempo, in
de kleur; zij konden het geen van beiden s p e e l -z i n g e n . Zij kenden de noten, zij
gaven ze bewonderenswaardig en bloeiend, zelfs verrukkelijk hier en daar. Maar
voor een Tosca en voor een Scarpia is de een te weinig nerveus, de andere te
bekoorlijk geïntoneerd. Voor zulke fatalistische karakters speelden beiden te zoet,
te naïef en te onnoozel.
Gelukkig, dat het orchest er was met zijn overvloed van navrante rythmen en
melodieën; gelukkig ook, dat de beklemmende situaties een nuance van kalmeering
kunnen verdragen. Men kan zich de spanningen poignanter voorstellen, de karakters
onbuigzamer en meesleepender, maar het een hief het ander op en 't drama heeft de
hoorders niet losgelaten. Daartoe droeg Jules Moes als Caravadossi bij, Coen Muller
als Angelotti, Jos. Rattink als Spoletta, Jac. van Bijleveldt als koster (allen min of
meer in de traditie), maar 't duidelijkst en 't veroverendst de onontkoombare warmte
van Puccini's muziek.
Willem Harmans dirigeerde en P. Versturme voerde de regie.

Seroen - Cornelis [Chineesche Liederen van Ruyneman, Histoires
naturelles van Ravel, liederen van Moussorgsky en Debussy,
Diepenbrocks Berceuse, pianowerken van Zagwijn, Roussel en
Chabrier]
Jules Schürman zond ons dezer dagen een briefkaart om te protesteeren tegen
wijzingen, welke Daniel Ruyneman aanbracht in zijne bewerking van Hans Bethge's
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Chinesische Flöte en ze uitgaf zonder de origineele versie van Schürman er naast.
Zoo gebeurt het, dat een gedicht van zes regels vier auteurs telt (Li-Tai-Po b.v.,
Bethges, Schürman, Ruyneman) van wie er twee twisten. En zoo gebeurt het ook,
dat we ondanks zulken rijken stamboom op hortende, ongeciseleerde regels stooten
(alsof men ze wil laten zweren, dat 't Hollands onhandelbaar is) gelijk, om maar te
citeeren:
‘O schoone klank, als twee dingen zich mengen,
Die tot zich te vereenigen zijn geschapen.’

Wanneer dit zachter en lyrischer van de lippen viel, hoe gaarne zou ik er mee willen
teekenen de schoone klanken van Seroen en Cornelis.
Seroen zong haar magisch geluid misschien donkerder en fluweeler dan ooit en
doordringender dan ooit wist zij 't te omhullen met accenten, die zoo duidelijk en
zoo overstroomend de ziel dragen, welke wij en de muziek noodig hadden.
Te midden der Histoires naturelles (Ravel) liet zij den Pauw schreeuwen met
kreten, welke dien pauw opriepen in de voluptueuse en verliefde zomer-stemmingen,
waarin Jules Renard hem laat wegdroomen. En zoo iemand soms vraagt, waartoe de
recitatievische, schetsmatige muziek dient bij deze aquarelletjes: om op de wijze als
Seroen het deed, die paar schreeuwen van het prinselijk pauwenverlangen, zoo tot
het bewustzijn te roepen, dat het schertsende gedicht zijn atmosferischen en eeuwigen
achtergrond krijgt. Of om de laatste twee regels van Le Grillon (Ravel) zóó te
intoneeren in nocturne koelte, in het laatste, warme ritselen, (na alle minuscule grapjes
van het zwarte insect), dat het zwijgende land, de popels, de lucht en de maan
onvergetelijk voor u oprijzen uit de stilte. Dat waren de evocatieve, indrukwekkende
meesterstukken van Seroen. Ik heb nooit den gouden nacht, de verlatenheid, de
streelende smart en de lokkende verten van den dood zoo nabij gevoeld als in het
van gouden ondertoonen fosforiseerend ‘Op de rivier’ van Moussorgsky (uit Sans
Soleil); zijn trouwens ergens het verweesde hart en de hopeloosheid insinueerender
uitgedrukt dan in dit bewonderenswaardige lied? Maar ook de echoënde verrukking
der laatste kussen van Verlaine's ‘Green’ (Debussy) konden niet weeker en bloemiger
opgetooverd worden uit gedicht en muziek. Terwijl naast Debussy's
hyper-impressionistischen Evantail, waarin de muziek nauwlijks nog meer is dan
op- en weg-stuivend geluid, waar de zangeres de lichte, bevende stem maar even
aanroert, de diviene Berceuse van Diepenbrock, die bijna hartstochtelooze extase
van een paradijs-droom, vol en half-jubelend gezongen werd met de nobelst welvende
melodiek en den sereensten klank; terwijl Seroen naast deze elegie van zingende,
klare schoonheid ook nog het Paris est au roi onzer grootvaders en L'amour s'envole
(ze waren wel wat weidsch oud-Fransche liederen getiteld) voordroeg met een
raffinement in den humor even virtuoos als het raffinement in de vervoering. Zoowel
Ruyneman (zijne Chineesche liederen bleken in moderniteit en aforistische
schrijfwijze niet zoover te gaan als het oudere Evantail van Debussy) als mevrouw
J. Beyerman-Walraven (talentvolle maar onvoldragen Wijzangen van Tagore, 't best
zoolang zij zich aan den tekst hield, doch onvergeeftijk zwak in de tusschenspelletjes)
zullen mij willen verontschuldigen, dat ik hunne composities slechts terloops vermeld.
Seroen prijzend, prees ik Evert Cornelis volgens het citaat van Sao-Han. Als solist
trad hij op met de Daggetijden van Henri Zagwijn, de sonatine van Albert Roussel
en Chabrier's Bourrée Fantasque. Ik besprak Zagwijn's suite 't vorig jaar pas (9 Jan.)
en kan hem niet nadrukkelijk genoeg raden dit werk te orchestreeren. Het pompeuse,
pralende, exuberante van Middag en Morgen ligt boven de menschelijke macht,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

wanneer een pianist niet den imposanten en grootschen fortissimo speelt, die bij
Cornelis' magnifieke eigenschappen hoort. Er zijn bovendien tientallen passages van
schildering en nabootsing, die geheel uit de orchestrale kleur zijn opgeweld. Het kan
echter ook zijn, dat Cornelis, instrumenteerend en registreerend op zijn klavier,
waarin niemand hem evenaart, dat onderbewuste coloriet schiep. Gelijk hij de Bourrée
fantasque van Chabrier overstelpte met gloeiende, tyrannieke en tot het binnenste
oplaaiende kleur. Schitterender van virtuositeit gaf hij zich tot dusverre nog niet en
ik zou gaarne uitvoerig schrijven over Roussel, die zóó superieur van stemming en
monumentaal van opzet, vooral in de grandioze finale, gespeeld is.

Leonid Kreutzer [Tweede pianoconcert van Rachmaninov, de
Pathétique van Tschaikowsky en Glazounovs Le Printemps]
De pianist Leonid Kreutzer heeft groote eigenschappen: hij staat boven de muziek,
hij staat ook boven zijn vak. Hij kan de zwaarste dingen, dank eene phenomenale
techniek, spelen met eene fameuse onverschilligheid. Zijn voordracht is in alle
onderdeelen evenwichtig en men behoeft geen enkele hoedanigheid te prijzen boven
de andere. Alles is vereffend tot eene volmaakte gelijkmatigheid en over stormende
sonoriteiten, over arpeggio's, daverende accoorden, toonladders, die den vleugel
bijna breken, zweeft dezelfde kalmte van den virtuoos, die dat koninklijk beheerscht,
dezelfde gemoedsrust en limpiliteit van geest, als over een langzame en melodische
meditatie, of teekenender nog, over eene serie pauzen.
Het tweede concert van Rachmaninoff, dat Kreutzer voordroeg, is het best in de
heroïsche, opjagende en zeer plastische unisino's, duidelijk aansluitend bij het concert
van Tschaikowsky. Zij hebben relief, klinken onbedwingbaar en hypnotiseeren. Voor
een tijdgenoot (Rachmaninoff is van 1873) lijkt de techniek en de gevoelswereld van
dit werk overigens te simplistisch, te droog, te beperkt en te weinig genuanceerd.
Het Lento, schemerig zingend in zachte intieme bewogenheden, wordt haast
ondraaglijk misvormd door absoluut verouderde, pre-Beethoveniaansche
begeleidingen in vriendelijk kabbelende gebroken-accoorden, van welke de solist er
eindelooze reeksen te spelen (en te differentieeren!) krijgt. De finale neemt te veel
aanloopen naar hoogtepunten, welke niet komen of die niet duren en niet bevredigen.
Maar het allerlaatste slot is overweldigend en grootsch genoeg om voor elken
uitvoerder - dus zeker voor Leonid Kreutzer - een triomf te worden.
Mengelberg begon met ‘Le Printemps’ van Glazounoff, streelend in de
voorjaarsluwten der violen en lokkend in de vele vogelenstemmen der koel en
klaterend aangebrachte houtblazers. Hij eindigde met de Pathétique van
Tschaikowsky. En er bestaan weinig symphonieën, waarin Mengelberg zijne
schitterende kunst in het snelle manoeuvreeren met vlug-wisselende stemmingen,
zijne liefde voor het tempo rubato, zijne meesterschap in de vrije en na-gefantaseerde
rythmieken, zijne neiging tot zwoele, tot verstikkens toe aangedikte lyrismen, zijn
hartstocht voor magnificentie in klank en muzikaal gebaar, zijn behagen in militaire
en martiale marschen, zijn zin voor gratie en humor en zijn prachtig inleven van de
tot hysterie opgezweepte jammerklachten en uitgeputte bezwijmingen (dit zijn
authentieke karakteristieken van den dirigent) - ja, er bestaan weinig symphonieën,
welke Mengelberg al zijn gloed en al zijn maestria zoo volledig en meesleepend laten
vertolken als de Pathétique.
Maar de Pathétique begint te lijden onder den erbarmingloozen tijd. Mengelberg,
die Beethoven retoucheert, moet zijn constructieve en analytische instinct eens laten
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zoeklichten over deze partituur. Wanneer hij in 't eerste deel een aantal koperpartijen
schrapt of zoo wijzigt, dat zij het ensemble niet meer doen duikelen, redt hij de helft
der indrukken. Wanneer de bazuinen in het allegro con gratia het lichtdeinende thema
overnemen, veroorzaken zij steeds een breuk, en stremmen alle continuïteit van de
schoone en vleiende zoetvloeiendheid dezer muziek. Dat kan verholpen worden.
Wanneer hij uit het derde deel, den in zijn thematisch materiaal genialen marsch,
alles coupeert wat de geleidelijke stijging tot het lang-bedwongen tutti tegenhoudt
en noodeloos opschort - alle vlakke sequenzen, alle inzinkingen, alle repetities van
leege overgansmaten, alle deraillementen in de groote, strakke lijn - dan zal hij hem
in een epische vaart zetten, waarbij elke hoorder nieuwe en ongekende avonturen
gaat beleven. Hij aarzele niet, want men coupeert wel in meesters, wier schoonheid
onaantastbaarder is dan die van Tschaikowsky.

De Nederlandsche Opera
De voor iedereen geldigste reden in het prae-advies van B. en W., die afwijzend
wilden beschikken op een verzoek, om f 15,000 subsidie, ten bate der Ned. Opera,
scheen vervat te zijn in den volgenden passus:
‘Eindelijk zijn wij van oordeel, dat een gemeente een kunstsubsidie slechts
kan verleenen aan rechtspersonen, welke uitsluitend zijn opgericht ter
bevordering van de kunst, zoodat zekerheid wordt verkregen, dat het
subsidie metterdaad aan de kunst ten goede komt.’
Een voorstel van Ch.E.H. Boissevain, ingediend bij de raadsvergadering van
Woensdag, 20 Februari, om B. en W. uit te noodigen ‘met den heer G.H. Koopman
in overleg te treden, ten einde er toe te geraken in dezen aan een rechtspersoon
subsidie te kunnen verleenen’, schijnt geen andere strekking te hebben de
bovenstaande, voor iedereen geldigste reden te ontzenuwen en het voornaamste
beletsel tegen eene subsidieering der Ned. Opera uit den weg te ruimen.
Wij hebben den heer Koopman de vraag gesteld, welke zijne gedragslijn zal zijn,
wanneer B. en W. aan het voorstel van Boissevain gevolg zullen geven.
Het was van den heer G.H. Koopman slechts te verwachten, dat hij geneigd zou
blijken zijne persoon aan de zaak ten offer te brengen. Hij beheert sinds twee jaren
eene onderneming, welke nergens ter wereld zonder reusachtige subsidie kan bestaan,
op eigen risico en beheert ze zoodanig, dat ze artistieke resultaten oplevert. Daaraan
kan niemand na het seizoen 1917-1918 twijfelen. Eerste-rangs-zangers zijn aan het
gezelschap verbonden en worden op de juiste plaats, in het meest artistieke verband
aangewend. Er zijn niet de minste sporen van protectie of van exploitatie boven de
menschelijke kracht. Een groot aantal salarissen is verdubbeld en het verheugt ons
daartoe te hebben bijgedragen. Sinds de heer P. Verstürme aan de Ned. Opera
verbonden is, hebben decors en mise-en-scène de belangrijkste verbeteringen
ondergaan, wat de meeste voorstellingen van dezen winter getuigden. Het koor is in
goeden staat. Het orchest kan zich met de beste opera-orchesten meten.
Het is dus niet volmaakt duidelijk, waarom B. en W. (zij vereeren de voorstellingen
dikwijls met hunne tegenwoordigheid) niet de zekerheid hebben, ‘dat het subsidie
aan de kunst ten goede komt.’ - of zou komen.
Er zijn verbeteringen aan te brengen, in de vertaling der teksten, in de keuze en
de verscheidenheid van het reprtoire; de heer Koopman zal de eerste zijn om dit met
ons te beamen. Men geeft geen noviteiten, men speelt alleen cassa-stukken, men reist
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nog te veel. Maar niet B. en W., noch hunne adviseurs, hebben het recht om uit dezen
bestaanden toestand argumenten te putten tegen een subsidie. Want alleen met het
subsidie kunnen zulke tekorten worden aangevuld. De urgentste zijde der quaestie
echter is, dat de Ned. Opera bij den tegenwoordigen standaard van artistiek werken
en dragelijke salarissen, z o n d e r s u b s i d i e n i e t z a l k u n n e n b l i j v e n
v o o r t b e s t a a n . De heer Koopman heeft ons nogmaals onomwonden medegedeeld,
dat hij, wanneer de subsidies geweigerd worden, de zaak liquideert.
Het gevolg hiervan is niet moeilijk te voorzien. Elke zaak wordt gemaakt door
haar directeur, wat tien jaren van anarchie in de naastbije geschiedenis onzer nationale
opera's voldoende bewezen hebben. Koopman maakte zijne zaak goed. In de publieke
waardeering (d.i. de cassa) heeft hij elk bestaand gezelschap en elke reizende troep,
ook de voortreffelijkste, overtroffen. Niets was, na tien jaren anarchie, bezwaarlijker
dan het bereiken dezer standing. En er zullen minstens tien nieuwe jaren van anarchie
volgen, wanneer dit uitstekende resultaat door afwezigheid van juiste inzichten, door
onwelwillendheid, of door te ongelegener tijd toegepaste zuinigheids-maatregelen
(naast de één millioen twee honderd duizend gulden voor de centrale keuken doen
dat de f 15.000 wel wat ridicuul) tot onvruchtbaarheid gedeemd wordt.
Wanneer B. en W. vragen, welke rechten de Opera heeft op subsidie, dan kan
geantwoord worden, dat er in de Westersche beschaving geen kunst bestaat, welke
méér volkskunst is, dan de Opera. De bestuurders van alle Staten zagen dat in, behalve
de onze. Het subsidie voor de Opera vindt trouwens zijn precedent in de f 10.000,
waarmee de Gemeente het Concertgebouw steunt. De exploitatie-kosten van een
Concertgebouw, dat slechts rekening te houden heeft met zijn orchest, vergelijke
men eens met de ingewikkelde huishouding eener Opera, die een orchest vergt, een
bestendig koor, dure décors, kostbare solisten, repetitors, machinisten, balletten, etc.,
etc. Terwijl de opbrengsten der zalen, waarin het Concertgebouw-orchest speelt en
de Ned. Opera ongeveer gelijkwaardig zijn! Bezitten B. en W. overigens hunne
onmisbare zekerheid, dat het Concertgebouw-subsidie alleen de kunst ten goede
komt? Deden zij ooit moeite, ondanks alle aansporingen, om die zekerheid te
verkrijgen?
Het subsidie der Ned. Opera vindt zijn tweede precedent (en argument) in de f
3000 ondersteuning, welke de gemeente Amsterdam verleent aan het Conservatorium
der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Want welk nut levert het op (dit
is het argument) om eene school voor mucisi te subsidieeren, wanneer men niet
tevens de leerlingen dier school, instrumentalisten en zangers, een afzetgebied
bezorgt? Wat voor nut, wanneer men hun dat afzetgebied onmogelijk maakt?
Nu de gedragslijn van den heer Koopman en de concessies, welke hij doen wil
om zich en zijne instelling beschouwd te zien als rechtspersoon.
Geen enkel voorstel in het belang der Nederlandsche Opera zal hij ter zijde leggen;
men kan hem vragen zijne onderneming om te zetten in eene Naamlooze
Vennootschap; of er eene vereeniging van te maken. Hij is zelfs geneigd om af te
treden als directeur, wanneer de belangen der Ned. Opera dit zouden eischen. Wanneer
evenwel de tijdsomstandigheden (dezelfde waarop B. en W. zich zoo ongemotiveerd
beroepen om het subsidie te weigeren) de oorzaak zullen zijn, dat de Opera te gronde
gaat, dan zal niemand met meer melancholie op twee jaren vruchteloozen en
onbaatzuchtigen arbeid terugzien dan de directeur Koopman. Dan valt de Ned. Opera
naar alle waarschijnlijkheid ook weer ten prooi aan exploitanten van schmiere en
recette.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Dina Diependaal [en Anton Verhey] [Liederen van o.a. Wolf en
Tschaikowsky]
Vergeleken bij het vorig jaar is Dina Diependaal onbegrijpelijk achteruitgegaan en
er zou wederom niets vermeld kunnen worden, - als ware zij eene beginneling - dan
de prachtige geschiktheid tot zangeres, het edele geluid, mat-goud in de laagte met
warm opwellende lichtbrekingen, goud in het medium, zingend met eene sonore
klaarheid, met mooie soepele stijgingen in glans naar het laatste register. Er heeft
deze alt, die eene veilige toekomst in hare stem had, slechts een ding ontbroken
gedurende dat lange jaar: een leidsman, betrouwbaar in artistieke zaken, eene
voortdurende, scherpe contrôle op stijl en voordracht.
Het was verbijsterend (en teleurstellend) zooals Dina Diependaal alleen nog maar
zong in kleine aanwendsels, verkeerde maniertjes en zoete hebbelijkheden. Zij gaf
geen enkelen rustigen toon, doch niets dan crescendo en decrescendo en met dit
nuttelooze, onbeheerschte aanzwellen en afnemen heeft zij den ganschen avond
gezwoegd. Zij verloor bovendien alle natuurlijkheid, zocht achter ieder woord een
karakteristiekje en de onnoozelste intenties van den tekst meende zij hevig aangedikt
te moeten lanceeren. Zij schijnt alle instinct voor muzikale stemmingen te zijn kwijt
geraakt. In plaats van den emotioneelen achtergrond der liederen kon zij niets geven
dan eene opeenhooping van declamatorische effecten. Zij zong ook alles met hetzelfde
oppervlakkige gevoel en met dezelfde bekrompen visie. Waar zij expressies typeerde
was zij er steeds naast. ‘Die Zigeunerin’ van Wolf, goed bedoeld (alles was fameus
goed bedoeld), verliep vanaf 't begin in ordinaire, canailleuse geluiden. ‘In mitten
des Balles’ van Tschaikowsky, een blank, peinzend, simpel stukje, dat zij alleen
voor-zich-uit had behoeven te zingen, telde minstens tien fouten tegen de waarheid
der uitdrukking.
Het is Dina Diependaal totaal gaan ontbreken aan begrip voor stijl, aan goeden
smaak, aan intelligentie en aan innerlijk evenwicht. Doch hare buitengewone stem
verdient de moeite om haar geheele voordracht te herzien. Dit zij haar tot troost.
Anton B.H. Verhey begeleidde. Onfeilbaar. Maar ook droog zooals altijd en hij
bleef onvermurwbaar toekijken, hoe de zangeres zich uitputte in glimlachende lyrick
en verkeerde expressionismen.

[Johan Wagenaar dirigeert zijn Sinfoniëtta - Première van Willem
Pijpers Fêtes galantes - Ständchen van Schubert]
Johan Wagenaar dirigeerde gisteren de eerste Amsterdamsche uitvoering zijner
Sinfoniëtta, waarbij hij eigenhandig schreef als toelichting: ‘De muzikale inhoud der
sinfoniëtta is minder diep dan die eener symphonie.’ Men dacht tot dusverre, dat alle
schoonheid hare eigenaardige diepte heeft, 't zij eene comedie van Molière of een
drama van Shakespeare, een sonnet van Petrarca of eene Divina Comedia, eene Idylle
van Theocritos of eene ode van Pindaros, eene ets van Rembrandt of de Coena van
Da Vinci, een Rondo van Mozart - Beethoven of een Sanctus van Palestrina. Maar
bij eene afzonderlijke generatie van musici bestaat er eene ‘diepte’, welke ten nauwste
samenhangt met den omvang, de gewichtigheid van het onderwerp, het lawaai, dat
er bij gemaakt wordt (de bezetting), de verveling, welke het uitstraalt, den naam,
dien men het geeft. Dat alle schoonheid, licht of zwaar, episch of comisch, lyrisch
of heroïsch, zacht of wreed, blij of treurig, hare diepte heeft, de ondoorgrondelijkheid,
de verten der ziel, de eindeloosheid der ontroering, het groote, milde heimwee, - zie,
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dat behoort nòch tot de techniek, nòch tot de wetenschap dier afzonderlijke
notenschrijvers.
Dr. Johan Wagenaar is dus niet ‘diep’ geweest in zijne Sinfoniëtta, het is hem
daarentegen gelukt om oppervlakkig te zijn. Het werd een kort, beknopt werkje;
zonder presentie, gelijk 't heet in de muziek, wat zeggen wil klakkeloos
neergeschreven; met veel handigheid, veel gemak en weinig durf ontworpen, vol
schablone en vermoeiende formules; droog van coloriet, ontzettend kaal in het
melodisch, harmonisch en rythmisch gehalte; zonder verrassingen in de ontwikkeling,
vlak in het verloop. Het bestaat ook uit eene ononderbroken opeenvolging van
onpersoonlijkheden, én herinneringen aan Mahlers Derde en Vierde Symphonie.
Afdoender had Wagenaar ons niet kunnen teleurstellen. Het blijkt uit 't
klein-burgerlijke, provinciale, machtelooze gevoel en fantasie, waarvan de heele
Sinfoniëtta doordrenkt is, dat niets een talent noodlottiger beïnvloedt dan het
levenslang schrijven van parodieën op meesterwerken. Men kan hem niet beter raden
dan spoedig tot die parodieën terug te keeren.
Willem Pijper, een van Wagenaars jonge leerlingen, debuteerde hier met drie Fêtes
galantes onder leiding van Mengelberg. Pijper instrumenteert voortreffelijk in een
sensitief, doorzichtig coloriet. Maar een zekere onsamenhoorigheid tusschen orchest
en stem verontrustte en de stem met de tekst werden opgeslorpt door het weeke en
stille orchest. Dat ligt aan onervarenheden en het mag geprezen worden, dat men
jonge auteurs in staat stelt om hunne gedachten te toetsen aan de werkelijkheid. Met
Pijper's vertolking van Verlaine ben ik het niet eens. In ‘Sur l'herbe’ b.v. schrijft hij
naar aanleiding van ‘Que je meure, mesdames, si je ne vous décroche une étoile’ een
driedubbel fortissimo. Dat maakt van den precieusen, porseleinen, galanten,
zwetsenden abbé een stijlloozen Ochs von Lerchenau. Pijper moet eens naslaan hoe
Ravel dit vers behandelde. Voor de rest is het thematisch materiaal niet belangrijk,
een beetje kortademig en nog niet volgroeid tot individualiteit. Ook Pijper moet zich
hoeden voor eene te nauwe aansluiting bij Mahler, hoe vruchtbaar dit uitgangspunt
overigens kan zijn.
Lize Ohms zong de drie Fêtes galantes en wijl zij hier de ruimte niet vulde, kon
ik haar pas waardeeren in Schuberts ‘Ständchen’. Mooie, duidelijke dictie, lenige,
melodische voordracht, bekoorlijk, goed beheerscht geluid. Het dames-koor van
Toonkunst, dat het Ständchen mede uitvoerde, zong magnifiek en het betooverende
werkje werd terecht gebisseerd.

Fransche Opera: La Glu (Den Haag)
In eene Hollandsche vertaling zou het moeten heeten ‘De vampier’ of iets van dien
aard; ‘de klit’ zou te litterair zijn, ‘de slet’ te openhartig en te banaal. Het gaat
trouwens niet over eene slet. De naamlooze ‘Parisienne’, die pas in 't derde bedrijf
haar burgerlijken stand krijgt (madame Cézembre) is eene lieve, biologeerende, maar
elegante vrouw, onverklaarbaar verzeild in een Bretonsch dorp, waar zij in eene aan
't strand gehuurde villa een jongen visscher bemint en niet loslaat. Diens moeder,
ras-Bretonsche met het hart vol ballades, poogt haar jongen op den goeden weg terug
te brengen, daarbij edelaardig geholpen door Gillioury, van wien ik nog niet weet,
of hij misschien de man en vader is. Gillioury heeft daarvoor toevallige samenkomsten
met een dokter, alleen omdat deze dokter in het derde bedrijf, de echtgenoot moet
blijken te zijn van La Glu. Wij vernemen echter niet, waarom het paar zoo zonderling
en lang gescheiden leeft. Doch enkel 't hooren van dit feit brengt den jongen minnaar
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Marie Pierre (ook de Parisienne is jong) tot zelfmoord. Deze lukt hem maar half en
het laatste bedrijf wordt eene ziekenkamer, waar La Glu, die hem in de vorige acte
nog verstiet, verbitterde en tartte naar de wijze van Carmen, den beminden zien wil
en omhelzen. Eerst loopt ze echter tegen den dokter op, haar eigen man, monsieur
Cézembre, en, onpsychologisch of jantje-van-Leiden als hij zich in het heele stuk
gedraagt, hare zielskreten (oh! les femmes désirent surtout d'être aimées, et plus
encore, d'aimer) hardvochtig hoont. De moeder der emouvante en schreiende ballades
jaagt La Glu de deur uit. Maar zij wil niet, zij kan niet. En de moeder neemt een bijl,
slaat haar de hersens in, de dokter, mr. Cézembre, roept de volksmenigte binnen,
welke naar de wijze der opera's steeds bij de hand is, ‘zij was mijn vrouw’ - zegt hij
- ‘ik heb haar gedood’. Dan valt het laatste scherm. Onder de volksmenigte was geen
politie-agent (die ontbreken altijd als men ze noodig heeft) en wat er gebeurt met
den dokter, met den minnaar, die ging slapen en zonder aarzeling doorsliep, hooren
wij niet. Dat blijft bewaard voor eene volgende opera.
Er zijn menschen met een aangeboren speurzin voor libretti. Zoo een was Scribe,
die Meyerbeer voorzag van teksten, zoo een is Henri Cain, die een poosje onsterfelijk
leek met Quo Vadis. Men moet Cain zijn om uit La Glu van Richepin een libretto te
puren, waar haast elk persoon getransformeerd wordt tot een zingend squelet, waar
van het stuk niets overblijft dan de onsamenhangende situaties, waar de karakters
telkens zich plaatsen voor de wonderlijkste ondoorgrondelijkheden. Die toch met
een weergaloos gezond verstand pakkende scènes weet te behouden, als het slot van
't eerste bedrijf, waar bij 't vallen der schemering de vrouwen om de veilige terugkomst
der varende visschers bidden met de zoet-smachtende melodie van den Ave Maria
Stella; als dat tooneel in het derde bedrijf waar Marie Pierre, de jonge minnaar zich
wanhopig bedrinkt en het boeiende Carmen-tooneel speelt met La Glu, die komt
aanwandelen in het charmantste zomer-badplaats-toilet; als die scène in de slot-acte,
waar de moeder hare oude en tragische ballade zingt van die andere moeder, wier
hart, uit het lichaam gereten door haar kind, nog vraagt, als hij er over struikelt: ‘heb
je je pijn gedaan, jongen?’; een librettist ten laatste, die het gegeven zonder wroeging
tot stukken hakt, maar in Gillioury een volledig pracht-type conserveert, compleet
gegroeid uit de Bretonsche aarde, met zijn hardnekkigheid, zijn lyriek, zijn humor
en zijn goedigheid.
Van ‘la Glu’, de ondefinieerbare hoofdpersoon, die niets misdoet, van alles de
schuld krijgt, geen canaille is, geen hartstochtelijke feeks, nauwelijks verliefd, alleen
wat kurig, en kattig wanneer de librettist de kat noodig heeft, van deze onvolgroeide
viel voor Emma Luart niet veel te maken. Zij passeert in vijf verschillende toiletten,
welke zich verheugden zóó bekoorlijk gedragen te worden, vijf verschillende
momenten en bij elk der vijf was zij anders, maar altijd boeiend en belangrijk, altijd
bewonderenswaardig van spel, gratie en schoonheid, insinueerend van stem.
Louis Girod, de nieuwe tenor, kon als Marie Pierre nauwelijk voor eene moeilijker
taak gesteld worden. Drie bedrijven lang is hij weifelend, onbesloten, in het tweede
zelfs landerig, gaperig, uitgeput, in het vierde half-dood, en hij is voortdurend
uitgedost als Pisuisse. Zoo gaf hij magnifieken zang bij het eenige amoureuse duo
der opera in het eerste bedrijf; bij zijn weemoedige en vermoeide herdenkingen in
het tweede), waar 't minst te spelen was; zoo speelde hij schitterend (3e bedrijf) zijn
dronkenschap en woede, waar 't minst te zingen was. Hij redde de rol als een virtuoos.
Voor Lucia Nordi, jonge zangeres, heeft een noodlot (dat is hare gouden altstem)
niets dan moeders weggelegd. En na al die moeders kon zij nog geen afstand doen
van een onwaarschijnlijk jeugdig uitzicht en géén regisseur schijnt over haar te
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bevelen, terwijl hare alt hoe langer hoe goddelijker van kleur, hoe meesterlijker en
aangrijpender van expressie wordt.
Leroux, als dokter, stond voor even groote moeilijkheden als Girod en sloeg er
zich een beetje theatraler, maar overigens even uitstekend doorheen. Doch allen
werden overtroffen door Roosen in zijne creatie van Gillioury. Al was de heele opera
niets waard, dan zou men ze tòch willen zien om Roosen; Roosen met zijn fantasie
als acteur, die met één lijn, één gebaar alles teekent, alles uitbeeldt; met zijn
ongeëvenaard rythme, zijn ongeëvenaarden bariton.
Deveux dirigeerde eene partituur van een componist over wien niets was
medegedeeld. We weten alleen, dat de première 24 Januari 1910 ging te Nizza. Een
tekstboek ontbrak, zonder dat men kon gissen om welke reden. Het resumé van het
programma was gesteld in het stotterendste, onbegrijpelijkste, belachelijkste
Hollandsch, dat ik ooit las. De auteur van ‘La Glu’, Gabriel Dupont, een goede
veertiger, wordt noch vermeld in het ‘Musiciens d'aujourd'hui’ van Octave Séré,
noch in ‘La musique française d'aujourd'hui’ van G. Jean-Aubry, voor de rest zonder
lacunes samengestelde, zeer bruikbare overzichten. Ook hiervan begrijp ik de reden
niet. Dupont heeft de helft dezer opera geschreven op Bretonsche volksmelodieën,
welke in bundels van Tiersot b.v. gemakkelijk bereikbaar zijn, doch schreef ze met
een even soliede als sensitieve, eene even warm-doorvoelde als moderne techniek.
Hij heeft een mélange van Massenet en Charpentier, maar dat mélange is rijk aan
ontroeringen en zeker van uitdrukkingsmiddelen. Bretonsche avondmelancholieën
en stemmingen als de dokter weergeeft: ‘Il y a des soirs que tout les vieux chagrins
qu'on croyait morts, remontent’ legt hij heel subtiel in zijne noten. Hij componeert
niet zwaar, hij bedenkt geene groot-gestileerde, wijd-welvende dramatische concepties
in die noten, doch daarom koos hij ook een tekst van Henri Cain.
Hij ontwerpt misleidende voorspelen (de felle, harde inleidingen der twee eerste
tafereelen wekken bedriegelijke vermoedens), hij is ook wel op andere manieren
oppervlakkig en nu, in den laten nacht, rest mij niet veel van de impressies (behalve
dan het frenetieke visscherslied, dat Gillioury zingt in 't eerste bedrijf, behalve de
weenende ballades van Nordi, met den smaak en den toets des kunstenaars bewerkt),
maar ik herinner me zonder moeite en met bewondering, dat 7/8 van ‘la Glu’ boeide
en verwarmde. Men moet van de hedendaagsche opera's niet te veel eischen. Men
schrijft er nog verscheidene, doch gelijk Louis Couperus elegisch het einde der
romankunst voorspelde binnen afzienbaren tijd, zoo zou ik het einde der Opera
kunnen bepeinzen.
Roosen echter gaf met een aanzienlijk, succes zijne zorgvuldig gemonteerde
noviteit. En ik hoor, dat einde Maart de lang-verwachte première zal gaan van Pelléas
et Mélisande.

Amsterdamsche Kunstkring [Elise Menagé Challa, Hubert Cuypers
en Louis Zimmermann]
In ‘De Kroniek’ van Februari, bij een groot portret, werd het wederoptreden van
Elise Menagé in de concertzaal zoo luisterrijk mogelijk omgeroepen. En ik herinner
mij nu met hoeveel respect zij daar sprak ('t was 'n interview) over den nuttigen tucht
van Mengelberg, die voor haar eene school van energie was. Zij vertegenwoordigt
onder de zangeressen, ondanks eene vacantie van meer dan een jaar, nog 't zuiverst
den stijl-Mengelberg: felle contour, duidelijkheid, sterk-sprekende accenten, (niet
dezelfde neiging tot overladenheid als de dirigent), kracht, vitaliteit en levenslust,
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hare stem heeft die karakteristieken: machtig, heroïsch geluid, één luide schittering
op weeke fluweelen achtergronden, met verbazingwekkende schoonheden van gloed
en doordringende intonaties in het hooge register.
Voor zoo ver ik na kon gaan uit indrukken van vroeger is Menagé Challa's
voordracht verinnigd, vermenschelijkt en directer geworden. Als genoodigde van
den Amsterdamschen Kunstkring trad zij echter op met Hubert Cuypers aan den
vleugel en het contrast tusschen deze twee types, - Cuypers met zijn loomen,
indolenten aanslag en gebrekkig beeldingsvermogen, Menagé Challa met hare
positieve wijze van zingen en onophoudelijke plastiek, - was zoo storend, dat ik de
zangeres liever nader definieer bij haar tweede concert op 13 Maart, dat zij geven
zal met Willem Andriessen.
Zij zong gisteren 4 Mädchen lieder, - ook van Cuypers, welke men zich in de
pauze kon koopen. Een goed systeem, wanneer het op andere componisten wordt
toegepast. Nu leek het van een artistiek standpunt bezien een tikje overbodig. Voor
de huiskamer is 't wat anders. De Mädchen lieder, door hunne pompeus-verouderde
begeleidingen, door het coulante vervloeien der gewoonste emoties, ademen een
bruikbaren ‘salon’ geest. Bij ‘Nuit d'automne’ van Roussel stond ik er verbaasd over,
dat een componist een gedichtje op muziek zet, waarin dertien maal het woordje s i
voorkomt. Ik laat in 't midden of een beroemd dichter als De Régnier zich die
eentonigheid mag veroorloven, op muziek wordt ze een obsessie. Ook de Amoureux
séparés vielen niet mee van Roussel. Doch de twee Moussorgsky's (‘Un brave ne
doit point filer’ en ‘La Peine’) waren grandioos. La Peine werd voorgedragen met
een visionair geweld.
Het spijt me, dat ik het piano-spel van Cuypers, ondanks zijne degelijke techniek,
niet waardeeren kan. Voortdurend proeft men den organist, die gewend is zich alle
schakeeringen te ontzeggen. De ‘Danses antiques’ van Marcel Bernheim, welke hij
introduceerde, leden aan eene overal voelbare leegte in den zeer zoeten delicaten
klank. Dat hier een verborgen tenor uit de verte mede zou werken, om twee Grieksche
versregels te zingen, had aangekondigd mogen worden. Nu viel hij tusschen ‘La
Prière’ (de inzet mislukte trouwens) als een verdwaald geluid, dat ergens repeteerde.
De verrassing was tè onverwacht.
Er trad bij deze ‘buitengewone uitvoering’ nog een derde solist op: Louis
Zimmermann. Ik hoorde twee virtuosen-stukjes van hem, een rondo capriccioso van
Saint-Saëns uit de negentiende en Tartini's trille du diable uit de achttiende eeuw;
warm van toon, opgewekt en geestig gespeeld. Maar Cuypers maakte ook hier de
begeleidingen te suggestief van verveling. Waarom laat hij zich in deze functie niet
liever vervangen? Dat zullen de financiën van den Amsterdamschen Kunstkring nog
wel toelaten.

Nederlandsche Opera: La Tosca (Paleis voor Volksvlijt)
Avond van allerlei kleine ongelukjes: een kanon, dat niet op tijd losbarst; kisten, die
achter het tooneel rond-stommelen; Scarpia, die bij 't eind van 't eerste bedrijf totaal
uit zijn rol is; de kapelmeester en de souffleur, die hem niet helpen; een achtergebleven
tooneel-knecht, bij 't begin tweede bedrijf; Tosca, die een krul verliest van haar
kapsel; krul, die haken blijft aan haar ceintuur en de helft van de acte guirlandeert...
teveel voor twee bedrijven, moordend voor de stemming, een samenzwering tegen
de romantiek van het stuk, tegen de lyriek en het rhythme van Puccini. Meesterwerken,
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zelfs de grootste, kunnen niet veel stoornis verdragen. Dat is de eeuwige tragedie
der tooneel-schrijvers en der componisten.
Faniella als Tosca, Anton Dirks als Scarpia, gaven aanleiding om deze voorstelling
bij te wonen en van Jules Moes als Caravadossi kreeg ik de sterkste indrukken. Dat
Dirks in den Scarpia nog moet groeien verwondert niemand, maar wat had Faniella,
dat zij zulk ongelijk spel gaf? dat zij bijna nergens den juisten toon trof, den toon,
opschreeuwend uit het drama? Zij verbaasde me, want nergens stelde zij voor dingen,
die verbaasden. Zij had fijne details in de oogen, in de handen, maar het karakter van
Tosca, dat, hoe dan ook, in het devote, in het amoureuse, in den versteenenden haat,
groot en fel moet zijn, opvlammend en waarachtig tot in het ongelooflijke, heeft zij
niet aangeroerd. Het is ook de eerste keer, dat ik Faniella zag tekortschieten in de
uitdrukking van het tragische leed. En bij alles wat ontbrak, fantasie, ras en leven,
waren hare prachtige costumes eigenlijk de eenige verrassing.
De Scarpia van Dirks was vooral in vocale uitbeelding eene vergissing. Bij een
psyche als die van Scarpia, hard, zonder aarzelingen, tyran, heerschers-type,
meedoogenloos, koud en sluw, met afgronden van verborgen passie, altijd berekenend,
altijd hypocriet, maar steeds gloeiend en onwrikbaar, hoort geen week geluid, geen
gerekte, lijmende dictie, geen voortdurend talmen op alle klanken. Dirks moet den
Scarpia van Roosen eens gaan zien en hooren, wanneer zijn eigen intuïtie hem zonder
invallen laat. Over zijn spel behoeft nauwlijks gesproken te worden; dat dobberde
vanaf de kerk tot den doodsteek.
Zoo ben ik genoodzaakt twee uitstekende kunstenaars te kruisigen die tot dusverre
't voortreffelijkste werk gaven, en die ik rekende tot mijne bewonderingen. Zou een
avond van ongelukken als deze geweten moeten worden aan niet onwaarschijnlijke
Opera-woelingen? De slachtoffers ervan wensch ik de welsprekendheid toe van den
heer Engelen, die vellen copie stuurt om een doode musch. Ik verwacht zelfs die
welsprekendheid, wanneer er redenen bestaan.

[Mr. Henri Viotta dirigeert]
Mr. Henri Viotta heeft gisteravond drie kransen gekregen. Ik heb hem niet zien
dirigeeren met gebruikelijke, veel-gespeelde werken, doch maak de volgende
kantteekeningen: In Den Haag aan het Residentie-orkest, was hij jaren lang
blok-aan-het-been. Nu men hem in Den Haag eindelijk kwijt is, haalt men hem hier
- in het Gebouw, dat decenniën lang zijn gaven als dirigent niet opgemerkt heeft.
Dat is, zegt het programma, om te herdenken, hoe hij 30 jaar geleden het
openings-concert van het Concertgebouw leidde. Maar bij het 25-jarig bestaan
ignoreerde men Viotta, zooals men Kes ignoreerde. Men bekeert zich dus; men haalt
in.
Dat is, zegt verder het programma, omdat hij 16 Juli 70 jaar wordt. Maar er zijn
belangrijke musici 70 jaar geworden, van wie het Gebouw geen nota nam.
Alle zeventig-jarige musici hebben echter geen Wagner-Vereeniging te vergeven
en Mengelberg is sinds 't vorig jaar onze jongste opera-dirigent. Viotta en Mengelberg
stonden daarom wel op slechteren voet met elkaar. Als de Wagner-Vereeniging niet
een volmaakt verouderd en overbodig instituut was geworden, zou men haar werkelijk
kunnen feliciteeren, wanneer Mengelberg hengelde naar het directeurschap.
En laatste kantteekening: gaat men in de programma's de solisten motiveeren? Dat
kan boeiende lectuur worden.
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Fransche Opera: La Traviata (Stadsschouwburg)
Mlle Emma Luart zong de Violetta en was niet gedisponeerd. De stem klonk scherp
en stekelig, in het lage register gescheurd, ijl, schraal in den ganschen omvang, en
miste de helft harer gewone beweeglijkheid, wat in de coloratuur-passages groote
schade deed. Er is niets treurigers (in de muziek) dan eene bewonderenswaardige
zangeres te zien worstelen met een indispositie. Waarom dwingt mlle Luart ons dit
te constateeren en waarom stelt zij er zich aan bloot? Een avond als deze kost hare
schitterende stem een jaar, terwijl met een emplooi als zij heeft, bij de Fransche
Opera (alle eerste sopraan-rollen van het heele gangbare repertoire gedurende het
gansche seizoen - en dat wil wat zeggen) haar geluid wellicht nog drie jaren de jeugd,
de lenigheid en betoovering zal behouden. Wat is de oorzaak, dat zij zoo weinig zorg
draagt voor de toekomst? Is het eene ijdelheid, welke geen andere ster naast zich
duldt, of is het eene tyrannie van den directeur, welke haar uit zuinigheidsmaatregelen
meedoogenloos exploiteert? Het moet in ieder geval eene ongelooflijke roekeloosheid
heeten.
Salvaneschi zong Rodolphe en wanneer zijn stem niet driemaal te zwaar geklonken
had naast Luart, wanneer hij dezen anderen Des Grieux niet even onnoozel acteerde
als den held van Manon, zou het goed geweest zijn. Roosen had d'Orbel. Het is de
vader, die den zoon gedurende drie bedrijven standjes maakt, zijn slecht gedrag voor
oogen houdt en de deugd aanprijst, figuren, vader en zoon, met een maximum van
lijzigheid, passend in een tienden-rangs colportage-roman.
Maar daarom houdt La Traviata haar vast en rijk debiet. Het is echter ook de reden,
waarom er in beide rollen niets dragelijks te acteeren valt. Hier blijft alleen cantilene
en bel canto over, wat Roosen warm en overvloedig van mooien klank gegeven heeft.
Het zijn altijd dezelfde vertolkers der hoofdrollen zooals men merkt. Dat is het
prettigst voor de vertolkers, het prettigst voor den criticus. Hij krijgt den tijd, om een
‘vademecum voor de Fransche Opera’ aan te leggen, dat altijd geraadpleegd kan
worden.
Het orchest, onder Leopold Daniëls, was zeer slordig, zeer onverschillig en zeer
onwelluidend; het koor slordig en dikwijls valsch: het ballet in de hoogste mate
onbetekenend. Roosen moet zich niet verwonderen, wanneer de Amsterdamsche
pers meent, dat zijn gezelschap zich blameert met oppervlakkige vertooningen als
deze, en wanneer stemmen opgaan, welke den Stadsschouwburg voor deze provinciale
kunst onder censuur willen stellen. Hij beoogt hier niets dan 'n volle zaal en krijgt
ze in deze tijden gemakkelijk. Daar bestaat slechts één middel tegen: den schouwburg
weigeren en beschikbaar stellen voor betere kunst. De Traviata is de opera der
eindeloozen walsen. En wanneer het koper de stupide bas-noten onvervaard de zaal
in-kegelt, wordt het me wel eens tè erg. Maar Marguerite Ganthier, la Dame aux
Camélias en de Traviata vormen een stevigen driepoot en zullen elkaar nog lang op
de been houden.

De zaak Mengelberg - De leiding van het Concert-Gebouw-Orchest
- Amsterdam of Frankfort?
Na ons artikel van 24 Dec. had de heer Mengelberg hulp noodig. Hij die herhaalde
malen gezegd heeft de critici, parasieten der openbare meening heetten ze onlangs
in de programma's van het Concertgebouw, te verachten, vond in alle uithoeken
onzer pers bolwerken en verdedigers. O, Mengelberg weet, waarom de parasieten
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der openbare meening verachtelijk zijn; hij weet precies hoeveel calorieën karakter
zij kunnen afstaan; hij schat hunne imbeciliteit, hunne kortzichtigheid, serviliteit,
afhankelijkheid, bekrompenheid, hun niet-verder-kijken-dan-de-neus-lang-is, met
zijn practischen speurzin.
Hij had dus hulp noodig. En de in domme serviliteit allen overtreffende
Mengelberg-parasiet, de ‘krinkelende, winkelende’ Amsterdamsche
‘muziek-correspondent’ der N.R.Ct. vernam het gerucht over een ‘mogelijk heengaan’
van Mengelberg. De bekende onslijtbare truc, die reeds herhaalde malen dienst deed
voor de ‘hoogere eischen’ van den dirigent.
De heele N.R.Ct. nam het gerucht over als leidmotief. De Haagsche en
Rotterdamsche verslaggevers gingen het beiden een ramp vinden, als Mengelberg
vertrok, een zegen als hij zou blijven.
Waarheen de dirigent zou gaan meldden de strategische geruchten niet. Wanneer
ze dit kònden melden, was het ook geen truc, geen doorgestoken kaart. Ja... waarheen
zou Mengelberg eigenlijk gaan? Laat hij het eens zeggen. Naar Frankfort, waar alle
parasieten der openbare meening hem doodzwijgen? Waar zijn bestuur hem met
koppigheid en bovenmenschelijke moeite handhaaft? Waar hij na den oorlog nog
een zwaarderen dobber zal hebben? Naar Frankfort, waar hij 21 concerten geeft tegen
90 in Nederland, waar dus zijne inkomsten naar verhouding zijn? Hij denkt er niet
aan. En waarheen dan? Vacatures zijn er niet en worden niet met een handomdraaien
gemaakt. Altijd op tournée? Wat is een reis-dirigent zonder pied-à-terre, zonder eene
lijdzame melk-koe, welke hij naar believen exploiteert? Dacht men bovendien, dat
de lotgevallen van Kes, die, eenmaal uit Amsterdam, roemloos verder leefde aan
derde-rangsinstituten, Mengelberg niets leerden? Dacht men ten laatste, dat
Mengelberg, die zijn Amsterdamsch Bestuur plooit gelijk hij wil, die zijn publiek
paait gelijk hij wil, die zijne Nederlandsche pers biologeert naar verkiezing, alles ten
behoeve van de meest sublieme melk-koe, welke ooit een dirigent ter beschikking
stond, dacht men dat Mengelberg in zijn lange loopbaan reeds één minuut overwogen
heeft, om dit beloofde land vrijwillig prijs te geven?
Men ziet dus hoe mateloos ver de serviliteit gaat eener pers, welke zulke geruchten
als serieus verspreidt, hoe handig zij is in het verbloemen der feiten, hoe
beklagenswaardig Mengelberg zich moet voelen, die voor-zich-alleen zijn bestuur
ongeveer de helft kost van wat ons hééle orchest kost, - wanneer de feiten zonder
sentimenteele of persoonlijke overwegingen worden recht gezet.
Er is ononderbroken actie geweest. ‘Het Vaderland’ nam een ingezonden stuk op
van mr. W.G. de Marez Oyens, gedateerd 7 Febr. Met een delicate toespeling vraagt
hij: ‘Mogen wij zwijgen?’ Ondanks de ‘genotvolle, prettige, mondaine uren’, welke
deze heer doorbracht ‘in de concertzalen, waar Mengelberg dirigeerde’, hapert er
iets aan de Concertgebouw-organisatie, maar ‘hij moet zijne getrouwen, in het volle
aantal, steeds om zich weten.’ De hoofdredactie van ‘Het Vaderland’, benutte deze
gelegenheid om te spreken van een ‘politieke actie’, welke wij tegen Mengelberg
zouden voeren. Bewijzen voor deze beschuldiging worden niet gegeven en het feit
schijnt dus voor de hand te liggen. Nu - de hoofdredactie van ‘Het Vad.’ occupeert
zich niet met muziek of kunst en moet dan wel anders argumenteeren.
Alles is immers tot argument geworden. Een H.O. (yens), bankier, is door
Mengelberg uitgenoodigd om de triomf-reis naar Weenen mee te maken. En de
‘N.R.Ct.’ bevat een paar weken later een woordenrijk feuilleton over de fuiven, welke
gegeven zijn, de critici (parasieten!!), welke men gesproken of bezocht heeft, de
vleiende persstemmen worden in 't origineel afgedrukt en van de beroemde mannen,
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wier hand men mocht drukken, wordt er niet één vergeten. Alles krijgt de waarde
van argument. ‘Het Handelsblad’, dat protesten tegen Mengelberg weigert, nam in
zijn avondblad van 26 Februari een ingezonden stuk op van ‘een Toonkunstlid’, dat
handelde over eene repetitie van Mahlers Tweede. Men heeft Mengelberg nog nooit
zóó dom en weerzinwekkend uitgeteekend als matador van mannelijkheid en ik heb
nooit eene antipathieker uiting van hysterie onder oogen gehad. Als apothese van
dubbelzinnige adoratie is het een schande voor de mentaliteit van het Nederlandsche
volk, dat gedesequilibreerde mannen of vrouwen, lijdend aan te veel ‘papperigheid’
(dit is behalve ‘gespannen lichamen’ een der thema's van de aetherische
ontboezeming), op die wijze ongecensureerd de parasiet spelen, in een groot, overigen
vrij ‘papperig’, dagblad, welks muziek-criticus gemuilband wordt.
Alsof dit alles, geruchten, politieke actie, fuiven. Weensche persstemmen,
verbluffende Pathétiques, anti-papperigheid en gespannen lichamen, iets aan de zaak
verandert voor hen, die met de feiten rekening houden! Dit vermoedende is ‘Het
Handelsblad’ de heeren Mengelberg en Van Rees, voorzitter van zijn bestuur, gaan
interviewen.
Het interview verscheen Zaterdag 23 Febr. Het is één lange ontwijking der
verantwoordelijkheden. Gij denkt o.a., dat het gevoerd werd door Herman Rutters,
of door mr. Keuls, die als muziekcritici van ‘Het Handelsblad’ aansprakelijk zijn
voor misstanden in hunne kunst? Geen quaestie van. Het interview verscheen
niet-onderteekend en kan zonder argwaan, zonder bijbedoelingen, door een der
Boissevains, die uitstekende vriendschappen onderhouden met Mengelberg zijn
gestileerd. Gij denkt misschien dat mr. R. van Rees, voorzitter van het
Concertgebouw-bestuur, het geval zakelijk zal behandelen? Geen quaestie van. Hij
begint met te verklaren ‘geen mandaat te hebben om namens het bestuur te spreken
en dus alleen zijn eigen meening te uiten’. Wat de meening reduceert tot nihil. Hij
zat er trouwens bij als onmisbare en officieele zwaaier-van-het-wierookvat. De heer
Mengelberg kan moeilijk van zichzelf verklaren, dat hij een geniaal, wereldvermaard
dirigent is e.d.; daarom deed de heer Van Rees 't. Gij denkt dan wellicht nog, dat
Mengelberg zelf verantwoordelijkheden aandurft en zegt: zóó is het, zóó blijft het?
Geen quaestie van. Hij verklaart alle lastige opmerkingen voor persoonlijke aanvallen
en stelt voorop, dat hij daar niet op zal reageeren door middel van de Pers. ‘Te meer’
- voegt hij er bij - ‘wáár, van één kant, de aanvallen der laatste jaren deel uitmaken
van een vooropgezette, hem persoonlijk aangekondigde campagne.’ Aangekondigd
of niet-aangekondigd, zoo slinks ontduikt men geen critiek. En wat betreft die
persoonlijk aangekondigde campagne - durft hij n i e t met insinuaties, doch met
eerlijke wapenen polemiseeren? Dit blad staat voor hem open (hij schreef indertijd
wel een stukje voor ‘Het Leven’) om zijne bedoelingen duidelijk te omlijnen. De
gegevens omtrent die persoonlijke aankondiging kan hij vrij in dit blad publiceeren.
Niemand kent beter mijne motieven van bewondering en bestrijding van Mengelberg,
dan Mengelberg-zelf.
Het interview bestaat uit 15 zeer diplomatieke vragen, welke geen van alle den
kern der zaak raken.
Sub 1 en 2 wordt bericht, dat de programma's en de noviteiten vóór 't begin van
't seizoen in gemeenschappelijk overleg worden vastgesteld. Prachtig. Maar dat
intrigeerde niemand.
Sub 3 wordt de eentonigheid der programma's, gevolg van 't ontbreken der
noviteiten, gevolg van tekort aan repetities, geschoven ten laste van .. 't beperkt
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spoorwegverkeer. Men verliest uit 't oog, dat de immense eentonigheid al dateert van
jaren hèr, de treinen-beperking pas van dezen herfst.
Wanneer echter de anonyme interviewer een vrije tong had gehad zou hij
opgeworpen hebben: Tijd om weken lang te studeeren op Figaro en Fidelio (Schillings
prepareerde de heele Mona Lisa in 3 uren!) ontbrak niet. Met welk recht zijn
gedurende dien tijd de Concertgebouw-belangen verwaarloosd voor persoonlijke
liefhebberijen? Figaro en Fidelio stonden op het plan der Ned. Opera. Heet er
bovendien gedurende de heele maand September niet gerepeteerd te zijn? Wat kwam
daarvan terecht?
De interviewer had evenwel geen vrije tong. Anders had hij vèrder geantwoord:
Gij citeert onder de noviteiten die ondanks slechte omstandigheden tóch gingen: Von
Baussnern, Zöllner, Korngold. Dat zijn inderdaad bijna 3 heele programma's. Maar
iedereen heeft de muziek uitgespuwd, waarde heeren Van Rees en Mengelberg. Wij
willen juist weten w a a r o m , uit welke occulte redenen, die namen, en niet betere,
op onze programma's komen.
Sub 4 wordt het reizen verdedigd: omdat de baten der Amsterdamsche concerten
alleen niet voldoende zijn. Men weet uit onze artikelen, dat eene balans om daarover
redelijk en zuiver te oordeelen niet verstrekt wordt.
Sub 5 en 6 wordt de beschuldiging geannuleerd, dat Evert Cornelis aan handen
en voeten gebonden wordt. Mengelberg ‘reserveert’ zich werken, de rest is vrij.
Prachtig, prachtig! Laten wij hopen, dat de gereserveerde werken ook gespeeld
worden, en dat de ‘vrije’ metterdaad vrij blijven. Laten wij ondertusschen afwachten
of de feiten conform zullen zijn aan Mengelbergs uitlating. Wa n t t i j d o m t e
r e p e t e e r e n , wanneer niet wéderom alles in beslag genomen wordt voor nieuwe
opera-voorstellingen o n t b r e e k t C o r n e l i s n i e t .
Sub 7 wordt de eenzijdigheid in het engageeren van enkel Duitsche of
Oostenrijksche solisten en dirigenten verklaard uit de oorlogsomstandigheden.
Aannemelijk. Maar dat intrigeerde niemand. Wij verlangen hier geen vreemde
dirigenten. Wij zijn ultra-tevreden, wanneer Mengelberg, behalve aan zijn contract,
zich ook aan zijn talent houdt.
Sub 8 wordt gevraagd, waarom Mengelberg zijne reizen naar Frankfort voortzet.
Omdat hij contractueel verplicht is! Dat wist een ieder.
Sub 9 staat de vraag of Frankfort hem in zijn Nederlandsche werkzaamheden
belemmert. De heer Mengelberg, schitterend practicus, bewijst, dat hij zijn contract
niet breekt. Het moest er nog bij komen, dat hij contract-breuk pleegt! Wij gaan
straks die belemmeringen, buiten contracten om nog even analyseeren.
Sub 10 wordt geïnterpelleerd, waarom Mengelberg de Hollandsche kunst niet
vertegenwoordigt op het muziek-feest te Stockholm. ‘Omdat mijn werkzaamheden
in Nederland gedurende April mij dit beletten’, luidt het antwoord. Zeer mogelijk.
Het zou openhartiger geklonken hebben, wanneer hij geantwoord had: ‘Zoolang ik
in Nederland niet aan 't hoofd sta der Nederlandsche muziek, zie ik geen reden om
ze in Stockholm te vertegenwoordigen. I k z o u e r t r o u w e n s n i e t m e e
k u n n e n s c h i t t e r e n o f e p a t e e r e n .’ Het zou hem, zonder supplementair
concert, (met Heldenleben, de Vijfde en de Meistersinger-ouverture) zijn heele
reputatie kosten in Zweden.
Maar met de zaak Mengelberg heeft het zoo goed als niets te maken.
Sub 11 staat de even kinderlijke vraag waarom Mengelberg alleen in Duitschland
en Oostenrijk dirigeert. Laat hem voor mijn part alleen dirigeeren in Montenegro, daar gaat het niet over. Onze wijdvermaarde Mengelberg behoeft niet te dienen als
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neutraliteits-reclame. Wij beschouwen hem ook niet als een aanplak-biljet met onze
nationale talenten dat behalve door de Centrale Rijken ook de Wereld moet worden
rondgedragen.
Sub 12 luidt de vraag (evenzeer voor de publieke tribune en op effect berekend),
waarom Mengelberg's werkzaamheden niet tot Nederland kunnen worden beperkt.
En de heer Van Rees: hier behoort een dirigent te staan van Europeesche
vermaardheid. - Alsof wij dat niet wenschten! Alsof iemand hier eischen zal, dat
Mengelberg bij honk blijft! Laat hij reizen, laat hij lauweren vergaren! Dat is ons
bezwaar niet. Waarom echter sluit hij vaste en bindende contracten met Frankfort,
welke deze ééne stad in alles bevoordeelen boven heel Nederland?
De 12 Frankfortsche concerten immers vallen op Vrijdagavond. Zondagsavonds
of Maandagsmorgens kan Mengelberg reeds naar Frankfort vertrekken o m e r d e
h e e l e w e e k t e r e p e t e e r e n . Met den nachttrein van Vrijdag of den ochtendtrein
van Zaterdag keert hij terug naar Amsterdam voor het concert van Zondag, meermalen
zelfs voor het concert van Zaterdag in Den Haag. Wat kan er (gesteld de eminent
getrainde dirigent is frisch) van de voorbereiding dezer uitvoeringen terechtkomen?
Z o o g a a t h e t r e e d s j a r e n . Zoo vegeteert Nederland op Frankfort. Zoo zijn
we zelfs afhankelijk van den smaak en de voorkeuren der Frankfortenaars, want
Mengelberg is g e n o o d z a a k t (door gebrek aan tijd hoop ik) om zich te behelpen
met dezelfde solisten en dezelfde programma's. Op die wijze is het heele
Nederlandsche muziekleven een dépendance van Frankfort geworden.
En lijkt het den lezer geen paskwil, geen tartende voor-den-gek-houderij en bij
zulke verbindingen (Vrijdag Frankfort, Zaterdag Den Haag, Zondag Amsterdam,
Maandag Frankfort) den ‘beperkten treinenloop’ als argument te doen gelden voor
het niet-kunnen-houden van repetities en het ontbreken van noviteiten?
Sub 13 betuigt Mengelberg, dat de klassieken niet verder beperkt kunnen worden.
Dat wisten wij wel. Wij verlangen juist m i n d e r beperking van de klassieken. Het
is onze grief, dat altijd dezelfde symphonie van Haydn's 100, dezelfde symphonie
van Mozart's 40 terugkeert, met altijd dezelfde familie-reliquiën van de overige
klassieken. Wat baat het onze ontwikkeling, onze beschaving, dat wij van één
componist drie à vier werken kennen en die steeds opnieuw hooren? Een museum
is tuk op aanwinsten, welke kapitalen kosten; welk recht heeft het Concertgebouw
om ons aanwinsten te ontzeggen, welke niets kosten dan den tijd en de belangstelling
van Mengelberg?
Sub 14 verzekert Mengelberg, dat hij geen enkele predilectie heeft voor muziek
van bepaalde landen. In 1916 echter rekende ik hem voor, op grond van het
programma-overzicht, dat het Concertgebouw jaarlijks verstrekt, dat de verhouding
tusschen Duitschland-Oostenrijk aan den eenen en de rest der wereld aan den anderen
kant stond als 5:3. Een beter evenwicht zou dus van zeer recenten datum zijn. Maar
Mengelberg verzekert ook, dat er geen nieuwe en belangrijke strooming in de muziek
is, die hier niet tot uiting kwam. Tien jaar geleden ging dat nog op. Tien jaren echter
staat Mengelberg reeds stil. Van de geheele jong-Russische school kennen wij n i e t s ;
van de geheele jong-Hongaarsche school kennen wij n i e t s ; van de geheele
jong-Italiaansche kennen wij n i e t s (behalve Casella); van de geheele jong-Spaansche
school kennen wij n i e t s (behalve den twijfelachtigen Joan Manèn); van de
jong-Fransche school kennen wij nauwelijks de helft; van Anton Bruckner ligt nog
de helft der 9 symphonieën onuitgevoerd. Het begrip ‘belangrijk’ schijnt voor
Mengelberg rekbaarder en omvangrijker te zijn, òf naar mate hij ouder wordt, òf naar
mate hij minder tijd heeft, òf naar mate invloedhebbende componisten eener vorige
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generatie hem nuttiger zijn dan nieuwe talenten zonder relaties. Wat kennen wij hier
bovendien van de jong-Hollandsche muziek? Die bestaat óók.
En sub 15 verklaart Mengelberg met een candiden glimlach, dat al de onrust, al
de roerigheid in onze laatste muziek niets is dan een spiegeling van de overprikkelde
tijden. Het werd eene zoo fraaie peroratie over ‘de waarde der muziek’, (niemand
taxeert ze hooger dan de wijdvermaarde dirigent), dat zij opgesteld kon zijn door de
hoofdredactie van het ‘Hbld.’ Hij twijfelt er zelfs niet aan, of de critiek (‘dus een
zaakkundige, opbouwende bespreking’) zal hare roeping erkennen en vervullen om
het besef van de waarde en de beteekenis der muziek in zoo ruim mogelijken kring
te bevorderen.
Dat zijn de eigen woorden van den meester. En we zijn dus nog geen stap verder.
Die ‘zoo ruim mogelijke kring’ is niets dan eene bewonderenswaardige omschrijving
van den Harmonika-Zug, het reis-dirigentschap.
Mengelberg twijfelt toch niet aan het opbouwende mijner critiek? Wanneer hij
vindt, dat ik niet opbouw, laat hij het dan in dit blad aantoonen, desnoods door een
verdediger. Nogmaals trachtend hem te overtuigen van zijne langzame en zekere
zelf-vernietiging, van de onontkoombare destructie onzer geheele muziek-cultuur,
zal ik hem wederom het rooster van oorzaak en gevolg voorhangen en al de
stremmende en ontbindende consequenties zijner manieën voor het spoorweg-boekje.
a: 's Maandags naar Frankfort.
b: in Amsterdam staat a l l e s een week, 14 dagen, dikwijls 3 weken stop. Die
stilstand keert regelmatig terug gedurende het heele seizoen.
c: na de periodieke reis m o e t alles worden opeengehoopt en samengedrongen.
In plaats dat de uitvoeringen in de Nederlandsche provincie practisch verdeeld zouden
kunnen worden gedurende de Frankfortsche perioden, zit het orchest dag-in, dag-uit
in de treinen. Concertgebouw, Caecilia, Toonkunst - alles valt samen.
d: d u s kan er niet gerepeteerd worden.
e: de programma's worden eentonig en vervelend, alles wordt in den treure herhaald,
de belangstelling zakt, men wordt ontevreden, men gaat demonstreeren.
Zoo is Frankfort onbetwistbaar en ook onvermijdelijk de bron van alle ellende;
zoo is er ook slechts één oplossing denkbaar; zoo hebben wij slechts één dringende
eisch: Mengelberg dirigeert in Nederland 90 concerten, in Frankfort 21. Het is dus
duidelijk, wat het zwaarste weegt. Het is ook duidelijk, wie de schade draagt van de
absurde combinatie. N i e t Frankfort, doch Nederland. H e t i s d u s e v e n
duidelijk, dat het bestuur Mengelberg niet veroorloven mag
zijn contract met Frankfort te vernieuwen, wanneer dit
a f l o o p t . Voor de rest reize hij zooveel als de belangen der Nederlandsche Muziek
dit toelaten. En er bestaat wellicht nog een tweede oplossing: Mengelberg dirigeert
90 concerten. De ‘N.R.Ct’ vindt dit exorbitant. Goed. Mengelberg kan van die 90
de helft laten vallen en er voortaan 45 dirigeeren. Zijn honorarium wordt dan
redelijkerwijze gereduceerd tot de helft. Dit kan hij compenseeren met uitvoeringen
in het buitenland. Voor de som, welke die 45 vervallen concerten vrijmaken, kunnen
een groot aantal, en in ieder geval de bezwaarlijkste reizen, welke het orchest maken
moet in de provincie, worden opgeheven. Er raakt dus tijd vrij voor repetities, men
kan de programma's hernieuwen, alles zal opnieuw opbloeien, de rust zal terugkeeren.
Ik wil de ‘N.R.Ct.’ en het ‘Vad.’, die het interview van het ‘Hbld.’ overnamen,
niet verzoeken om dit requisitoir, zij 't slechts de conclusies, ook over te nemen. Zij
zouden dat toch niet doen. Bovendien is het onnoodig. Het bestuur van het
Concertgebouw onderscheidt zeer zuiver, welke waarde eene persstem heeft voor
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een paar duizend abonné's. En wanneer het den bloei harer instelling met denzelfden
ijver wil als wij, zal het de noodige maatregelen niet uitstellen.

Margherita Bevignani
Margherita Bevignani schijnt onze concertzalen niet te zullen veroveren, want
wederom zong zij voor een handjevol menschen, en zelfs deze gaan niet verder dan
een matige, bijna matte waardeering. Dit lijkt me nog het treurigst bij de geduldige
pogingen der zangeres in ballingschap, dat zij geen handjevol enthousiasten kon
aantrekken, fanatici van l'art pour l'art der zangers, geestdriftig genoeg om haar, zij
't ook met weinigen, te aanbidden.
Het is echter Bevignani's eigen schuld. Innerlijk voelt zij zich zeer vreemd, verlaten
op dit podium en straalt, min of meer beheerscht, schuwheid en gedwongenheid af.
Vervolgens vindt men altijd zwakke plekken in haar programma's. Het zou haar niet
genoeg ontraden kunnen worden om Fransch te zingen, want zij spreekt deze taal
jammerlijk. Een raadsman zou haar ook moeten beletten om moderne liederen te
vertolken, of ze beter moeten instudeeren. Zooals zij ze nu voordraagt, is 't een
exotisch, een charmant, maar toch onverdedigbaar dilettantisme. Het heeft haar ook
steeds aan een begeleider ontbroken, die voldoende kennis met voldoende sympathie
voor hare Italiaansche kunst vereenigt. De doorsnee-pianisten zijn immers verwaand
genoeg om Bellini en de heele coloratuur-opera te verachten. Het ontbrak haar ook
aan een begeleider op wien zij steunt, die haar aanvuurt, die atmosfeeren voor haar
schept, en die haar vooral retoucheert. Want de voornaamste reden, dat zij in de
concertzaal schipbreukelinge blijft, is gebrek aan persoonlijkheid, tekort aan artistieke
visie en fantasie op de muziek, en absolute onbekendheid met wat 't 'm in de
voordracht ‘doet’ of ‘niet doet’ op een kaal podium. Zij, met hare prachtige stem en
eene techniek, welke ieder haar benijden mag, begaat fouten in de uiterlijke
verschijning, in de voordracht, die haar als concertzangeres den weg tot het succes
onverbiddelijk afsluiten.
Geen enkel lied, geen enkele aria van die ik hoorde, lukte geheel, maar er waren
overal fragmenten die verrasten en die 't zouden motiveeren, wanneer ik schreef over
de betooveringen harer zuidelijke, weelderige nachtegalen-kunst. Daar 't echter
mogelijk is, dat zij hare pogingen als concert-zangeres niet opgeeft, lijken mij
practische wenken nuttiger voor haar welslagen. Het zou me genoegen doen, wanneer
ze dat bereikte.

Bronislav Huberman [Beethoven, Kreutzer-sonate en Lalo,
Symphonie espagnole]
Huberman vond de groote zaal van het Concertgebouw stampvol voor zijne
Kreutzer-sonate van Beethoven en de Symphonie espagnole van Lalo. Hij stond
verloren in de ruimte. Maar heeft men de pianissimo-gedeelten der Kreutzer ooit zoo
dicht-bij, ooit zoo verlokkend, zoo hypnotiseerend van melodische zachtheid gehoord
als in die verloren verte? Hoorde men in het Scherzando der Symphonie espagnole
de vlugge noten ooit zoo een-voor-een tinkelen tot in de verste hoeken der wijde
ruimte en de cadans der lieve, streelende muziek ooit zoo onverklaarbaar, met een
meesterlijke duidelijkheid en onmiddellijke bedwelming aanruischen uit de verte?
De ijskoude storm rammelde de ruiten en verder was er in de doodsche stilte, die de
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violist suggereerde, géén gerucht, dan de zingende muziek en het overweldigend
applaus.
Dat is nu een der solisten, waarvan niemand weet, waarom hij n i e t met
Mengelberg optreedt. Van sommige andere weet niemand, waarom ze w è l met
Mengelberg optreden.

Nederlandsche Opera: Fidelio (Stadsschouwburg)
Er was één centrale figuur, - de Leonore van Liesbeth Meissner, - die elke scene,
welke zij meespeelde, overstraalde met schoonheid. Niets kon ons uit het drama
brengen, geen belachelijke tekst, geen onbelangrijke situatie, geen gerekt ensemble,
geen wankelend orkest, geen verminkte begeleiding, geen onevenwichtige bezetting,
niets hinderde en alles achtte men gering, zoolang deze Leonore de leiding had. Zij
acteerde met een ongewone intelligentie, nergens overladen, altijd indrukwekkend.
Zij sprak met een plastiek, eene naieviteit en eene bezieling, die de onaannemelijkste
rethoriek mooi en aangrijpend maakte. Zij speelde twee jaar verlatenheid en twee
jaar honger van haarzelf en van Florestan met een evocatieve duidelijkheid, welke
het drakerigste tooneel aangrijpende waarheid schonk. Zij zong goddelijk. En zij
zong niet alleen goddelijk, met verrukkelijke schitteringen in de stem, met een overal
levend geleid, maar ook onvermoeibaar, onuitputtelijk in glans, in kracht, in extase
tot de laatste noot. Het zal onvergetelijk blijven, zooals zij de finale heeft
doorgejubeld, met een bovenmenschelijke vreugde en een even bovenmenschelijk
uithoudingsvermogen. 't Spreekt ook vanzelf, dat dit de beste Leonore is, welke wij
de laatste tien jaren hoorden in ons land. Edith Walker niet uitgezonderd.
De anderen bleven rustig in haar schaduw. De Florestan van Chris de Vos, had
nog de warmte en de uitbundigheid zijner beste tonen, die puur en ongerept bleven,
maar hij moet te voorzichtig en te kort-af zingen om deze partij in stijl te geven. De
Rocco van Kubbinga had het nadeel, dat Kubbinga in bijna geen zijner rollen kan
verbloemen: zijne stem bezit niet genoeg bas-gehalte, draagt niet en is voor elk
ensemble een bouwvallig fundament. Dat was te voorzien. De Pizarro van Helvoirt
Pel verraste echter door een vurigheid, welke niemand van Pel verwachtte. Hij gaf
zich romantisch en prachtig met zijn bronzen sonoriteit nòg somberder gekleurd, en
men betreurde slechts, dat Rocco in 't caverneuse duo niet solider steunde en juister
aansloot bij 't donkere, mannelijke timbre. Dat had ongeëvenaard kunnen worden
met het geluid van een Dirks. Van der Ploeg als Don Fernando mocht terecht beklaagd
worden. Hij deed zijn uiterste best, maar te midden van zooveel apotheose, als
Beethoven opstapelt in de eindelooze finale, mòest hij zijne vocale waardigheid
verliezen. Dat gebeurt echter met de meeste Fernando's. Van Tulder's Jacquino was
beweeglijk, actief en charmant. Ik heb hem nog niet zoo goed en zorgvuldig zien
acteeren. Dat zijn stem eigenlijk méér verdient dan dit trial-rolletje, strekt zoowel
Van Tulder tot eer als de zorgzame mise-en-scène. Lea Fuldauer had zich als
Marcelline slechts meer behoeven in te toomen om geheel voortreffelijk te zijn. Men
kon er zich over verbazen, dat Annie Ligthart (die dezen winter wel eens boven haar
begaafdheid reikte) deze rol niet vertolkte, doch van den anderen kant moet 't geprezen
worden, dat een jong talent als Lea Fuldauer naar den voorgrond gebracht wordt.
Hare stem heeft bekoorlijkheid, maar met het opdrijven der intonaties kan zij niet
voorzichtig genoeg zijn. Het was ook verkeerd gezien om haar in den canon (1e
bedrijf, quartet) zóó overdadig te laten domineeren.
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Van Raalte dirigeerde deze première met enkele tempi, welke revisie behoeven.
De eerste aria van Marcelline, de canon ‘'t Is mij zoo wonderbaar’, b.v. drukken de
handeling reeds te aanzienlijk om ze zóó overdreven langzaam te nemen als zelfs
Mengelberg het niet doen zou. Het zou ook redelijker geschenen hebben, wanneer
hij met 't oog op zijn orkest deze première nog een week uitgesteld had. Want het
orkestrale gedeelte was het eenige laakbare dezer voorstelling. Met zulke hoorns,
die vanaf de eerste ouverture oversloegen, derailleerden en op alle wijzen knoeiden,
die de groote aria van Leonore herhaaldelijk dreigden te doen verongelukken, met
zulke fagotten verder, in technisch opzicht nergens tegen het werk opgewassen, met
voortdurend ontstemde clarinetten en hobo's, moet eene voorstelling van Fidelio een
roekeloos waagstuk heeten. Ik begrijp ook niet, hoe hij er toe besluiten kon de geniale
basfiguren der kerkscène zoo te simplifieeren en te verdoezelen, dat ze onmerkbaar
werden. Ook de koren had men meermalen verfijnder, beschaafder en muzikaler
gewenscht. Ik hoop, dat dit alles enkel te wijten is aan tekort aan tijd, tekort aan
lokalen voor de instudeering en waardeer zijn leiding overigens gaarne, om het élan,
om de virtuositeit en het vlotte verloop. Ik zou echter ook gaarne zien, dat hij aan de
orkestrale schoonheid, onmisbaar bij Fidelio, meer aandacht wijdde.
De regie hield zich aan de traditie. Zoo eng zelfs, dat men den eersten gevangene,
een grijsaard, die tenor-zingt, toegerust had met het onmetelijke witte en onmetelijk
ridicule hoofd, dat gebruikelijk is. Maar dit behoort tot het melodramatische van
Fidelio en in geen enkel ander werk triomfeert en tiert zoo fantastisch het melodrama
als in deze ééne opera van Beethoven. Daarom is het een luxe-opera, en al had ze
succes, ik weet niet of ze veel opvoeringen zal halen, want het eerste bedrijf is
vreeselijk verouderd, en Liesbeth Meissner is de eenige, die ze zal kunnen redden.
Wanneer Beethoven géén symphonieën, géén sonates, géén concerten, geschreven
had, dan was Fidelio, ondanks het boeiende tweede bedrijf reeds lang den weg op
van de talrijke meesterwerken, waaraan niets ontbreekt dan dramatiek en
tooneel-kennis, den weg der vergetelheid.

Ilona Durigo [Een aria van Gluck en liederen van Schubert, Wolf
en Othmar Schoeck]
Zooals mevr. Ilona Durigo een voorspel mimeert en op haar gelaat onmiddellijk de
stemming weerspiegelt van elk gedicht, zooals zij een tusschenspel of een naspel
meeleeft, met bewegende oogen, met stille oogen, en alle sentimenten speelt, de
schalksche, de gevoelig-verliefde met droomerige blikken, de zacht-hymnische met
priesteresse-houding, de begeesterde met vurig gelaat, de coquette, de smachtende,
de spottende, de gemoedelijke - zie, in zijn genre is dat alles volmaakt en vooral
effectvol, zooals mevr. Durigo het doet, en tientallen onzer zangeressen, die dezelfde
liederen zingen, zouden van haar kunnen leeren in dit opzicht. Het moet echter
vermeld worden, dat deze stijl alleen past bij de lieve romantische genre-gevalletjes,
bij de pittoreske en ideale Biedermeier-wereld der Duitsche lyriek, bij de over 't
algemeen burgerlijke, dikwijls spietsburgerlijke Kleinmalerei, der vergeten en
wonderbaarlijk slechte of middelmatige dichters, welke door een meester als Schubert
b.v. op muziek zijn gezet. Dat het slechte vers bij deze wijze van voordragen dikwijls
domineert boven de muziek is een nadeel voor de mogelijke schoonheid, doch deze
weegt niet op tegen het succes, dat de mimeerende zangeres behaalt. Dat mevr.
Durigo hare manier van voordragen niet kan uitoefenen bij goede of hij sublieme
verzen behoeft geen beletsel te zijn. Zij vermijdt ze eenvoudig.
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De altiste bereikte er buitengewone successen mee en 't was merkwaardig om na
te gaan, hoe deze voor 9/10 het gevolg waren van de persoonlijke verschijning en
van de werkelijk afdoende uitbeeldings-methode. Want mooie, warme, expressieve
tonen in het laagste, enkele stralende en overmeesterende tonen - (die ondertusschen
nauwelijks nog piano of pianissimo kunnen ingezet worden) in het hoogste register
daargelaten, behoort de gouden, de weelderige altstem van mevr. Durigo tot het
verleden. De pracht, de ongereptheid, de bloeiende gaafheid van het heele
middenregister is verdwenen, het geluid werd vlak, dor, gedekt, ondoorzichtig en
verloor alle bekoorlijkheid. Over eenigen tijd schijnt zij de zeer eenzijdige
voortreffelijkheid en aantrekkingskracht te zullen bezitten van een Ludwig Wüllner.
Het programma telde Gluck, Schubert, Wolf en Othmar Schoeck. Schoeck heeft
een aardige, melodieuse begaafdheid en werkt verder op Wagner-Wolf zonder zich
om individualiteit of nieuwe wegen veel te bekommeren. Toch werden ‘Auf meines
Kindes Tod’ (van Eichendorff), uitstekend liggend voor Durigo in haar mooiste
register en even expressief als gereserveerd vertolkt, met ‘Das Bescheidene
Wünschelein’ (van Carl Spitteler) zangerig en simpel, de beste momenten van den
avond. Haar Schubert was ongelukkig gekozen (‘Im Frühling’ kan er muzikaal niet
mee door in dezen tijd), voor Gluck bezit zij niet meer de gave, betooverende stem
en bij Wolf moest haar mime stijlloos heeten. Wolf verlangt een meer interieure
intonatie en meer interieure overtuigingen dan dit bijna enkel-uiterlijke vertoon van
‘tekstbegrip’.
Marcel van Gool begeleidde en ik verzwijg niet, dat iets artistieks, iets
herscheppends zich begint te ontwikkelen in zijn spel. Het deed mij genoegen nuances
te merken van kleur, van sensitivisme en van atmosfeer rondom de noten. Nu en dan
schijnt eene critiek goed te doen en ik verheugde mij daarover.

[Phantasie voor piano en orkest van Anny Mesritz-van Velthuysen,
haar lied De Stal door Ilona Durigo, Brahms' Alt-rhapsodie en Regers
Mozart-variaties]
Mevrouw Anny Mesritz-van Velthuysen is een der weinige componeerende dames,
die het vak beoefenen met ongedwongenheid en grondige kennis van het materiaal.
Daarvoor is een even langdurige voorstudie noodig als een zeldzaam bewustzijn en
eene doortastendheid, welke geen aarzelingen kent. De bravour heeft zij, de losheid,
de beheersching, zoowel in het vinden als in het verwerken. Zij heeft ook het talent..
Er blijft slechts de vraag of hare energie zoo ver zal reiken, dat zij ook de evidentie
der thema's, der rythmen, der harmonieën, van alle factoren eener goede compositie,
in haar macht zal krijgen. Niets is eenvoudiger en niets schijnt moeilijker te zijn voor
een componist, want de musici groeien op en leven met abstracties, dan zich een
duidelijke, glasheldere voorstelling te vormen van wat hij wil uitdrukken, de uit te
drukken emoties met een onwrikbare preciesheid te bepalen en zich even onwrikbaar
bij deze gepredisponeerde ontwerpen te houden, zich overal rekenschap te geven,
dat hij geene noot aanwendt, die te veel is of niet recht op het doel aanstuurt. Dit
concentratie-vermogen van hare beschikbare eigenschappen mist mevr. Mesritz Van Velthuysen. Zij heeft hare persoonlijkheid nog niet gedefinieerd en kan ook nog
niet regeeren over de onderbewuste wilsmachten, die elke compositie, van welken
vorm ook, het absolutisme geven, de noodwendigheid van een organisme. Zoowel
in de ‘Phantasie voor piano en orkest’, welke zij zelve voordroeg met eene groote
zekerheid, met een schilderachtig toucher, als in haar lied ‘De Stal’ (twee eerste
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uitvoeringen) storen onsamenhangendheid, ondoelmatige verbrokkelingen, en
noodelooze oppervlakkigheden. Met zelfcritiek, met studie der meesters, of met een
paar onbaatzuchtige wenken van een mentor, die, behalve met het vak, ook met de
schoonheid, met het doel, rekening houdt, zal zij, dank hare gelukkige en serieuse
voorstudies, uitstekende en zeer opmerkelijke muziek kunnen schrijven. De Phantasie,
hoewel ze voortdurend verloopt, is als werkstuk een der knapst gemaakte, welke
men den laatsten tijd van Hollanders hoorde.
Mevr. Ilona Durigo, veel beter gedisponeerd dan Woensdagavond, zong ‘De Stal’
van Adama van Scheltema in onze taal, met een merkwaardige intelligentie en zonder
accent. Hoe zal men Jac. Urlus' houding bij de Nederlandsche Opera nog langer
rechtvaardigen nu Zohra Dorly, Else Grassau, Ilona Durigo, alle drie vreemdelingen,
de toewijding en den eerbied hebben om onze taal te leeren en te zingen?
Het is jammer, dat Mengelberg mevr. Durigo niet verzocht heeft om Mahler's
Kindertotenlieder te vertolken. Het kan misschien nog gedaan worden. Zij had dezen
avond intonaties welke haar dit meesterwerk waardig maakten. Mevr. Durigo schijnt
in 't zelfde geval te verkeeren als eene Gertrude Foerstel: zij is ingezongen op groote
zalen en men kiest niet om den anderen dag tusschen fresco en miniatuur.
De ‘Rhapsodie voor Alt en Mannenkoor’ (Apollo van Roeske) is reeds dikwijls
genoeg gezongen om niet vervangen te mogen worden. Met eene herhaling van
Zagwijns ‘Wijdingsnacht’ was Mengelberg ook te haastig. En de Mozart-variaties
van Reger, pas uitgevoerd in Frankfort, hebben niemand overtuigd, ondanks de
meesterlijke reproductie, tot het waarlijk buitengewoon intellect van Reger in dienst
stond der schoonheid. Alleen de achtste variatie kan worden uitgezonderd. De overige
acht blijven handig, soms zeer vernuftig spel in een toon van weeke goedmoedigheid,
overzoete sentimentaliteit, of onafzienbare leegheid van ontroering.

Toonkunst: Mahlers Tweede, symphonie
Niet het Concertgebouw-orchest werkte mede met Toonkunst, doch Toonkunst met
het Concertgebouw-orchest. Het onvergelijkelijkste koor der wereld had bij de tweede
zijner drie jaarlijksche uitvoeringen niets te zingen dan eene groote honderd maten
en de rest van den avond heeft men mogen kijken naar de statige en uitgelezen rijen
der zangeressen en zangers. De winst was de Tweede van Mahler. Het verlies een
koorwerk. En is er evenredigheid tusschen winst en verlies? Geenszins. Wanneer
het Concertgebouw zijne zaken naar behooren waarnam, zou de symphonie bij de
Naamlooze Vennootschap zijn gespeeld. Wanneer de zaken der Maatschappij goed
behartigd werden, had men daar een koorwerk in studie genomen. De schuld van het
oude liedje: Mengelberg, aan het hoofd staande bij beide instellingen, heeft geen tijd.
Het geval heeft echter ditmaal een bijzonder zuren kant. Want een groot deel der
Concertgebouw-abonné's is lid van Toonkunst en in 't Gebouw wordt hun de Tweede
onthouden, welke zij krijgen bij Toonkunst. Zoo betaalt Amsterdam de symphonie
van Mahler dubbel en het koorwerk gaat ons langs den neus. Ik geloof niet, dat de
Tweede van Mahler dat waard is. Ik geloof echter nog minder, dat de besturen der
Naamlooze Vennootschap en van Toonkunst het recht hebben om op die wijze te
sollen met hunne instellingen. Het systeem ‘abonné’ en ‘lid’ laat veel misbruiken
toe, vooral wanneer men gesubsidieerd is, vooral wanneer er geen momenteele
concurrentie bestaat, vooral wanneer men geen artistiek geweten heeft, vooral wanneer
men het met den bloei der muziek zoo nauw niet neemt. Maar dit alles belet niet, dat
wij ons te midden der doodelijkste decadentie bevinden; dat de phenomenale activiteit
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van Mengelberg onze muziek niet alleen den schijn-bloei, maar het geheele bestaan
gaat kosten. Wij herhalen het: Mengelberg, enkel ten gerieve van Frankfort, bracht
niet alleen het Concertgebouw, doch ook Toonkunst in een impasse, die vroeg of
laat moet leiden tot den ondergang van hem en van beide instellingen.
***
Mahlers Tweede Symphonie heeft twee, zeer ongelijke, aangezichten en van de
genegenheid, welke men den meester toedraagt, zal afhangen of men het werk spaart
dan wel koud en zonder wroeging veroordeelt. Want het eene aangezicht, het eerste
en het vijfde deel, twee gigantische projecties, waarvan 't een de harde afgrijselijkheid,
de leegte en het lichtlooze van den dood beschrijft, het andere een Laatste Oordeel
uitbeeldt en de Onsterfelijkheid demonstreert, beiden met een maximum van lawaai
en een minimum van ideeën, met ongelooflijk veel noten en weinig compositie, met
een ontstellende hoeveelheid verlangen en hardnekkigheid, doch zonder bevrediging,
- dit eene aangezicht is leelijk, zeer desillusioneerend.
De tragische doodenmarsch heeft een prachtig hoofdthema, opbruisend en
voortstuwend langs eindelooze verten, strak en wijd van lijn, onafzienbaar van
beweging; de donkere klanken stuiven op als schimmen; de muziek bonst in den
grauwen nacht, zij is hard, opstandig; zij is onvermurwbaar. Er moet echter terwille
van den ‘vorm’, welke hier met enkele vrijheden de ‘klassieke’ bleef, een contrast
verschijnen, de traditioneele lichtstraal in de duisternis. En zoo wordt het ‘tweede
thema’ er met de haren bijgesleept; zoo keert het eerste terug, zonder overgang,
onverklaarbaar, onpsychologisch; ontdaan van zijne fatalistische kracht, van de
voortvarendheid en van de diabolieke suggestie; zoo worden groote brokstukken,
met veronachtzaming der heele ‘tragedie’ letterlijk herhaald; zoo blijft Mahler
doorgaan met die twee tegendeelen goedschiks kwaadschiks aan elkaar te lijmen,
met behulp van onophoudelijke toonladders in gepuncteerde noten, met behulp van
episodes, welke ontleend zijn aan Tristan (een der onaangenaamste Tristan-thema's
speelt daarbij een aanzienlijke rol), aan Verdi's requiem, aan Wagners Feuerzauber,
etc., etc. Hij doolt van een fortissimo regelmatig naar een pianissimo, raakt van een
pianissimo in een fortissimo, neemt ademlooze aanloopen, blijft overal steken op
het critieke moment, tracht dat te maskeeren met oorverdoovende uitbarstingen van
allerlei slagwerk, met fanfares, welke zelfs een slecht opera-componist versmaadt,
met andere en verdere toonladders, met nieuwe reminiscenties. Het resultaat is nihil
en wanneer het werk geen gewichtig ‘programma’ had, een quasi-diepzinnig
programma dat de problemen van dood en leven behandelt, zou niemand aarzelen
om het eene onsamenhangende, onoverzichtelijke, mislukte compositie te noemen.
Met uitzondering van het hoofdthema is al het constructie-materiaal luk-raak
gevonden, gekozen en geordend. Het is vaag en tastend van accent, vlak en primitief
van rythme, droog, hard en ongenuanceerd van kleur.
De finale heeft dezelfde gebreken, maar geeft nog meer teleurstellingen. Want
hier mist men zelfs het houvast van een plastisch hoofdthema. Alles is opgevuld met
fanfares, met koraal-melodieën, lijzig en traag, zonder fantasie bewerkt, hopeloos
van diatoniek: alles talmt; een paar energieke melodieën worden geïntoneerd en doen
niets dan onderweg verongelukken; steeds weer dreunen de fanfares, altijd dezelfde
gebroken mineur of gebroken majeur-accoorden; wanneer de fanfares en de ellenlange,
onbeweeglijke koraal-melodieën zijn uitgeput, worden er weer toonladders
aangedragen in gepuncteerde rythmen en weer nieuwe salvo's opeengehoopt van
tamtam, trommen, pauken, bekkens, triangels. Als de melodie te nuchter, het rythme
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te vierkant, de harmonie te bleek dreigt te worden, is er in het ontzaglijke orchest
altijd wel een trompet te vinden, om er een signaal doorheen te blazen, een hoorn,
een hobo of een ander instrument voor een weinig geriskeerde tegenstem. Wat
regelmatig afgewisseld wordt met geluidsontploffingen van moordende tutti. En
wanneer dit deel behoorde bij eene symphonie, welke niet de pretentie had de
levensraadselen draaglijker te maken (Mahler probeert dit in elke symphonie op eene
andere wijze en het leven is hem nooit dragelijk geworden), wanneer dat geen ‘Laatste
Oordeel’ vertolkte en niet de Onsterfelijkheid demonstreerde (als een krachtproef
van geluid ondertusschen, en met zóóveel inspanning en lawaai, dat het Mahler zelf
moeite schijnt gekost te hebben er in te gelooven), als dat dus een muziek-stuk was
zonder tendenz, dat men waarneemt, zonder het verbluffende en min of meer mystieke,
pralerige en michelangeleske decor, dan blijft er niets van over dan onbehouwen
thema's, kale dorre melodieën, willekeurige groepeeringen, verveling, mislukking.
Om niet te spreken van de grenzelooze megalomanie, en van het naïeve,
onphilosophische, ja onwijze vertrouwen in de macht van het aantal en de macht van
het brute geweld. Het heeft me altijd eene tegenstrijdige eigenaardigheid geleken in
Mahler, dat hij des te meer stoffelijke middelen gebruikt naar mate hij het stoffelijke
wenscht en beweert te ontstijgen. Er bestaan in de kunst geen luidruchtiger Hemelen
en Hiernamaalsen dan de zijne.
Dat is het eene aangezicht.
***
Van inborst was Mahler de geboren dichter der muzikaalste elegieën. Hij kon den
strijd en de ‘problemen’ niet ontwijken, ook al beheerschte hij ze, en al naderde hij
ze, met een Richard Strauss vergeleken van een compositorisch standpunt als dilettant,
maar wanneer de strijd uit was en hij zag vermoeid en melancholisch terug op de
vruchtelooze pogingen, als het eeuwige ignorabimus terugwelde uit de ijdele praal
van dominant-tonica als de moeheid hem vermurwde, de weemoed hem overviel,
als hij dacht aan romantisch-zachte avonden, aan den ‘ouden tijd’ met vredige
menschen en prehistorische menuetten, aan bloemen, aan veel blauwe-bloemen, aan
vogels, aan de rust en de idealiteit (in Zeit und Raum!), van een postillon, van een
postillon-wijsje, dat hij zóó gaarne altijd heeft laten blazen week en ver, in dierbaren
zonneschijn, van de tinnen der aarde, als hij sprookjes overmijmerde uit ‘Des Knaben
Wunderhorn’, die mild zijn in de smart, vergevingsgezind in het leed en steeds simpel,
steeds gevoelig, vooral in de hemelsche vervoeringen, en als Mahler wenschte kind
te zijn (de zielsdrang der echtste romantiek) of oud met veel herinneringen, veel
bezonnenheid en resignatie, onder welke overal de vurige liefde smeult, dan was hij
het zuiverst, het ongedwongenst, 't vruchtbaarst en ook 't goddelijkst zich-zelf, dan
bloeiden de lyriek en de scherts, zonder wrangheid, zonder haat, puur en verheven,
dan ontrezen verrukking en betoovering den klank, ongeforceerd, schoon van gestalte,
schoon van gebaar.
Dat is het andere aangezicht dezer symphonie: de bovenwereldsche liefelijkheid
van het andante, de humoristische, weg-droomende geleidelijkheid van het scherzo,
met zijn zomersch streelende trio-melodie (de postillon!), de adoratie, het ingetogen
leed, en het mystieke verlangen van ‘Urlicht’, divien van welluidendheid en in zijn
eenvoud groot van vergezichten. Als de tijd gewikt en gewogen heeft, zal de tweede
symphonie waarschijnlijk alleen in deze drie deelen blijven voortbestaan.
***
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De uitvoering duurde ongeveer zeven kwartier en stelt de spelers op een nog
zwaardere proef dan den hoorder, die stram wordt van het zitten. Het heele orchest
is echter in uitstekende conditie gebleven tot de laatste noot, wat de grootst mogelijke
lof beteekent voor de trompetters en de hoornisten; hunne partijen rekenen 't minst
met een normaal menschelijk uithoudingsvermogen. Het werk was met de uiterste
zorg ingestudeerd, zoodat de ensemble's, welke onzichtbaar uit de verte gespeeld
worden (hoorns, trompetten, bekkens en groote trom), klopten op de seconde. Mahler
heeft deze passages soms noodeloos gecompliceerd gemaakt (de hooge f van de
hoorn uit de verte, lang-aangehouden, is gewoonweg ridicuul) en de moeite welke
zij kosten beantwoordt absoluut niet aan het effect dat ze ressorteeren. De symphonie
bevat evenwel tientallen plaatsen, waarop dit slaan kan. Daar de tweede harpist
plotseling ongesteld geworden scheen, telde de bezetting slechts één harp (Mahler
zou nauwlijks met zes tevreden zijn geweest) en dit was zonder twijfel een tekort in
de reproductie, waarbij men zich ongaarne neerlegde. De Mahler-symphonieën
worden door Mengelberg over 't algemeen gegeven met te schrale harp-bezetting,
doch één - zij 't dan door force majeure - is voor verschillende fragmenten zeer
ontoereikend. Het zal gedurende de finale steeds eene onoverkomelijke deceptie zijn
om zeven à acht blazers en trom-spelers voortdurend van het orchest naar de corridors,
heen en terug, te zien hollen, nà of vóór gedeelten, waar Mahler door waarlijk
verregaand ordinaire melodieën en combinaties reeds sceptisch genoeg stemt
tegenover zijn Laatste Oordeel. Eerbiedigt men Mahler en heeft men vertrouwen in
zijne toekomst, dan zou er onder het podium een gang gemaakt kunnen worden. Het
is zelfs niet onmogelijk (misschien) om al die stukken ‘uit de verte’ onder het podium
te laten spelen in plaats van op de corridors. Het koor zong met mooie toewijding,
met geloovige overtuiging in de muziek en (de tenors hier en daar uitgezonderd) met
magnifieken klank. Menagé Challa en Meta Reidel waren de solisten op wie
Mengelberg kon bouwen. En Mengelberg zelf heeft gedirigeerd met de ongebreidelste
uitbundigheid, waar de componist hem de kans schonk. Of het noodig is de marschen
in den dirigeer-stoel mee-te-loopen als in een home-trainer, of het noodig is het geraas
er met vuisten in te rameien, dat zal altijd een open vraag blijven. Mengelberg redde
er het werk nergens mee voor het publiek, dat niet meer in de extases raakt van 1915.

Elise Menagé Challa [Liederen van Ruyneman, Voormolen, Ropartz,
Rachmaninov, Moussorgsky en Diepenbrock, Willem Andriessen
solo in Chopin, Ravel en Debussy]
Acht nieuwe liederen.
Twee van Rachmaninoff, waarin l'âme slave met al haar groote, getourmenteerde
verlangens naar geluk, naar den innerlijken vrede, naar de eindeloosheid van een
eeuwigen droom met dezelfde schrijnende oprechtheid der slavische ziel is uitgedrukt.
Meesterstukken van zachte en hartstochtelijke melodie, van overkropte, sidderende
stemmingen, van weenende verrukking.
Daarna twee Tagore-Wijzangen van Dan. Ruyneman, wien de voorspoed naloopt,
- bij de uitgevers en in de concertzaal, want alles wordt hem gedrukt en gezongen
achterna gedragen. En ik wilde, dat hij deze buitenkansen verdiende. Maar zoo coulant
hij dikwijls schrijft in zijn Sonatine, zijn viool-sonate, zijn pianostukjes, zoo
gewrongen berekende hij zijne liederen, welke dateeren van 1915. Bijna alle
tekst-accenten liggen verkeerd, bijna alle intonaties zijn overdreven en alles wat
simpel moet klinken, natuurlijk en rustig, bezonnen in de expressie, is pathetisch,
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bombastisch en rhethorisch verdraaid. Ook in de geforceerde harmoniek kan men
den meditatieven Tagore geen slechteren dienst bewijzen dan hem zóó op muziek
te zetten. Het modernisme heeft Ruyneman nog niet veel goed gedaan.
Toen twee liederen van Alex Voormolen, een ‘chanson arabe’ en het ‘Nous n'irons
plus aux bois’, dat Ingenhoven in herfstachtige en virtuose klank-huiveringen
gecomponeerd heeft voor vierstemmig a-cappella-koor. Voormolen behandelde beide
liederen haast uitsluitend recitativisch. Hij maakte er zorgvuldig en fijn genoteerde
declamaties van, spaarzaam belicht door een paar piano-accoorden. Het werd
impressionisme, dat heel zuinig omspringt met de zingende muziek, heel zuinig met
de kleur en heel zuinig met de teekening.
Verder nog een Soir d'adieu van Guy Ropartz, eene prachtig-gedragen vertolking
der stilte, allengs leeger, zuiverder, dieper, warmer, hoorbaarder. En ten slotte eene
geestige, bekoorlijke, maar zwerfzieke en dikwijls onderbroken ‘Sérénade’ van
Gabriel Grovlez.
Menagé Challa is grandioos van ontroeringen geweest in Rachmaninoff, wiens
‘Goudgolvend korenveld’ en ‘Eigen leed’ zij zong in het Russisch. Tusschen dezen
suggestieven, aangrijpenden Rachmaninoff en Ropartz lag de lacune. Zij gaf
Moussorgski (Un brave en La Reine) dezen keer tè geweldig en tè monumentaal van
dictie. Zij had hier en in de liederen van Ruyneman en Voormolen eene te
onbeheerschte en eentonige neiging om elk geschikt woord te onderstreepen met
dramatische en expressieve accenten, om de medeklinkers te chargeeren alsof zij in
eene groote zaal stond. Haar weelderig geluid hield ook te zelden het evenwicht
tusschen het intieme lied, de kleine ruimte en de exuberante praal der stem. Het
scheen me ook toe, dat ‘Recueillement’ en ‘Puisque l'aube grandit’ van Diepenbrock
nog aanzienlijk geretoucheerd hadden mogen worden.
Menagé Challa is een onzer schitterendste stemmen en in haar timbre, haar kracht
en haar glans slechts te vergelijken met Liesbeth Meissner. Haar ontbreekt niets dan
raffinement (alles wordt al-fresco voorgedragen), eene voortdurende, uiterst waakzame
liefde voor de schoonheid en de volmaaktheid in het detail, in het miniatuur en... de
gewoonte der kleine zaal. Men kon zich dezen avond afvragen of zij verstandig doet
om liederen-zangeres te worden en of de Opera niet eene onwaardeerbare stem aan
haar verliest.
Willem Andriessen begeleidde en trad als solist op met Chopin, Ravel en Debussy.
Ik heb de wonderbaarlijkste, nooit-vermoede en buitengewoon gedurfde
piano-flageoletten van hem gehoord in ‘Nous n'irons plus aux bois’ van Voormolen.
Dat was fantastisch van subtiliteit.

Dr. Richard Strauss [Mozarts Jupiter-symphonie en Strauss' Don
Juan en Eine Alpensinfonie]
Strauss' Mozart-dirigeeren was een zeer beperkt genoegen. Zijn geest, die toch de
geest is van Duitschlands grootsten levenden componist, weerspiegelde Mozart gelijk
de eerste de beste geroutineerde kapelmeester zonder geest hem weerspiegelt. Het
begin-allegro der Jupiter-symphonie verliep met dezelfde gewone oppervlakkigheden,
met datzelfde gemis aan eene superieure atmosfeer in de meestal schertsende en
bekoorlijke melodieën, met diezelfde droge, academische schoolschheid, welke men
sinds jaren her gewoon is en waarbij men zich dus neerlegt. Wanneer men de
dirigenten zoo Mozart ziet spelen zou men wanen, dat niet één moment van
schoonheid, van verwondering of van verrukking Mozart's ziel ooit heeft opgeluisterd.
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Het tweede deel, een tikje transparanter in de omfloerste kleur dan wij het kennen,
droeg geen persoonlijke kenmerken van Strauss en muntte evenmin uit door bijzondere
intensiviteit der amoureuse, nachtelijke stemmingen, noch door eenige andere
opgeroepen poëzieën. Men had verwacht, dat het lyrische temperament van Strauss
hier zou opademen en dat deze onsterflijke verteederingen, deze aanbiddelijke
verliefdheid behalve haar klank ook haar leven zouden krijgen. Doch hij nam ook
het Menuet in de gewone, onbekoorlijke passen, met de bekende door-en-door
burgerlijke accenten. Dus zelfs Strauss heeft zich nooit een Haydn- of Mozart-menuet
gereconstrueerd in 't historisch milieu, in de gebaren van toen en in de precieuse,
voorzichtige, lieve en over-charmante gevoelswereld dier dagen! Het zal natuurlijk
nooit te bewijzen zijn met feiten, maar het is eene psychologische onmogelijkheid,
dat achttiende eeuwsche aristocraten (voor wie deze muziek geschreven werd) ooit
gedanst hebben op zulke onsierlijke, onbuigzame, harde en geborneerde rhythmen.
Elke vierkante centimeter rococo, Louis XV, Louis XVI protesteert tegen die
internationale schoolmeesters-opvatting der musici. Ik had gehoopt, dat de intuïtie
Strauss tenminste dààrvoor behoed zou hebben. De Finale der symphonie kan alleen
vermeld worden om het voortvarende, energieke tempo. Intonaties, welke parallel
liepen met die snelle beweging, heeft men echter niet bespeurd, ook geen afzonderlijke
vurigheid, gloed of schoon enthousiasme. Het bleef wederom bij de noten (niet
bewonderenswaardig overigens van klaarheid of afronding) en het eenige resultaat
na Strauss' Jupiter-symphonie was teleurstelling voor te ongemotiveerde en
hooggespannen verwachtingen.
Hij gaf zijn Don Juan anders dan op het concert van 13 Nov. 1917. Hij stond weer
midden in de muziek en maakte ze actiever en opzweepender. Zijne reproductie
naderde nu dichter die van Mengelberg, al zijn Mengelbergs krachtsontplooiingen
nog steeds driemaal feller en onbedwongener dan de relatieve Straussiaansche
mildheid. In verhouding tot de bijna ononderbroken, kale, primitieve en
ongenuanceerde diatonie, tot het eeuwige, hopeloos-vlakke majeur, in verhouding
ook tot de weinige, schrale gevoelsmodulaties was deze Don Juan me echter reeds
te agressief. Het eindeloos snoevende, pocherige en loswaaiend fanfaronneerende
past in de laatste plaats bij vertellingen van liefdesavonturen. De legendaire Don
Juan verdient dit gemis aan goeden smaak niet. Men kon uit deze vertolking daarom
alleen concludeeren, dat Strauss eene depressie, eene inzinking, welke men heilzaam
mocht achten uit zuiver-aesthetische overwegingen, voorbarig te boven kwam.
Tegen de Alpensymphonie ondervond ik dezelfde gemoedsbezwaren als bij de
eerste uitvoering, die nu twee jaar geleden is. Zij staat tot Strauss' overige werken
als Die Schlacht von Vittoria van Beethoven tot zijne vijfde symphonie. Alle thema's,
waaruit deze muzikale Alpentocht is opgebouwd missen karakter en persoonlijkheid.
Het scenario der bergbeklimming is afgezaagd en onbelangrijk. Van de emoties,
welke deze compositie tracht te wekken, was geen enkele onbekend voordat het werk
geschreven werd. Nieuwe technische problemen worden er noch behandeld noch
opgelost. Rest alleen de instrumentale meesterschap, die inderdaad buitengewoon
virtuoos mag heeten.
En de Dondermachine. Men scheen over de vorige (die meer ratelde) niet tevreden
te zijn en construeerde een nieuwe. Zij lijkt nu op een klein biljart en er wordt op
geranseld met twee reusachtige vilten hamers. Het geluid is dof en somber; het
bespelen van dit instrument schijnt evenwel een beetje belachelijk te zijn. Men lachte
ten minste algemeen bij wat voor Richard Strauss het indrukwekkendste,
aangrijpendste en verpletterendste moment beteekent. Ik begrijp dit lachen niet. Want
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men deelt er slechts door mede, dat men van den meester geen jota begrijpt. Zoo
deze Donder inderdaad belachelijk was - en niet tragisch - dan had niemand mogen
applaudisseeren.

De zaak-Mengelberg
Op ons artikel van 4 Maart heeft Mengelberg tot dusverre geen ander antwoord
gevonden dan een week later zijn portret ter grootte van een pagina en zoo bekoorlijk
mogelijk te laten afdrukken in ‘Het Leven’. Het onderschrift luidt:
In de weken, die het Paaschfeest voorafgaan, culmineert Willem
Mengelberg's g e e s t k r a c h t e l i j k talent in de vermaarde
Toonkunstuitvoering en die der Mattheüs-Passion, prestaties, die onder
de leiding van onzen Concertgebouw-dirigent, grootsche evenementen in
onze muzikale samenleving geworden zijn. De hulde, hem dezer dagen
welgemeend gebracht, is even oprecht als diepgevoeld en wijst niet alleen
op de onverbreekbare banden, welke den Kunstenaar met zijn, talrijke
vriendenschaar geworden, Hollandsch auditorium verbinden, d o c h l e g t
mede het demonstratief getuigenis af, hoe gaarne en
van harte den Meester óók de internationale roem,
met zijn optreden buiten onze landgrenzen verworven,
gegund wordt.
Dat is bijna onverteerbaar, doch schijnt de pretentie te hebben van een geruststellend
communiqué, dat terloops even polemiseert. Wij hebben van die demonstratie niets
gemerkt en wenschen Mengelberg geen geluk met dit onnoozel bulletin. Ons artikel
bevatte betere argumenten dan bekoorlijke portretten. Ook nieuwere. Die
portretten-manoeuvre is even oud en versleten als het dreigement van ‘ons te verlaten’.
Wij schreven reeds, dat alles in het geweer wordt geroepen. Richard Strauss heeft
zich gisteren laten interviewen door het ‘Handelsblad’, niet door een gezaghebbend,
verantwoordelijk criticus, doch door een anoniem journalist. Hij prijst het
Concertgebouw-orchest, wat zijn gewone plicht is, en knoopt daar ongevraagd de
volgende beschouwing aan vast:
Gij Holland, gij Amsterdam speciaal, moogt u gelukkig rekenen, dat gij
Mengelberg als dirigent hebt en gij moet waarlijk niet te boos zijn, als hij
op reis gaat. Een dirigent als hij kàn niet op één plaats blijven; mag niet
steeds zijn eigen orkest dirigeeren, dan wordt hij monomaan; dan slijt hij
af. Een dirigent van beteekenis moet reizen, omdat hij voortdurend moet
leeren; omdat hij frisch moet blijven en elastisch; omdat hij steeds nieuwe
krachten moet verzamelen. Dat gij in Holland zulk een rijk muziekleven
hebt, dankt gij immers aan Mengelberg, die de nieuwe muziek uit alle
landen in uwe concertzalen heeft geïntroduceerd.’
Richard Strauss, die niet geacht mag worden voldoende van de Amsterdamsche
toestanden op de hoogte te zijn, had zich met onze interne muziek-aangelegenheden
liever niet moeten bezighouden. Daar hij evenmin geacht kan worden onpartijdig te
staan tegenover Mengelberg, had stilzwijgen in deze zaak Strauss nog beter gevoegd.
Dat Mengelberg reeds lang ‘monomaan’ is en ‘afslijt’, toonden wij uitvoerig aan.
Het zou meer verheugd hebben, wanneer Strauss ons had overtuigd, dat een dirigent,
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ondanks levenslange reizen, n i e t monomaan wordt en n i e t afslijt. En laat
Mengelberg-zelf eens publiceeren, welke levenswijze hij zich des zomers oplegt,
welke kuren hij ondergaan moet om ‘frisch en elastisch’ te blijven!
Strauss behoeft Mengelberg ter wille van hunne wederzijdsche vriendschappen
en wegens de zeer hooge honoraria, die het Concertgebouw uitkeert aan den componist
der Alpensymphonie, zijn steun niet te onthouden; dat zou bijna ondankbaar zijn.
Doch hoewel de uitlating van Strauss geen verdere waarde bezit dan de persoonlijke
opinie van een vreemdeling, vermelden wij nogmaals met klem, dat wij onze actie
niet voeren tegen h e t r e i z e n van den heer Mengelberg, of hij daar monomaan
van wordt of niet. Wij ageeren tegen de onverdedigbare wijze, waarop hij geheel
Nederland heeft gemaakt tot eene dependance van Frankfort en hier alles regelt (of
dood laat loopen) niet vanuit een Amsterdamschen, doch vanuit een Frankfortschen
gezichtshoek. Dit gaat alle redelijkheid te buiten. Laat hij 't volgend seizoen Frankfort
eens ‘eischen gaan stellen’ in plaats van Amsterdam. Heeft men er ooit van gehoord,
dat de Frankfortsche concertinstelling noodlijdend was? Laat hij dan Frankfort eens
schatplichtig maken aan zijne tiende-penningen.
De methode, waarmee Mengelberg zijne verdediging doet voeren, schijnt er op te
wijzen, dat voor hem het geheele geval niets is dan eene quaestie van particuliere
financiën. Er dook ten minste nog geen enkel argument op, dat den onhoudbaren
toestand kon verdedigen. Men blijkt alleen uiterst bezorgd om hem te bestendigen.
En hij is dan ook ongehoord voordeelig voor den betrokken persoon.

Een dom mensch
Ary Belinfante schrijft in zijn Muziekpaedagogisch Maandblad van 15 Maart, met
den titel ‘Een kenner van Fransche muziek?’ o.m. dit:
‘Doch wordt het niet tragi-comisch als de illustre Matthijs Vermeulen in
hetzelfde verslag - en waar het een voortbrengsel der Fransche muziek
betreft zijn absoluut gemis aan “ooren” demonstreert.
Hoor wat hij verder zegt: “Stel u dus voor hoe Debussy's Minstrels klonken,
die een Verlaine carolovingisch zou hebben kunnen noemen, de antieke
minstrels, jongleerend met scherts, met teederheden, met elegiën en weer
met scherts, alles miniatuur en zóó ongelooflijk moeilijk te realiseeren in
dat kleine en luchtige miniatuurkader.”
Wat wil nu ongelukkigerwijs het geval, de “litteraire” Matthijs Vermeulen
hoort niet wat de muziek hem te vertellen heeft, doch fantaseert op den
titel voort: “Minstrels”, zoo denkt hij, dat zullen de minstreels zijn, de
middeleeuwsche ridderlijke zangers, de makkers der Troubadours. Had
hij echter maar eenigermate ooren om muziek te hooren, dan zou het
dwaas-burleske van dit stukje, afgewisseld door het geëxalteerd gevoelige,
de typische trommel-imitaties en de exotisch-koppige herhaling van een
zelfde motief hem gezegd hebben, dat hier onmogelijk een teekening der
middeleeuwsche minstreelen, der “carolovingische” - d.w.z. uit den tijd
van Karel den Groote en zijn opvolgers - kon bedoeld zijn.
Allicht zou de “litteraire” Matthijs Vermeulen dan bedacht hebben, dat
“Minstrels” geen Fransch woord is, doch dat dit “ménestrels” luidt, zou
dan allicht bedacht hebben, dat Minstrels een Engelsch woord is en....
negerzangers beteekent.’
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Onze muziek wordt voor een gedeelte geregeerd door domheidsmacht en kwade
trouw. Het is ook niet de eerste keer, dat Ary Belinfante een pagina aan mij wijdt
van zijn pover maandschrift. Doch hij heeft het zelden zoo bont gemaakt als dezen
keer en in de flauwe hoop, dat vechten tegen domheidsmacht en kwade trouw niet
heelemaal tegen de bierkaai is, copieer ik dit stukje uit We b s t e r 's I n t e r n a t i o n a l
Dictionary of the English Language:
M i n ' s t r e l . In the Middle Age, one of an order of men who subsisted
by the arts of poetry and music, and sang verses to the accompaniment of
a harp or other instrument; in modern times, a poet; a band; a singer and
harper; a musician.
Het is de eerste en de laatste keer, dat ik nota neem van zulke geborneerde intellecten
als de heer Ary Belinfante er een bezit.

Hollandsch Strijkkwartet [Dirk Schäfer, Piano-quintet op. 5 en
Strijkkwartet in cis]
De uiterlijke verschijning van Dirk Schäfer had eene radicale gedaanteverwisseling
ondergaan. Wij kenden hem nog slechts negatief. Teruggetrokken en afwezig in zijne
gansche gestalte, zonder zichtbare energie of geestdrift, met doode oogen en een
dood gelaat speelde hij alle meesters en alle ontroeringen; de concertzaal werd gezet
in schemer-licht en de pianist zat roerloos voor zijn instrument met mediummieke
verwachtingen. Dit alles nu had hij afgelegd als een costuum. Hij scheen getreden
te zijn in een ander en vroolijker leven, alsof hij een schimmenrijk verlaten had. Hij
speelde met optimistische, krachtige gebaren en het gelaat straalde van een
onbelemmerd en voortvarend enthousiasme, hij scheen de jeugd en de illusies
herwonnen te hebben. En zij beviel hem niet kwaad deze zielsgesteldheid.
Zoo speelde hij met het Hollandsche Strijkkwartet voor eene stampvolle en
hel-verlichte zaal zijn Piano-quintet opus 5. Het is een werk met pompeuse passies,
met veel klaterend décor, met een overdadig romantisch geruisch, met veel pathetische
ontboezemingen en een onophoudelijken roes van gemakkelijke en rhetorische
melodieën. Wij behoefden ons slechts te herinnneren, dat 't een jeugd-werk is, gemaakt
met een groot zelfbewustzijn, met een absolute technische bekwaamheid, niet hoog
geïntoneerd, maar overal voldragen, overal doeltreffend en steeds zeker van zijn
effect. Men kan dan constateeren, dat er sinds 't schrijven van dit Piano-quintet veel
veranderd is in onzen smaak, in onze muziek en vooral in Schäfer-zelf. Men kan dan
ook constateeren, dat dit stuk, spelend in een ruime en bewogen wereld, spelend in
wat men opera-situaties zou kunnen noemen, buitengewoon talentvol is en veel
beloofde, wat het weinig-goedertieren lot tot dusverre niet heeft willen vervullen.
Doch het lot is slechts zelden goedertieren.
Men heeft Schäfer uitbundige ovaties gebracht. Ook bij zijn diametraal
tegenovergestelde kwartet in cis-klein, dat hier besproken werd na de Arnhemsche
première in Januari, is hij op het podium geroepen. Zoo was dit concert een
Schäfer-avond en een Schäfer-triomf, welke door het Hollandsche Strijkkwartet werd
ingeleid met opus 125 No. 1 van Schubert, uitnoodigende zangerige en dierbare
muziek.

[Diepenbrock versus Röntgen - Enrico Bossi]
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Diepenbrock leidde de eerste helft van het programma. Als Messchaert te elfder ure
niet ongesteld was geworden, zou men een cyclus van v e e r t i e n Bredero-liederen
gehoord hebben, gecomponeerd door Julius Röntgen. Aan den vleugel zou de
componist gezeten hebben. Het orchest had mogen toezien. De serie ware slechts
afgewisseld met eene suite van Oud-Hollandsche dansen, gemakkelijk en
overzichtelijk geïnstrumenteerd, een kinderlijk en hanteerbaar partituurtje onder
leiding van Mengelberg. En in de annalen van het Concertgebouw had dan deze
uitvoering opgeteekend mogen worden als een proeve van Mengelberg's
‘geestkrachtelijk’ talent gedurende de Paaschweek, welke (voor de muziek) dezen
Donderdag begonnen is. Men ziet, hoe men die Paaschweek niet moet overdrijven
noch de geestkrachtelijkheid.
Maar Messchaert zong niet en de 14 Bredero-liederen, welke eigenlijk in de kleine
zaal thuis hooren, werden vervangen door het ‘Konzertstück’ voor orgel en orchest
van Enrico Bossi, met Louis Robert als solist. Het is een lange compositie op een
schraal thema, dat naar de wijze van César Franck wordt afgesponnen, doch zonder
diens instinct voor poëzie, zonder diens phantasie, vindingrijkdom en bloeiende
techniek. Het vermoeide en men raakte uitgeput. Zoo was dit programma, in zijn
opzet en in zijn wijziging, een model van middelpunt-vliedende onevenwichtigheden
en het leek onmogelijk hij 't einde der uitvoering het begin te herdenken. Wat gespaard
werd door Röntgen, verstikte onder de emanaties van Bossi, die zijn schraal motief
met een wonderbaarlijke hardnekigheid in onze hoofden heeft willen stampen.
Toch bleef de antithese Diepenbrock-Röntgen gesteld: aan den eenen kant de
dichter van droomen, de visionair, de schepper van kleuren en ontroeringen, de
meester der irreëele werelden, de kunstenaar; aan den anderen kant de geroutineerde
handwerkman, achtenswaardig componist, de vertegenwoordiger van het gezond
verstand en der schoolsche wijsheid, die nooit een vermoeden kende, dat de muziek
verder reikt dan de noten. Eenerzijds de aristocraat van gebaar, van geest, van
techniek, van gedachten en gevoelens, anderzijds het volmaakste type van den
bourgeois satisfait, naïef en ongeëvenaard in zijn bekrompenheid, betrekkelijk en
begrensd in al zijn hoedanigheden. Wij leven wel onder een zaligen muzikalen
godsvrede en in een heerlijk Aardsch-Paradijs. Het moet daarom vermeld worden,
dat de leeuw Diepenbrock geestdriftig is toegejuicht, maar dat ook het schaap Röntgen
herhaalde malen werd teruggeroepen. Wat mij zonderling te moede stemde. Want
ik kon niet wennen aan de paring van zulke exorbitante onevenredigheden.
Diepenbrock dirigeerde zijne ouverture van ‘De Vogels’, het ‘Lied van de Hop’
(waarin Van Tulder met succes de zeer zware tenorpartij zong) en de Marsyas-muziek.
Wat mij Marsyas dierbaar en onvergetelijk maakte, de warme zomerweelde, de
atmosfeer van alles overschijnende zon, de universeele zangerigheid, de overal
opruischende bezieling, vind ik in het middendeel van De Vogels terug, ruimer,
meesterlijker, krachtiger, nieuwer, nòg overstelpender, nòg suggestiever, en ook
gezongen in een langademiger lyriek van weidschere en breeder golvende periodes.
Mengelberg interesseert zich de laatste maanden voor verschillende Nederlandsche
componisten, wier partituren zeer overzichtelijk zijn. Hij moet langzaamaan een stap
verder gaan en nu deze ter hand nemen. Het is te luxueus om ook plaatsvervangers
te stellen gedurende zijne eigen aanwezigheid.

Toonkunst: De Matthäus-Passion
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Het tekstboekje bevatte ditmaal een verdediging van de wijze, waarop de
Matthäus-Passion wordt uitgevoerd. Er bestaat eene strooming, hier en in Duitschland
om het Lijdens-oratorium historisch en liturgisch zooveel mogelijk te restaureeren,
het werk terug te brengen naar de kerk, waarvoor het geschreven is, en het te vertolken
in ongeveer dezelfde orchestrale proporties, welke ten tijde van Bach gebruikelijk
waren, dus met een kleiner koor, een kleiner en anders bezet orchest. Dat Toonkunst
en Mengelberg van dit idee niet willen hooren en dat hun advocaat Curt Rudolf
Mengelberg zich inspant om dien theorieën den toegang te versperren, spreekt vanzelf.
Eene natuur-getrouwe en gechristianiseerde reconstructie van ‘Die Matthäus-Passion’
strookt van alle dingen 't minst met Mengelberg's temperament, het strookt niet met
den luister van Toonkunst, welke zelfs in dit werk wereldsch blijft, hoewel 't gansche
koor zich in den rouw steekt; het strookt nog minder met de financieele belangen
der zeer duur beheerde Amsterdamsche Afdeeling, welke met de jaarlijksche reprises
van het oratorium een deficit zijner andere concerten schijnt te moeten vermijden.
Men zegt dit ten minste. En al zou de Matthäus-Passion geen voorzorgsmaatregel
zijn tegen een kastekort, de inkomsten, welke ze oplevert, zijn niet te versmaden.
Men kan ze om-en-om schatten op f 10.000. Hemel en aarde zullen daarom bewogen
moeten worden vóór men er aan denkt tot de traditie terug te keeren en ik wensch
‘Het Handelsblad’, dat de reconstructie-strooming een oogenblik verdedigd heeft,
veel dapperheid en veel uithoudingsvermogen.
Het werk heeft zijne bewonderaars, die leven in eene geheel andere wereld van
gevoel en van muziek dan ik en het is mogelijk, dat hunne ideaalste wenschen eerst
in vervulling zouden gaan, wanneer het laatste restje vreugde, zonnigheid, uiterlijke
sier, en boeiend leven, verloren ging. Ik vraag slechts wanneer die fanatieke
bewonderaars aan Mengelberg en Toonkunst den eisch zullen stellen om 't vereerde
werk voortaan te geven zonder coupures, met alle da-capos gelijk ze voorgeschreven
werden door den componist. Want het mag niet geoorloofd zijn, lijkt mij toe, om
van een werk, dat men zóó bemint, o n g e v e e r é é n d e r d e g e d e e l t e te
schrappen. Bij dien eisch wensch ik hun nog méér dapperheid en
uithoudingsvermogen, ofschoon zij van langdradigheid en verveling in de muziek
een geheel andere voorstelling hebben dan ik. Het zou echter de moeite eener
proefneming waard zijn om uit te maken of er menschen zijn, die eene
Matthäus-Passion zonder coupures verdragen kunnen. Zij zou ongeveer vijf uren
duren, hetgeen niet abnormaal is. Er bestaan Wagner-drama's, waarbij men nog langer
gevangen zit.
De uitvoering verschilde niet aanzienlijk met die van vorige jaren. Het koor was
't zwakst bij de monumentale inleiding, doch herstelde zich en zong het overige bijna
zonder uitzondering met mooien klank en veel virtuositeit van voordracht. Het
jongenskoor van Den Hertog schijnt eene periode van inzinking te beleven; het klonk
hard, droog, ongevoelig en onzeker. Ik weet niet of het eene noviteit is om de jongens
met orgel te stemmen, doch de orgelstem kwam ongemotiveerd en storend naar
voren. De vroegere trompet, die afgeschaft werd, is verre te verkiezen boven de met
één vinger bespeelde koningin der instrumenten want de trompet blijft in ieder geval
eene individualiteit.
Sinds lang hoorde men bij Toonkunst niet zulk een voortreffelijken Evangelist als
Carl Erb. Bel-canto is zijn fort niet (de tenor-aria telde vele bedenkelijke momenten),
doch zijn reciet en vooral de dramatische fragmenten van het verhaal, werden
voorgedragen met eene uitstekende stembeheersching, met verscheidenheid en
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dikwijls met een grooten rijkdom van expressie. De klank doet denken aan Urlus in
zijn laatste jaren.
Meta Reidel, die mevr. De Haan verving, is nog lang niet tegen de alt-partij
opgewassen. Zij intoneerde alles weifelend, hare voordracht is ongestileerd en zij
heeft haar gewone huilerige en quasi-smartelijke accent niet alleen geen oogenblik
verlaten, doch zelfs afzonderlijk aangedikt. Tot de eentonigheid van het geheel, welke
soms bijna onverdraaglijk werd, heeft zij belangrijk bijgedragen. Voor zij de partij
technisch beheerscht zal zij nog enkele jaren studies moeten doon. Het is geen
bezwaar, dat zij ze opvatte als een zestigjarige dame, - dit kan afgeleerd worden.
Thom Denijs zong den Christus op zijne gewone manier, met een mooi timbre in
het piano, doch ondanks alle zalving en alle gerektheid nergens overtuigend i n het
goddelijke of bovenmenschelijke. Ik geloof dat hem daarvoor in de eerste plaats eene
rustige ongedwongen hoogte ontbreekt en verder een nobel forte. Hendrik Koning
gaf de kleine baspartijen over 't algemeen in goede en juiste karakteristieken en met
zeer reëele opvattingen der verschillende rollen. Krüger en Blanchard speelden hunne
droomerige en diviene oboi-d'amore, Willeke zijn melancholisch mijmerende fluit
en als dit trio er niet was zou de Matthäus-Passion voor mij de helft harer
aantrekkelijkheid verliezen. Hendrik Rijnbergen had den viool-solo overgenomen
van Louis Zimmermann. Evert Cornelis zat wederom aan het clavecimbel (zijne
partij in de tenor-aria trad pittoresk op den voorgrond). Hendriks had de orgelpartij,
het Concertgebouw-orchest vervulde met een onwaardeerbare toewijding zijne lange
en monotone taak, welke zóó dikwijls slechts bestaat in plichtsgetrouw opgeslokt
worden door de koor-massa's.
Daar is een soliste, die ik met bijzondere vereering herdenken wil. Zij leek mij de
eenige, die aan 't werk ten volle, met hart en ziel, was overgegeven, zij leek de eenige,
die zong met een kinderlijk en heerlijk geloof, en de eenige was zij, die de souvereine
schoonheid schonk, omdat zij haar hart en haar ziel uitzong. Het was mevr.
Noordewier-Reddingius, die zichzelve in liefde, innigheid en ondoofbare jeugd heeft
overtroffen.

Amsterdamsch a-cappella-koor [De opvattingen van Anton
Averkamp]
Het is (misschien) de eerste keer, dat Anton Averkamp een Goede-Vrijdag-concert
gaf zonder solist. Een solist zong steeds nummers, welke met de middeleeuwsche
schoonheid en haar anti-individualistisch karakter niet konden harmoniëeren. Dit
was, behalve het orgel, 't voornaamste bezwaar tegen een misbruik, dat ik Averkamp
dikwijls onder 't oog bracht. 't Is nu verbeterd en de kerk was even vol als andere
jaren. Want de wensch naar solisten, welken ook het Concertgebouwbestuur zijn
publiek gaarne toedicht, is slechts zeer betrekkelijk. De wensch naar muziek is veel
grooter.
Averkamp bleef overigens geheel dezelfde. Terwijl de moderne wetenschap hoe
langer hoe meer de overtuiging raakte toegedaan, dat de notenwaarden der antieke
muziek minstens tweemaal korter moeten gedacht worden, terwijl ook de intuïtie
zegt, dat men de kunst der renaissance nooit zwevend genoeg, nooit te soepel, nooit
te fragiel, te aetherisch kan concipieeren en dat hare voordracht even vurig bewogen
moet zijn door de phantasie als hare structuur is, vertolkt Averkamp ze in hoofdzaak
nog met de oude tempi en met de traditioneele onbewogenheid. Hoe dit geheel in
tegenspraak is met den geest der renaissance, met de zielsgesteldheid van de
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tijdgenooten dier componisten, van de geestelijke zoowel als van de wereldlijke
vertegenwoordigers der jaren 1450-1600, welke deze muziek opriepen, steunden en
bewonderden, let Averkamp niet. Het lijkt hem van meer gewicht, dat de muziek
nergens in tegenspraak komt met zijn eigen temperament. Maar men zou hem bij elk
stuk, dat hij zijn zangers laat voordragen, eene bladzijde van Ranke, Burckhardt,
Pastor voor oogen willen houden (daargelaten kroniek- en romanschrijvers), om hem
te bewijzen, dat de menschen der renaissance onmogelijk zóó gevoeld kunnen hebben.
Men herinnere zich n.l., dat de composities dier eeuw geen van alle voordrachtsteekens
of tempo-aanwijzingen bevatten en dat alles vrij en naar believen gereconstrueerd
wordt. Averkamp krijgt op dit gebied zelden juiste invallen. Hij intoneert van Tristis
est anima mea usque ad mortem (bedroefd is mijne ziel tot den dood) pianissimo de
twee eerste woorden; bij de overige maakt hij zijn gebruikelijk crescendo, dat hier
noch in muzikaal, noch in expressief en ook niet van uit den tekst verdedigd kan
worden. Bijna elk stuk gaf aanleiding tot dergelijke opmerkingen.
Van de Ronde Luthersche Kerk heeft Averkamp nog geen afstand kunnen doen.
Wanneer hem de kille, gekalkte ruimte, welke door het matglas gezet wordt in een
benevelend en koud aquarium-licht, voldoende schijnt overeen te stemmen met de
psyche der contrapunctisten - of met zijn eigen psyche - dan begrijp ik toch niet hoe
hij genoegen kan nemen met de drukke en lawaaierige omgeving, waarin het gebouw
ligt. Onder de prachtige, stille, bovenaardsche slot-accoorden van Ingegneri's Tristis
est, schitterend en indrukwekkend gezongen, ratelde buiten een zware sleeperswagen
voorbij. En juist bij de laatste noot van Palestrina's Nos autem gloriari, na de woorden
‘per quem salvati et liberati sumus’ - ‘door wien wij gered en bevrijd zijn’ riep buiten
een koopman ‘Vodde! Vodde!’ Men behoeft geen Maeterlinck te zijn om bij die
buitenwereldsche stemmen te vervallen tot diabolieke overpeinzingen.
Er werd uitstekend gezongen uit de talrijke werken van ongeveer tien componisten.
Maar alles bleef te veel in Averkamp's vaag-piëtistisch gevoel. Wanneer één
hedendaagsch auteur zoo eentonig waagde te schrijven als men volgens Averkamp's
opvattingen deze 10 gezamenlijke auteurs uit verschillende hoeken van Europa zou
verwijten gedaan te hebben, dan verklaarde men hem voor een zeer vervelend
componist. Maar het lag niet aan de 10. Nochtans waren er verscheidene
merkwaardige momenten, tot welke vooral gerekend moet worden het motet Timor
et tremor (vrees en schrik) van Orlando Lasso met zijn panisch begin en zijn
grootsch-betrouwend slot.

[De paasch-matinée van Het Concertgebouw]
De twee solisten der Paasch-matinée zijn er niet in geslaagd ons van hun talent te
overtuigen. Mej. Rens Erkelens, die eene aria voordroeg van Rossi en het bekende
‘Danza, danza’ van Durante, zong zeer ongelijkmatig, in een bleek en banaal timbre,
met een onvoldoende techniek. Het is weer opnieuw gebleken, dat een land
gesubsidieerde muziekscholen en honderden ongediplomeerde ‘zangleeraars’ kan
tellen, zonder dat een alt gelijk deze, die wat aanleg en materiaal betreft in gunstige
condities verkeert, dragelijk wordt afgericht.
De heer August Bruinier, lid van het orchest, speelde het viool-concert van Max
Bruch. Hij had alle zelfbeheersching verloren en zijne linkerhand was even onvast
als zijne rechter. De eerste helft van het adagio werd tremolando voorgedragen zonder
dat de solist zijn trillenden arm kon bedwingen. (Een classicus zou gezegd hebben:
dat is de noodlottige invloed van het moderne orchest-tremolo). De geheele vertolking
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had nergens de minste persoonlijke verdienste, slordigheden waren niet van de lucht
en alles was even zielig om naar te luisteren. Ook het samenspel schommelde
voortdurend en de heer Dopper deed geen pogingen om tot een beter evenwicht te
geraken. Dat August Bruinier techniek heeft, bewijst zijn lidmaatschap van het
Concertgebouw-orchest, wat hij na zijn optreden maar rustig en tevreden moet
aanhouden, zonder zucht naar nieuwe avonturen.
Het is treurig, dat eene instelling welke zich gaarne een der eerste van Europa laat
noemen, hare matinées van jonge kunstenaars stelselmatig zoo organiseert, dat men
ons land van alle jeugdig talent ontbloot zou achten.
De tweede helft van het concert was eene verkapte uitvoering der ‘Vereeniging
tot verbetering van den Volkszang’ en werd gedirigeerd door H.J. den Hertog. De
zeshonderd jongens en meisjes waren ondanks de verlengde broodkaart, ondanks
den zomertijd, aanwezig en zongen twee Valerius-liederen met intonaties van groote
menschen alsof zij opgeleid werden voor het koor van Toonkunst. Dat die voordracht
der kinderen in dit milieu gemaakt klinkt en allesbehalve volmaakt, spreekt vanzelf.
De rest ging natuurlijker en gezonder. Dat waren ‘De zeven boeven’ en ‘De Wilgen’
van Cornelis Dopper, ‘Zingeling’ van Den Hertog. De stukjes van Dopper zijn
humoristisch bedoeld en behooren tot de kunst der concerten van Schinkelhaven en
Tolhuistuin. De melodie is ordinair en goedkoop, de koddigheden bestaan uit
grimassen van slagwerk, xylophoon en tuba, die eene koe voorstelt. Ik betwijfel of
men met dat soort van laag-bij-de-grondsche, grove geestigheid, die er duimen dik
bovenop ligt, den volkszang verbetert, want de sentimenten, waarop de doorsnee-revue
en operette speculeert, zijn van hooger orde. Het is onbetwistbaar, dat zij niet thuis
hooren op abonnements-concerten van het Concertgebouw. Zingeling van Den Hertog
is voortreffelijker en niet gebaseerd op inferieure effecten; een licht, zonnig
zomerstukje met veel kleuren en melodieuse hoedanigheden van Mahler (Derde
symphonie), kinderlijk en zangerig. Het maakte naast Dopper een uitstekenden indruk,
al zal 't bij de meesterwerken der toonkunst in hunne verschillende graden nooit
acclimatiseeren. Maar ook Den Hertog weet dit wel en bestemde het voor verbetering
van den volkszang. Alles leek erg op een familie-onder-onsje. Mevrouw Dopper
zong bij Zingeling een solo en bleef verloren zoowel in het orchest als in het koor.
Den Hertog dirigeerde met bravour, doch ik kan hem in dit opzicht niet als vakman
beschouwen. Dit spijt mij nog meer voor 't Concertgebouw dan voor Den Hertog.
De abonné's waren in grooten getale weggebleven, hoewel 't vrij vol was, en ik
behoef niemand te bewijzen, dat zulke uitvoeringen niet in overeenstemming zijn
met de reputatie van het Concertgebouw.

Het Tooneel: Faust (Paleis voor Volksvlijt)
[volgt op de recensie door toneelcriticus J.C. Schröder (ps.
Barbarossa)]
De muziek
De stemmen van mevrouw Royaards, van Hubert Laroche, van Elias van Praag, van
Oscar Tourniaire, kunnen buitengewone verdienste bezitten voor het tooneel zonder
bruikbaar te zijn voor de muziek. En wie geen besef heeft van ‘een kwart rust’, van
‘een terts-interval’, van ‘toonshoogte’, al wordt hij door een gansch orchest begeleid,
zal ‘De koning van Thule’, het liedje van de vloo, het liedje van Brander, van den
bedelaar, slechts parodistisch kunnen voordragen. Dit is de voornaamste reden,
waarom Royaards' Faust-voorstelling aan de muziek slechts schamele eer bewees,
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hoewel kosten niet gespaard zijn. Daarom droeg de muziek ook zóó weinig bij tot
de stemming en de waarde der opvoering.
Diepenbrock had een strijkkwintet tot zijn beschikking, een trompet, een hoorn,
twee fluiten, een clarinet, een basclarinet, een hobo, slagwerk, - en hiermee zou wel
het prachtig Faust-partituurtje te componeeren zijn, dat ondanks Radziwill, Spohr,
Berlioz, Wagner, Boïto, Bungert, Gounod, (allen Faust-componisten), nog steeds
ontbreekt. Het leek me echter toe, dat het hem aan tijd ontbroken heeft. In dubbelen
zin. Tijd om de noten te vinden en te schrijven en tijd in den duur der opvoering,
welke zonder muziek reeds lang genoeg is.
Ik heb in deze Faust-compositie Diepenbrock's persoonlijken, curieusen,
romantischen en vindingrijken geest bijna voortdurend gemist en zou ook geen
tafereel kunnen citeeren, 't zij de Hemel met zijn opstijgend
gebroken-dur-accoord-thema, 't zij de boerendans met 't refrein van ‘Hei 't was in de
Mei’, 't zij 't Soldatenkoor, met het alledaagsche signaal en de melodie der
krijgslieden, welke scheen te verongelukken, 't zij de Kerk-scène, onverklaarbaar
ingeleid door eene trompet-fanfare, met den Dies Irae in het Gregoriaansch en met
het raadselachtige naspel, 't zij de gevangenis-scène, onhoorbaar begeleid,
(overschreeuwd), geen enkel tafereel, waar zijne muziek de waarde krijgt, en de rol
speelt, welke men van dezen meester verwachtte. Uitgezonderd het Paaschlied, dat
sereen klonk, rustig en mooi, gezongen door eminente zangeressen. En misschien
uitgezonderd (doch ik twijfel er aan), de liederen, welke door ‘onbruikbare’ stemmen
dermate werden misvormd, dat zij nauwlijks te herkennen waren.
Het kan echter niet anders of de tijd, in twee opzichten, draagt de schuld van deze
muzikale Faust-illustratie, welke eene mislukking moet heeten. Het zou uitstekend
zijn, wanneer Diepenbrock deze compositie als een voorstudie beschouwde en voor
de opvoeringen, welke, na deze lente, in het najaar zullen komen, zich kalm en zonder
overhaasting aan het werk zette. Want de Faust schreeuwt, ondanks alle componisten,
nog steeds om eene muziek, welke met de hedendaagsche opvatting van de rol der
toonkunst in overeenstemming is.

Belgische meesters (Concertgebouw, kleine zaal) [Guillaume Lekeu
en Joseph Jongen]
Het eerste concert der serie, welke de kunstkring ‘O p e n We g e n ’ organiseert van
Belgische meesters, vond gistermiddag plaats voor een gehoor, dat bijna uitsluitend
bestond uit hedendaagsche schilders. Men heeft mij dus wederom verzocht de
bezwaren te ontvouwen tegen de decoratieve eigenaardigheden der kleine zaal. En
dezen middag in het gemengde licht van zon en electriciteit leek het wel héél erg.
De complete afwezigheid van stemming was eene foltering voor de ziel van elk
normaal mensch.
Het programma, uitgevoerd door Evert Cornelis, Hendrik Rijnbergen, Marix
Loevensohn en Ferd. Helmann, ging niet boven de verwachtingen. Het piano-kwartet
van Guillaume Lekeu werd dezen winter nog hier gespeeld door het Haagsche
Strijkkwartet en Henriëtte Roll, terwijl wij van Joseph Jongen genoeg kennen om
hem niet zoo hoog te waardeeren als de woordvoerder der muzikale afdeeling van
‘Open Wegen’, de heer Loevensohn, die voor dit concert een breedvoerige toelichting
samenstelde, waarin hij schrijft over Lekeu, Jongen - en zich zelf.
Men had in ieder geval niet moeten beginnen met Jongen's trio (piano, viool en
violoncel), langdradig jeugdwerk, dat misschien interessant had kunnen worden,
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wanneer de auteur zijne gewaarwordingen geuit had in een tienmaal gedrongener
bestek. Van zijn kwartet (piano, viool, alt, violoncel) kon ik wegens Faust slechts de
twee eerste deelen en een stuk van het adagio hooren. Het is opgewekte, enthousiaste
muziek, wijd uitgesponnen, knap geschreven, met veel klassieke allures, zonder
merkbare persoonlijke contours en met accenten, die nergens geconcentreerd genoeg
zijn om te overmeesteren. Maar het is niet vervelend, gelijk zijn trio.
De spelers, die ieder hun individueelen aard en verdienste hebben, vormden geen
onfeilbaar ensemble! Er viel echter op te merken, dat Ferd. Helmann, attaque der
tweede violen van het Concertgebouworkest, de beste altist is, die men gedurende
de laatste jaren hier hoorde. Hij bespeelt zijne viola in een viriel, bronzen, boeiend
timbre en met eene techniek, welke die van verschillende beroepsaltisten overtreft.
Er is zulk een gebrek aan noemenswaardige altisten, dat men hem den raad zou willen
geven zich hoofdzakelijk aan dit instrument te geven.

Canivez - Cornelis [Debussy gestorven - zijn Violoncel-sonate]
Van Beethoven wordt steeds vermeld, dat hij stierf tijdens een zwaar onweer, van
Debussy zal voortaan verhaald worden, dat hij stierf terwijl het Duitsche kanon de
blinde bommen wierp naar Parijs, dat hij stierf tijdens den gruwelijken,
mannenmoordenden slag, die beslissen moest over zijn land. Zoo ging hij naar het
schimmenrijk te midden van den wreedsten Dies Irae, zoo scheidde hij uit het zelden
gelukkige leven, zoo dacht hij zijne laatste gedachte, te midden der worsteling en
onzeker van de toekomst.
Slechts met het oog naar de toekomst kan de groote hernieuwer, die in elke soort
muziek, - het lied, het drama, de orchest-compositie, de piano, de sonate, de
a-cappella-zang - nieuwe schoonheid en nieuwe vormen geschapen heeft, waardig
herdacht worden. Hij ondernam niets, in geen enkel onderdeel zijner kunst, of het
gaf perspectieven naar eene onvermoede en onbekende wereld, welke hij ons achterliet
als erfdeel. En ik zal trachten, die herdenking hem binnenkort zoo goed mogelijk te
wijden.
Dat alles phantastisch nieuw is, wat Debussy ontwierp toonen nog de laatste
werken, welke hij kort voor zijn dood schreef. Want stel u slechts voor, hoe ieder
componist ter wereld, wie ook, eene violoncel-sonate zou concipieeren, of
concipieerde, en vergelijk ze met die van Debussy, waar elke maat aanwijst, hoe een
geniale geest bij een zoo ouderwetsche combinatie als piano en cello, droomen en
wonderen dicht, mogelijkheden opent.
Dat het werk behalve nieuw, ook van een overweldigende, ontroerende schoonheid
is, hoorde ik nooit beter dan gisteravond van Canivez en Evert Cornelis, die het
speelden met zulk een doordringend accent, en zoo rijk onderverdeelde emoties, dat
men de muziek nauwelijks terugkende. Maar Canivez leek me ook wel herboren,
licht en zeker en van binnen uit en bezield en met kennis der ontroeringen gelijk hij
voordroeg. Terwijl Cornelis als steeds, wanneer hij zóó bewonderenswaardig
gedisponeerd is, den meester zelf raakt en levend oproept.

[Etude symphonique van Gustave Samazeuilh, Polyeucte van Paul
Dukas en Beethovens Vierde]
Als Gustave Samazeuilh in zijn ‘étude symphonique’ maar de helft had uitgedrukt
van de muzikale zaken, waarover in zijne toelichting gesproken wordt: de
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beklemmende en weidsche mythe Prometheus, in strijd tegen Zeus en het noodlot,
omgeven door de ontelbare menschen, door de Godinnen der Natuur, met haar
wiegend en hartstochtelijk gezang, die zonder verwijl zijne smart verlevendigen, dan zou hij een werk geschreven hebben, dramatisch, afwisselend en aangrijpend
genoeg om het te instrumenteeren voor een orchest van 70 man, met de
Wagneriaansche bezetting. Zóó echter, aan den leiband van ‘La Nof’, van Elémir
Bourges, dat niemand kent, noch hier, noch in Frankrijk, die zich weer beroept op
Eschylus en Shelley, is het te veel buiten verband gebleven met het doorluchtige
onderwerp en met die twee doorluchtige dichters, waarvan het niet 't honderdste deel
uitdrukt. En ook als absolute muziek, werd het niet beklemmend, niet weidsch en
niet ruim. Voor zoover Samazeuihl smart grijpbaar maakt in de klanken, is het de
chromatische kwijning van Tristan en de grijze hopeloosheid of de abnegatie der
Wagneriaansche basclarinet. Groote lijnen, duidelijke tegenstellingen vindt men er
niet; de auteur laat zijn zwaar, compact ensemble niet los en nergens vindt hij het
verlossende accent, dat bevrijdt van den druk der opgeblazen leegheid. Dit waren
onze gewaarwordingen wat het expressieve gehalte betreft. Het technische gedeelte
staat op een onbeschrijfbaar prijzenswaardig peil. Hij hanteert het materiaal met een
volkomen meesterschap, men kan overal gelukkige fragmenten aanhalen, men kan
er de geheele compositie-techniek mee doceeren, hoe het moet en hoe het niet moet.
Maar dat alles heeft den componist niet gebaat, want de geest, welke het emaneert
is droog, levenloos, verstikkend en de impressie valt niet te redden door eene warme
en schitterende vertolking als Evert Cornelis er van gaf. De ‘étude symphonique’
werd zeer koel ontvangen en dat spijt me voor Samazeuilh, van wiens strijkkwartet
ik goede herinneringen heb. Niet alleen de ‘symphonie’ gaat den Franschman niet
af, zelfs de diepzinnige ‘symphonische studie’ niet. Hij mag het woord van Debussy
ter harte nemen, dat deze helderziende meester pas onlangs schreef als inleiding tot
‘Pour la musique française’ (eene serie van 12 causeries, gehouden te Lyon):
‘Retrouvons notre liberté, nos formes: les ayant inventées pour la plupart, il est
juste que nous les conservions; il n'en est pas de plus belles.
Ne nous essouflons plus à écrire des symphonies, pour lesquelles nous tendons
nos muscles sans résultat bien appréciable. Au besoin, préférons-leur l'opérette.’
Eene andere noviteit, welke Cornelis speelde, de ouverture ‘Polyeucte’ van Paul
Dukas, 27 jaar, toen hij ze schreef, is even breed en even voortreffelijk ontworpen
in den romantischen heldenstijl, doch heeft het nadeel, dat haar hoofdthema, hoewel
geheel anders geconstrueerd, voortdurend Lohengrin-assonanties wekt (nie sollst du
mich befragen) dat de allure van het stuk lijdt aan eene zekere logge en morbide
zwaarwichtigheid, en dat de gevoelens en de avonturen van Corneille's Polyeucte
zoo onmetelijk ver van ons liggen. Maar hier en daar heeft het een verre en een
rythmische meesleependheid, welke van Franck stammen en die het bewaren voor
de eindeloosheid, van uitstekende thematische doorvoeringen. Het eindigt echter in
een Hemel van Berlioz.
Ook dit werk kon niet veel enthousiasme wekken, doch daarom behoeft men niet
aan de Fransche muziek te wanhopen. Iedereen weet, dat er boeiender premières
gegeven kunnen worden. Cornelis in de eerste plaats; die scherpzinnigheid mag
iedereen hem toedichten.
De dirigent heeft ondertusschen de heele zaal verrukt met eene weinig gespeelde
symphonie van Mozart, vol Italiaansche melodiek, vol bekoringen van eenvoud en
zangerigheid, prachtig gedirigeerde gratie. En na de pauze heeft hij elke teleurstelling
weggevaagd met Beethoven's Vierde, overstraald van een zeer persoonlijken, milden
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en lyrischen glans, tintelend van jeugd en poëzie, vervoerend van geluk. Zoodat nu
twee symphonieën uitbundig zijn toegejuicht, wat niet te weinig is voor een mooi
concert.

Belgisch concert (Concertgebouw, kleine zaal) [Tweede strijkkwartet
en liederen van Joseph Jongen, Saint-Saëns en César Franck]
Het Comité, dat gisteravond het concert ten bate van Nederlandsche kinderen in den
vreemde en van Hulp aan Belgische oorlogsweezen organiseerde, is zoo gelukkig
geweest, de belanglooze medewerking te verkrijgen van het Haagsche Strijkkwartet,
dat zich reeds zulk een uitstekenden naam wist te veroveren. En Sam Swaap, Adolphe
Poth, Jean Devert en Charles van Isterdael hebben deze reputatie opnieuw bevestigd
met de sublieme uitvoering van Beethovens klassiek quartet en Jongens 2e Quatuor,
dat hij tijdens den oorlog gedurende zijn verblijf in Engeland schreef en zelf als een
van zijn beste werken beschouwt. Beethovens muziek bracht ons een stille blijdschap,
een innerlijke vreugde, die vooral in 't adagio ons vrijmaakte van alle uiterlijk
gebeuren, ons bijna den adem benam. Hoe gekweld en voortgejaagd schijnt ons
daartegenover de moderne kunstenaar, wiens donkere smart en soms wat monotone
weemoed langzamerhand oplicht naar een rusteloos geluk. Joseph Jongen
componeerde ook de muziek bij verzen van Albert Samain, welke werden gezongen
door Mevrouw Elisabeth Simons, een forsche sopraan, die het meest boeide als ze
in het medium bleef en haar stem niet forceerde. Ze werd begeleid door het kwartet
en door Mevrouw Henriette Roll, die tezamen met haar zuster bovendien een gratieus
en bekoorlijk duo van Mozart en Variatons sur un thème de Beethoven door
Saint-Saëns deed hooren. Vooral het laatste werd tintelend gespeeld: de klanken
weerkaatsten als lichtschittering op beweeglijk git. Nog vermelden we ‘La procession’
van César Franck, ‘La cloche’ van Saint-Saëns, het eerste vol godsvrucht, het laatste
één klagend verlangen. Elisabeth Simons zong ze met overtuiging, maar verreweg
het beste was Diepenbrocks smeekende Berceuse, geïnspireerd door verzen van Van
Lerberghe.
Allen werden met vele bloemen gehuldigd, de hoorders ondersteunden deze
huldiging met applaus en het was slechts te betreuren, dat niet meerderen op dezen
schoonen avond aanwezig waren.

Nederlandsche Opera: De Jodin (Stadsschouwburg)
Hoewel er de vreemdsoortigste dingen gebeuren (een ontrouwe gemaal zingt in
hetzelfde vertrek een duo met zijne trouwe gemalin, zonder dat zij elkaar herkennen!)
en hoewel er zelfs dingen gebeuren, waarover de akker zich vast zou schamen (om
zoo stevig door te slapen b.v. als vader Eleazer tijdens dat andere duo van zijne
dochter met den vermomden verleider), ondanks dergelijke prikkelscènes (de groote
optocht te paard verloor alle aantrekkelijkheid) is De Jodin de langste en de
langdradigste der opera's. Omdat er geen enkele opera bestaat, waarin zulke
hardnekkige en uitgerafelde aria's geschreven zijn op drie of vier woorden, omdat
er ook geen tweede opera bestaat, waarin een plechtige, devote, stokoude cardinaal
zulk een diep-gaande en breedvoerige rol heeft. We vinden daarvoor niet genoeg
geduld meer in ons zelven en we zijn daarvoor te springlevend geworden van geest:
terwijl Rachel in het oneindige cadenseert op ‘hij komt weldra terug’ of de vuurroode
cardinaal op ‘mijn God, neem den zondaar tot u’ filmt er een heel drama in verzen
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door onze hersenen. Het spreekt van zelf, hoewel 't treurig is, dat de muziek dit niet
verhindert. 't Karakteristieke van ‘De Jodin’ blijft, dat die altijd vloeiende melodie
geen karakteristiek heeft. Waar een Verdi twintig emotioneele momenten geven,
bereikt Halévy er één: de immer ontroerende klacht van Eleazer, doch drie bedrijven
lang moet men daarop wachten. Het is dus alleen te verklaren uit de aanwezigheid
van bruikbaar décor, bruikbaar muziek-materiaal, bruikbare solisten en wegens
seizoen-einde, dat de Ned. Opera nu ‘De Jodin’ opvoert - voor een meer dan halfleege
zaal.
Er was ook niet hard aan gewerkt. Men herkende de décors als solide en vertrouwde
stukken, welke reeds bij veel gezelschappen dienst deden. Alleen het ballet toonde
embryonische en overbodige kenteekenen van Dalcroze-invloeden. De
openlucht-ensemble's hadden hier en daar wat oppervlakkige en aangename
kleuren-fleurigheid verworven. De ‘groote optocht’ (met nieuwe vaantjes?) was
geprojecteerd naar de goedkoope wijze der Italiaansche Opera, welke graag met
weinig menschen speelde: hij draaide een steegje in en kwam door een straatje terug
om weer het steegje in te draaien en onveranderd door het straatje terug te komen.
Het is heel prettig en voordeelig voor de illusie om den kapelmeester hier uit een
dikke, zware en autenthieke partituur te zien dirigeeren!
De medewerkers hebben buitengewoon hun best gedaan en waren dikwijls
superieur. Faniella Lohoff als Rachel, met prachtige midden-tonen, Jules Moes als
Eleazer, schitterend en suggestief in het vierde bedrijf, Bloemgarten als cardinaal,
verrassend vooruitgegaan in zingen sinds zijn debuut dezen herfst, en alle beloften
van nobele bas allengs vervullend, Paul Pul als Ruggiero, scherp geteekend, mooi
van klank (en uitgerust - maar daar had hij ook den tijd voor!), Schulze als Leopold,
week en een beetje àl te mak van toon, geen raad wetend met zijn complete figuur
(hij stond er wèl geslagen bij!) en Tilly Westenberg als Eudoxie, voortdurend dezelfde,
met al haar zwakheden en goede qualiteiten, of men haar hoort als Musette, als
Koningin van de Hugenoten of als Eudoxie; de eenige die variatie dringend behoeft.
Met zulke uitstekende krachten (Harmans dirigeerde ze coulant, doch ik zou nog
steeds zijne persoonlijkheid niet kunnen beschrijven) is het werk natuurlijk een succes
geworden. Wat baat echter een overwinning van een meer dan half-leege zaal, en
wie vindt bij ‘De Jodin’ nog de argumenten of de lust om ze vol te doen loopen?

Dirk Schäfer [Ravel, Gaspard de la nuit en Albéniz, Triana]
Ravel's G a s p a r d d e l a n u i t werd door Durand in 1908 uitgegeven. Tien jaar
later, in 1918, bereikt het werk Amsterdam, gelijk de meeste muziek van Ravel welke
we hier langzamerhand beginnen te kennen en te begrijpen, dateert van vóór 1910.
Het zou dus wenschelijk en billijk geweest zijn, om het stuk, eene serie van drie
fantasieën, in zijn geheel te spelen. Doch Schäfer en het noodlot wilden, dat slechts
het derde deel hier zou klinken en de rest uitgesteld zou blijven.
Gaspard de la nuit van Louis Bertrand heeft eene opdracht aan Victor Hugo, die
terugvoert tot 1836. Het schijnt altijd een boek voor bibliophielen en lettrés geweest
te zijn, zelfs nadat de Mercure de France 't publiceerde, wat nu ook tien jaar geleden
is. Bertrand herschept alle verbeeldingen der romantiek in miniatuur, verzamelde
een zeventig curiositeiten, middeleeuwschheden, zette ze in grillige, nachtelijke
belichtingen, in tooverschemers, in kleur-raadselen, in een visionairen toon, in een
magnetisch licht-en-donker en in prachtig, evocatief proza.
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Het zou dus uitgemaakt moeten worden, tot hoeverre Ravel die fantaske gezichten
(‘à la manière de Rembrandt et de Callot’), welke alle iets hebben van diabolieke en
litteraire nachtmerries, in de muziek naderde. Enkel ‘Scarbo’, obscure avonturen van
een insect, (de andere twee heeten ‘Ondine’ en ‘Le Gibet’), lijkt niet voldoende om
dat vast te stellen. Men kan alleen zeggen, dat het eene buitengewoon interessante
compositie is, en betreuren, dat de ondernemingsgeest van een voortreffelijk pianist
als Schäfer niet verder ging dan een partieele vertolking.
Ook Isaak Albéniz, auteur van 500 werken, waarin alle soorten vertegenwoordigd
zijn, komt hier aan met veel vertraging. Hij heeft geleefd en is gestorven zonder dat
wij notie van hem hadden, en om een beeld van hem te geven, zou men de heele
studie moeten citeeren, welke Joseph de Morliave (kapitein-musicoloog, die bij 't
begin van den oorlog sneuvelde met een ontroerend dagorder) hem wijdde in zijne
‘Etudes musicales’, verschenen in 1917 en bekroond door de Fransche academie.
Zóó onbekend bleef hier Albéniz, die in Parijs de bewondering won der beste
componisten. En het baat dus maar weinig, wanneer Schäfer, als terloops, zijne Triana
speelt, een der twaalf stukken uit Iberia, dat in 1905 begonnen werd. De Morliave
zegt er van:
‘Ily a dans ces courts chefs d'oeuvre, d'extraordinaires troûvailles de sonorités,
soit que le musicien veuille peindre le fourmillement dt la rue, bourdonnante de
chansons, de cris, de frémissements de guitares, dans la lumière aveuglante et crue
d'un midi éclatant, soit qu'il veuille donner une impression de lointain et de soir: au
milieu d'un poudroiement sonore infiniment divisé, les harmonies qu'un dernier echo
répète, en les estompant semblent se dissoudre, se diluer, ainsi que se perdent, dans
la poussière d'or d'un crépuscule d'Espagne, les notes d'une sérénade lointaine.’
Het is jammer, dat onze vertolkers hunne vereeringen voortdurend begrensd en
beperkt houden, jammer dat zij altijd half werk doen. Maar het is nog meer jammer,
dat zij ons op zulken schadelijken afstand dringen van de groote Europeesche cultuur.
Voor een juiste visie op Ravel en op Albéniz had men gaarne gemist de Mazurka
van Saint-Saëns, het Prélude, choral et fugue van Franck, Schäfers eigen kleine
stukjes (Libellen, Wals, Fee d'Amour), en zelfs de drie bekende Debussy's: Reflets
dans l'eau, La Fille aux cheveux de lin en L'Isle joyeuse.
Daarmee wordt meteen het programma vermeld van dezen derden piano-avond,
welke Schäfer hartelijke successen bezorgde. Ik heb er aan getwijfeld of Schäfer
goed gedisponeerd was, want ik val hem niet gaarne af. Maar zijn toucher bevredigde
mij niet en men zou het niet ‘modern’ kunnen noemen, d.i. componeerend, gevoelig,
direct gespeeld van uit de noten, levend, beweeglijk en onophoudelijk gevarieerd
naar den wil der muziek. In plaats van zulke harmonie te treffen met de klanken en
melodieën, bleef Schäfer bij louter technische voortreffelijkheden.
Het lijkt mij ook dat toelichtingen bij het concert, als bovenstaande eigenlijk
moesten voorkomen in het programma. Hoewel ik die taak zonder tegenzin overneem,
blijft ze een post festum, wat niet noodig is, en wat gemakkelijk verholpen kan
worden.

Caecilia (Stadsschouwburg) [Mahlers Vierde en Beethovens Achtste]
Het speelde ver, heel ver op den afstand van een sprookje of van een legende. Het
stond in een stemmig licht, in gedekte glanzen, in altijd gebroken kleuren, die overal
vervlieten de een in de andere. Het is dikwijls schrijnend, dikwijls snerpend en
bitter-zoet, dikwijs spookachtig van prismatische ijlheid, verstuivend in
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fosforiseerende wolken van geluid. Het zegt vroolijke dingen met grooten weemoed,
het zegt de harde met bewogen teederheid, de wanhoop werd er een zwaar, onmetelijk
verlangen, het leed werd weemoed, en al deze accenten zijn met zulke nuance zeer
indrukwekkend. Het weerklinkt ook, overal, van milde liefde en liefelijkheid in alle
zoete en smachtende stemmingen.
Zoo is nog steeds de Vierde Mahler. En te vergeefs heb ik getracht om het werk
te ondergaan van uit een positieven en realistischen gezichtshoek, dus zonder
doodendans, zonder de fantasieën van ‘Wohin der Tod uns geführt hat’, zonder ‘Das
Himmlische Leben’. Doch wat schertsend lijkt en luchthartig en dansend en
gemakkelijk zangerig is zóó diep van droom en zóó bevend van onderbewuste,
onuitgesproken passies, en zóó snakkend naar geluk, naar rust en stilte, dat naast de
lichtvaardig en gracelijk deinende noten steeds oprijst, door een violetten schemer,
de tweede wereld en een andere zaligheid, naast den werkelijken klank het visioen.
Dat Mengelberg eene langademige, ongestoorde, monotone passage voor hobo, fagot
en hoorn voor de spelers en de hoorders kan overbrengen in eene wijde en hooge
sfeer van geluidloosheid, dat hij langzame en zwevende accoorden der strijkers kan
laten sidderen van toovers, welke nochtans niemand uitvoert, dat hij elke melodie
kan omweven met suggesties van schoonheid, welke hij zelf als dirigent haar toedicht,
en dat hij al deze dingen onontkoombaar weet te intoneeren, zoodat men er zich
tevergeefs tegen verzet, dit is Mengelberg's scheppend kunstenaarsschap. En ik was
geneigd om het dezen avond voor even machtig te houden als het kunstenaarsschap
van Mahler. Hij transfigureert deze symphonie zoo tot heilige en aangrijpende tonen,
dat deze meening geen paradox kan lijken.
Mengelberg was dus zeer bewonderenswaardig en ik zou bij dit concert nog slechts
gewenscht hebben, dat hij ook Beethoven's Achtste transponeerde in zulke regionen
van sublieme verdichtingen, dat hij ook haar (en de overige ‘klassieke’ muziek) zijne
vergezichten gaf. Met schrik denkt men aan een lateren tijd wanneer men Mahler
ontbloot zal hooren van mystieke bijgedachten, want alleen zóó, in een mysterie van
gevoel en in romantieke geheimzinnigheden kan hij aanbiddelijk zijn.
Het was een lange, zorgvuldig voorbereide uitvoering, waarbij tusschen de
stampvolle zaal, het virtuoze (uitgebreide) orchest en de dirigent een voortdurend
contact bleef. Riek Frank zong de hemelsche vreugden, kinderlijk, devoot en
aandoenlijk. In het begin van den avond herdacht men den dood van Daniël de Lange,
eerelid van Caecilia, met de Maurerische Trauermusik van Mozart, waarin de hobo's
even elegisch en even berustend klagen als in Mahlers Vierde.
En bij al deze sereene ervaringen, bij dit feest van edele, soevereine muziek, bleek
de banale, joviale ‘Akademische Festouvertüre’ van Brahms een onverklaarbare en
misplaatste wanklank. Waarom Mengelberg hierna een groenen krans kreeg met roze
lint en roze rozen, smakeloos afstekend tegen den donkerrooden directie-stel, werd
niet medegedeeld en is niet duidelijk geworden.

Belgische Meesters [De warme en milde oprechtheid van César
Franck]
‘Le brave père Franck’ en ‘le maître angélique’, deze twee onafscheidelijke bijnamen
van den componist, die met Grétry Luik onsterfelijk vertegenwoordigt in de toonkunst,
kenmerken alle muziek van den grooten Waal. Zij is goedhartig en engelachtig, met
een grondklank van vele begraven illusies en een zachte, berustende smart. Franck
was organist en doorkruiste elken dag Parijs, waar hij gewoond heeft, om gemiddeld
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tien uren les te geven. Hij nam elk jaar drie maanden zomer-vacantie, om te
componeeren. En de som van 9 maanden les geven, tien uur per dag, eene langzame
opeenstapeling van onvervulde geestdrift, van nuttelooze energie, van melancholische
verlangen naar ongestoorden arbeid, van lijdzame onbevredigdheid zong hij uit in
de zilvergrijze tinten van zijn werk. Dat hield hij vol, altijd ongetroost en altijd met
eene schrijnende ziel, tot hij op een zijner dagelijksche tochten overreden werd door
eene vuilniskar, zonder dat zijn hart ooit bitter is geworden en zonder dat zijn
aangeboren zoetstreelende lyriek hem ooit begeven heeft. In verband met zijne
biografie zijn Franck's suave bijnamen dus wèl eeretitels.
Dat hij niet alle illusies verwezenlijkt, welke men zich droomt van eene machtige
muziek, kan tegenwoordig erkend worden, Franck heeft het leven te eenzijdig,
hartstochteloos, gemoedelijk aanschouwd en gegrepen. Zijn gelaten geest en zijn
latente vermoeidheid uit zich nog anders dan in den droeven grondklank, in de
gedekte, kwijnende kleur. In wezen was Franck geen Dichter, geen vinder of
ontdekker van den eersten rang, gelijk Beethoven, Berlioz, Wagner of Debussy het
waren, steeds onuitputtelijk, steeds nieuw, met eene vruchtbare verscheidenheid. En
deze beperktheid van zijn genie is door zijn eentonig lot nog onderstreept. De
melodiek van Franck is kortademig, hij repeteert graag een motief met een kleinen
variant, de onderverdeeling der rhythmen is te gelijkmatig, eentonig zelfs, zij wijst
op eene onmiskenbare psychische traagheid, want het kortademige zoowel als het
gelijkmatige zijn procédé geworden in zijne meest grootsche scheppingen.
Franck echter heeft altijd eene warme en milde oprechtheid behouden. Ook door
zijne dorre momenten klinkt zijn simpel en roerend hart. Zijne tekorten bovendien
worden opgewogen door eene intellectueele fantasie, die waakzaam was als bij een
middeleeuwer en die aan zijne inspiraties deelneemt op eene wijze, welke
ongeëvenaard mag heeten. Franck als vakman, als ‘toonzetter’, schreef slechts
volmaakte dingen en bij alles wat hoort tot het handwerk, de constructie, de belijning,
de groepeering der emoties, de nuanceering der harmonieën, bereikt hij het magistrale,
het onaantastbare.
‘O p e n We g e n ’, de Belgische, moderne kunstkring, heeft Franck gevierd met
eene matinee, waarop vertegenwoordigd waren het strijkkwartet, het piano-kwintet
en de Prélude, air et final. Franck geldt ons zonder twijfel niet meer als ‘modern
componist’, doch wij zijn ‘Open Wegen’ dankbaar voor de auditie van twee
standaardstukken (het kwartet en het kwintet), die niet ‘populair’ genoeg zijn om
zonder protectoraat op onze programma's te blijven. Het Hollandsch Strijkkwartet
was de voornaamste vertolker. Men kon zelden merken, dat de muziek lang
onuitgevoerd gelegen had, zóó voortreffelijk was het samenspel, doch het karakter
van Franck werd gemist. Het ging schuil in een overmaat van brio en weinig bezonken
voortvarendheid (of gejaagdheid), welke met le brave père en met le maître angélique
in tegenspraak zijn. Alleen Evert Cornelis trof de hemelsche stilte, de meditatie, de
wijdheid en vooral de gevoelige, suggestieve intonatie als solist, vooral in de aria en
de finale, die schitterend zijn voorgedragen, de een met een sublieme poëzie, de
ander met een sublieme ongerustheid.

Claude Achille Debussy
Debussy is dood. Hij stierf 25 of 26 Maart te Parijs in No. 80 van de Avenue du Bois
de Boulogne, in het prachtige huis, waar de meeste werken ontstonden van zijn
jongsten tijd. Zijn woning lag onder het bereik van het verdragend geschut, dat
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evenals de spanning van den hypnotiseerenden volkerenslag, zijn allerlaatste
gedachten moet geleid hebben. Over zijn stervensuur kan echter niets bericht worden.
Zijne begrafenis vond plaats op Witten Donderdag, 's namiddags te half vier.
Anecdotes zijn er niet van hem bekend. Hij heeft ook nimmer boeken laten uitgeven
met portretten, hoe hij er uitzag als baby, als kind, als jongeling, gelijk wij die bezitten
van Strauss, Mahler, Brahms, etc. Het soort van publieke waardeering en bekendheid,
dat daaruit voortvloeit, was Debussy niet veel waard.
Deze meester kon in het Concertgebouw niet herdacht worden met de ‘Maurerische
Trauermusik’ van Mozart, noch met den Treurmarsch uit Wagner's Siegfried. Hij
had herdacht kunnen worden met zijne eigene Berceuse héroique, wanneer
Mengelberg zich deze moeite had willen geven. De tastende, sombere droomgeluiden
der harpen en strijkerspizzicati, waarmee dit stuk aanvangt, de herinnerende rouw
en de weenende verwezenheid der melodie, waarmee het voortgaat, de huiverende
obsessie en opgeroepen oorlogsangst van het middendeel, met aanduidingen der
Brabançonne, de terugkeerende, klagende melodie, klaarder, maar steeds omfloerst,
- dat alles zou zeer aangrijpend geklonken hebben. Mengelberg had het mogen wagen,
want de Berceuse héroique, hoewel opgedragen aan koning Albert van België, heeft
niets opstandigs. Ook niets heldhaftigs en het indrukwekkendste van dit schoone en
meewarige werk is, dat het opklonk uit een hart, verbijsterd en stilstaand van leed.
Stemming was er niet bij deze Debussy-herdenking en 't enthousiasme, dat gaarne
ontbloeid had (men merkte het), werd tegengehouden door deze afwezigheid van
allen eerbied, door het vale en vijandige Zondagmiddaglicht, door de
onvolmaaktheden en de stroefheid der uitvoering. Maar vele vurige vereerders van
het nieuwe geluid hebben den meester niettemin gehuldigd, hoewel zijn schim niet
tegenwoordig was.
Men speelde Iberia, de Prélude à l'après-midi d'un faune en de twee Nocturnes,
Nuages en Fêtes. Hoewel het dameskoor van Toonkunst dezen winter verschillende
malen in touw is geweest voor onbelangrijke muziek, had men niet piëteit genoeg
om de derde der Nocturnes te vertolken, de ‘Sirènes’, waarin vrouwenstemmen
meezingen. Dit vergoelijkt men nauwelijks door in het programma-boekje eene lijst
op te nemen van de concerten tusschen 1908 en 1918, welke stukken van Debussy
bevatten. Wat baat het, dat deze lijst een oogelijken indruk maakt? Van verschillende
componisten, minder aanzienlijk dan de Fransche meester, kan zulk een vleiend
overzicht worden aangelegd. Is het bovendien geen triest en ergerlijk tekort, dat op
deze lijst Pelléas et Mélisande ontbreekt? Hoeveel opera-fragmenten, tot aan Schillings
en von Baussnern toe, zijn er tusschen 1908 en 1918 gegeven in het Concertgebouw?
En hoe weinig initiatief, hoe weinig geld ook, zou het gekost hebben om b.v. het
derde bedrijf, van Pelléas, dat daarvoor zeer geschikt is, op een programma te
brengen? Ik hoop, dat Mengelberg nog komt tot deze daad. Het is ons zelden
toegestaan ons hart één dag lang te verzamelen in ééne liefde, doch mij dunkt, dat
Debussy de uitzondering verdiende van een heel concert gewijd te zien aan zijne
nagedachtenis. Het was in ieder geval stijlloos om alle edele indrukken te verbreken
met het tweede piano-concert van Rachmaninoff, dat na de hooge ingetogenheden,
na de nobele vervoeringen van Debussy, zóó vlak en grauw leek, zóó banaal en zóó
rammelend.
Eén groote en onvergetelijke emotie nochtans hebben wij dezen middag
ondervonden. Het was de fiere zekerheid, dat Les parfums de la Nuit uit Iberia het
diepste, het heiligste adagio is, dat na Beethoven geschreven werd. En dat de
aangegrepenheid, de bezieling, de kracht en de wijding der ontroering, de
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menschelijkheid der intonatie in niets achterstaat bij de traditioneele betooveringen
der ‘groote meesters’.
De première van Pelléas, welke Vrijdag 19 dezer gegeven wordt door de Fransche
Opera in Den Haag, zal mij een aanleiding zijn om de volgende week deze
beschouwingen over Debussy voort te zetten.

Koninklijke Oratorium Vereeniging [Vincent d'Indy, Le Chant de
la Cloche]
Na het hooren van ‘Le Chant de la Cloche’ wordt het duidelijker, waarom Vincent
d'Indy, de dichter en componist van dit Oratorium, sinds hij schrijft, spreekt en
doceert, zoo weinig waardeering uitte voor Berlioz. Hij nam te veel over van dezen
meester en daarom zal zijn diepste binnenste hem geraden hebben den auteur van
‘La Damnation de Faust’ voor dood te verklaren. Gelijk datzelfde instinct hem
waarschijnlijk ook het idee ingaf om César Franck te verheffen tot schepper der
symphonische kunst in Frankrijk. Er valt gemakkelijker te wedijveren met Franck
dan met Berlioz.
‘Le Chant de la Cloche’ is in dezen tijd wel een ontgoocheling. Men praat zich
voor, dat de componist ‘pas’ vier-en-dertig jaar was, toen hij het ontwierp, men sust
zich met de vermelding, dat een Max Bruch, een Brahms, nog veel erger banaliteiten
genoteerd hebben op hoogeren leeftijd en in een stijl, waar de gemeen-plaats het
voornaamste element vormde, men vraagt zich af, welk noodlot ons dwingt om van
een Franschen meester steeds het voortreffelijkste te eischen, men verwijt zich, dat
bij Fransche meesters de minste inzinking, het kleinste tekort gevoeld wordt als een
teleurstelling, terwijl men bij de Duitsche duldzaam en zelfs waardeerend luistert
naar eindelooze reeksen van goed-gestileerde minderwaardigheden, maar al die
overwegingen halen ons niet over het doode punt en verhinderen niet om te
constateeren, dat ‘Le Chant de la Cloche’ een zeer naïef en een zwak werk is.
Het heeft echter 't voordeel, effectvol te zijn en te harmonieeren met de sympathieën
van het grootst denkbare publiek. De doop-plechtigheid van een kind, de idealistische
wandeling van twee geliefden in den zomeravond aan den boschrand, terwijl het
Angelus klept, een brandstichting en een gevecht met roovers, een gildefeest, een
droom in den klokketoren (waar iedereen Nôtre-Dame las van Hugo), dat spreekt
ontelbare harten aan gelijk het feuilleton van een dagblad. Dat vraagt ook slechts
eene coulante, gelijkmatige, zangerige muziek. Iedereen is bovendien nog fantastisch
genoeg gezind om het wonder, dat een klok uit eigen beweging gaat luiden, au sérieux
te nemen en daarbij in extase te geraken, ook al is het instrument wegens verschil
van temperatuur ontstemd. Ik maak dus geen verdere bedenkingen tegen d'Indy. Het
is in dit gelijkvloersche werk van weinig gewicht, dat de scènes, die visioenen
verbeelden, in dezelfde tinten gehouden zijn als de tooneelen, die de werkelijkheid
heeten; ook niet, dat een Berlioz in het laatste bedrijf van Benvenuto Cellini eene
gieterij (of een Perseus gegoten wordt, of een Klok, maakt voor een musicus geen
verschil uit) honderdmaal stemmingsrijker, tooverachtiger en pittoresker heeft
geprojecteerd dan d'Indy.
De opvoering door de Kon. Orat. Vereeniging, voor eene stampvolle en smoorheete
zaal, is zoo uitstekend geweest, dat de lengten van het werk en de uren ongemerkt
wegvloden. Men weet, dat er bij dit koor steeds de discipline, de strakheid van
aandacht ontbreken, welke voor voldragen, geheel doordringende accenten, voor de
juiste trillingen van het gevoel, voor de draagkracht der rhythmen noodig zijn, om
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een volmaakte voordracht te bereiken. Men weet, dat ik de Kon. Orat. Vereeniging
sinds lang een dirigeerenden dictator toewensch. Met dit voorbehoud kan het
enthousiasme geprezen worden en den mooien klank der koren.
Louis van Tulder moest bijna onvoorbereid de Wilhelm-partij overnemen van den
ongesteld geworden Jac. van Kempen. Hij deed het met eene muzikale intuïtie, met
een glans en echte tenor-bekoring in de stem, die waard zijn, dat de zaal Dinsdag
voor hem volloopt. De twee anderen, die volmaakt verrasten, waren Kubbinga en
Jac. Ph. Caro. Kubbinga, die bij de opera dikwijls verzinkt in de ensembles,
imponeerde hier door een daverend geluid, terwijl Caro zong met een suggestief,
penetrant timbre en een baritonale pracht, die buitengewoon bewonderenswaardig
klonken. Het wordt tijd, dat Mengelberg hem ‘ontdekt’. Mevr. Kubbinga-Burg
(Lénore, de geliefde) scheen te lijden aan indispositie. Men miste echter niets in de
warme, lyrische voordracht dan haar gewonen stralenden, vrijen klank. Mej.
Brandsma, die de moeder zong, had een ruim tekort aan zelfbeheersching. De
gildemeesters van Sampimon, Vellinga en Ingen Soet, kleine partijen waren goed.
Het Concertgebouw-orchest, dat eene gansche week nog geen dag vrij was, begeleidde
en speelde dezen Zondagavond alsof 't de week pas begon.
Het geheel stond onder leiding van Sem Dresden. Het zou voor de Kon. Orat.
Vereeniging een raadzame maatregel zijn, wanneer zij dezen dirigent volmacht gaf,
om, in Anton Tierie's plaats, van het koor te maken wat iedereen er gaarne van hoopt.
Het is Dresden toevertrouwd.

Nederlandsche Opera: Tannhäuser (Stadsschouwburg)
Wanneer Jac. Urlus de minste vriendelijke of hoopvolle emotie door de hersens gaat
(dat is ongeveer vijfduizendmaal gebeurd in den Tannhäuser van hedenavond) spert
hij zachtverbijsterd den mond open. Wij hebben hem dus vijfduizendmaal op deze
wijze naar lucht zien happen gelijk een visch op het droge. En daar de tenor dit
lamme-goedzak-gebaar eveneens maakt als Parsifal, als Lohengrin, als Siegfried, als
Siegmund en denkelijk ook als Urlus, mag wel geconstateerd worden, dat hij niet
veel afwisseling weet te brengen in zijne gelaatsmimiek. Men zou hetzelfde kunnen
opmerken van zijn hoofd, dat hij tot dusverre met de kunsten der grimeering nog niet
heeft kunnen verjongen. Met het uitzicht van een vijftigjarige speelt hij zijne
jongelingsrollen. Dat dit ernstige bezwaren zijn tegen Urlus' Tannhäuser-vertolking
ligt voor de hand. Wagner's muziek drukt nu eenmaal niet alles uit. Integendeel. Maar
toch ook niet altijd hetzelfde.
Met matige bewondering overigens heb ik Tannhäuser, de romantische opera in
drie bedrijven, teruggezien. Het zal nog eenigen tijd duren vóór dat de analyses van
Pierre Lasserre, een diepzinnig denker, die in zijn ‘Wagner poète’1) een geestig en
scherp waarnemer is, gemeengoed worden van de menschen. Maar dat het
Tannhäuser-libretto een verhaaltje is voor kinderen, die er de liefheid, den adeldom
en de kleurige prentjes van zullen bewonderen, of voor ouderlingen, die alleen
ethische en zedelijke gedachten koesteren, zal niet ongeloofwaardig schijnen. Men
wil misschien ook wel inzien, hoe ernstige lieden niet kunnen begrijpen, dat edele
ridders (‘Helden, tapfer, deutsch und weise’) het Hendrik Tannhäuser zoo
verschrikkelijk kwalijk nemen eigenhandig kennis gemaakt te hebben met Venus en
bij Haar-Zelf gerust te hebben, in violet licht, op één divan. Wij vinden dat niet erg.
En de redeneeringen, de kwaadheid, de opwinding, de moordlust, de teleurstelling,
1) Te vinden in ‘L'Esprit de la musique française’; Paris, Librairie Payot, 1917.
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het idealisme, welke bij de ridders het gevolg zijn van Hendrik Tannhäuser's
bekentenissen interesseeren ons niet. Ze zijn onaannemelijk en worden bovendien
gedeclameerd in veel te plechtige, lijzige, verouderde en opgeblazen melodieën. Dat
men daarbij harpen tokkelt, welke na de nauwkeurigste studie nog geen geluid geven,
maakt het bezwaar slechts grooter. O, de muziek moet in Tannhäuser heen helpen
over onbeschrijflijke bedenkingen en niemand zal durven beweren, dat ze daarin
slaagt. Het is heel jammer, maar voor twintigste-eeuwsche ooren wordt eene passage
niet luisterrijker of machtiger wanneer de componist er als toelichting bijschrijft, dat
‘God en Natuur elkaar omarmen tot den heiligen kus der liefde’. Dit kan ons slechts
dichter brengen bij hare dorheid, schraalheid, oppervlakkige emphase en door en
door burgerlijke gevoelswereld.
Daar de rol-verdeeling, de regie, de directie dezelfde was van verleden jaar (behalve
dat Bloemgarten den Landgraaf zingt en laat zien, dat hij tot nu toe slechts kardinaals
en priesters te spelen kreeg), behoeft hierover niet uitgewijd te worden, tenzij om te
waardeeren, dat de voorstelling veel schitterender en vlotter verloopt, en dat de koren
buitengewoon verbeterd zijn. Het enthousiame is door Urlus' medewerking niet
noemenswaardig verhoogd, en daarvoor bestond ook geen reden.

Fransche Opera: Eugène Onéguine (Stadsschouwburg)
Bij de première in Den Haag op 24 Januari zijn hier alle zwakheden, van
Tschaikowski's Onéguine beschreven. Zij behoeven niet meer opgehaald te worden
want er is geen reden om deze schim niet met rust te laten. Te midden van de
record-series eentonige lyriek en tijdens de eindelooze bladzijden matte muziek,
waar het schoolsche en het kunstmatige alle medevoelen verhindert en die ook vol
staat van banaliteiten en vlakke phrases, heb ik er mij op toegelegd om in Eugène
Onéguine de ‘Russische Ziel’ te ontdekken. Het is me niet gelukt. Men bespeurt in
deze partituur niets dan den schrander toegepasten, algemeen gebruikelijken,
midden-Europeeschen conservatorium-stijl, nauwlijks door een vleugje
persoonlijkheid verlevendigd. En ik blijf bij deze indrukken. Wil men ras in de
componisten van Rusland en autochtoon talent dan moet men bij ‘De Vijf’ zijn, gelijk
ze genoemd worden: Balakirew, Cui, Borodine, Moussorgski en Rimski-Korsakow.
Het is jammer, dat Tschaikowski ‘Les Cinq’, bij wie menige buitengewoon
belangwekkende opera gekozen kon worden, hier nog dwars zit, na hen steeds in
zijn vaderland benauwd te hebben.
De opvoering bezat dezelfde goede solistische hoedanigheden als twee maanden
geleden. Er was niets aan de bezetting veranderd en de zangers hebben hun opinie
nog niet gewijzigd. Ik had Roosen als Byroniaansche held, ondertusschen gaarne
wat soepeler, minder verwaten, melancholischer, droomeriger zien worden. Dat zijn
vertolking alle romantieke aantrekkelijkheid en bekoring mist is voor een groot deel
schuld van Onéguine's complete ontoegankelijkheid en gebrek aan atmosfeer en
stemming. Maar ook de regie heeft haar part hieraan. Tatiana immers schrijft den
brief niet in een door twee kaarsen dag-klaar verlichte, immense kamer. Ook de
dirigent Deveux heeft schuld, die alles machinaal neemt, ook het vrouwenkoor met
zijne krijschende, gebarsten stemmen, ja, eigenlijk hebben allen schuld, mèt
Tschaikowski.
De voorstelling ging ten bate van de pasopgerichte ‘Amsterdamsche
Opera-Vereeniging’, die hare eerste lauweren nog moet verdienen en hare
onmisbaarheid naast de Ned. Opera nog moet bewijzen. Zij is voornemens dat 31
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Mei te doen en wij schorten dus ons oordeel hierover op. Het zou me echter verbazen,
wanneer Koopman, indien er ‘baten’ verzameld worden, indien zich een mooi comité
vormt, niet ééns of twéémaal per jaar zijn onderneming en zijn ernergie beschikbaar
stelt voor ‘jong werk’ of ‘jonge kunstenaars’. Het lijkt in ieder geval op versnippering
van gelden en van krachten om daarvoor eene ‘Amsterdamsche Opera-Vereeniging’
te stichten, die zoo gemakkelijk een bijvoegsel der Ned. Opera kon zijn.

Cornelis Dopper [Zevende symphonie ‘De Zuiderzee’]
Met eene normale tusschenruimte van vijf jaren is Cornelis Dopper van zijn zesde
symphonie geraakt tot zijn Zevende. Wanneer hij zoo doorgaat en wanneer de Muse
niet van gewoonte verandert, zullen wij dezen componist op een normalen leeftijd
verliezen. Het bijgeloof, geïllustreerd door voorbeelden van Beethoven, Bruckner,
Mahler, wil immers dat géén meester zijne Negende overleeft. Wordt Cornelis Dopper
dus volgens menschelijke berekening 58 jaren, hij is er juist de man voor om er tien,
of zelfs vijftien te voltooien en nog voor een lange toekomst en vele symphonieën
behouden te blijven.
Hij noemde zijne Zevende, meer om haar te onderscheiden van de rest, dan omdat
die titel zoo vereischt is door de noten: ‘De Zuiderzee’. Daar het stuk voor een
belangrijk deel geschreven staat in fugatischen stijl, vraagt men in de eerste plaats:
Wat heeft een fuge te maken met de zee of wat heeft de zee te maken met een fuge?
Te meer omdat de fuga's van den heer Dopper droog zijn als zand. Het is ook niet
duidelijk, waarom ‘De Zuiderzee’ voor den auteur een aanleiding was om in
Valerius-Gedenckklanck op zulke overdadige wijze te requisitionneeren, dat zijn
jongste werk eene aflevering lijkt van Kun je nog zingen, zing dan mee. Ook slechts
weinigen zullen begrijpen, waarom eene Zuiderzee-symphonie nationalistisch, ja
zelfs chauvinistisch van optimisme en melodieusen bluf ontworpen moet worden
met ‘O, Nederland! let op u saeck’, tot bruischende finale. Dat kan hoogstens een
lichten wenk zijn om haar spoedig te dempen. De Nederlandsche Saeck staat er
volgens het gevoelen van den heer Dopper overigens schitterend en zeer opgewekt
voor. Men betreurt het werkelijk dat 't te oppervlakkig en met te weinig
achtenswaardig talent gedemonstreerd wordt.
In deze symphonie zijn vele nationale liederen gezongen, er komt een boerendans
in (op het land natuurlijk - men kan niet altijd schuitje-varen), er worden
zonsondergangen afgebeeld, uit de ‘zingende torens’ (nieuwste mode) van de dorpen
aan de stranden beiaardieren carillons weer andere volksliederen (noemt u dat wèl
‘impressionistisch’ en ‘klank-kleuren’, mr. Dopper!) en 't eindigt met eene vroolijke
apotheose. De heer Dopper heeft in de santenkraam der componisten dus niet veel
vergeten dan de lieve, lachende en huppelende Zuiderzeemeerminnen.
Het is waarlijk jammer, dat Dopper niet zijn leven lang kan componeeren in den
oubolligen toon en met de ietwat linksche melodieën, welke hij wel niet uitvond,
maar toch knap en effectvol toepast; jammer, dat de hoekdeelen eener symphonie
eenigen stijl, eenige constructie moeten laten blijken; jammer, dat een ‘andante’ of
een ‘adagio’ niet gaarne gemist wordt. Hoe kind-aan-huis en amusant hij schrijft in
den oubolligen toon hoorde men weer bij de ‘Boerenbruiloft’ van deze Zevende, dat,
zonder ironie of sarcasme, een aangenaam, luchtig, helder-klinkend en genoeglijk
nummer is. In zijn beste oogenblikken (gesteld, dat hij ze kon hebben) zou Röntgen
het ook zoo doen. Dat tweede deel was eene ware verademing en de voornaamste
grief van iedereen tegen de Zevende zal zijn, dat Dopper met verademingen te zuinig
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omsprong. Doch het eerste deel is eene ongelukkige rhapsodie van gedenk-klankjes,
zonder samenhang [en] zonder teekening aaneengereid, waar het ‘tweede thema’
vergeefsche pogingen doet, om een expressieve en persoonlijke noot aan te slaan en
het derde, dat horizonnen, avond-rooden en stilten wil schilderen, valt uit het
goedmoedige rondborstige accent van de rest, (Doppers coloristische verfijningen
zijn niet rijk aan phantasie, noch aan verscheidenheid, aan suggestieve kracht of
raffinement), de elkaar vragende en antwoordende hooge en lage accoorden (niet
erg origineel) keeren te hardnekkig terug, terwijl de ‘zingende torens’ met haar
kinderachtige en belachelijk realisme alles bederven wat er aan stemming bereikt is.
De finale begint als eene dubbelfuge van Reger, ze heeft een middenstukje van
Dopper (het oude grapje van de solo voor vier pauken, dat hij maar niet kan laten)
en ze eindigt lawaaierig, schetterend en brallend als Ouverture 1812 van
Tschaikowski. De psyche der Zevende is nog niet verder dan zulke Vaderlandsche
stukken en drukt hoofdzakelijk ijdelheid en tevredenheid uit. De techniek der Zevende
is soms zwak (eerste deel), meestal trefzeker, doelbewust (zonder dat het doel hoog
behoeft te zijn), over 't algemeen knap en verdienstelijk; hier en daar vooruitstrevend,
gelijk b.v. de combinaties der ‘Zingende torens’. Met beter materiaal had hier in het
verpoeierde geluid eene indrukwekkende expressie bereikt kunnen worden. De
vinding, de gedachten-waarde, de zuivere artisticiteit staat gelijk met nul, wat helaas
bij Dopper meestal het geval is. Ondanks alle vermakelijkheid, optimisme en nationale
praal werd het werk hartelijk maar zonder enthousiasme ontvangen. Alleen de
Boerenbruiloft werd spontaan meegeleefd en toegejuicht.
Na deze Zuiderzee, meesterlijk en met warmte geïntroduceerd door Mengelberg,
die een groote voorkeur krijgt voor joviale muziek, werd de inleiding van Le Déluge
gespeeld. De vioolsolo was een triomf voor Zimmermann. En het getuigde van
Mengelbergs humor om de Zuiderzee te laten volgen door De Zondvloed. Het viel
echter op, hoe weinig waterig Saint-Saëns is, vergeleken bij onzen onuitputtelijken
tijdgenoot. Zelfs in zijn 1e violoncel-concert (opus 33), dat reeds vijf en veertig jaar
telt en dateert van 1872. Marix Loevensohn speelde het goed gedisponeerd, maar
niet met genoeg geest, poëzie en virtuositeit (het hoofdthema bleef doorloopend
onduidelijk) om meer te veroveren dan belangstellende waardeering. Nóg klinkt
Hekking ons tegemoet uit dit concert, onvergetelijk.

Eugène Onéguine (ingezonden)
19 April 1918.
Hooggeachte heer Vermeulen,
Waar het een openbaar geheim is, dat de reeks opvoeringen van Tchaikovsky's
‘Eugène Onéguine’ op mijn initiatief is tot stand gekomen, mag ik zeker wel den
bescheiden wensch uiten, in uw blad een paar woorden te zeggen naar aanleiding
van de helaas! zeer afbrekende bespreking van de opvoering in den Stadsschouwburg,
op Woensdag 17 April.
Het betreft slechts twee punten.
U zegt: ‘Het is jammer dat Tchaikovsky “les cinq”, bij wie menige belangwekkende
opera gekozen kan worden, hier nog dwars zit, na hem steeds in zijn vaderland
benauwd te hebben.’
Ik wil naar aanleiding daarvan slechts vragen: ‘Kent u die opera's der “cinq” en
beseft u wel de bijna niet te overkomen moeilijkheden van eene opvoering dezer
werken hier?’
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Wij hebben in Nederland op 't oogenblik n i e t e e n dramatisch zanger, die de
partijen van b.v. Boris Godoenoff of Ivan den Verschrikkelijke (die voor stemmen
als die van Chaliapine zijn geschreven) zouden kunnen herscheppen.
Kent u een maecenas, die eenige tienduizendtallen guldens beschikbaar zoude
willen stellen voor het vervaardigen van de benoodigde, in hoofdzaak op authentieke,
historische motieven geïnspireerde décors en kent u Nederlandsche kunstenaars, die
deze décors zouden willen en kunnen schilderen en daarvoor een reisje tot in het hart
van Rusland op dit moment zouden over hebben?
Waar wij in Nederland tot nu toe eenige symphonische gedichten van
Rimsky-Korsakoff en Balakireff, eene symphonie van Borodine en eenige tientallen
liederen van Moussorgsky uitgezonderd, nog niets van de moderne Russen kennen,
maar waar Tchaikovsky nu eenmaal de meest geliefde Russische componist is, leek
mij de kennismaking met zijn meest populair dramatisch werk niet zonder belang,
al ken ik als Russin en leerlinge van het Conservatorium te Petrograd, uit de school
van Rimsky-Korsakoff, zijne fouten zeer goed.
Nu het tweede punt:
U spreekt van ‘Onéguine's complete ongankelijkheid en gebrek aan atmospheer
en stemming’ o o k , o m d a t d e r e g i e h a a r p a r t h i e r a a n h e e f t .
Hier nu moet ik het Fransche spreekwoord ‘One ne peut pas faire du pain sans
farine’ dat in deze dagen ons allen uit het hart gesproken is, in toepassing brengen.
In Den Haag en vooral in Rotterdam was de mise en scène, die niet moeilijk is,
zeer verdienstelijk, dank zij de aanwezige décors.
Hier echter, in den Stadsschouwburg, bij een absoluut gebrek aan alles wat wij
noodig hadden, zou het ook den besten regisseur niet mogelijk geweest zijn, meer
stemming te bereiken.
Met gevoelens van oprechte hoogachting.
L. Heemskerk - De Zaremba
Het is jammer, dat alle meesterwerken van het moderne Russische repertoire 't zelfde
lot treft als alle meesterwerken van 't moderne Fransche, terwijl een Verzonken Klok,
een Mona Lisa, een Rosenkavalier (etc. etc.) niet zoo slecht noch zoo kostbaar kunnen
zijn of ze gaan hier, - zelfs kort na de premiere. Dat is geen kwestie van tienduizenden,
maar van propaganda. Iedereen moge mediteeren over dit feit naar zijne geaardheid.
Doch vaststaat, dat één impresario, welgezind jegens de Fransche en Russische kunst,
hierin onmetelijke verbeteringen zou kunnen brengen. En dat een vereeniging,
opgericht om ons te doen kennis maken met de achterstallige schoonheid (het is niet
noodig, dat wij op een afstand van 30 jaar de Europeesche cultuur volgen) meer
sympathie zou verwerven dan eene Amsterdamsche Opera-Vereeniging met hare
zeer problematische ‘jonge werken’ en zeer problematische ‘jonge krachten’.
Mevrouw Heemskerk-Zaremba zij er dan ook van overtuigd, dat ik Onéguine niet
critiseerde met wantrouwen tegen de toekomst en dat men niets liever zou zien dan
dat zij het initiatief nam voor verdere vruchtbare daden, waarbij zij op veel steun
kan rekenen.
M.V.

Claude Debussy: Pelléas et Mélisande
Wanneer Debussy, een uitstekend prozateur en een radicaal denker, phantastische
en verbazingwekkende dingen te zeggen had, welke musici in opschudding brachten,
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liet hij den allegorischen heer Croche1 bij zich komen, altijd tijdens de betooverende
avonden, dat men droomt (ze zijn zeldzaam) en had een onderhoud met hem. De
‘Nieuwe Amsterdammer’ publiceerde er de vorige week nog een, vertaald uit de
‘Revue Blanche’, waarvan elke zin helderziende wijsheid is.
Eén van ‘die wonderlijke oogenblikken, waarover men later met verteedering
spreekt en met de bijgedachte, dat zij de toekomst hebben voorbereid’, heeft Debussy
nooit genoteerd: het gesprek, dat hij op een avond van 1891 of 1892 voerde met den
heer Croche, die hem de vergezichten spiegelde voor eene opera, welke alle
muzikaal-dramatische en muzikale theorieën, pàs geconsolideerd te Bayreuth, met
behulp van 13 zware partituren en 10 klein-gedrukte deelen verzamelde werken,
nògmaals zou omwentelen.
De heer Croche sprak grimmiger en positiever dan ooit op dezen zeer
betooverenden avond. Hij had dienzelfden zomer nog de traditioneele Festspiel-reis
gemaakt, om Parsifal en den Ring te zien en was de eerste mensch van Europa en
Amerika, die teleurgesteld en ontgoocheld terug durfde te keeren van zijne
aanbiddingen, welke 't vorig jaar temidden van uitnoodigende bazuinen, ondergaande
zonnen, weeke en insinueerende schemeringen nog vurig leken.
‘Gij wilt eene opera componeeren’, zei hij, ‘en gij beraadslaagt zonder twijfel of
gij het historische of het mythologische genre moet kiezen. Iedereen mediteert daar
tegenwoordig over. Hebt gij zin om een nieuwen libretto-koning of -keizer een intocht
te laten houden? Zin in nieuwe bruiloftskoren? Zin in nieuwe samenzweringen,
afscheiden van geliefden, langademige omhelzingen? Zin in nieuwe overwinnend
terugkeerende legers en nieuwe drinkliederen? Wilt gij een Noormannen-geschiedenis
met krijgsrumoer en geschaakte bruiden? Een Keltisch verhaal met nevelen,
geheimzinnige wouden, onuitsprekelijke namen? Eene achttiende eeuwsche galanterie
met eene heldin, die sterft in Amerika? Een zangerige figuur uit het oud-Fransche
épopée, Fierabras, Esclarmonde, Olivier? Levert Spanje, dat populair is en
avontuurlijk, geen tekstboeken? Bevat de heele Oriënt, met zijn folteraars, verliefden
en animisten, geen libretten meer? Hoe reageert uwe moderne sensibiliteit op eene
herrijzenis van het antieke Alexandrië? Byzantium? Staat er geen enkele bruikbare
scene meer in de Edda? Vindt gij niets in de fabels van La Fontaine of de Contes
van Perrault, dat met een honderdkoppig orchest, met metaphysiek en met de noodige
decors, toepasselijk gemaakt kan worden? Een sprekende draak, een dansende beer,
een gedresseerde zwaan, vliegende paarden, een duif uit den hemel, een wagen,
getrokken door rammen, reine-dwazen, jagende wolken, wandelende tooneelen,
spookschepen, kasteelen, toovertuinen, rotslandschappen, personen van acht el en
dwergen, goden, godinnen, amazonen, schoone slaapsters, onbevlekte maagden en
verlossende vrouwen, ridders van de ronde tafel, mysterieus verlichte spelonken, die
de oer-ideeën uitademen, tabernakels met graals, die gaan gloeien op het juiste
moment, jacht-fanfares, ontwakende burchten, lucht-paleizen, Wotans of Odins,
gewone priesters, bisschoppen, kardinaals, profeten, apostelen, of meer-dan-gewone
druïden, barden, harpenaars, geloofsverkondigers, landontdekkers, martelaars,
pelgrims, om te zwijgen van een nieuwe Romeo en Julia, een nieuwen Faust, een
Otello en nog wat van Shakespeare, dat zijn elementalen, die, met een beetje
philosophie, een beetje bluf aangebracht, de schouwburgen veroveren; dat zijn niet
alleen de elementalen, maar zelfs de 100% der hedendaagsche internationale opera.
‘Gij leest Verlaine en Mallarmé.... Bij deze twee dichters van de teer-getinte
woorden, van de verhulde wonderen, bij deze droomers der groote en menschelijke
1

Reeds in 1916 kondigde de uitgever Dorbon aîné een bundel aan dezer artikelen, getiteld
Entretiens avec M. Croche, die tot dusverre nog niet uit kwam, naar ik meen.
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oprechtheden, moet gij u wel zonderling te moede voelen in den verheven stijl der
tegenwoordige muziek. Maar bazuinen en ander koper (ook het pas uitgevondene),
trommen, koren, duetten en ensemble's zijn er om gebruikt te worden. Een mensch
staat niet zoover van een circus-paard. De kunst van Gounod en Meyerbeer bewijst
dat sinds eene halve eeuw en Wagner heeft het opnieuw bewezen. Het moet u een
zeldzaam genoegen zijn om op uwe beurt zulk een huiverende ziel te declameeren
in den scheepsroeper der schaterende instrumentale massa's. Men noemt dat extase.
Hoe meer trompettengekrijsch, hoe meer gillende violen, des te meer extase en
verruktheid. De actueele muziek staat nu eenmaal in den verheven stijl. Gij behoeft
slechts zorg te dragen (wat gemakkelijk!) wanneer gij een fanfare schrijft om niet te
vèr af te dolen van de kazerne; ze moet voor tienduizenden herkenbaar zijn; schrijft
gij een dans ga niet te ver uit de regionen van den wals, of gij sylphen of
bloemenmeisjes laat dansen, want tienduizenden moeten zich zonder inspanning
sylph of bloemenmeisje kunnen voelen; componeert gij een koor herinner u dan, of
't pelgrims zijn of ridders of meesterzangers, de rondborstige allure, de begrijpelijkheid
en het pieuse enthousiasme der Europeesche orphéons of liedertafels. Denk bij uwe
rythmen steeds aan het circus-paard: er moeten regelmatige kunsten op gemaakt
kunnen worden en vóór alle emotie verlangen de tienduizenden in de eerste plaats
een reëelen ondergrond en begrijpelijken houvast. Het is bij de musici ook gebruikelijk
om hunne ideëen zoo nauwlettend mogelijk bij de hoorders in te pompen; men noemt
dat “leidmotief” en kan er niet luidruchtig, volledig en zagend genoeg mee
omspringen; vroeger heette dat “thema”; het kon toen nooit te dikwijls of te zorgvuldig
herhaald worden. Maar transfigureer een beetje, supranaturaliseer een beetje uwe
dansen, koren, marschen, soli en duetten; zorg dat iedereen, in de steeg waar de
gramophoon jankt, in de nette straat, waar een piano of harmonium geoefend wordt,
in de deftige wijken, waar de Maecenaten wonen, die deze “schoonheid” protegeeren,
zorg, dat iedereen zich in u herkent: dus transfigureer en supra-naturaliseer met mate
en blijf in het bereik der draaiorgels. Schrik er vooral niet voor terug om de gevoelens,
welke gij vertolkt, argeloos aan te dikken, de accenten stevig te overladen. Er mag
geen enkel onderwerp aangeraakt worden zonder een duidelijk crescendo, gij moogt
het in de meeste gevallen zelfs niet verlaten zonder een duidelijk decrescendo.
Prepareer het simpelste “ik heb u lief” als een aardbeving en laat het galmen gelijk
torenklokken. Vermijd elke distinctie, elke reserve, elke gevoelsverfijning, elke
subtiele toets en zorg, dat er geen tooneel voorbijgaat, waarin niet twee personen
stondenn te brallen en te jammeren alsof ze vertrekken moesten naar de diepste
krochten van den tartarus. Dat is de ideale opera, of de ideale muziek in het algemeen.’
***
De dag brak aan en de heer Croche ging weer weg. Debussy was een scepticus, die
de dingen zag gelijk ze zijn; zijn hart was niet vermoeid en noch gedesillusioneerd,
maar zijne gevoeligheid volgde de ontroeringen tot haar eindpunt en hare laatste
trillingen reikten nooit tot zijne grondelooze verlangens. Hij behoefde slechts een
paar maten te hooren van eene symphonie om haar geheel te overzien: er bestond
geen liefdesduet voor hem, waarvan hij bij den aanvang niet alle verrukkingen en
de expressieve gevolgtrekkingen kon voorspellen in zijn intuitieve, sceptische
binnenste, zonder twijfel met een sarcastisch gemompeld: ‘zoo doen het de
componisten’. Er bestond in de muziek ook geen waarheid, geen oprechtheid, geen
eenvoud. Alles was in het quadraat of in een verdere macht geprojecteerd, overal
schreeuwde de emphase, de rethorica, de bombast en de opgeblazen romantiek. Een
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sonate, een symphonie, een lied, een oratorium, een opera, - alles droeg de panache,
den helm en alles kraaide eene heldhaftig gechargeerde, onnoozele burgerlijkheid.
***
Hij arbeidde in dien tijd aan C h i m è n e , een lyrisch drama van Catulle Mendès, een
der eerste Fransche Wagnerianen, precieus schrijver en virtuoos der sensualiteiten,
die later zijn sybarietisch leven zou eindigen onder de raderen van een trein. Debussy
was dertig jaar, toen hij werkte aan deze eerste opera, er een bedrijf van voltooide
en op zekeren dag den tekst aan Mendès terugzond. Niemand zal ooit weten wat er
geworden is van deze muzikale Chimène (Spanje was populair destijds, door den
invloed der schilders en van Carmen), ook niet waarom de verzen hem zoo kort
geboeid hebben. Gelijk men niet weet hoe Debussy in deze critieke
orienteerings-periode den ‘Pelléas et Mélisande’ ontdekte van Maeterlinck, die toen
aan den opgang stond van zijn altijd gesourdineerden, schemerenden roem en in
gindsche jaren evenmin gespeeld werd als hij nu gespeeld wordt, uitgezonderd Monna
Vanna. Doch in 1892 verscheen Pelléas en in 1892 begon Debussy aan den grooten
dialoog van het vierde bedrijf. Hij had zich het probleem duidelijk en scherp gesteld:
Er moest na Richard Wagner, door een kunstenaar, die nieuwe, onontdekte schoonheid
zocht, eene opera gecomponeerd worden, die als tekst, als muziek en als psychisch
document geacht kon worden de hoogste verfijning, de hoogste technische
voortreffelijkheid en zeldzaamste ontroeringen te bereiken met werkelijke
gevoelswaarden, dus zonder oververhitting, zonder de gebruikelijke fresco-schildering,
zonder etalage van koren en optochten, zonder orchestrale machinerieën en
om-de-haverklapsche fortissimo's. Hij zou uitgaan van het expressieve beginsel, dat
later door Henri Bergson is vastgelegd: dat eene emotie, wil zij aesthetisch heeten,
niet v e r o o r z a a k t , doch g e s u g g e r e e r d moet worden. Hiermee brak hij met
de aesthetiek der geheele negentiende eeuw. Hij won er mee, wat Bergson uit de
muziek van Debussy geobserveerd kon hebben: ‘que la plupart des émotions sont
grosses de mille sensations, sentiments ou idées qui les pénètrent......’
De tekst van Pelléas vroeg niet veel veranderingen, al was het bijna de eerste maal,
dat een drama-in-proza op muziek was gezet. In 1868 begon Moussorgski aan ‘Het
Huwelijk’, comedie van Gogol, dat hij zonder wijzingen trachtte te componeeren,
hij bleef echter steken bij 't eerste bedrijf, dat nog manuscript is en opgeborgen ligt
in de openbare bibliotheek te Petrograd. Debussy schrapte bij Maeterlinck slechts
den portier en een tiental dienstboden, die bij 't begin van de eerste en de vijfde acte
pittoreske praatjes met elkaar houden. Elk veristisch componist, (denk maar aan de
vijf joden van Salomé) zou zulke scènes juist behouden hebben...... voor het effect.
Debussy schrapte ook enkele langdradigheden van Arkel, die in Pelléas de ervaring
en het levensinzicht vertegenwoordigt. Maeterlinck laat Mélisande bij 't begin van
het derde bedrijf spinnen, doch Debussy vond dat er reeds spinrokkens genoeg
becomponeerd waren en coupeerde dit tooneel. Hij liet ook de slot-scène van het
tweede bedrijf vallen, waar Arkel Pelléas afbrengt van zijn plan om op reis te gaan.
Het chanson dat Mélisande zingt in het derde bedrijf, terwijl zij zich de mooie haren
kamt:
Les trois soeurs aveugles
(Espérons encore),
Les trois soeurs aveugles
Ont leurs lampes d'or
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werd door Debussy waarschijnlijk te letterkundig-naief en te expres geacht zoodat
hij er voor in de plaats dichtte:
‘Mes longs cheveux descendent
jusqu'au seuil de la tour;
Mes cheveux vous attendent
tout le long de la tour,
Et tout le long du jour.’

Dat is niet slechter dan Maeterlinck. Wanneer de schrijver een beeld gebruikt, dat
Debussy een beetje onaannemelijk lijkt, heeft de componist geen scrupules om het
te verbeteren. Maeterlinck b.v. schrijft over Mélisande's oogen: ‘On dirait que les
anges du ciel s'y baignent tout le jour dans l'eau claire des montagnes.’ Debussy
maakt er van: ‘On dirait que les anges du ciel y célèbrent sans cesse un baptême.’
Op die wijze heeft hij in het heele stuk retouches aangebracht (soms overbodig, soms
onverklaarbaar, doch dit na te gaan zou slechts in eene uitvoerige Pelléas-studie op
zijn plaats zijn) en men begrijpt, dat Maeterlinck, er kriegel van geworden, in 1902
slechts na veel aandrang zijne bezwaren tegen de première van Debussy's Pelléas
liet schieten. Het mag hem nu troosten, dat geen zijner stukken zoo beroemd werd
en zoo dikwijls is opgevoerd.
De handeling uit een stuk van Maeterlinck kan nauwlijks verteld worden, wijl de
uiterlijke gebeurtenissen in de raadselachtige menschheid, welke hij phantaseerde,
minder beteekenis en minder aandeel hebben aan de lotgevallen zijner personen dan
de interieure, onwaarneembare factoren, die onze daden afschaduwen, voorbereiden,
veroorzaken. Dat Mélisande met haar ring speelt en hem verliest in het diepe water,
dat het paard van Goland schichtig wordt en op hol slaat, bepalen het drama; het zijn
de kleine evenementen, die de onderbewustheden waarschuwen, wekken uit hare
eeuwige stilte en aan ieder zijn lot bepalen als iets onvermijdelijks. Zoo wordt Pelléas
geleidelijk en onmerkbaar geketend aan zijne liefde tot Mélisande, zoo wordt Golaud
door nietige rimpelingen in zijn gemoed overgeleverd aan de meest beklemmende
en de wildste der jalouzieën, zoo blijft de oude Arkel onvervaard en onbewogen,
omdat hij het leven en al zijn roerselen doorschouwt, zoo sterft Mélisande onontwaakt,
omdat zij den droom nooit verliet. Alles speelt op de afgronden der ziel, vanwaar
vage en aarzelende gestalten schemeren in het moeilijke en mysterieuse leven; de
menschen gebruiken er weinige woorden en gelijk uit de bodemlooze verlorenheid
der duisterste gewaarwordingen, uit den nacht der onbewustheid de gevoelens vorm
krijgen, zich aaneenschakelen, de daden doen geboren worden, zoo zouden de spelers
van zulke schimmige, half-uitgesproken drama's, die trillingen ononderbroken vanuit
haar psychischen oorsprong moeten voortplanten, ze steeds fluïdum latend moeten
overbrengen langs magische wegen op den toeschouwer, tot die vibraties bij 't laatste
scherm weer verzinken in het niet, schijnbaar, en, - wie weet - ò n s determineeren.
Ik geloof niet, dat dit ooit gelukt is zoolang de drama's van Maeterlinck gezegd
werden.
Debussy overwoog en schreef 10 jaren om al de gevoelens der menschen, al de
emoties met hare onderverdeelingen in duizend sensaties, de bloeiende natuur, de
ruischende boomen, de wijde, lokkende zee, de weenende fonteinen, de sombere
gewelven, de hongerende armen, de sidderende nevels, het eenzame geblaat der
schapen, de limpiditeit van het kind Yniold en alles wat buiten op de wereld, binnen
in de torens en kamers van het kasteel, in het woud, in den dag en in den nacht
correspondeert met de personen van zijn drama, te peilen en te verwezenlijken. Tien
jaren lang, van zijn dertigste tot zijn veertigste jaar. Hij zocht niets dan de waarheid
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der ziel, onmiddellijk, zonder tolk, sprekend van mensch tot mensch. En hij vond
ze, zóó incisief, zóó overmeesterend van oprechtheid, dat men zeggen zou: hier
vinden de bedruktheden, de angsten, het plotseling ontvlammende geluk, dat twéé
seconden duurt, de troosteloosheid, de zwijgende, geruste dood hare uiterste,
volkomenste uitdrukking.
***
Ik karakteriseer de muziek niet (Debussy werd hier nog onlangs gedefinieerd,
11-2-18). Ik citeer niets van het klavieruittreksel, nu wij het werk Donderdag, 25
April, in Den Haag zullen hooren, en voor het overige herleze men boven de opinie
van den heer Croche...

Nederlandsche Opera: Rigoletto (Paleis voor Volksvlijt)
Het afgrijselijkste en spannendste bedrijf, het onweer, de moord, het verraad, de
ontdekking van Rigoletto, dat hij zijn eigen dochter deed sterven, had de minste
stemming. Er brandde gedurende heel den storm een liefelijk avondrood, de donder
werkte onvoldoende, de gele bliksem gaf te veel en er waren allerlei omstandigheden,
die de situatie bedenkelijk maakten. Daar het den regisseur geen cent gekost zou
hebben om een paar verbeteringen aan te brengen (het avondrood uit te draaien o.a.),
leken me de gebreken, welke al de zoete romantiek bedierven, een beetje
onvergeeflijk. Want zoo zijn wij meermalen noodeloos gestoord in onze halve en
drie-quart-bezwijmingen: door de wonderbaarlijke geluiden b.v., welke Johanna, de
gouvernante van Gilda, uitstiet vóór de eerste aanminnige samenkomst van deze
jonkvrouw en haar verleider. Er had voor die gouvernante wel eene aetherischer stem
gevonden kunnen worden dan het malsche geluid van mej. Schutte.
Doch het seizoen loopt ten einde en van de rekening der Ned. Opera worden altijd
een paar opera's de kinderen. Ik weet niet of de kapelmeester Harmans iets voelt voor
Rigoletto, maar als hij nog een weinig respect heeft voor Verdi, moet hij zich bij 't
begin van zulk eene opvoering wat door elkaar laten schudden. Hij neemt alles erg
plechtig en gewichtig, hij weet er geen gang in te zetten, hij heeft geen geest en geen
geestigheid, maakt ritenuto gelijk een ander geeuwt, maakt de accelerandi ook gelijk
een ander geeuwt, en heeft een onbegrensde voorliefde voor gevoeligheden. Of
Mazzoleni zich onder zulke weinig voortvarende, weinig soepele directie kan
uitzingen gelijk hij wil, mag gerust betwijfeld worden. Ik heb bij Cav. de Hondt
indertijd machtiger indrukken gekregen van zijn Rigoletto, zoowel wat de stem als
wat de actie betreft.
Van Tulder (Hertog) heeft bij zijn laatste noot bewezen den langsten adem te
hebben van alle tenoren. Dat is eene verdienste (hoewel men er draaierig van wordt)
maar ik zag liever, dat hij zich serieuser toelegde op zijn kunst. Het eenvoudigste
cadensje en het gewoonste legato heeft hij gisteravond niet vlekkeloos kunnen
uitvoeren. Coen Muller was een vreeselijke Sparafucile, doch wijdde meer zorg aan
zijne imposante roovers-snorren dan aan zijn stem. Paul Pul heeft de vervloekingen
van den graaf de Montezone geweldig de zaal ingeslingerd. Bylevelt, Rattink en
Monasch voelden zich uitstekend als edelen. Edith Buyens lachte hare
Madeleine-partij zoo dramatisch, dat het leek alsof zij ze weende. Terwijl Mien de
Val als Gilda inviel voor Tilly Westenberg, die in het programma stond aangekondigd.
Mien de Val is bijna tweemaal grooter dan Mazzoleni, haar vader, en dit bracht niet
de gewenschte verhouding. De duetten, welke zij zong, 't zij met Van Tulder, 't zij

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

met den Italiaan, waren ook maar zelden juist afgewogen. Als soliste kon zij om
verschillende magnifieke tonen en trillers bewonderd worden, als partner viel zij nog
meer uit het stijl-kader dan Mazzoleni.
Misschien was er dus te weinig, wat bevredigde in deze Rigoletto-vertooning,
maar Verdi kan er tegen. Het komt toch nergens op aan dan op ‘Licht als een veer
die zweeft’ en dergelijke.

[Willem Pijper, Eerste symphonie]
Ik weet geen Wagner-epigoon, geen navolger van Debussy, van Strauss of van
Brahms, die hun voorbeeld zoo trouw en onnadenkend copieerden als Willem Pijper
het Mahler deed, ja, ik heb nimmer zulk een proeve van onverholen imitatie
bijgewoond als in deze eerste symphonie, Pan genaamd, van den jongen Utrechtschen
componist Pijper. Het melodische type, de orchest-kleur, de eigenaardigheden van
stemmen-combinaties, de rhythmische accenten, de centrale gevoelens, alles, in elke
nuance, is overgenomen uit Mahler. Men zou heele bladzijden van Pijpers symphonie
kunnen laschen in de I, II, III en IV symphonie van Mahler en in Das Lied von der
Erde. Hadden deze stukken niet hun eenmaal vastgestelden hartslag, men zou geen
overgang en geen verschil merken.
De eene verrassing, welke Pijper dus bracht, was, dat hij op vier-en-twintig-jarigen
leeftijd tot dezen krachttoer in staat is. Bij de oude gilden, waar men geen
persoonlijkheid vroeg, zou hij uitgeroepen zijn tot meester met algemeene stemmen.
Doch de andere verrassing, welke daar bitter tegen opweegt, is, dat Pijper zelf van
dit gemis aan karakter niets bespeurde. Anders zou hij bij de laatste repetitie zijn
werk teruggetrokken hebben, tevreden, dat hij 't hoorde voor zich zelf, en
thuis-gekomen het manuscript in vieren hebben gescheurd, tevreden, dat hij die
vruchtbare oefening der hersens achter den rug had. Wijl hij reeds vele noten schreef
moet Pijper weten, dat ‘techniek’ eene zeer relatieve verdienste is - niets meer dan
een gunstige dispositie van het intellect, - en dat de schoonheid en zij, die schoonheid
zoeken, met geheel andere waarden rekening houden. Wat ‘techniek’ waard is bewijst
hij zelf door in één jaar (1917) eene symphonie te voltooien van zulken omvang.
Tot de zeer goede passages van zijn werk behoort de alt-solo en het fijn-afgewogen
milieu, waarin het instrument speelt; behoort het stille fragment, waarmee het eerste
deel afsluit, behoort ook het slot van den Lento, het weeke, licht-wemelende tutti in
half-tinten, dat volgt op den (wat banalen) harp-glissando. Het is misschien te gevuld
en verzadigd van die glimmende klank-schemers, maar alles in deze wijde spanningen
en vochtige luwten klinkt voortreffelijk. Emoties geven zelfs deze uitstekende
passages niet. De auteur licht toe: ‘Ik heb mij in dit werk nergens bezig gehouden
met algemeen-menschelijke gevoelens. Het trok mij meer aan éérst eens na te gaan
wat de natuur mij te zeggen had’.
Wanneer Pijper nu in zijn Tweede nagaat wat De Mensch, in zijn Derde wat God
hem te zeggen heeft (gesteld, dat de Natuur hem reeds alles vertelde), dan komt hij
voorloopig nog niet aan het algemeen-menschelijke. Het is jammer, dat de
quasi-filosophische schema's voor dezen jongen man nog niet hebben afgedaan. Dat
is 't eerste, waarvan men zich in zijne jeugd bevrijdt, dacht ik. Ik dacht ook, dat de
litteratuur niet meer zooveel invloed bad, dat een componist zijne eerste symphonie
nog eene illustratie ging noemen van Van Eeden's Kleine Johannes. Hoe iemand
verder in deze dagen eene optimistische muziek kan schrijven, waardoor niet de
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minste huivering vaart van dezen radeloozen en rampzaligen tijd, lijkt mij een wonder.
Het schijnt me geen kleine kunst zich zoo buiten het Heelal te plaatsen.
De toejuichingen hadden dezen avond, onder leiding van Mengelberg, geen
bijzondere beteekenis. Men heeft Willem Pijper aangemoedigd en Sam Blazer, den
contrabassist van het orchest, die eene suite voor violoncel componeerde in
achttiende-eeuwsche pastiche-stijl (voorgedragen door Loevensohn) gehuldigd met
bloemen en applaus, alsof er een genie ontdekt was. Drie nieuwe Mädchen-lieder
van von Brucken Fock nog onmogelijker voor de stem geschreven dan zijne andere
orchest-liederen, en gezongen door mej. Liza Steelink, die op de zonderlingste en
onverstaanbaarste wijze moest gillen en schreeuwen, werden ook met warmte
ontvangen. Ik twijfel er niet aan of het ‘Opera-voorspel’ van Koeberg, door hem zelf
gedirigeerd, trof een zelfde lot. Ik kon evenals vele anderen het einde van deze zeer
blijde, zoetvloeiende, trillerende, blanke en lange muziek niet afwachten. Na zulk
een avond kan men zich voorstellen hoe sommige edele eenlingen liever door tien
dan door tien millioen menschen bewonderd worden. Men komt ook tot de conclusie,
dat componeeren geen kunst is en de inspanning niet verdient; dat men beter doet
zijn ledigen tijd door te brengen in de zon.

Fransche Opera: Butterfly (Stadsschouwburg)
Het zwakste gedeelte dezer voorstelling was het orchest, waarvan de strijkers (vooral
de violoncellen) den ganschen avond beneden peil bleven. Zwak ook was de dirigent
Leopold Daniëls, die weinig moeite deed om de harde, wrange accenten zijner
instrumentalisten te matigen, die menig tempo vertraagd heeft en zich in het samenspel
met Mlle Luart weinig volgzaam toonde. De regisseur scheen vergeten te hebben,
dat het voetlicht bij 't in het tweede bedrijf verhoogde tooneel leelijke schaduwen
wierp, en heeft de personen daar voor een vierde in het zwart laten rondloopen. Dat
zijn ongelukkige en weinig bevorderlijke vergissingen. Overigens was de gewone
rozige kleuren-vroolijkheid van de Butterfly zeer weelderig en zomersch.
Van de zangers stond Salvaneschi bovenaan: zijne groote oprechtheid en zijn vuur,
dat altijd wil oplaaien, en niets liever doet, zijn heele tenorschap viert zich nergens
warmer uit dan bij Puccini. Wanneer Roosen optreedt in strandpakjes om den
Sharpless te spelen heeft hij enkel tegen zich zijn onvermurwbaar en kwaadaardig
gelaat, dat hij zelfs tijdens het voorlezen van den brief niet tot eenige mildheid kon
plooien. Maar zijn stem klonk magnifiek. Maudier als Goro verraste wederom met
uitstekende vocale eigenschappen en men verbaast er zich over, dat zijn directeur
hem niet beter patroneert. De Bonze van Dukers miste alle dramatische kracht en
het heele tooneel waarin hij optrad leek eene overbodigheid. Jonet's Prins daarentegen
was goed getroffen en weldadig van timbre. De Kate Pinkerton van Diane, de kleinste,
de onsympathiekste en moeilijkste rol, was zeer dragelijk. Als alt wordt de Soezoeki
van Mlle Lucia misschien maar door weinigen geëvenaard in koele en donkere
klankschoonheid, als actrice weet zij in deze rol nog minder te boeien dan in andere.
Men zag de Soezoeki zelden eentoniger en ook zelden slechter gecostumeerd.
Mlle Luart, de Butterfly, vond hare ontroerendste oogenblikken in het derde bedrijf.
Ik heb haar dezen winter in alle rollen zien sterven, doch nimmer met zulke
diepschouwende, fascineerende oogen en nimmer met een gelaat dat zoo groote en
smartelijke herinnering aan geluk uitdrukte. Ook als zangeres had zij een zeer
voorspoedige en in vele opzichten schitterenden avond. Het Japansche lag haar niet
gunstig en zij maakte van dat Japansche ook niet veel werk, want zij zou dan begonnen
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zijn met veel soepeler kleedijen te kiezen. Maar wat heeft zij dezen winter al niet
afgespeeld! En dan te denken, dat eene rol als Mélisande, welke zij morgen zal zingen,
eigenlijk arbeid en overweging genoeg verschaft voor een heel seizoen. Mlle Luart
is dus wèl bewonderenswaardig ook al was zij de ideale Butterfly niet.
Er was een vrij talrijk publiek en veel enthousiasme.

Fransche Opera: Pelléas et Mélisande (Den Haag)
Er valt dus weinig te zien in Pelléas: een woud bij de eerste schemering en de eerste
nevelende grijsheid van den avond: dat kan met een paar lappen gedaan worden,
want het orchest toovert gemakkelijker de ritselende stilte en de warme aarde, die
men ruiken kan, dan een paar planken boomen, wat gaas en eene lichtgroene,
nagemaakte beek met gestileerde kiezelsteenen. Ook de kamers in het kasteel mogen
niet bezienswaardig zijn: geen mislukte architectuur, geen bonte tapijten, noch
goedkoope sierlijkheid; het drama speelt in eene sombere lucht, op eene zonnelooze
wereld, en iedere vriendelijke loggia, elke speelgoed-fontein in een park, elk
romantisch, sprookjesachtig plaatjes-kasteel, kost verf en doeken, kost de moeite
van het changeeren en bemoeilijkt slechts de acteurs en de indrukken. Met een
minimum van regie is Pelléas, die voor de vereenvoudigde methode geschreven lijkt,
te monteeren; met een minimum van kleur en van belichting. De wanden en de
omgeving moeten zóó stil-rustig zijn, dat men er Maeterlinck's woorden en Debussy's
melodieën of colorieten als 't ware van kon aflezen. Het stuk moet spelen in die
verten, welke héél dichtbij zijn, als een Thijs Maris of een Odilon Redon.
Er gebeurt ook niet veel in Pelléas: Golaud vindt Mélisande in het duisterende
woud; zij spreken en gaan weg. Geneviève leest Arkel den brief voor van Golaud,
waarin hij schrijft, dat Mélisande zijne vrouw werd; Pelléas vertelt, dat hij zijn
stervenden vriend Marcellus wil bezoeken, en zij gaan weg. Geneviève leidt Mélisande
rond vóór het kasteel, een vuurtoren steekt zijne lampen op, de zee is woelig, er
passeert aan den einder een schip. In een park speelt Mélisande met haar ring boven
het water, sprekend met Pelléas, en verliest den ring in de fontein. Golaud ligt gewond
op zijn ziekbed, praat met Mélisande, merkt, dat zij den ring mist, en stuurt haar weg
om hem te zoeken. Pelléas en Mélisande doorspeuren een sombere grot, waar zij
drie slapende armen vinden. Pelléas aan den voet van den toren speelt met Mélisande's
lange haren, windt ze om de wilgen-takken, om zijne handen, om zijn hals, kust ze
en bemint ze. Golaud verrast hem en lacht zenuwachtig: ‘Vous êtes des enfants’;
duiven vliegen verschrikt en vleugelklapperend op in den maannacht; verder gebeurt
er niets bij dit tooneel. Golaud sleurt Mélisande met de koren-blonde haren langs
den grond in een crisis van wilde, wanhopige liefde. Zij snikt slechts en Arkel zegt:
‘si j'étais Dieu j'aurais pitié du coeur des hommes’. Het kind Yniold moet Mélisande
en Pelléas spionneeren en ziet niets - dan dat zij stilstaan met open oogen. Yniold
luistert naar de schapen in den ademloozen wijden zomer. Pelléas gaat vertrekken
en neemt afscheid van Mélisande; zij hebben elkaar één vluchtige seconde lief, geven
elkaar één kus; Golaud velt hem met zijn degen. En in het vijfde bedrijf sterft
Mélisande langzaam en zwijgend; zij gaf Golaud een kind en kan heengaan. Arkel
zegt: ‘C'était un être si tranquille, si timide et si silencieux.... C'était un pauvre petit
être mystérieux comme tout le monde....’
Men kan niet weinig genoeg laten gebeuren in dit drama. Het verheerlijkste geluk
en het schreiendste leed moeten uitgesproken worden met een onbewogen hart en
met eene stem, die nauwlijks deelneemt aan de verrukking of aan de smart. Men
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behoeft niets te onderstreepen. De personen komen, wisselen hunne woorden, en bij
elk tooneel draagt het noodlot hen verder, geleidelijk, zonder omwegen of sprongen
omdat het hen vergezelt als een wonde. Wij zien de zielen groeien naar hare
bestemming, maar zien niet hare definitieve gestalte. Op die momenten breekt het
leven en wentelt elders verder.
***
Bij dit gestadige preludium tot de ontroeringen, bij deze immerdurende ontbloeseming,
in dit droomenspel, waar de irrealiteit zoo mateloos reëel is, omdat wij de daden
ervaren, gelijk zij gedacht zijn, graad voor graad ondergaan van af hunne eerste
vibratie, bij deze somnambuleerende wezens, die niets projecteeren dan hunne
gevoelens en hunne wederzijdsche reacties, hier, waar men niets ziet, waar ook niets
gebeurt, waar de eerste daad onmiddellijk gesmoord wordt en de eerste verrukking
wordt afgebroken vóór zij voltooid is, hier moest de componist dezelfde continuïteit
scheppen. Gestalten had hij: dat waren de menschen, ronddwalend op het tooneel,
in het drama; plastiek in zijne ‘thema's’, felle of duidelijke teekening in zijne muziek
zou eene nuttelooze aanvulling moeten heeten, vooral in dit mesmerieke en
instinctieve milieu. Accenten ook had hij: dat waren de woorden van den dichter;
hij behoefde deze slechts te noteeren, zoo buigzaam, zoo vrij en zoo soepel mogelijk;
óók zoo waarachtig als denkbaar is; hij had hunne toonshoogte maar af te luisteren
van uit de situatie en hare bewogenheid. Doch elke lettergreep moest verstaanbaar
blijven.
Zoo schiep hij de eeuwig onopgeloste continuïteit, het zingende, fluisterende
omhulsel der dingen; de onzichtbare verbindingslijnen tusschen deze dingen en ons.
Zoo wikkelde hij zijne menschen in de ononderbroken zingende atmosfeer, die alles
draagt, alles licht en toegankelijk maakt. Zoo schiep hij met dat algemeene fluïdum
correspondenties tusschen ons en de verwijderste gewaarwordingen. Zoo hervormde
hij zijne wereld in eene alom opschemerende muziek. Zoo kregen de doode en de
levende dingen hunne directe en suggestieve verstaanbaarheid.
Die onophoudelijke golvingen van insinueerenden klank, in zwevende accoorden,
in gebroken rhythmen, in verstrooide tonaliteiten, in steeds aangeheven, nooit
voldragen melodieën, volgen het drama bij elk zijner nuances, allengs stijgend naar
de groote, meesleepende scènes. Ik geloof, dat er twee zijn, die alles beheerschen,
de tragedie en den toeschouwer: het is het tooneel, waar de haren van Mélisande
gestreeld worden en het tooneel, waar de haren van Mélisande worden gemarteld;
daar overmeestert tot grenzelooze verruktheid de gepassioneerde aanbidding van
Pelléas, die streelt; daar beklemt tot schreiend meewaren de opgejaagde toomelooze
wildheid van Golaud, die martelt. Ik ken ook niets vervoerender in de geheele muziek
dan het tusschenspel voor orchest, dat na de aanbidding der haren Mélisande's éven
ontwakende en éven onrustige liefde verklankt; niets menschelijkers en troostvollers
dan het tusschenspel, dat na de marteling het immense medelijden en de groote
verlatenheid zingt. Uit beiden spreekt het Cor cordium, onvergelijkelijk meedoogend,
stillend en versterkend.
***
Het werk als geheel staat mij voor den geest in eene matzilveren kleur van
buitengewone doorzichtigheid. Debussy gebruikt bijna geen trompetten of bazuinen;
hij wendt in verhouding tot de hobo's en engelsche hoorn weinig fluiten en clarinetten
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aan, en met de fagotten, de weeke hoorns, de clarinetten, vooral in donkere liggingen,
vormen de elegische, zacht-mijmerende hobo's met de violen in alle timbres en in
alle mogelijke expressies de voornaamste bleek en zilverig lichtende tinten, met
gouden ondertonen der wonderlijke harpen.
Dat het orchest der Fransche opera een beetje te mager bezet was, mag vermeld
worden zonder critische bedoeling. Wat het praesteerde, afgetobd op 't eind van een
seizoen, te midden van den sleur en 't gewone à peu près der jaarlijksche opera's,
was eene onverwachte verrassing. Men moet ook den dirigent Deveux prijzen, dat
hij te midden der loopende werkzaamheden er in slaagde eene zeer gecompliceerde
partituur als Pelléas te beheerschen, zonder aarzelingen te leiden en het accent (al
ontbrak er veel van Debussy's geest) en 't algemeene rythme, dat zeer gevarieerd is,
goed te treffen. Wanneer er in 't begin van dit artikel gezegd wordt, hoe de regie van
Pelléas zou moeten zijn, dan is dit, met alle waardeering voor de nobele pogingen,
om aan te duiden, dat de noodige verfijning, smaak en artisticiteit nog lang niet
bereikt zijn. De regisseur Charles de Beer zou eenigen tijd studies moeten gaan maken
bij Rooyaards; het ontbreekt hem vooral aan doorzicht in de kleur-verhoudingen.
Waar bij 't begin van dit artikel eveneens gezegd werd, hoe ingetogen de handeling
moest blijven, was dit ook om aan te duiden, dat bijna alle zangers zich te buiten
gingen aan de rhetorica, de gezwollenheid, de emphase, welke hun van de
répertoire-opera's bijbleef. Indien zij precies uitvoeren wat Debussy opschreef, geen
enkele noot rekken, ook al is het nog zoo verleidelijk, nergens probeeren te zingen,
waar gedeclameerd moet worden (dat is dus zoo goed als overal), zich verdiepen in
den tekst, dan zijn de voornaamste tekorten verbeterd. Dat ik vrijheden merkte, welke
een conscientieus kapelmeester aan niemand mag veroorloven (ook niet aan zijn
directeur), zal ik maar vergoelijkend overslaan.
Emma Luart was eene sublieme Mélisande, eene ongeëvenaarde kunstenares; alles
wat de rol vroeg, het uitgesprokene en het verzwegene, heeft zij gegeven. Haar
sterven, in eene hemelsche sereniteit, is onvergetelijk. De Pelléas van Roosen en de
Golaud van Danlée zou ik in elke andere opera toegejuicht hebben, hunne vocale
voortreffelijkheid maar voor Debussy klonk alles te zwaar en te nadrukkelijk. Beiden
hebben zich gematigd, doch de gewoonte der zangers, om toon te trekken (waartoe
de componisten hen wel verplichten), konden zij niet geheel afleggen. Evenmin
Dukers als Arkel, de ongelukkigst gecostumeerde van allen; ook niet Lucia Nordi
als Geneviève. Bellet (un médecin) en mlle. Denève (Yniold) maakten uitzonderingen.
Het spijt mij ondertusschen nog altijd, dat Roosen de Golaud niet gecreëerd heeft,
om den Pelléas te laten aan een tenor. Ik ben er zeker van, dat hij een imposante
Golaud geweest zou zijn.
***
Het publiek van Den Haag heeft moeilijk kunnen zwijgen tusschen de symphonische
tusschenspelen, wat het Haagsche publiek karakteriseert. Voor de rest ontving het
Pelléas als de Parijzenaars in 1902: met reserve en achterdocht tot het 3e bedrijf; met
ovaties bij de overweldigende 4e acte; met een steeds toenemende ontroering
gedurende de 5e.
Roosen zal begrijpen, dat wij den Pelléas ook in Amsterdam wenschen. Ik vertrouw,
dat ik er niet op behoef aan te dringen. Het Genootschap Nederland-Frankrijk zou
zich daarmee op de gunstigste wijze kunnen bemoeien
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Pensioenfondsconcert (Concertgebouw) [Mahlers Tweede symphonie]
Mahlers tweede symphonie werd Zaterdagavond uitgevoerd ten bate van 't
Pensioenfonds voor de leden van het Concertgebouworkest en in weerwil van het
orkest zelf, in weerwil van Mengelberg, ondanks het Toonkunst-koor, Elise Menagé
Challa en Meta Reidel, vertoonde de groote zaal bedenkelijke hiaten, welke voor het
pensioenfonds en voor de symphonie een even bedenkelijk resultaat beteekenen. We
zullen een bespreking van het werk zelf achterwege laten, dat den 10en Maart, pas
enkele weken geleden, bij de Toonkunst-uitvoering aanleiding gaf tot een uitvoerige
bespreking in dit blad.
De uitvoering was even volmaakt en even vlekkeloos: ze slaagde erin ons volkomen
het gecompliceerde raderwerk te doen vergeten, de inspanning en de studie, welke
noodig zijn om al deze klanken ons te doen toestroomen, zoodat we slechts muziek
om en in ons gevoelen. De eenheid van koor en orkest, van orkest en solisten, was
zeldzaam gaaf en zuiver: Mengelbergs straffe leiding bevestigde deze eenheid te
meer.
We vragen ons echter af, waarom een symphonie, die slechts uiterst zelden op de
programma's van het Concertgebouw verschijnt (na de eerste uitvoering in 1904
gingen ruim 10 jaar voorbij, eer haar weder een plaats werd ingeruimd) ditmaal te
voorschijn werd gehaald om het Pensioenfonds te versterken, terwijl van te voren
kon worden verwacht, dat ze slechts betrekkelijk weinig publiek zou oproepen, zoo
kort na de Toonkunstopvoering.
Nog één vraag: waarom kon ‘Urlicht’ ééne bladzijde tekst, in het programma niet
worden gedrukt, en waarom verving de toelichting deze onmisbare pagina door een
onuitgegeven brief van Mahler, welke hij in November 1904 aan Mengelberg schreef:
‘Mein lieber Freund!
Nachdem ich nun in meiner Heimath angekommen, und ein wenig von
den Strapatzen meiner Reise erholt, richten sich meine Gedanken auf die
so wundervoll verlebten Tage in Amsterdam. - Was ich nach dieser
Richtung Ihnen zu danken habe, Ihrer jugendfrischen und that-kräftigen
Initiative. Ihrer congenialen Interpretationskunst und durchdringendem
Verständnis meiner Werke - dies gehört zu jenen Dingen, von denen wir
uns gelegentlich eines freundschaftlichen Symposions gesagt haben, dass
man sie tief empfinden, aber für sie nicht danken kann.’
Ter meerdere eere....?
Maar C.R.M. citeert immers zelf een critiek van S. van Millingen in het
Ochtendblad van 27 October 1904, na de première, waarin deze ‘met het fijne inzicht
van een onderlegd en ontwikkeld vakmusicus en aestheet’ o.a. schrijft:
‘En wie de gezongen woorden vooraf aandachtig heeft gelezen, en ze in zich heeft
opgenomen, zal gevoelen, wat Mahler heeft willen uitdrukken in de Symphonische
deelen; hij zal den geest en de ziel van een mensch, van een groot mensch er in
hebben gevoeld, en zoo hij hem niet in zijn fantasie heeft kunnen volgen, toch wellicht
den indruk hebben gekregen van een rijke, oorspronkelijke begaafdheid en van een
zeer bijzonder gevoelsleven.’
Gemis noch overbodigheid hebben evenwel belet, dat koor en orkest, solisten en
dirigent lang en enthousiast werden toegejuicht.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Mahlers Negende
Soms woei de muziek van het eerste deel mij toe als de luwe, bevende geruchten van
het Middernachtslied der derde symphonie, met hunne oneindigheid van zoekenden
klank. Dikwijls dacht men aan de helle, doodstille blankheid, de vereenzaamde rust
en de lang-gerekte droom-fluisteringen uit Der Abschied van Das Lied von der Erde.
Ook riep een hoofdmotief antieke hymnen op, alsof de regelmatige aanzetten stuurden
naar een sonoren Te Deum. Waar de stervens-weemoed, het elegische wenken der
altijd gebroken melodieën overging in een hartstochtelijk opademen en
handenwringen, daar kwam mij de Pater Profundus van uit de tweede helft der Achtste
voor den geest, zijn kreten om bevrijding en licht, zijn getourmenteerd en wilde
dringen naar liefde en geluk.
Ik geloof niet, dat er bezwaren zijn om zoo voor de groote gevoelsphases
aanknoopingspunten te maken bij Mahler's vroegere werk. Nieuws in algemeenen
of in engeren zin brengt zijne Negende niet, maar nieuws geeft een kunstenaar ook
nooit vlak voor zijn dood. Dan geeft hij zijn hart. En de meesters der muziek hebben
de eigenaardigheid, wijl zij levenslang in hun binnenste schouwen en met zeer
innerlijke stemmen spreken, dat zij de aarde reeds geruimen tijd verlaten hebben,
voor het einde genaderd is. Zij bezitten de macht om hunne oogen te richten naar
onafzienbaar wijde verten, en in deze witte, gestaltelooze eindeloosheid klanken te
vinden, die niets van de aarde behouden hebben dan de streelende herinnering, eene
onuitsprekelijke wijze mildheid, een zacht en genezend accent, eene matelooze
toegenegenheid. Zij kunnen die omhullen met een diep licht, met eene ijle, hooge
atmosfeer, met uitgestrekte, blauwe stilten, met een goddelijke klaarheid, dat men
zelf waant tot de schimmen te behooren en de dingen te zien vanuit de mysterieuse
eeuwigheid. Zoo werd Beethoven, zoo Bruckner, zoo zelfs Debussy, zoo is Mahler
geworden in zijn laatste werk, méér dan ooit onttrokken aan onze nabijheid. Dat is
ook het karakter van het slotdeel der Negende en de schoonheid schijnt in de muziek
niet hooger te kunnen reiken.
Deze twee hoekdeelen; een andante en adagio, begin en einde der symphonie,
worden aangevuld met een dans en een burlesk rondo. De dans gaat in drie tempo's,
van welke I en III, beide met 't karakter van een Ländler, de beste zijn; II, eerst met
de allures, daarna met de accenten van den wals, overtreft in muzikale grofheden
alles wat door de ‘modernen’ op dit gebied geschreven werd: geen melodische
vinding, brute rythmen, chromatische grilligheden, welke het geval interessant moeten
sauzen, harde, bestiale instrumentatie, diaboliek gillen en krijschen, en vale en
verwelkte colorieten. De tempi I en III, genoeglijk schertsend, zangerig en heel teeder
deinend, bevatten de meest spitsvondige muzikale grappen, welke Mahler voor zijn
altijd wat ironische Scherzi uitdacht, ze klinken boeiend, bekoorlijk en pittoresk. Dat
Zweers bij den dikwijls herhaalden aanloop aan het scherzo van ‘zijn’ symphonie
zal gedacht hebben, of Van Anrooy aan zijne Piet-Hein-Rhapsodie, valt dadelijk op.
De geest dezer Mahler-muziek (‘etwas tappisch und sehr derb’) is meer rustiek dan
pastoraal en alleen met behulp van Brueghel of andere schilderachtigheden, met
behulp der bekende transfiguratie, wordt het een stuk, waarin niet de levenden, maar
de dooden dansen. Liever dan de dooden voor zoo lichtzinnig en sentimenteel te
houden, bewonder ik de waarlijk geniale en sublieme instrumentatie. De harlekijnerige
rol van fagotten en contrafagot met veel goeden smaak en reserve toegepast, is
amusant; de bas-clarinet, die bij de componisten steeds de resignatie vertolkt na
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Wagner, verschijnt in eene nieuwe gedaante, om haar philosophisch karakter totaal
af te leggen in het wiegende rythme; de hoorns maken de prachtigste, de ongekendste
trillers en schijnen zomersche houtduiven geworden. Het stuk eindigt met een unisono
tusschen piccolo en contra-fagot, die vijf octaven omvaamt, in het orchest eene
hemelsbreedte. Mahler zal zich bij 't noteeren van die twee merkwaardige maten met
veel eerbied Verdi herinnerd hebben, die in zijn Faltaff hetzelfde effect toepaste
(maar als uitvinder) om de dikte van den ridder te teekenen.
Het derde deel der Negende, het ‘Rondo, Burleske’, werd gecoupeerd door
Mengelberg en waarschijnlijk met inzicht. Het stuk (‘sehr trotzig’ verloopt in een
razend tempo en zou voor dezen avond meer inspanning gekost hebben dan het
verdient, want het telt talrijke bladzijden, die tot de moeilijkste en de gecompliceerdste
van Mahler's partituren gerekend mogen worden. Ik heb me bij het lezen en overlezen
met veel spijt afgevraagd, wat Mahler er toe dreef om een onvermurwbaar gemoed,
een schreeuwend en waanzinnig tollend sarcasme, een interieure machteloosheid,
een langdurige geestelijke dorheid en wanhopige wroegingen met zooveel nadruk
en in zoo bitse, bijtendse en onbeschaamde accenten uit te schreeuwen. Hij heeft er
het geluk niet men verworven, dat hadden hem ten minste de rondo's zijner vorige
symphonieën (V en VII) kunnen leeren, hij heeft er de schoonheid niet mee geëerd.
En waartoe dienen dan deze woestijnen van kale melodieën en opeenstapelingen van
dwarskoppig gerythmeerde klanken zonder expressie? Het is in de muziek niet
loonend om wreed en bitter te zijn en ik verlang er nauwlijke naar om dit Rondo, dat
denkelijk de heele symphonie uit haar evenwicht zal werpen, ooit te zien uitgevoerd.
Laten wij teruggaan tot het eerste en het laatste deel.
Men zegt in het programma-boekje, dat ‘een vreemde hand’ gewerkt heeft aan de
voltooiling der orchestratie en ik ben zeer nieuwsgierig om te weten, aan wien die
vreemde hand toebehoort. De programma's behelzen zoo zelden belangrijke
mededeelingen, dat men deze niet gaarne miste. Zouden aan dien voltooier de
ondoorzichtigheden geweten moeten worden van een aantal tutti? Mahler begaat ze
- met Strauss en de geheele Duitsche school - in bijna al zijn werken. Draagt hij
schuld van schommelingen tusschen overkropte blazerskoren en strijkers? Ook deze
kunnen aangewezen worden in alle moderne Duitsche muziek en wanneer aan Mahler
de tijd gegund was, zou hij ze misschien niet eens geretoucheerd hebben. En de
manier, om alle hoekjes en gaatjes van een tutti vol te stoppen, dat is de bekende
kwaal van alle moderne Duitsche partituren. Terwijl niemand de geniale
eigenschappen van de orchestratie der Negende aan een corrector zal wenschen toe
te schrijven.
Tot die geniale trekken behoort de behandeling van het strijkkwintet en ik zou
geen werk kunnen opnoemen, waarin de strijkers zoo voortdurend en zoo rijk
geïndividualiseerd zijn. Het onderscheid tusschen 1e en 2e violen, dateerend uit den
primitieven muzikanten-tijd, is volmaakt opgeheven. Beide verstrengelen zich tot
de mooiste gebrokenheid van lijnen, welke tot dien tijd der Negende gefantaseerd
werd. Alle instrumenten, violen, alten, violoncellen en contrabassen wisselen af,
vangen elkaar op, omranken elkander in een hemelsch en ongedacht veelvoud van
opbloeiende stemmen. Tot die geniale trekken behoort ook de wijze, waarop de
gesourdineerde bazuinen en tuba zijn aangewend; zóó, phosphoriseerend, onwezenlijk
grijnzend, in niet-bestaande, infernale orgel-timbre's, met dit obsedeerende, panische
accent, zag men ze nog niet geschreven.
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Wat ten laatste de uitvoering betreft, mij dunkt, dat ze zeer volmaakt was. En het
enthousiasme, na elk deel, heeft Mengelberg duidelijk getoond, dat men nieuwe
muziek meer op prijs stelt dan oude.

Sorga - Cornelis - Canivez (Concertgebouw, kleine zaal) [Boëllmann,
Debussy, Chopin en Chabrier]
Au profit des oeuvres de la Croix rouge française was de avond georganiseerd: de
ernstige pleegzuster, de oogen vol meevoelende droefenis, door Jan Sluyters op den
programma-omslag als een symbool van wereldsch mededoogen getoond tegen een
achtergrond van vlammen en oorlogswee, accentueert te meer dit doel. Het is
overbodig te constateeren, dat Frankrijk vele vrienden telt, die nimmer aarzelen,
wanneer het er om gaat, iets te doen ter wille van het land, waarvan de geheele
menschheid voor altijd de schuldenaar zal blijven. Zoo werden ook de zangeres
Madame Sorga, Evert Cornelis en Thomas Canivez bereid gevonden, een programma
samen te stellen, dat zich onderscheidde door goeden smaak en uitstekende verzorging.
Canivez en Cornelis begonnen den avond met een andante van Boëllmann, dat,
vooral in 't Maëstoso contrasteerde met de smeekbede der ‘enfants de France’,
waarmee Madame Sorga den avond besloot. Hier werd de herinnering gewekt aan
den bleeken dood, daar juichte het nieuwe leven, de jonge, zekere toekomst. Hoe
moet Debussy de rampen en de ellende van dezen oorlog meegevoeld en meegeleden
hebben om woorden en muziek te kunnen dichten als in deze smeekbede, die de
heiligheid van de wraak erkent, het Kerstgebed der kinderen, ‘qui n'ont plus de
maisons’. Dit was het laatste der vele liederen, welke Madame Sorga zong: ze
begeleidde er drie op de luit, als past bij de hoffelijke romantiek der middeleeuwen,
toen de troubadour Gods zegen afsmeekte voor den amoureuzen vriend en de joyeuse
koningin zich gaarne liet beminnen. Evert Cornelis stond haar als accompagnateur
na de pauze bij, toen de stem in de lagere tonen het meest bekoorde en die, vooral
in Au pays musulman de illusie zuiver en puur wist te evoceeren van het Turksche
kerkhof, waar
du haut des cyprès,
La voix des rossignols et la voix des colombes
Enchanteraient, là-bas mon sommeil sans regrets.

Te zamen gaven Cornelis en Canivez nog Debussy's sonate in D-mineur: de proloog
voert naar een verren droom, om in de finale weer te keeren naar de aarde, toch broos,
onmenschelijk en onvatbaar. Dan konden we Cornelis als altijd bewonderen in een
ballade van Chopin, maar misschien nog meer in Chabrier's virtuoze Bourrée
fantasque.
En het comité huldigde de kunstenaars met rozen, de hoorders met enthousiaste
toejuichingen.
Nog vermelden we, dat in de pauze het origineel van Sluyter's teekening aan den
meest biedende werd verkocht ‘ten bate van’, terwijl in den foyer koffie, ijs en wat
dies meer zij 't den bezoekers vergemakkelijkte ‘ten bate van’ te offeren, zoodat het
resultaat naar behooren zal zijn geweest.

Mahler's Achtste

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Tegen Beethovens Negende, die al bijna honderd jaar is, worden nog altijd zeer
geldige bedenkingen geopperd. Toch staat ze onder de menschen zoo vast als het
firmament. Tegen Mahlers Achtste, geen tien jaar oud, worden nog veel meer
bedenkingen gemaakt, die altijd geldig zullen blijven, die voortdurend zwaarder en
lastiger zullen wegen op het werk. Toch staat ze ook vast als de sterren onder de
menschen. Tot er een van die geheimzinnige, onmerkbare cyclonen komt, die
Beethoven en Mahler wegvaagt voor-goed, gelijk ze Palestrina wegvaagden, die ook
vast stond als het firmament, gelijk goden en menschen verdwenen zijn.
Tweeduizend jaren nadat de noten der toonladder de namen kregen van zon en
planeten, componeert Mahler met zijne Achtste het zingende uitspansel, het heelal,
de sferen, die beginnen te klinken, en dit klinkende universum roept met eene
duizendjarige hymne den heiligen Geest aan, de scheppende Almacht, zóó fanatiek,
zoo nadrukkelijk en met zooveel onberekenbare uitbundigheid en verlangende kracht,
als nooit in een antiek Egyptisch of Grieksch of Asiatisch mysterie gebeurd kan zijn.
Is het niet grootsch en geweldig? Alle visioenen van alle mogelijke priesters en
hoogepriesters zijn hier gecondenseerd in de millioen maal vermenigvuldigde zeven
noten der toonladder. Het is wonderbaarlijk. En Mahler heeft deze heilige, scheppende
Almacht met het kinderlijkste vertrouwen en een eenvoudig geloof aangeroepen,
naief in zijne gillende wildheid, naief in zijne zoete, smeltende extase. Zou het bij
dit kosmische kader, bij deze kermende, jubelende, schreeuwende en schreiende
menschheid vermeld, geanalyseerd mogen worden, dat tallooze passages leeg,
ongelooflijk leelijk en grenzeloos banaal klinken? Dat de frenetiek aangeroepen
Geest zich in de heele lange symphonie niet manifesteert? Dat de luwe avondlucht,
de reuk der aarde, zich in de late en zoele schemering van gisteren kosmischer lieten
aanvoelen dan die millioen maal vermenigvuldigde toonladder? Nu, na de zesde
Amsterdamsche uitvoering der Achtste, heb ik er nóg den moed niet toe. Want een
idee is ook eerbied waard, zelfs, wanneer het zeer onvolmaakt gerealiseerd is. En
het idee van een zingend heelal is al zoo oud als de toren van Babel.
De titanen-moeite eener wekenlange minutieuse voorbereiding van koor en orchest
moet hier in een paar woorden gehuldigd worden. Muziek doet altijd denken aan het
vat der Danaïden of aan andere kwellingen van den Tartarus. Men zwoegt weken en
maanden, men geeft er heel zijn hart en heel zijn kracht aan. Zij klinkt en als zij
geklonken heeft, is ze onherroepelijk weg, voor immer, weg als de tijd, waarin ze
klonk. Terwijl voor elke nieuwe uitvoering dezelfde titanen-moeite gedaan moet
werden.
Mengelberg droeg de vertolking en sleepte mee. Daarna Urlus, buitengewoon
schitterend in zijn partij en de beste tenor, dien men tot dusverre hoorde in de Achtste.
Daarna Gertrude Foerstel, hoewel een beetje geaffecteerd in het steeds op dezelfde
wijze aanzetten der galmende hooge noten; en ook een beetje te sensueel. Zij is niet
meer de geïnspireerde, welke zij was in de dagen van Mahler. Mevrouw De Haan
verving Ilona Durigo en zong met een warm, gaaf en klaar timbre, dat ik sinds lang
niet van haar hoorde. Geisse-Winkel was een bariton met wat te veel zelfvoldaanheid
van intonatie. Wilhelm Fente gaf een magnifieken bas. Meta Reidel heeft nog steeds
een aantal onvaste, fladderende tonen. Mevr. Noordewier zong minder glorieerend
dan men gehoopt had. Martine Dhont (waarom wordt zij niet in het programma
vernoemd?) maakte sinds 1916 aanzienlijke vorderingen in hare rol van Magna
Peccatrix.
En verder: het koor van Toonkunst, het orchest, de jongens van Den Hertog, dat
alles was weer bewonderenswaardig van discipline, van nauwkeurigheid, van klank,
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van geestdrift, van volharding. Want de Achtste vergt reusachtige hoeveelheden
energie van hare zevenhonderd uitvoerders. Doch de hoorders beseffen dat ook
regelmatig en kaatsen bij het einde zooveel mogelijk terug aan bravo's en applaus.
Dat hield dus zeer lang aan en Mengelberg was er centrum van dit andere dionysische
feest.

Wagner-Vereeniging: Die Götterdämmerung (Stadsschouwburg)
In 1853 begon Wagner aan de muziek van Das Rheingold, in 1874 schreef hij de
laatste partituur-bladzijde van ‘Die ‘Götterdämmerung’. Twaalf jaar lag het werk
stil: midden in Siegfried (1857) begint hij aan Tristan; na Tristan (1861) componeert
hij de Meistersinger, en pas in 1869, op zijn zes-en-vijftigste, zet hij den Ring des
Nibelungen voort, die hem 21 jaren achtervolgde. Na Michel-Angelo was het in de
wereld der hersenschimmen en der droomen niet meer gebeurd, dat een kunstenaar
zoo lang door één werk werd in beslag genomen. Het vertegenwoordigt duizenden
bladzijden schrifts, behalve een onnoemlijke hoeveelheid anderen arbeid, en kan
hoogstens vergeleken worden bij de rustelooze productiviteit van Balzac en Ponson
du Terrail te zamen.
Bij de duizelingwekkende teleurstelling, welke men van de Götterdämmerung
ondergaat, mag die geestkracht van Wagner wel even met eerbied vermeld worden.
Want 't gaat ieder redelijk wezen aan het hart, dat een kunstenaar zich jaren van het
zoete, nimmer-terugkeerende leven afslooft met geen ander resultaat bij zijn hoorder,
dan eene sceptische vermoeidheid, een braak-liggend hart en het steriele besef, dat
de mentaliteit van het reusachtig werk ons vreemd is, dat de meester, die het schreef,
niet over de middelen beschikte om die mentaliteit te suggereeren.
Wagner vergt het onmogelijke: Siegfried neemt afscheid van Brünnhilde met de
overdrevenste en de heldhaftigste teederheden. Hij komt aan bij Gunther, wiens
zuster Gutrune hem op zijne faam tot man begeert, terwijl Gunther Brünnhilde tot
vrouw wenscht. Gunther schenkt Siegfried een drankje, dat hem a l l e s doet vergeten
en zij sluiten samen de overeenkomst, dat Siegfried Brünnhilde voor Gunther zal
winnen. Siegfried, met behulp van den toover-Tarnhelm, overweldigt Brünnhilde,
ontneemt haar den noodlotsring, hun liefdespand, dat hij haar een kwartier geleden
gaf, steekt hem aan zijn eigen hand en doet Brünnhilde over aan Gunther. Het nieuwe
paar wordt feestelijk binnengehaald en verwelkomd door het andere nieuwe paar:
Siegfried-Gutrune. Brünnhilde staat verwonderd, als zij Siegfried ontmoet, en
stom-verbaasd, wanneer zij haar ring aan Siegfried's vinger ziet. Zij begint te
begrijpen. Haar held heeft haar verraden. Maar Siegfried weet van niets; hij weet het
heele stuk voortdurend van niets. Hij wordt alleen door Gunther in domheid
geëvenaard; Gunther, de sukkel, die zin heeft in een vrouw, den moed niet bezit om
haar te veroveren, de zaak door een ander laat opknappen en wanneer hij bedrogen
uitkomt met zijn verbijstering geen raad weet, zit te broeien of loopt te tieren. Alleen
Brünnhilde krijgt de gelegenheid om verstandig te doen. Zij merkt dat Siegfried zijn
geheugen kwijt is en dat hij belandde in de woning van haar en van zijn
doodsvijanden: Hagen, de afstammeling van Alberich, den Nibelung. In plaats echter
van verstandig te zijn en te denken: ‘men heeft den armen jongen zeker 't drankje
gegeven, dat in Tristan reeds dienst deed’, vertelt zij aan hun beider doodsvijand
Hagen, dat Siegfried alleen in den ring kwetsbaar is. Met drieën (nadat Gunther een
aanval heeft gehad van delirium tremens) besluiten zij tot zijn dood, welke gebeurt
op jacht, in een open bosch-plek. Men schenkt Siegfried wéér een drankje en opeens
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herinnert hij zich een deel der Tetralogie, de heele Brünhilde-geschiedenis, hetgeen
Hagen een aanleiding vindt om hem een speer tusschen de schouders te stooten.
Siegfried sneuvelt en allen komen op eens zonder reden tot andere inzichten. Men
draagt hem geroerd naar huis. Gunther verdedigt zijn lijk wanneer Hagen den ring
wil rooven en Hagen velt nog even zijn broeder Gunther. Brünnhilde is vermurwd
en verzoend. Zij laat een brandstapel aanrichten, zingt een eindeloos klaaglied en
springt hem na in het vuur. Gutrune wordt tusschen de schermen geschoven en Hagen
verdrinkt zich in den Rijn, waar de Rijndochters een lichtje zwaaien, dat den Ring
voorstelt.
Dit is niet eens meer een sprookje, doch een onsamenhangend, onpsychologisch
samenraapsel van verwarde en willekeurig bedachte voorvallen, waarvan elk haar
antipathieke kanten heeft. Niets is erger voor den toeschouwer dan eene serie
verwikkelingen bij te wonen, welke voor iedereen doorzichtig zijn als glas, behalve
voor de personen der handeling. Het is niet prettig en niet boeiend de spelers
voortdurend te moeten waardeeren als stommelingen en benevelde idioten. Het is
niet aangenaam, wanneer zij tijdens een drama, dat vier heele uren duurt, elkaar niets
vertellen dan staf-rijmende bombast, van een ongelooflijk opgeschroefd gehalte en
een paar minuten later even opgeschroefd precies het omgekeerde declameeren. Het
is zelfs eene marteling al deze nonsens in gewoonlijk zeer gerekte en ver trage galmen
te hooren zingen met begeleiding van tachtig instrumenten. Daar weegt geen enkele
komische noot tegen op, ook niet, dat al die dwazen elkaar onophoudelijk ‘Held’
noemen.
Als muziek is ‘Die Götterdämmerung’ eene onmetelijke, dorre woestijn, ondanks
de om-en-om 83 leidmotieven, waaruit de partituur is samengesteld. De Gibichungen,
bij wie Siegfried verzeilt, zijn van de braafste burgerlijkheid en steeds, als hunne
welwillende en tevreden muziek klinkt, blijft er van het goddelijke en
bovenmenschelijke karakter der vroegere vondsten niet veel over. De melodieën van
Die Rheintöchter, van het speelsche vogeltje, worden in dit nieuwe milieu sentimenteel
geloreley en getiroler, zwaard-motieven, banale kazerne-signalen, Walhalla-klanken,
bekende cadenzen zonder waardigheid. Er zijn onafzienbare passages, waarbij men
beurtelings naar den zoogenaamden mystieken afgrond en naar het tooneel staart in
de doffe hoop iets interessants te hooren of te zien. Men wordt suf van het nuttelooze
staren: geen poëzie, geen gedachte, geen inhoud in de verzen, geen actie op het
tooneel of wanneer er actie is, actie van ontoerekenbare analphabeten (‘Helden’), in
het orchest een moe en geestloos heen en weer schuiven van motieven, welke in Die
Walküre, zelfs in Siegfried, beter, plastischer, spontaner zijn toegepast en hier met
de grofste lapmiddelen kleurloos en onexpressief nog eens worden samengeflanst.
Het nieuwe voor de tetralogie, de bruiloftskoren, (mannenkoor-stijl van uitzinnige
naïveteit), Hagens Hoho-aria's, de verschillende bloeddorstige eeden, of de illustratie
wanneer twee helden elkaar heen en weer schudden als twee jan-klaasen-poppen
(Gunther en Hagen), dat alles blijft in denzelfden machteloozen, emphatischen,
loggen, ruigen stijl en in hetzelfde, doode, grauwe (òf bulderende) coloriet. En alles
is zoo verregaand van wansmaak, van gemaaktheid, van monotone verveling, dat
men niet begrijpt, hoe dit in dezen tijd nog belangstellende hoorders vindt.
De leden der Wagner-Vereeniging, die de Götterdämmerung bewonderen, hebben
geen reden om Edith Walker óók niet te vereeren, zelfs al zingt zij elke noot boven
de f een kwart-toon te laag, al huilt en krijscht zij den ganschen avond dissonanten
en wanklanken, welke men alleen in zulken stuurloozen, neurasthenischen tijd als
dezen kan vergoelijken. Ook Brodersen als Gunther met zijn phenomenaal gebas en
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geblaf is juist iemand voor een publiek, welks zenuwen een beetje ontredderd of
afgestompt zijn (onder invloed van Achtsten) en niet snel meer reageeren. Dat hij er
gemoedelijk en lief uitziet, met oogen, die gewoon lijken te brillen, is geen bezwaar.
Hij brulde den Hagen van Julius Gless radicaal van de been, ofschoon deze aanzienlijk
en vrij monumentaal stierhoornde. De Alberich van Hans Erwin-Hey, daarmee
vergeleken, was meer als spook gehouden en mag een fraaien diepen bas heeten. De
Gutrune van Sophie Wolf was volgens haar rol schuchter, verlangend en wat bedeesd,
mild (altijd in verhouding), zonder buitengewone qualiteiten. Ook de Waltraute van
Louise Willer, aan wie men moeilijk hare excessieve breedsprakigheid kan vergeven.
Het Rijndochter-trio van Gertrude Foerstel, Tilly de Garmo en Lilly Haas, was
volmaakt en van welluidenden zang. De drie Nornen (Willer, Greta Manke, Foerstel)
waren eveneens goed, hoewel de eerste te veel vibreerde en men ze alle drie gaarne
gemist had, overbodig als ze zijn. Maar boven allen stond, ik moet het erkennen, in
techniek, in beschaving, in schoonheid, Jac. Urlus als zanger. Als acteur deed hij
weer vele malle dingen, doch in deze omgeving de minste van de heele buitenlandsche
troep, die o.a. de gewoonte heeft om bij elke hooge noot op de teenen te gaan staan.
Urlus is ook de eenige, die den tekst verstaanbaar voordraagt en al blijkt dat geen
schoonheidswinst, men mag 't toch eischen.
Ik herdacht Viotta dezen morgen reeds. Daarbij mag nu de bewondering gevoegd
worden voor de mooie praestaties van zijn koor. Dat deze Amsterdammers
wonderbaarlijk waren uitgedoscht, is de verdienste van professor Fuchs uit München,
die met een oud, versleten romantisch decor kans ziet om ons altijd even te doen
glimlachen. Alle amusement en bioscoop-vermaak ontbrak natuurlijk niet: er waren
weer overvloedige stoomdampen; de nornen wierpen elkaar kabeltouwen toe; er was
een mak en net paard, dat belangstellend met de ooren seinde; Brünhile werd er zeer
voorzichtig op gezet; het koor hield het juiste midden tusschen narren-karikaturen,
bedelaars in lompen en ‘helden’ met blikken schilden; de Rijndochters pagaaiden
beeldig met de armen; Siegfried werd kalm, langzaam geroosterd en gerookt, de
Gibichungen-hal viel brandend in en de vrouwen zaten op een halven meter afstand
van de vlammen; een Walhalla en goden waren er niet, hoewel het stuk
Götterdämmerung heet.
Dat alles zou erg zijn, ontoelaatbaar en onbegrijpelijk, in het gewone leven. Maar
daarom juist heeft men de Wagner-Vereeniging opgericht.

Belgische meesters [Théo Isaye, Jongen, Franck, Gilson]
‘Open Wegen’ heeft tegenspoed bij zijne uitvoeringen. Wat 27 April geëindigd moest
zijn met vijf concerten, is nu, 17 Mei, eerst aan het vierde.
Er waren geen groote indrukken; niet omdat wij allen wat vermoeid zouden zijn
(weinig te verwonderen overigens na zoo'n seizoen), niet omdat de lyrische avond
romantisch lijkt op den Nuit de mai van de Musset, maar omdat de muziek niet
belangrijk bleek. Wij waardeeren den moed en de halsstarrigheid van Joseph Jongen,
die maar doorgaat met langademige werken te componeeren, doch blijven na de
Cello-sonate, gespeeld door Loevensohn, nog vuriger wenschen, dat hij het goede
idee zal krijgen om al wat hem invalt te reduceeren tot één-derde. Zijn omvang staat
nooit in billijke verhouding tot zijn inhoud en wat baat het dan, dat er altijd een paar
mooie passages voorkomen in zijn werken? Behalve nog, dat wij Jongens
neo-klassieke allures hier in Nederland reeds ontgroeiden, of daarmee bezig zijn.
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De variaties voor twee piano's van den onlangs gestorven Théo Isaye (Eugène
blijkt nog te leven) behooren tot de uitstekend gemaakte muziek, maar bezitten niet
accent of ziel genoeg om op eenige wijze te vervoeren en zijn te gewichtig om
eenvoudig te boeien, gelijk Saint-Saëns b.v. dat gedaan zou hebben. Het is echter
eerbiedwaardig werk en de voorlaatste variatie (assez lent, grave) droeg zelfs eene
grootsch, symphonisch donker-tragisch karakter. Het was jammer, dat de twee
vleugels scherp-zwevend geïntoneerd waren, zoodat het een lichte pijniging was om
te luisteren naar het bovendien niet zeer gelijke spel van mevr. Anny Mesritz-Van
Velthuyzen en Evert Cornelis.
Berthe Seroen, pas ongesteld geweest, zong liederen van César Franck (Roses et
Papillons; Le mariage des Roses); de teederste, de zangerigste en engelachtigste,
maar niet de sterkste kant van den maître angélique. Van Gilson gaf zij ‘Elaïne’ en
‘O kom met mij’, van Leopold Wallner ‘Le passé qui file’, van Mortelmans ‘t'Avondt’
en ‘De Mandel’ (Gezelle-teksten), van August de Boeck ‘Het groetend kindje’,
allemaal te vaag van stijl en te onklaar van individualiteit om beschreven of
bewonderd te worden. Als mevr. Seroen ze niet gezongen had met haar dichterlijke
interpretatie, haar fantasie, haar geluid, zouden wij de liederen waarschijnlijk zeer
treurig en onbeduidend gevonden hebben.
De uitvoering werd wederom geheel geschraagd door Evert Cornelis, die alles
speelde en begeleidde. Ik sta verbaasd over zijne werkkracht en zijn nobel
enthousiasme. Te meer, omdat er in de piano-partij van Jongens sonate o.a. nog zeer
persoonlijke en subtiele details waren te observeeren.
Wanneer nu het Vijfde Concert? Men moet het de trouwe melomanen in den zomer
niet al te moeilijk maken.

Amsterdamsche Opera-Vereeniging (Stadsschouwburg) [Warhold
van Theo van der Bijl, De Bron van Badrah van Bernhard van den
Sigtenhorst Meyer]
Door de aanwezigheid van een groot aantal musici en een aanzienlijk publiek, dat
men anders slechts ontmoet op uitvoeringen van het Concertgebouw-orkest, is de
Amsterdamsche Opera-Vereeniging er in geslaagd, aan haar openings-avond een
officieel karakter te geven, dat de Ned. Opera nauwelijks gekend heeft bij hare
inwijding op 29 Sept. 1916. Men nam alles dus hoogst serieus, vrij welwillend en
weinig critisch op, zelfs de hardnekkigheid en den aandrang, waarmee men ons in
de pauzes bonbons, bloemen en sigaretten te koop aanbood, om het fonds der
vereeniging bruikbaar te maken. Ik geloof, dat dezen avond niets geschikter was om
de ongehoorde middelmatigheid der vertooning duidelijk te maken dan zulke
decoratieve omstandigheden.
Het tekstboekje gaf van de opera Warhold niet meer dan er van gespeeld werd:
de proloog en het eerste bedrijf. Daardoor wordt het overbodig en onmogelijk om
parallellen te trekken tusschen het libretto van den heer Cor Hermus en den roman
van Adriaan van Oordt. Martinus, de aartsdiaken, heeft lange en uitvoerig verhalende
solo's te declameeren, Warhold verklaart zijn liefde aan twee verschillende
jonkvrouwen, (aan beiden op even lijzige manier) en zoowel hij als zijne twee
jonkvrouwen blijven op een achterste plan. Het eerste bedrijf is een festijn van edelen,
waarop wijsjes gezongen worden uit Coers' Liederboek. De jaloezie tusschen Warhold
en Reynaldus is heel kinderlijk gedramatiseerd, terwijl de vloek waarmee Warhold
beladen wordt door Martinus ook niet veel hoop geeft voor de scènische
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voortreffelijkheid van wat moet volgen. Welk een naïef mensch de heer Hermus is,
bleek uit de hyper-flauwe grappen, welke hij den kok en den meijer laat debiteeren.
De heer Theo van der Bijl heeft zich in den trant, dien wij zoo langzaam van hem
gewoon werden, aan deze opera afgesloofd. Hij bezit geen greintje persoonlijkheid
en geen greintje scheppende kracht. Hij kent echter de noodige hoeveelheid
compositorische formules om een aantal bladzijden dermate vol te schrijven dat men
den indruk krijgt van muziek. Hij ontleent uitvoerig aan de moderne en minder
moderne Italianen, ook aan Mahler, en ook aan Diepenbrock. Maar mèt dit alles kan
hij ondertusschen geen samenhangende en juist-geordende compositie vervaardigen,
noch in kleine, noch in groote verhoudingen, omdat elk begrip van samenstelling,
van conceptie hem ontbreekt en omdat zijn poover hart eigenlijk niets uit te drukken
heeft dan wat treurige algemeenheden. Het lot is in Nederland echter met de
middelmatigen. Bij geen enkel volk ter wereld zou zulk een samengeraapt en
onbelangrijk werk tot een uitvoering raken.
De Bron van Badrah van Sigtenhorst Meyer, welke op Warhold volgde, is
evenwichtiger, bezonnener, rustiger, gematigder van structuur dan de andere, doch
dit bleef hare eenige verdienste. Het oriëntaalsche of het exotische is door de Russen,
door Verdi, door Massenet, ja, zelfs door Félicien David, reeds interessanter uitgebeeld
dan Sigtenhorst Meyer het hier doet en dit is des te erger daar Sigtenhorst Meyer aan
de weinige en de zeer schamele invallen, die hij had overdadige waarde hecht en ze
in het oneindige repeteert. Bovendien is de tekst van Rient van Santen, de geschiedenis
eener vallende Arabische Vestaalsche maagd, die geen vuur hoedt, maar een bron,
zeer bezwarend voor de muziek. De dramatiseering van het geval was wederom
hoogst kinderlijk, weinig boeiend en het hielp niets, dat de auteur zijne personen en
requisieten verhief tot symbolen van 't Opperste Reine, de Berusting, etc.
De heer Van der Bijl dirigeerde zijn eigen werk. Henk van den Berg de eenacter
van Sigtenhorst Meyer. Beiden toonden in dit opzicht goede eigenschappen. De
Amsterdamsche Opera-Vereeniging, die opgericht werd om ‘jonge vocaal-dramatische
kunstenaars gelegenheid te geven van hunne talenten het publiek te doen blijken’
had de hoofd-rollen bezet met Jules Moes, Hendrik van Oort en mevr. Heeres-Von
Pater, beroepszangers. Beginnende uitstekende techniek, die Janne zong in Warhold,
en Van den Elshoudt, een warme, weelderige bariton, die Achmed, 't stamhoofd,
vertolkte in De Bron. De talrijke overigen behoeven nog niet vermeld te worden. Zij
droegen er slechts toe bij om het peil der uitvoering te drukken. Het Utrechtsch
Stedelijk Orchest begeleidde.
De Amsterdamsche Opera-Vereeniging doet herhaaldelijk en overvloedig beroep
op financieelen steun. Zij heeft met deze opening haar bestaansrecht naast de Ned.
Opera evenwel niet kunnen bewijzen en het schijnt ons rechtvaardig er den nadruk
op te leggen, dat ieder die steunen wil en de muziek van dienst wenscht te zijn, in
de eerste plaats zijn sympathie moet schenken aan onze Nederlandsche Opera.

Koninklijke Liedertafel ‘Apollo’ (Concertgebouw) [Werken van
Hendrik Andriessen, Roeske, Wagner en Brahms; Willem Andriessen
pianosolist]
Gisteravond herdacht de Koninklijke Liedertafel ‘Apollo’, het mannenkoor, dat onder
leiding van zijn energieken dirigent Fred. J. Roeske altijd meer naar volmaking
streeft, haar 65-jarig bestaan. Roeske's krachtige persoonlijkheid weet de beste
qualiteiten van zijn koor naar voren te brengen en we bewonderen steeds de eenheid
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en de zuiverheid van deze zangers, die gisteravond in de wat monotone doodenmis
van Hendrik Andriessen het accent van rampspoed en ellende, maar vooral de eeuwige
rust en het eeuwige licht, die na het Laatste Oordeel zullen komen, wisten te
evoceeren. En in Roeske's Dit zijn de stemmen die klagen...., de verbijsterde vraag,
waarom toch de aarde zooveel smarten moet verduren, ontroerde de climax, als de
mensch twijfelt aan Gods mededoogen, als hij klagend vraagt:
Hoort Ge niet meer naar de stemmen der zielen?
Zijt Ge niet meer, waar de smeekenden knielen?
Mogen geen zuchten meer tot U te dringen?
Ziet Ge vertwijf'ling geen handen wringen?
Ziet Ge geen branden van starre oogen?

Beide koorwerken werden voor de eerste maal uitgevoerd; na de pauze zong het koor
het pelgrimskoor uit Tannhäuser en Brahm's Rhapsodie, waarin de soliste de zwaarste
taak te vervullen heeft. Mevr. Koolhoven-Ashe vervulde deze partij, welke echter
boven haar krachten lag. Het meest bekoorde haar altstem, die evenwel slechts een
beperkten omvang heeft, in het simpele doodenliedje van Cath. van Rennes ‘Van 't
Wiegsken in 't graf’; Willem Doortmont begeleidde bescheiden.
De solist van den avond was Willem Andriessen, die de aarzelende klanken van
Debussys's ‘Clair de Lune’ steeds nader bracht, broos en doorzichtig, als uit een
andere wereld, maar altijd even klaar en duidelijk. Een kunstenaar als Andriessen,
die Liszt's ‘Waldesrauschen’ en Polonaise met volmaakte virtuositeit beheerscht, zal
in Chopin's balladen geen technische moeilijkheden vinden. Maar het sentiment van
dezen meester is hem vreemd genoeg, om een nauwgezette analyse mogelijk te
maken, welke Chopins melancholische lyriek inderdaad niet veroorlooft.
Veel toejuichingen van een dankbaar publiek beloonden Roeske, zijn zangers en
de solisten.

Belgische Meesters [Herdenkingsboek - Liederen en Kamermuziek
van Lekeu]
Het Herdenkingsboek der Belgische Meesters, in 275 genummerde exemplaren
uitgegeven op oud-Hollandsch papier, met een inleidend historisch overzicht van
Louis van der Swaelmen en analyses van Marix Loevensohn, heeft niet veel
documentaire waarde, want geen enkel programma van het derde, vierde en vijfde
concert is uitgevoerd gelijk het herdacht en gedrukt staat. Ik geloof, dat het ons
daarom veel genoegen gedaan zou hebben als de belangrijke verdiensten van Evert
Cornelis ten opzichte van de Fransche als van de Belgische muziek, zoowel bij deze
serie als gedurende vorige jaren, ten minste naar behooren gememoreerd waren. Dat
Marix Loevensohn Cornelis doodzwijgt en de vriendelijkheid heeft om Mengelberg
te citeeren, is noch juist, noch billijk, vooral bij deze uitvoeringen van Open Wegen,
waarvan hij de trouwste steun is geweest.
Zelfs Anton Sistermans, die sinds jaren hier niet optrad en pas terugkeerde uit
Berlijn, had kans gezien om op het laatste moment eene keelaandoening te krijgen
en af te zeggen. Van der Swaelmen kondigde het aan met zijn onwankelbaar goed
humeur en zonder de minste ironie. Wat er van het trio
Lamond-Schmuller-Loevensohn gebleven was, deelde hij niet mee. Misschien had
hij dan onhoffelijk moeten worden. Maar hij troostte een ieder door het bericht, dat
mevr. Seroen voor Sistermans zou invallen. En werkelijk, Seroen heeft de drie liederen
van Lekeu (Sur une tombe, Ronde, Nocturne) gezongen met een meesterschap van
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stemming, een prachtigen gloed en een virtuositeit van geluid, die allen verrukten.
De rest was herhaling uit 't vorig concert en enkel niet overbodig, omdat het
schitterend voorgedragen en noodgedwongen gekozen was.
Het concert eindigde laat, want het bevatte nog het Trio voor piano, viool en
violoncel van Guillaume Lekeu en diens viool-sonate. Het trio, onsamenhangend,
gerekt en vol academismen, is het eerste zwakke werk dat ik hoor van Lekeu. Hoe
geniaal de jong-gestorvene echter was, blijkt uit het hoofdthema van het Scherzo,
dat letterlijk voorkomt in het eerste deel der tweede symphonie van Mahler. Doch
toen die in 1893 werd uitgevoerd, was Lekeu reeds een jaar dood.
Het trio werd gespeeld door Cornelis, Swaap, Loevensohn, de sonate door Cornelis
en Swaap. Zoowel in expressie, warmte en enthousiasme als in afronding en evenwicht
der voordracht won de sonate het van het trio.

Noorderwier - De Haan - Verhey [10-jarig jubileum van het trio met
werken van Bach, Mahler, Diepenbrock, Tschaikowsky, Cornelius
en Franck]
Het trio zingt en speelt tien jaren en herdacht dat in de Luthersche Kerk op het Spui;
tot en met 10 October zullen de zangeressen en de organist dit feit herdenken in alle
aanzienlijke plaatsen, welke in ons land boven den Moerdijk liggen. Is het niet
respectabel en merkwaardig, dat zij dit bijna dag aan dag zullen doen in negentien
gemeenten uit deze helft van ons vaderland, en negentien maal een programma
uitvoeren, dat ik niet in staat zou zijn tweemaal te hooren zonder te verlangen naar
eene muzikale omwenteling. Is het niet merkwaardig voor eene zangeres, die men
pas huldigde wegens haar vijftigste verjaardag? Is het niet onverklaarbaar van eene
Noordewier, die ik moet houden voor een onzer beste kunstenaressen? Wist ik maar
wáár, in de muziek, de kunst begint en de automaat ophoudt!
Hoewel deze avond pas de derde is der serie, vertolkten de uitvoerders reeds de
meest absolute gerustheid des harten en het ongestoordste gemoed. Mevr. De Haan
bleef gematigd, mevr. Noordewier was spaarzaam met de uitgalmende blijdschap
(haar beste accent) en alleen Anton Verhey boeide, verwonderde en ontvlamde met
'n Fantasie en fuge van Bach welke hij virtuoos en als een voortreffelijk organist
gespeeld heeft. De zangeressen zongen Bach, Mahler, Diepenbrock, Tschaikowsky,
Cornelius en Franck en een paar anonieme stukjes uit de zeventiende eeuw, solo en
duo. Alles was oud en bekend, behalve, geloof ik, het zeldzaam onbeduidende
‘Chanson du Vannier’ van César Franck. Dit was ook het eenige stukje (behalve het
Hofken van Heer Jezus), dat niet in het Duitsch werd gezongen.
Sinds einde Mei hoorde ik mijn moedertaal en dit is nu weer uit. Want met dit
concert begon ‘het seizoen’ en opnieuw sta ik voor het groote raadsel, waarom
Royaards b.v. het noodig vindt den heelen Faust te laten vertalen, wanneer 't in
hetzelfde land mogelijk is een half jaar lang te doen alsof we in Stettin zaten. Het is
waar - alle rijmpjes, welke gezongen worden, zouden in onze moedertaal niet erg
interessant klinken, men zou er gauw genoeg van krijgen en dan moeten onze
kunstenaars voor 't eerst van hun leven een nieuw repertoire maken......
Ondertusschen wensch ik het trio Noordewier-De Haan-Verhey op zijn verderen
tocht beter weder dan het tot dusverre geweest is.

Nederlandsche Opera: De Herbergprinses (Stadsschouwburg)
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Het was de eerste gesubsidieerde voorstelling, bij welke alle autoriteiten,
burgemeester, verschillende wethouders, commissaris der Koningin, de meeste
muzikale persoonlijkheden, beroemde letterkundigen en verder een zeer aanzienlijk
publiek de gast heeft willen zijn der Nederlandsche Opera.
Voor de pauze is de subsidieering ook enthousiast herdacht door Chris de Vos.
Hij bleef bij het beeld der paarden, welke Koopman in zijn wagen wenscht te sturen,
volgens het affiche, dat men overal zien kan. Amsterdam en het Rijk vormen een
mooi tweespan; met Den Haag en Rotterdam zou het een prachtig vierspan kunnen
zijn; Leiden, Utrecht en Arnhem mogen een paar hitten achterna zenden, zei ongeveer
De Vos. Dit werd in détail door veel applaus onderstreept.
Men opende met ‘De Herbergprinses’, die we sinds 1915 niet gehoord hadden.
Het werk heeft melodische weelden en vervoeringen, welke ieder kent en die niemand
ontgaan. Als de handeling niet gestoord werd door lengten, drakerigheden en tè
romantische situaties, als de telegram-stijl van den tekst een beetje gematigder was
gebleven en minder het tegenwoordige revue-libretto naderde, als de componist ook
hier en daar Wagner nòg beter ontweken was, zou men slechts bewonderingen hebben
voor deze muzikale verrijzenis van Vlaanderen. Toen deze opera 22 jaar geleden
geschreven werd (in 1896) stond zij op de hoogte van haar tijd, zelfs naast de meest
moderne Italiaansche of Duitsche componisten. Nu is zij nog jong genoeg om te
boeien, en wij Nederlanders, ondanks onze heele muzikale cultuur, kunnen ons niet
beroemen op dit gebied een werk voortgebracht te hebben, dat zóó leeft en waarin
de techniek zóó meesterlijk beheerscht wordt.
Haar nieuwe succes dankt "De Herbergprinses’ in de eerste plaats aan den dirigent
Van Raalte. Hij heeft den onophoudelijker gloed, het sanguinische entrain van deze
plein-air-muziek prachtig begrepen en vertolkt. Hij heeft gezorgd voor even
meesleepende als rolvaste ensemble's, hij heeft uitstekend gemanoeuvreerd met de
massa's, zijn versterkt orchest klonk feilloos, zijn koren en kinderkoor waren
verrassend van glans en van zekerheid.
Faniella Lohoff zong de Rita, de eerste hooge rol, die ik haar zonder moeite zag
overwinnen. Maar de juiste modulatie tusschen een soort van muze, welke zij is in
de eerste twee bedrijven en de ‘herbergprinses’, welke zij speelt in het laatste, heeft
zij niet kunnen vinden. Haar costume voor het carnaval-feest was een vergissing en
in de herberg verloor zij alle distinctie. Het was mij een raadsel waarom zij er zoo
op gesteld is een vaas met twee ooren te mimeeren. Helene van Raalte zong de
Reynilde met een even verjongd geluid als Faniella Lohoff hare Rita. Voor de tirades
over ‘kunst’ en ‘kunstbegeestering’ van Merlijn had Jules Moes, ik weet niet welk
een accent van suggestie en overtuiging gevonden, dat ze absoluut aannemelijk
maakte en hem een van zijn beste avonden bezorgde. Voor Rabo had men niemand
beter kunnen kiezen een Anton Dirks. Hij speelde het derde bedrijf met een geweld
en een driftige volbloedigheid, die het de hoogste dramatische spanning gaven.
De Bluts van Jan van Bijleveldt, werd een voortdurend succes. Van den Ploeg als
Marcus was uitstekend en de Kateleyn van Joh. Zegers de Beijl, ondankbaar, moeilijk,
maar verdienstelijk. Henri Engelen had de regie, die tot in de costuums van het
kinderkoor accuraat was, die 't carnaval handig los en feestelijk overstroomd van
kleuren gedresseerd had.
Een schitterende opening. En het zou waarschijnlijk wel de moeite waard zijn hier
eens een ander werk te geven van Jan Blockx.

Mahlers Negende
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2 Mei sluit Mengelberg zijn uitvoeringen met de première van Mahlers Negende en
3 October opent hij ze met dezelfde symphonie. Tusschen deze datums liggen slechts
vijf maanden, waarin twee dingen grooter waren dan alle overige gelijk een Engelsch
soldaat-dichter ze formuleert:
Two things greater than all things are;
One is Love and the other is War.

En 2 Mei vond ik nog sympathie en goede woorden voor deze Negende van Mahler,
waarvan ik nu, en naar 't leek wel met duizend anderen uit het publiek, zoo volledig
afgestorven ben, dat de muziek noot voor noot, klankloos, ongrijpbaar en als
onbestaand langs mij is weg gegleden.
Ik weet wel waarom: er wordt maar heel weinig vreugde vertolkt in dit werk, er
wordt beurtelings in geweend, gegrijnsd, geknarsetand; meer dan de helft klinkt
handenwringend en de rest is óf bitter sarcastisch, óf hopeloos verzuchtend. De
accenten van deze scherp omlijnde, zeer persoonlijke gevoelens zijn zwaar,
luidruchtig, snijdend, schreeuwend of week, zoet en elegisch rouwend; voortdurende
schommelingen tusschen weemoed en machtelooze woede.
Het zijn gevoelens en accenten, waarop niets ons heeft voorbereid, in de vijf
maanden, dat de muziek stil lag, gevoelens, welke wij niet meer kenden, welke wij
niet voelden rondom ons, niet in ons land, niet in de geheele wereld; het zijn ook
accenten, welke wij in deze dagen, nu twee dingen grooter zijn dan alle andere,
onmogelijk zouden kunnen aanvoelen, zonder ons te forceeren, zonder onoprecht te
worden, nu, terwijl wij vibreeren, de een stil, de ander luid, in den eenen machtigen,
overal hoorbaren toon der vreugde, die eindelijk, na zóó lang bedwongen te zijn,
zorgeloos mag opklinken.
Dit is de oorzaak, geloof ik, waarom deze muziek ons leeg en overbodig toescheen.
Wij wisten in 't voorjaar wel, dat het een zwak werk was, waarin Mahler veel
herhaalde van wat hij vroeger beter gezegd had en wij analyseerden dat toen uitvoerig.
Maar wij konden ons nog indenken in stemmingen, welke ons iederen dag vreemder
en ontoegankelijker zijn geworden. En iedereen weet wel, dat de rede slechts een
kleine rol speelt bij het hooren van muziek; dat men moderne muziek niet
wetenschappelijk waardeeren kan, en ook iedereen zal begrijpen, dat het geen nut
heeft om een orchestkleurtje of anderen intellectueelen arbeid bij zoo een gerekte
symphonie, welke bijna twee uur duurt, bewonderend te gaan vermelden, wanneer
al die noten er niet in slaagden om ons een oogenblik te betooveren.
Het is hier de eerste keer, dat eene volle zaal zoo koel stond tegenover Mahler,
ondanks een magnifiek orchest en een dirigent, die zich geheel gaf.

[Het eerste concert dat compleet is gewijd aan Debussy]
Wij zijn, in zake stijl, nog lang niet aan h e t t o t a l i s m e en gaan voort met de
meesters te classificeeren, gelijk wij 't onze rozen en tulpen doen, alsof wij ze zelf
gekweekt hebben. En toen het bleek, dat Debussy geen rondo's en scherzo's
componeerde in een min of meer rustieken toon, dat hij geen adagio's schreef met
min of meer plechtige, verheven of sentimenteele accenten, geen allegro's, van welke
men nooit weet, waaraan zij hare voortdurende opgewektheid ontleenen, toen men
zag, dat hij ook niet de geijkte gevoelens van haat, liefde, wanhoop, woede en
godzaligheid ging vertolken, noemde men hem impressionist. Waarom? Waarom
noemde men hem geen luminist, Debussy, die alle soorten van licht in klanken heeft
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uitgesproken, of sensitivist, daar hij alle gewaarwordingen in muziek heeft
opgeteekend, of symbolist, daar hij het geluid tot getuigenis heeft gemaakt van
menschen en dingen of animist, daar hij in alles een zingende ziel heeft gevonden,
of instinctivist, daar hij alle ontroeringen tot haar diepsten oorsprong heeft nagegaan,
of expressionist, daar hij vóór alles gezocht heeft naar de uitdrukking, niet naar de
formule, of futurist, daar hij zoo ver van het naaste verleden en zoo ver in de naaste
toekomst stond, waarom niet sensualist, of oriëntalist, of exotist, daar hij de zinnen
verheerlijkt heeft en droomen noteerde, welke niet in onze streken geboren worden,
waarom geen naturalist, hij die de muziek tot hare andere en betere natuur terugbracht,
waarom geen realist, hij, die geen noot schreef, welke niet hare reëele beteekenis
had buiten alle cliché of schablone om? Waarom niet liever dit alles dan juist
‘impressionist’, een benaming, waarover hijzelf altijd heeft gezwegen, en een naam
die ook niets dan verwarring kan wekken? Want welke analogieën zou men kunnen
aanwijzen tusschen den componist van het strijkkwartet, van de Baudelaire- en
Verlaine-liederen, van den Pelléas, van de Préludes voor piano, van de orcheststukken
- en de schilders Claude Monet, Degas, Sisley, Signac etc?
Hij kreeg zijn etiquet door eene toevalligheid, eenvoudig omdat, toen voor Debussy
de roem begon met een stijl, welke van alle bekende muziek afweek, de
impressionisten het centrum vormden van de heele openbare belangstelling en omdat
de eerste, die hem zoo noemde, niet goed wist wat hij schreef. Een ding staat vast:
wanneer omstreeks 1890 de primitivisten of praeraphaëlieten het gewonnen hadden
in macht en beteekenis van de impressionisten, dan had Debussy nu primitivist of
praeraphaëliet geheeten.
Ik wil Debussy niet voortreffelijker of vollediger classificeeren dan anderen, al is
het eene vruchtbare manie. En niet omdat Ruskin pas herdrukt werd in de W.B., niet
omdat wij in Konijnenburg en Toorop late praeraphaëlieten kennen, ook niet omdat
wij als natie verslaafd zijn aan oudheden, nog minder omdat Debussy's procédé er
iets gemeen zou hebben met het procédé der praeraphaëlieten of omdat hij in zijn
jeugd een tekst gecomponeerd heeft van Dante Gabriel Rossetti, wilde ik hem gaan
voorstellen als primitivist; maar eenvoudig om u te doen zien, dat men hem ook zóó
zou kunnen noemen, met véél recht, tot de tijd aanbreekt, dat de muziek vergenoeg
gevorderd is om hem te bewonderen en te beschouwen als totalist, kortaf als musicus.
Is Debussy inderdaad niet teruggekeerd tot lang vóór Bach, lang vóór Rameau
wat betreft zijne opvattingen der tonaliteit, wat betreft zijne voorliefde tot zuivere
drieklanken, tot quinten-parallellen, tot faux-bourdon-accoorden, tot
harmoniseeringen, welke niet in het ‘moderne’ systeem passen, tot melodie-concepties,
welker oorsprong vèr ligt vóór het ‘moderne’ tonica-dominant-begrip en tot rythmen,
die niet gebaseerd zijn op wat men noemt de dans? met een paar woorden: dat een
groot deel zijner muzikale figuren teruggevoerd kan worden (een veel grooter deel
dan in Beethoven b.v.) tot vóór 1600, wat in de muziek het primitieve, het
praeraphaëlietische tijdperk aanduidt?
Heeft Debussy inderdaad niet voorliefden tot frêle (maar klare en afgeronde)
gestalten, tot ijle lineatuur? Is hij niet even ascetisch meestal, om het zoo te bepalen,
in het uitdrukken van persoonlijke emoties als ik weet niet welke Giotto of Angelico,
of Van Eyck of Memling? is hij niet zeer zuinig en gereserveerd in de kleur, sober
in het accent, is hij niet even anti-romantisch, is hij niet even ontdaan van alle ijdele
en gemakkelijke pathetiek, vindt men bij hem niet diezelfde abnegatie van zijn zelf,
bemint hij niet op gelijke wijze elke goddelijke en menschelijke stilte? Zorgt hij niet
even liefdevol, (wat men van de impressionisten in ieder geval niet kan zeggen) voor
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prachtig geacheveerd werk en voor eene feillooze factuur? Ik zou nog meer
verwantschappen aan kunnen halen van Debussy met de primitieven, en ik zou ze
in elk stuk kunnen toelichten, en waarschijnlijk zou het ons nader brengen tot den
meester. Want allen hebben wij wel met veel genegenheid gestaan voor een primitieve,
wij hebben allen ook wel zuster Hadewijch, Ruysbroeck en Thomas à Kempis gelezen,
wij hebben ons overgegeven met hart en ziel aan Palestrina of Orlando Lasso. Ten
minste gedurende een tijd van ons leven. En evenmin als men Maeterlinck of Barrès
kan lezen zonder begrip van de middeleeuwen, kan men Debussy benaderen zonder
rekening te houden met onzen muzikalen vóórtijd. Eén goed-begrepen motet van
Palestrina of Josquin zal ons dichter tot hem brengen dan honderd impressionisten,
dit is zeker, en dat Debussy hier zooveel meer aanhangers heeft dan in Duitschland
b.v. zijn wij voornamelijk verschuldigd aan onze uitstekend onderhouden verbindingen
met die oude muziek, waarvan wij trouwens de scheppers zijn.
Het is dus niet, wijl de term ‘primitivist’ of ‘praeraphaëliet’ mij bij Debussy zoo
noodig schijnt, dan wel omdat de term ‘impressionist’ mij steeds onzakelijk en
belemmerend scheen, dat deze uitweidingen gemaakt worden. Er zou trouwens in
louter muzikaal opzicht bij La Damoiselle élue, het miniatuur-oratotorium, noch bij
Printemps, de suite symphonique, veel te verhalen zijn. Toen het Concertgebouw
nog niet was opgericht (in 1887) waren deze werken, die gisteren als première gingen,
reeds gecomponeerd en Debussy schreef ze niet alleen als Prix de Rome maar ook
als vijf-en-twintig-jarige. Wij zijn er dus een beetje laat mee en ik geloof als de tekst
van Rossetti's Blessed Damozel (wat ‘Gebenedijde Jonkvrouw’ zou moeten luiden
om den toon te treffen) niet eene sterke primordiale warmte had, welke de componist
geheel in zich opnam, dat het werk als muziek langs ons zou zijn heen gegaan. Mèt
de warmte emaneert het eene zachte, heilige verkwikking, die wij niet ontvingen van
‘Printemps’, hoewel beiden even knap geschreven zijn en beiden in rechte lijn
voortkomen van Richard Wagner. Het is niet moeilijk om te hooren, dat het eerste
motief van La Damoiselle élue groote gelijkenis toont met wat men in den Ring
gedoopt heeft als ‘Liebesglück-motiv’ en dat het karakteristieke Wagner-triool, gelijk
het zich vooral in Siegfried ontplooit, bij den Printemps eene hoofdbestanddeel vormt.
Niet alleen de vinding overigens is beïnvloed door Wagner, ook de ietwat vlakke
harde en waterige orchestkleur is Wagneriaansch van allure en het is curieus, hoe de
gedempte trompetten dat niet verhelpen.
Dit was het eerste concert, dat hier compleet gewijd was aan Debussy en zelden
zijn de indrukken ongestoorder en evenwichtiger gerezen uit de heele reeks van
muziek, welke vervolgd en besloten werd met de drie nocturnes. Zelfs de rust, de
sereniteit en de harmonie der emoties werd hier een indruk op zich zelf. De werken
zijn ook met de grootste zorg weergegeven. Mevr. Lize Ohms, wier stem vorderingen
maakte en vastheid kreeg, droeg in het kleine oratorium het recitatief voor, mevr.
Berthe Seroen, die vocaal en psychisch over al haar suggestie-vermogen beschikte
had den grooten solo der titel-rol. Een aantal dames van Toonkunst zongen de
koorpartijen in ‘La Damoiselle élue’ en in de derde der Nocturnes, die ‘Sirènes’
getiteld is. Ik zou vol lof kunnen spreken over haren blanken klank, als het niet ieder
was opgevallen, dat een deel van het koor meer geschikt bleek om onpartijdige
Engelen, dan om lokkende Sirenen te vertolken. Er had een kleine selectie gemaakt
kunnen zijn, vooral omdat het koor te sterk in aantal was en men moge later, wensch
ik, dezen goeden smaak beoefenen.
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Het geheel stond onder leiding van Willem Mengelberg, die den schim van Claude
Achille Debussy allen eerbied heeft bewezen, waarom wij soms vroegen. Dat hij
daarvoor luide is toegejuicht is duidelijk.

Reschiglian - Leydensdorff [Wolf-Ferrari, Rispetti en Boïto,
Mefistofele]
Reschiglian deed schitterende dingen. Wanneer hij wil heeft hij eene natuur van vuur
en overstelpt met gloeienden klank. Hij doet dat gaarne onverwacht, maakt
fantastische crescendo's en het fluweeligste mezza voce kan een seconde later
veranderd zijn in het daverendste geluid. Reschiglian's decrescendo's wisselen even
phenomenaal en het is niet enkel de groote, overweldigende klank, die pakt (men
siddert er onwillekeurig in, alsof men een resonans-bodem is geworden), maar ook
in de weeke, ingehouden en omfloerste tonen leven de mededeelzame trillingen. Hij
heeft dus een stem, welke gelijk de meeste uitstekende Italiaansche tenors, als puur
physiek verschijnsel reeds een betoovering is.
Wanneer hij echter bij de uitdrukking der gevoelens deze zelfde methode van
hollen of stilstaan toepast en naast momenten van den meest expansieven hartstocht
fraai gezongen onverschilligheden declameert, staat men dikwijls voor wendingen,
welke men moeilijk volgen en onmogelijk verklaren kan. Hij had werkelijk vreemde
inzinkingen en zoo elementair, lapidair en suggestief, als hij een Lasciatemi morire
zong van Monteverdi, zoo wezenloos druilde een Amarilli van Caccini en alles wat
onmiddellijk aan de pauze voorafging. Ik geloof, dat die psychische ongelukken hem
niet zouden overkomen zijn, wanneer hij het programma minder had samengesteld
uit stukken en stukjes, waarmee men gewoon is leerlingen op te voeden. Het allerbest
immers hoorde men hem in de vier Rispetti van Wolf-Ferrari en een waar kunstenaar
leek hij ons immers in de twee fragmenten uit Boïto's Mefistofele. De Romance Dai
campi was prachtig, de Sogno di Faust, vooral de laatste strofe, meesterlijk van
expressie, vol droom en teederheid.
Herman Leydensdorff, wiens streek forscher en minder lijdelijk geworden scheen
en wiens toon, vooral bij 't begin, meer nerf gekregen had, (later verloren toon en
streek weer wat van die voor hem noodzakelijke plastiek), speelde een
warm-melodisch concert van Narduni en een even zangrijke sonate van Vivaldi.
Beider geleider was Marcel van Gool en dat het accompagnement haast den heelen
avond schraal en armzalig klonk - 't blijven in de zeventiende en achttiende-eeuwsche
muziek meestal maar geharmoniseerde bassen - is niet absoluut zijn schuld, doch
duidt aan, dat Van Gools uitbeeldingsvermogens een beetje onontwikkeld zijn. Hij
was trouwens niet erg slagvaardig en vooral bij Reschiglian niet erg volgzaam.

Benjaminse - Andriessen [Theo van der Bijl, La Vierge à Midi en
Leo Michielsen, Klavierstukken]
Het begon vrij goed en men voelde zich langzamerhand verkillen, ineenschrompelen.
Men eindigde met die algemeene verwelking van alle goede indrukken, waarin de
muziek niets wenschelijks en niets interessants meer schijnt te bevatten. Het lag niet
aan de zangeres als zoodanig. Er valt immers niet te twijfelen of mej. Helena
Benjaminse, eene bloeiende, kreukellooze mezzo-sopraan, had haar programma wel
zoo kunnen voordragen, dat het ons verheugd zou hebben, hoewel haar vibrato
onbeheerscht is, hoewel zij veel te veel lucht verbruikt, hoewel de beweeglijkheid
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harer stem meer zeer bescheiden is. Doch het lag aan de persoonlijkheid der zangeres,
dat de impressies vervlakten tot een dergelijke wezenloosheid. Zij kan zingen, maar
zij kent niet de eerste eischen der voordrachtskunst, die begint met de gelaatstrekken.
Zij gaat om met teksten, met verzen, jaren lang denkelijk met dezelfde teksten, waarin
duidelijk omschreven voorvallen behandeld worden en zij reciteert ze gelijk ze het
een minder bekend a-b-c zou doen, een Servisch of een Lithausch a-b-c bijvoorbeeld.
Zij vat ze zelfs niet rakelings. En wat zou er op die manier anders van de muziek
terecht komen dan een eeuwigdurend op en neer schommelend piano en forte, hoogten
en laagten, plus aangeleerde expressivo's, die altijd zoo'n beetje cirkelen om een
piëtistisch ondertoontje? Ik hoorde laatst, dat Johan Schoonderbeek lessen geeft
in...... gevoel! Welk een onmetelijk arbeidsveld en welke productieve ontginningen
wanneer hij zijne gevoelslessen zou willen combineeren met lessen in persoonlijkheid!
Want letterkundige frondeurs als Frans Coenen mogen gaarne beweren, dat wij
Nederlanders barre individualisten zijn, over de uniformeerende wonderkracht van
een geregelde studie in gamma's en vocalises zou hij versteld staan.
Al het voorgedragene had dus een zwakken, enerveerenden kant, 't zij de oude
Astorga of Paesiello, 't zij Wolf, of de geheel verbrokkelde Trepak van Moussorgski.
Drie onbekende liederen van Gretchaninow, op de scheidslijn van iets en niets, noch
oud noch modern, maar tamelijk effectvol, brachten even een gelukkige stijging.
Ook ‘la Vierge à Midi’, van Theo v.d. Bijl op een tekst van Claudel, was vrij zuiver
en raak van stemming. Ik hoorde tot dusverre niets van v.d. Bijl, dat zulke
waardeerbare kwaliteiten heeft als dit lied, hoewel de eigenschappen nog gerust
tienmaal geserreerder mogen worden. Dat hij nog geen stabiliteit verkreeg in zijne
uitingen en geen vasten kijk op goede muziek, toonde de oppervlakkige toonzetting
van het ‘Avondliedje’ (tekst van Koster).
Willem Andriessen begeleidde de zangeres. Hij droeg ook de Chromatische fantasie
en fuga voor van Bach naast vijf klavierstukken van Leo Michielsen, een begaafd
en muzikaal auteur, die nog geheel onder invloed staat van Chopin; goed werk maar
minder geschikt voor Amsterdam. En niet omdat ons hart, onze ziel in deze dagen
niet de gewone, monotone toonladders spelen, ging deze muziek ons voorbij, maar
omdat zij zoo zinledig klinkt en ontdaan van alle leven. Ik waardeer de mooie
krachten, welke Andriessen er aan gaf doch moet ze tegelijkertijd verspilling heeten.

[Schotse Fantasie van Max Bruch (solist Mary Dickenson-Auner),
werken van Händel en Mendelssohn o.l.v. Cornelis Dopper]
Wij hadden niet het genoegen de violiste mevr. Mary Dickenson-Auner te kennen
of ooit van haar gehoord te hebben; we houden haar denkelijk slechts vluchtig in
herinnering, zullen in den loop van den winter nog solisten te over krijgen, hebben
hier kunstenaars genoeg met even uitnemende capaciteiten, we voelden weinig
behoefte naar een zoo zoetsappig, ordinair en breedsprakig werk als de ‘Schotsche
Fantasie’ van Max Bruch, en begrepen dus niet waarom Dopper het noodig vond om
de waarlijk spaarzame reeks zijner zes concerten te beginnen met eene soliste en met
zulk een solisten-Bruch-stück, dat voldoende slecht was om onzen smaak een weinig
miskend te achten. Want werkelijk - Gounod, Hérold, Meyerbeer, van wie men
zooveel kwaad spreekt, schreven voornamer en fantaseerden minder laag bij den
grond.
Ik zei reeds, dat mevr. Mary Dickenson-Auner, eene Iersche, die het grootste deel
van haar leven doorbracht in Duitschland en Oostenrijk, niet lang in ons geheugen
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zal blijven. Zij speelt wel eenigszins curieus, met een zeer hoogen elleboog, met
eene rechterhand, die dus onophoudelijk voor haar gelaat zweeft, zij speelt ook met
eene precieuse, gestileerde bedachtzaamheid, over 't algemeen zeer ingehouden en
voorzichtig, alsof de viool van het dunste porselein is, toon en temperament hebben
daarom iets liefs en iets ongerepts, maar dit blijft te begrensd, te eenzelvig, te weinig
gevarieerd om te boeien of duidelijk te impressioneeren, vooral wijl hare techniek
slechts matig ontwikkeld bleek en zij passages, die boven de gemiddelde virtuositeit
gingen, niet zonder slippers kon voordragen. Ik begrijp inderdaad moeilijk,
anti-solistisch als wij zijn uit economische en artistieke overwegingen, waarom dit
openingsconcert gesierd moest worden met een solist.
Dopper is nog steeds dezelfde en hij werd begroet met een vergoelijkend applausje.
Zijn programma was ook meer dan bescheiden: een concerto grosso van Händel en
Mendelsohn's Italienische Symphonie, waarvan uitvoering verliep gelijk wij gewoon
zijn: Dopper kon gerust de truc van Bülow eens wagen en zijn stokje neerleggen,
zijn bewegingen stop zetten. Niemand zou het erg vinden.

Marga Klatte - Gaillard
Van Marga Klatte had ik een tijdlang verwachtingen, die ik na het concert van
gisteravond opgeef. Zij zal altijd hare aardige techniek houden, doch waarschijnlijk
nooit een pianiste worden voor de concertzaal. Men maakt nu eenmaal niet zoo gauw
muziek als men tegenwoordig schildert, aan philosophie doet, of aan letterkunde.
Schumann is héél oud, vele menschen beschouwen hem als goed-afgedaan (ik ook),
maar om de kinderscènen dragelijk te vertolken, zal men honderden en duizenden
uren vlijtig moeten studeeren en d a n n o g geestkracht genoeg in reserve mogen
vinden om de psychische geaardheid zijner kunst te vatten en tot uiting te brengen.
Want Schumann mag versleten zijn, vaal, bleek, zoetelijk lijken in onze ooren, men
krijgt daarom niet het recht hem te ontaarden, hem te verhaspelen tot slordig
aaneengeregen, ongeëquilibreerde, hinkende frases, gelijk Marga Klatte dat deed.
En Debussy is nieuw, zoo denken ten minste vele menschen, doch om de Children's
Corner aannemelijk voor te dragen, zal men, ondanks die nieuwheid, duizenden uren
vlijtig moeten studeeren, met evenveel hardnekkigheid als de man die dagelijks de
munt-meters ledigt, zijn leven lang, of als de man die dagelijks lijn 3 door de Van
Baerlestraat rijdt, jaren lang - en d a n n o g de geestkracht mogen bewaren om te
gelooven aan onsterfelijke en eeuwige dingen, aan bezielde minuten, welke, gelijk
in elk wezen, ook besloten liggen in Debussy's Children's Corner.
Maar Marga Klatte studeert niet en toont niet die waar-zeggende krachten van den
geest. Zij speelt zoo wat piano, met uiterlijken smaak en charme, naar haar eigen
goeddunken. Zij gebruikt het pedaal bijna steeds verkeerd, zij veroorlooft zich
vrijheden in tempo, rythme, nuance en klankbeelding (de olifant van Jimbo's Lullaby
bracht méér de geluiden van het knorrend zwijn voort), welke door niets gewettigd
worden en die doorloopend de compositie op de treurigste wijze havenen. Marga
Klatte kieze spoedig: òf den salon, òf de concertzaal; wanneer zij de concertzaal
kiest, moet zij onverbiddelijk voor zich zelf aan 't werk gaan.
Frits Gaillard speelde met hare begeleiding twee sonaten van Jean Huré en
Rachmaninoff. De oneffenheden waren niet van de lucht, de ongelukjes bij den cellist
en bij de pianiste vielen niet te tellen, vooral niet in Huré (Rachmaninoff liep beter);
nooit schenen twee spelers slechter bij elkaar te passen en zich minder om elkaar te
bekommeren. De piano-partij werd door Marga Klatte ook maar ternauwernood
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beheerscht. En de muziek verstarde, drensde door de zaal, snel of langzaam, doch
altijd levenloos en desespereerend.
Cello-solo speelde Gaillard nog de c-dur-suite van Bach, met drie volle,
welluidende, verzadigde snaren, maar met een a, die den ganschen avond niet wilde
aanspreken. Applaus (etc.) ontbrak echter niet, noch voor de pianiste, noch voor den
cellist.

Amsterdamsch Strijkkwartet
Onder de kwartetten, welke men sinds 1914 in ons land kon hooren, munt het
‘Amsterdamsche Strijkkwartet’ uit door bezonnenheid, door degelijkheid der muzikale
opvattingen, door zorgvuldig geciseleerden klank, door evenwicht en nauwkeurigheid
van samenspel, door een goed bestudeerd objectivisme van voordracht. Ik sta steeds
weer verwonderd over de welgesteldheid der muziek, welke zij maken, en waartegen
men geen enkele bedenking kan opperen, want zij bereiken van een vakkundig
standpunt bezien inderdaad het voortreffelijke. Dat voor die rimpelloosheid dezer
juiste-milieu-bekoringen af en toe iets opgeofferd wordt, wat men soms zou willen
beschouwen als het wezenlijkste der muziek en der schoonheid, soms, als het pas
onvergetelijk weerlichtte over de oogen, (de curieuse, zeldzame toon, dat onmisbare
natuurgeluid), dat men voor het gewichtige parallelisme der indrukken nu en dan
concessies schijnt te doen, moet voor lief genomen worden. Wanneer Beethoven in
het middendeel der Cavatine van opus 130 b.v. aanduidt ‘beklemmt’, mag men in
de vertolking van het Amsterdamsch Strijkkwartet niet een te groote of aandoenlijke
mate van beklemdheid verwachten. In plaats van een angst, eene troosteloosheid uit
te drukken, spelen zij deze passage bij voorkeur meer placiede. gelijk zij den aanhef
der Cavatine niet in een zwoele en verlangensrijke zomeravondstemming zullen
plaatsen. Neen zij geven dit, en ook de stormen, de elegie, de scherts, de vreugde,
altijd behagelijk en zooals ik zei, steeds uiterst voortreffelijk.
Aldus geïntoneerd hoorden wij Haydn, Beethoven, Dvorak, die alle drie verliepen
op eene waarlijk ongestoorde wijze. En Zimmermann (‘met de zijnen’) verheugden
zich in een buitengewoon opgewekt applaus.

[De programma's van Het Concertgebouw]
De programma's van het Concertgebouw schijnen ook dezen winter beneden elk
opmerkenswaardig peil te zullen blijven. E é n uitvoering (de Debussy-middag) op
de zes (tot en met 20 October), die genoegen doet en het hart vult met muziek - dat
is bij mij en bij tallooze abonné's ergerniswekkend en deprimeerend.
Mengelberg begon met Mahlers Negende, welke bij de fragmentarische opvoering
in het voorjaar iedereen heeft teleurgesteld. Het programma zelf karakteriseerde de
nieuwe vertolking als een daad van piëteit, als een soort eereschuld aan Mahler;
publiek en aesthetische overwegingen tellen niet mee. Maar ik vraag me, of eene
weinig noodzakelijke ‘eereschuld’ de kosten en de weken-lange repetities wettigt,
die door de Negende in beslag genomen werden. Ook vraag ik mij, waarom die
eereschulden enkel aan Mahler zoo nauwgezet betaald zijn.
Ondertusschen kondigt men aan, dat Mengelberg Donderdag a.s. de tweede van
Mahler en Zondag a.s. nogmaals de tweede van Mahler zal geven, welke in 't jongste
voorjaar viermaal is uitgevoerd (Toonkunst, Concertgebouw en Pensioenfonds
beurtelings), welke dus zesmaal zal worden geproduceerd voor dezelfde hoorders,
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door dezelfde vertolkers en met dezelfde bezwaren. Het spreekt, dat ook in dit geval
aesthetische overwegingen geen rol spelen, want ieder criticus en ieder hoorder heeft
tegen het werk zijne bedenkingen, en om deze te formuleeren schenkt men waarlijk
ruime gelegenheid. Terwijl Mengelberg aldus van zijn kastje naar zijn muur
schoorvoet en ons van Pontius naar Pilatus stuurt, schijnen de tweede dirigenten naar
het romantische genre verwezen te zijn. Het ziet er naar uit, alsof men alle
blauwe-bloemetjes nog eens uit alle schuifladen-met-lavendel-geuren wil halen, om
stemming te maken voor een heel nieuwe serie van zoetsappigheden. In het
programma heette Mendelssohn-Bartholdy weer kortaf en gemeenzaam ‘F e l i x ’.
Mag ik er op wijzen, dat wij dien componist niet meer kennen onder dezen lieven
naam en dat het speculeeren is op de jeugd der alleroudste veteranen (negentigjarigen
ongeveer) om deze terminologie weder in te voeren?
De heer Dopper dirigeerde dus Mendelssohn's Vierde, welker eerste deel, gelijk
men weet, eene copie is van Beethoven's Zevende welker tweede deel, gelijk men
weet, tracht te concurreeren met den Pelgrimsmarsch uit Berlioz' Harald-symphonie,
en welker overige deelen copieën zijn van Mendelssohn's eigen Midzomernachtdroom.
Hare particuliere verdienste, dat zij de muziek is der sierlijkste levensvormen, werd
haar radicaal ontnomen door den dirigent Dopper, die ze metamorphoseerde tot een
plomp kermisstuk.
Evert Cornelis heeft zich gezet voor Schumann's eerste. Schumann's Eerste! Als
het stuk ook maar eenig aanzien had verworven, zou 't heeten ‘De symphonie met
den triangel’. Doch zij verwierf geen aanzien, zelfs niet bij de voorbeschikte
Schumann-ferventen, iedereen ziet hare fouten, iedereen is tegenwoordig ontwikkeld
genoeg om haar kinderachtig te vinden en omdat ze zoo onnoemelijk extravagant
kinderachtig is, stel ik voor haar verder te noemen ‘Symphonie met den triangel’.
Men zal mij misschien vragen, waarom het werk hier nog gemaakt wordt, waarom
wij ons nu nog een ronde drie kwartieren bij dit infantiele gezeur-met-noten moeten
vervelen? Ik weet het niet. Men heeft een pas-gedocterd jongmensch gevonden om
in het programma naïeve lif-lafjes te schrijven. Bij de praatjes van dit jongmensch,
een versch geïmporteerde ‘Hollander’ (Dr. Paul Cronheim), mag de heete critiek en
mogen alle abonné's amen zeggen. Evenals voor de praatjes van het andere pas
gedocterde jongmensch, die Wellington den slag bij Trafalgar liet winnen en
Beethoven een compositie deed maken van dien naam: Dr. Curt Rudolf Mengelberg,
ook vrij onlangs geïmporteerd uit Krefeld.1)
1) De programma's winnen, ondertusschen niet aan betrouwbaarheid. H.J. den Hertog maakte
in ‘De Amsterdammer’ van deze week de volgende aanteekeningen:
Ten eerste is niet het gedicht als poëtische commentaar bedoeld op een eigen
schilderij van Rossetti; neen, dertig jaar na het ontstaan van het gedicht schilderde
Rossetti ‘The Blessed Damozel’ voor het eerst (183-187). In 1879 volgde een
tweede, gewijzigd opgezette schilderij. Ook maakte hij tusschen '72 en '74 twee
of drie koppen in krijt.
Verder is van aperte onjuistheid de bewering, dat het gedicht geïnspireerd is op de
herinnering aan Rossetti's ‘lang overleden vrouw’. Hij heeft het namelijk geschreven
op 18-jarigen leeftijd, dus in 1846 of begin '47. Omtrent de ware aanleiding tot de
conceptie van deze verzen geeft een mededeeling van Hall Caine licht, in betrekking
tot Edgar Poe's ‘Raven’: ‘He remarked that, out of his love of it while still a boy,
his own Blessed Damozel originated. I saw, he said, that Poe had done the utmost
it was possible to do with the grief of the lover on earth; and so I determined to
reverse the conditions, and give utterance to the yearning of the loved one in
heaven.’
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Mengelberg gaat dus voort met zijn eigen non-activiteit te encadreeren in de
non-activiteit zijner plaatsvervangers. Wij voelen dus wel den polsslag van onzen
bewogen tijd in onze concertzaal.
De Vijfde Symphonie van Beethoven is de symphonie uit de dagen der
Napoleontische triomfen - en niet ‘als 't wave een vuist, die zich in verbitterde energie
balt’, dat zijn germanistische glossen, waarde C.R.M. - de Vijfde Symphonie is
geschreven in dezelfde dagen van geladenheid en hoogspanning, welke wij nu beleven.
Zij heeft geen zier met ‘het Noodlot’ te maken, maar is een nerveuze
overwinningshymne. Zij behandelt geen individualistisch geschiedenisje, maar is
een stuk empire-stijl in muziek. De Parijsche anecdoten vertellen, dat Rachel flauw
viel van emotie, en dat een grenadier bij den inzet der finale riep L'Empereur! Zij is
inderdaad een luisterrijke, verblindende, nu en dan beklemmende wapenschouw. Ik
heb deze koorts, deze victories en deze ontplooide vanen n o o i t gehoord, n o o i t ,
zelfs niet onder de beroemdste dirigenten. Ook gisteren niet, onder Evert Cornelis.
De Vijfde bleef, wat zij in Germaansche landen altijd geweest is, een muziekstuk,
vastgekoppeld aan academisme en wat autobiografische, belachelijke franjes. Zij
bleef dus gisteren, wat zij onder Nikisch, Weingartner, Mengelberg (etc. etc.) was,
zelfs gisteren, nu de universeele spanning zwaarder genoemd mag worden' dan in
de dagen van Austerlitz. Zij ging voorbij, gelijk altijd, zonder één onverwachte
siddering.
Ik had na het concert slechts een enkele conclusie: dat a l l e m u z i e k dood is,
dat a l l e m u z i e k , gelijk de heele wereld, opnieuw moet worden herbouwd.
Cornelis' inzet van Schumann's Manfred-ouverture verraste; het geheele werk
trouwens (voor de rest taai en langdradig) was vol van mooi overwogen colorieten
en nuances. Ook de symphonie met den triangel, hoewel geen enkel dirigent hier
raad zal weten met de klodders koper-kleur, welke de componist op de ongedachtste
momenten noodig acht. Aan Beethovens Vijfde scheen door den dirigent minder
gewerkt te zijn, wat het respect tegenover den reis-meester vermoedelijk ook niet
permitteeren zou. Wij zijn immers allen op de hoogte (ook de abonne's) van de
voorwaarden, waaronder de tweede dirigenten werken. Het gist voldoende onder die
abonné's, om niet den eind-indruk te krijgen, dat Cornelis (hartelijke verwelkomd)
terrein verloor. Zelfs niet door de symphonie met den triangel.

The Bonnie Song (Concertgebouw, kleine zaal)
De katholieke kunstkring ‘De Violier’ weet dikwijls aan zijn artistieke soirées een
paedagogisch tintje te geven, door aan de uitvoering van een kunstwerk een meer
wetenschappelijke verklaring te doen voorafgaan.
Ditmaal was het Jan Poortenaar, die, waarschijnlijk weinig bewust van 't groote
aandeel, dat hij reeds èn als ontwerper van haar costuums, èn als begeleider heeft
aan 't succes zijner echtgenoote, als altijd zeer bescheiden, wederom reliëf gaf aan
haar ‘Bonnie Song’ door een beknopt overzicht van 't oude volkslied. De eenzijdige
muzikale opleiding van onzen tijd heeft de muziek alleen leeren kennen als de
compositie van den een of anderen componist, maar het begrip, dat ze uit het volk
zelf is ontwikkeld, ging geheel verloren.
Zie voor nog meer bijzonderheden de belangwekkende uitgaaf van het gedicht,
bezorgd door een broer van de dichter-schilder, W.M. Rossetti (Londen, Duckworth
& Co., 1898).
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Pas in den laatsten tijd is in deze opvatting een kentering te bespeuren en komt er
weer meer belangstelling voor het volkslied. In de middeleeuwen speelde het volkslied
een rol van beteekenis, en waar het geheele maatschappelijk leven van religie
doortrokken was, had ook de kerkzang invloed op het wereldlijk lied. Het leven van
Jezus vooral werd getransponeerd in het leven van die dagen en met gebaar en in
costuum voorgedragen. Zulke primitieve verbeeldingen waren ‘De drij koningen’,
‘Hoe leit dit kindeken’ en ‘Jesus' Dood’, het laatste der Hollandsche liederen, door
Geertruida van Vladeracken uit te beelden. ‘'t Gezang der Kruisvaarders’ is meer
een verbinding van gebed en krijgszang. Men volgde de muziek in begeleiding in
kwarten of quinten: voor moderne hoorders is zulk een begeleiding echter al te
eentonig.
Bij het tweede gedeelte, de Shakespeare-liederen, vertelt Poortenaar, hoe in
Engeland altijd een opgewekt muzikaal concertleven is geweest, hoe Bach, Händel
en Haydn daar het eerst werden geacht. Er zijn vele Engelsche componisten, maar
de afgezonderdheid van het eiland liet hen onbekend.
Shakespeare moet goed met muziek bekend zijn geweest; ook moet hij een goed
fluitspeler zijn geweest. En Paul Loewer, de fluitist van dezen avond demonstreerde
dit in 't bijzonder door zijn begeleiding van ‘Under the greenwood tree’.
Daarna zijn de liederen der Hebriden aan de beurt, Keltische zangen, de
overblijfselen van een bij uitstek muzikaal volk. Reeds in de 12e eeuw vindt men in
Schotland meerstemmige liederen en zelfs hoorde men er den canon. Het is
pentatonische muziek d.w.z. de toonladder werd in vijf tonen verdeeld, een indeeling,
welke nu alleen nog bij Chineezen en Japanners wordt gevonden.
Het programma wordt voltooid met enkele Fransche liedjes, waarvan het 17e
eeuwsche Air gai weder met fluitspel werd begeleid.
En Geertruida van Vladeracken zorgde voor mimische en muzikale illustratie.

Seroen - Cornelis [en Willem Andriessen] [Debussy: Petite Suite, Six
Epigraphes antiques en liederen]
De twee beste pianisten van Nederland, Evert Cornelis en Willem Andriessen,
wonderlijk eendrachtig à quatre mains, speelden eerst de Petite Suite, daarna de Six
Epigraphes antiques, welke in 't leven van Debussy door een afstand van 20 jaren
(1895-1915) gescheiden zijn. En de ontwikkeling, welke vroeger de muziek
doormaakte gedurende twee eeuwen, voltooit hier de steeds zoekende geest in één
enkele menschelijke verschijning, de geest voltooit die met zulke radicale wisselingen,
dat Debussy als vreemdeling moet gestaan hebben tegenover zijn eigen werk, dat
zijne jeugd hem moet geleken hebben een vroeger leven.
Het merkwaardigste is dat beide stukken meesterwerken zijn: de Petite Suite uit
de wereld van Bizet-Chabrier, met alle poëtisch omtooverende achtergronden, waarop
Debussy charme, melodie en vroolijkheid hare luchtige gestalten gaf, de Six
Epigraphes antiques uit de wereld van Debussy, loutere droomen, volmaakt
geïrrealiseerde symbolen van klank, geheel opgelost in gemoedswaarden, in
voorbijhuiverende mijmeringen en beide stukken even gaaf, even beheerscht van
vorm en uitdrukkingsvermogen. En ik zou niet willen kiezen tusschen de twee,
waarvan 't een het positieve, 't ander het intuïtieve leven vertolkt, in twee soorten
techniek, welke bij 't eerste haast classiek, bij 't tweede modern, ultra-modern en haar
tijd een generatie vooruit is. Vernieuwingen, ontdekkingen in zake ‘harmonie’ en
verdere verfijningen van den samenklank, schijnen na deze muziek tot de
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onmogelijkheden te behooren. Wat in dit opzicht denkbaar of bereikbaar was, wordt
hier verwezenlijkt en géén jong auteur kan langs dezen weg nog eene toekomst of
eene originaliteit vinden.
Ook Seroen gaf Debussy's leven in vogelvlucht, maar gelijkmatiger en
chronologischer van 1891 tot 1913 (zonder de Baudelaire's en zonder de Verlaine's)
van de ruim-ademende melodie der eerste periode tot den pointilleerenden stijl der
Mallarmé-liederen. Ik geloof, dat wij Seroen nooit geestiger en boeiender hoorden,
nooit warmer en opjuichender van intonatie, nooit subtieler van nuance dan
gisteravond, waarlijk onovertrefbaar in De Rève, in de Ballade des Femmes de Paris,
die ze bijna patriottisch zong (met een sublieme begeleiding van Cornelis) in het
recitatief van Geneviève uit den Pelléas, in l'Evantail en Placet futile.

Arnhemsche Orkest Vereeniging (Hollandsche Schouwburg)
[Debussy en Ravel]
Onder La Mer voelde ik enthousiasmen herleven van zeven, acht jaar terug, toen
men Debussy hier begon te kennen, toen wij, hoorders, elementair en onbevangen
voor dit werk stonden. Gisteren plaatste Richard Heuckeroth ons, misschien vermoeide
en ontzenuwde hoorders, voor een elementairen en onbevangen Debussy; een
bloedrijken, cholerischen Debussy; een Debussy ontdaan van alle litteratuur, elke
kunstmatigheid, elke gemoedsverstrompeling, die men raffinement noemt, ontdaan
van alle aesthetiseerende bijgedachte. Een Debussy als muzikant, gelijk Mozart,
Beethoven, Berlioz muzikanten waren. Een Debussy als mensch met een warm,
menschelijk hart, overstroomend van natuurlijke, ongerepte muzikaliteit. Een Debussy
zonder terughoudendheden, zonder preciositeiten, zonder maniertjes.
En ik kreeg terug mijn oude, volle, elementaire, ingeboren liefde voor den meester,
dien roes van medeleven, en al die franke, vrij opbloeiende indrukken, welke ik soms
onbereikbaar waande. Ik weet wel, dat er veel, misschien onvertelbaar veel mankeerde
aan de technische machine, dat vergelijkenderwijze alles te critiseeren zou zijn, van
de groote-trom tot de eerste violen, dat ik het zelfs met den dirigent niet eens was
hier en daar aangaande tempo en expressiviteit, dat het apparaat geen ‘eerste-klas’
mocht heeten (Mengelberg-term). Maar hoe dikwijls hebben me de engelen-tongen
van Mengelberg's ‘eerste-klas’ weinig gebaat, hoe dikwijls leek het me ijdel gerinkel
bij hèm, omdat ik er de liefde miste?
Dit was een concert, waarmee men ook in de muziek zou kunnen bewijzen, dat
het effect voor ¾ afhangt van het moreel, voor ¼ van het materiaal. Wanneer ik
hoorde, dat onze moderne orchesten, die volmaakt heeten, weken lang repeteeren op
een Strauss- of Mahler-symphonie, begreep ik moeilijk, hoe Berlioz, op reis in
Duitschland, met zijn eigen muziek, die niemand kende, met een onvolledig orchest
(zonder harp en Engelsche hoorn) na t w e e repetities eene zaal dol kon maken van
enthousiasme. Hier hadden wij de demonstratie: ¾ moreel; de suggestie en de
uitstralende geestdrift van Heuckeroth.
Behalve La Mer, boeide nog de Pavane van Ravel, hoewel ze me een zwak stuk
leek, met veel Grieg-invloeden. Maar de Petite Symphonie van Gounod, voor
houtblazers, is geen muziek, waarmee men van Arnhem naar Amsterdam komt, want
de inhoud staat te veel op de hoogte van Haydn. De ouverture voor ‘Le devin du
village’, een muziekje van den philosooph Rousseau, blijft aardig als curiositeit,
doch was na de achtste maat niet meer om aan te booren. Le devin du village is in
Parijs tientallen jaren gegaan, tot in 1829 enkele grappenmakers tijdens de voorstelling
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een reusachtige witte pruik op het tooneel lieten zakken. Dit symbool heeft de operette
verder onmogelijk gemaakt en ik vond geen reden om het te betreuren. Uit de dagen
der herdersspelen valt minder primitieve of dilettantische, valt onsterfelijker muziek
op te delven. Van Saint-Saënt violoncel-concert interesseerde het meest de
geanimeerde begeleiding. De solist, Anton Verhey, een beetje doordraverig, staat
aan het begin zijner carrière en bezit geen al te best instrument. De practijk, de
ervaring en de jaren zullen zijn talent ter stade komen om zijn voordracht gehalte en
beteekenis te geven.
Van Heuckeroth zelf heb ik de beste herinneringen. Hij moet door de zes concerten,
die hij hier met zijne A.O.V. geeft, vasten grond krijgen in Amsterdam. Hij kan er
uitstekende dingen doen, er is ruimte voor krachtige plannen, hij heeft het voornemen,
om zich nuttig te maken jegens de muziek, hij bezit de gaven en het zal hem dus
lukken.
De Hollandsche Schouwburg is als concertzaal zeer bruikbaar gebleken, maar
moet bij 't volgend concert van 22 November voller zijn.

Wagner-Vereeniging: Die Walküre (Stadsschouwburg)
Wat men bij deze tijdsomstandigheden ten eerste opmerkt in ‘Die Walküre’, zijn de
Wotan-linie, de Siegfried-linie, de Hunding-linie, de Brünhilde-linie. Het is onze
schuld niet, dat de Duitschers hunne kunstwerken zoo demonstratief hebben
vastgekoppeld aan de finale catastrophe. Niet wij, maar de luitenants van Hindenburg,
Kultur-apostelen, hebben de epische Wagner-creaturen op die overdreven wijze
genationaliseerd tot beton-helden onder het vuur der kanonnen, en gesymboliseerd
tot bolwerken van het ideëele en materieele Duitsche Rijk. Wij zouden ook tot de
doofstommen behooren, als ons tijdens den Ring des Nibelungen, dit drama van
Goud-dorst, Schennis der Verdragen, Sluipmoord, Trouwbreuk, en Ondergang, de
Wotan-linie, de Siegfried-linie, (etc.) niet in de gedachten kwamen. Heeft de Duitsche
Generale Staf deze Tetralogie niet eeuwigdurend gecompromitteerd? Alle Duitschers,
die vochten in de Siegfried-linie, (als het scherm over 't eerste bedrijf der Walküre
valt is deze held geacht verwekt te worden) en retireerend vochten, kwetsbaar in den
rug, gelijk Siegfried, zullen na den schralen afloop van den frisschen, vroolijken dans
eenigszins zure herinneringen hebben, wanneer ze hunne...... linies terugzien op het
tooneel, onder schetterende en gewelddadige muziek. Zij zullen immers wel ooit
wijs worden? En alle Amerikanen of Engelschen, die zich op reddinggordels lieten
drijven over de kanalen van dat Siegfried-front, zullen later evenmin vereeringsgezind
in hunne loges, stalles of op hun schellinkje zitten tegenover de germanistische
rethoriek der diverse...... linies. De kans bestaat, wanneer een of andere Duitsche
maagd (later) ter ruste gelegd wordt achter het vuur van de 3e acte (Feuerzauber),
dat zij niet erg ontroerd zullen denken aan de vlammenwerpers, welke de ideëele
Duitsche Maagd indertijd gedekt hebben. Voor de hedendaagsche generatie schijnt
het lot van den ‘Ring des Nibelungen’ dus bezegeld te zijn. Eenvoudig omdat men
aan den eenen kant niet meer zoo onbedaarlijk zal bluf-schreeuwen, omdat men aan
den anderen kant de afgebeten, nijdige woordenpraal niet meer zal wenschen te
hooren. Omdat er van beide kanten ongewenschte en dubbel-treurige herinneringen
aan verbonden werden. Zullen wij hopen, dat het met de Parsifal-linie ook zoo gaat
en dat de Generaal Kwartiermeester er in slaagt, vóór hij den Rijn bereikt, het heele
Wagner-oeuvre af te werken?
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Wat men in de tweede plaats met verbazing bespeurt, is, dat ‘Die Walküre’, zelfs
mèt hare linies en mèt de tijdsomstandigheden, zoo anachronistisch is geworden.
Niemand gelooft nog aan de Walküre. Viotta niet en hij probeert geen moment te
doen alsof hij er wel aan gelooft. Zijn storm is een makke bui, een beetje meer dan
een motregen en een gierende windmachine moet bijpassen aan onstuimigheid, wat
hij de muziek ontbroken laat. Hunding, de blaffer, werd een goedmoedig mensch en
zijn motief klinkt, alsof hij dadelijk met het fanfarecorps der Weerbaarheid een
marsch zal maken. Aan het Walhalla, zijn helden en zijn zaligheid, gelooft niemand
meer, noch in het orchest, noch op de planken. Niemand is er, die het nog
huiveringwekkend-plechtig kan suggereeren, met de sombere weerschijnen, waarin
het een halve eeuw geleden getroond moet hebben. Het zwaard-motief is een zinledige
frase geworden, dat men speelt als een cavalerie-signaal. De motieven der Walküren,
haar gillen, haar oorlogszuchtig bazuinen-geweld, haar luchtpaarden, stormwolken,
enthousiasme voor doode ‘helden’, haar speerzwaaien, - niemand van de vertolkers
gelooft er aan. De totale Walküre (zelfs het Lentelied met zijn warme aanheffen en
ondraaglijke gerektheden) werd levenlooze vorm en automatisme, waarbij niemand
zich zelfs de moeite geeft om te doen alsof het eenigszins echt is.
Wij zelf gelooven er het minst aan. Wij ondergaan het stuk met eene deftige
indolentie. Wij kennen de kunst, na jarenlange oefening om een dialoog van een half
uur, waarin de oppergod kibbelt met zijne oppergodin of over huwelijksopvattingen
(een half uur!) zonder wenkbrauw-fronsen te aanvaarden. Den beruchten monoloog
van twintig minuten, waarin Wotan de Rheingold vertelt, slikken wij zonder één
blijk van korzeligheid. Er is geen enkele breedsprakerigheid, ook de monsterachtigste
niet, of wij houden haar gaarne voor verheven. Maar wij gelooven er niet in, evenmin
als Viotta. Wij zijn, met Viotta, zeventig jaar geworden onder het aanbidden van
Wagner en Wagner werd in ons leven een soort aanwendsel, een gewoonte. Hij kreeg
ook alle eigenschappen van den zeventigjarigen ouderdom en wij hebben er ons kalm
mee vergenoegd. Geleidelijk.
Wij hebben alleen onze meevallers of tegenvallers, welke we ondertusschen nooit
bijzonder accentueeren. Jacques Urlus intoneerde dezen avond een weinig onzeker;
solisten en orchest waren wat onsamenhangend... is het de moeite waard daarop te
insisteeren? Annie Ligthart sprong als Sieglinde in voor eene ongesteld geworden
Duitsche... de meesten merkten het in de pauze pas op de affiches. Wilhelm Fenten
beefde wat erger dan anders als Hunding, Friedrich Plaschkes Wotan had zeer
merkwaardige kwaliteiten, welke niet verhinderden, dat men zich eindeloos verveelde,
de Brünnhilde van Eva Plaschke-Von der Osten was onuitstaanbaar in de hoogte,
wij ergerden ons wat méér dan vroeger over het Walküren-gekrijsch en de Fricka
van Frieda Schreiber bleek magistraal. Ja, dat was eigenlijk de verrassing. En toch
hebben wij ons verveeld tijdens het dispuut met haar oppergod.
De Walküre, en de rest van den Ring des Nibelungen, met zijn onbeschrijflijken
bombast van helden-muziek en helden-poetiëk, spaarzaam vermengd hier en daar
met een mooie bladzijde menschelijken klank is een anachronisme geworden en
behoort tot het reddelooze verleden, gelijk het heroieke burgerdom der tweede helft
van de vorige eeuw hopeloos aan 't godenschemeren is. Wij gelooven er niet meer
aan. Zij verloren alle macht op ons. Wij berekenen alleen nog wat zoo'n luxueus en
altijd half-mislukt pleiziertje ons weer kost.

Marian Rudelsheim - Leydensdorff [Schäfers Vioolsonate op. 11 No.
2 en Introduction, thème et variations van Camille Chévillard]
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Het was hier even onverkwikkelijk als het vorig jaar bij het ensemble Hermine den
Hollander-Leydensdorff, als twee weken geleden bij Marga Klatte-Gaillard. Wanneer
zulke concerten, waar de professional zich verbindt aan den amateur, niet gegeven
worden voor een liefdadig doel, voor vluchtelingen, gewonden of blinden, welk
gebaar zou ze dan excuseeren? De amateur drukt den professional naar beneden en
van den weeromstuit doet de professional den amateur nog dieper kelderen, met het
gevolg, dat alles verzinkt in een afgrond van lijzigheid. En iedereen lijdt onder de
kilte van den atmosfeer, iedereen voelt zich onbehaaglijk in den drenzenden
klinkklank, waarbij ieder zijn hart leeg voelt loopen.
Wat Marga Klatte is in het gracieus-anemische genre, is Marian Rudelsheim in
het pootig-sanguinische: pianiste met een behoorlijke techniek, maar musicienne
zonder vorming. Haar spel heeft alle zwakheden der dilettanten: de globale stemming,
waarin een stuk geconcipieerd werd, kunnen ze niet grijpen en niet vertolken, maar,
wanneer zij het hoofdthema bemerken in een tusschenstem, accentueeren zij het met
zooveel nadruk, dat wij wel moeten gewaar worden hoeveel verstand zij hebben van
muziek. Ondertusschen zien ze de belangrijkste nuances over 't hoofd. Doch wanneer
zij een fortissimo ontmoeten, slaan zij 't er uit als op een kop van jut. Om den partner
bekommeren zij zich niet: die mag zelf zien hoe hij bij blijft. Voor duizend
slordigheden schrikken zij niet terug, om even later te vervallen in het ongelooflijkste
automatisme. Zij zien er ook niet tegen op om onder 't spel den piano-stoel te
verschuiven met een overdreven misbaar. In hunne verbeelding geldt dat
waarschijnlijk voor temperament. Maar het treurigste van alles is, dat ze heel goed
zouden spelen, wanneer ze de roeping daarvoor hadden, wanneer ze zich onder leiding
stelden bij een man van smaak en afstand deden van ijdelheden, die met muziek niets
te maken hebben. Want per slot bezitten ze toch de techniek en de resultaten van
ettelijke jaren ploeteren aan vingeroefeningen.
Onder deze omstandigheden iets zeggen over Schäfers vioolsonate opus 11 No.
2, over de ‘Introduction, thème et variations’ van Camille Chévillard (piano-solo)
zou onrechtvaardig zijn. Aan de viool-sonate van Sylvio Lazzan meende ik onder
deze omstandigheden het recht te hebben mij te mogen onttrekken. Ik had geen lust
om ook daarvan de executie bij te wonen.
Wat ik na zulk een avond waardeer zijn de electrische piano's, de gramophoons
en andere dingen, waarop de muziek onveranderlijk is vastgelegd, zelfs de draaiorgels,
wanneer ze van een goed fabrikant en niet te oud zijn.

Koenen - Robert
De voornaamste fout, welke bij orgel-concerten gemaakt wordt, is een psychologische:
men schrikt de menschen af met een onverteerbaar programma en men doet ze
terugdeinzen voor een onherbergzame ruimte. Niets is griezeliger op 'n
Zondagmiddag, dan een aantal religieuse of half-religieuse gezangen onder kwijnend
daglicht, niets is daarbij meer luguber dan een groot leeg podium, met de blinkende,
onbezette stoelen braaf in een rij, voor een half-leege, vale zaal, waar uit alle hoeken
een koude tocht dreigt. Opdat men de muziek van binnen en van buiten met minder
stoornis kan ondergaan, moet het milieu een beetje gerieflijker gemaakt worden.
Of Robert het Concertgebouw-orgel zoo meester is, als een orgel, dat hij iederen
dag hanteert, geloof ik niet. De veel te talrijke tempo-vertragingen bij
register-wisselingen, doen dit niet veronderstellen en zijn zeer hinderlijk. Maar al
bevredigde het orgelspel weinig, Tilly Koenen bleek nog de eenige Nederlandsche
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alt-zangeres te zijn, op wie wij ons geheel beroemen mogen. Ik zou de reden wel
willen kennen, waarom mevr. De Haan-Manifarges en mej. Meta Reidel, de eerste
goed geweest, de tweede nog steeds niet goed, altijd en onveranderlijk in de eerste
partijen staan, hoewel Tilly Koenen op deze plaats toch meer recht schijnt te hebben.

Fréderic Lamond
Frédéric Lamond gaf een zijner beste avonden; dit wil zeggen: zijne natuurlijke
vitaliteit, waarmee hij den geest wakker houdt, had hij geheel tot zijne beschikking;
en welke bedenkingen men dus vond, of hoe weinig aandachtwekkend zijn programma
was, de primaire energie, die uitging van zijn wezen, bleef tot het einde bestand tegen
de tekorten.
Als pianist is Lamond geen totaal-heros of 'n ideaal uit één stuk. Hij doet mooie
dingen met eene mooie techniek, doch passage-werk, voorslagjes, melodische
vlinderachtigheden, of flitsende figuurtjes, gelijk uit het eerste deel der
Waldstein-sonate, konden duidelijker, precieser, verzorgder zijn. De vertolking van
Chopin's wals (ges gr. op. 70 No. 1) zakte technisch, rythmisch, melodisch beneden
de middelmaat. En wanneer hij soms toon-schildert (dus niet louter piano-speelt,
geen ‘absolute muziek’ maakt) wat enkele langzame stukken noodwendig meebrengen,
dan schijnt hij de kleur, den toets, niet zoo virtuoos onder zijn beheer te hebben, dat
hij elke coloristische gamma kan volhouden in de vereischte geleidelijkheid en
detoneeringen van accent kan vermijden. Onze Hollandsche ooren beminnen de
atmosferische vervloeiingen niet minder dan onze oogen de vervlietende tinten
zoeken, en dat ze moeilijk zijn op de dorre, stugge piano weet ieder, maar daarvoor
is men totaal-heros.
Ook als kunstenaar is Lamond geen ideaal uit één stuk. Dan zou hij, dunkt me, de
variaties van Beethovens sonate op. 26 (‘met den treurmarsch’) minder gewichtig
hebben voorgedragen, want wanneer men deze dingen, met hare hinkebeenende
rythmen zwaar gaat spelen en diepzinnig. vervormt men ze tot een ondraaglijke
parodie. Melodie en bewerking dezer variaties zijn te speelsch, te flirtend, te
vriendelijk en badineerend om opgevat te worden in geconcentreerde voordracht,
die ze een afgrijselijk ouderwetsch en oppervlakkig aanzien plaatst. Gezegde
treurmarsch had minder landerigheid van beweging kunnen lijden en het rouw-gebaar,
de meewarigheid had merkbaarder en gevoeliger mogen oprijzen uit de noten. In de
Waldstein-sonate, vooral bij het Rondo, had ik een groot aantal zware maatdeelen
minder plomp-verloren geaccentueerd willen zien.
Maar Lamond mag noch als pianist noch als kunstenaar volmaakt gaaf,
onkreukbaar, of e n b l o c bewonderenswaardig schijnen, laat ons vaststellen, dat
zijn krachtige, doortastende greep in Schumann's c-groot-Fantasie voor bijna
onvermijdelijke afdwalingen behoed heeft. Lamond kan ieder uitdagen om dit stuk
zóó te spelen, dat niemand in slaap valt. Een marseh gelijk dat middendeel valt niet
meer te harden van goed-gehumeurde onbelangrijkheid, en verwelkte zoet-lieve
melodiek als van dat slot-deel druischt in tegen ieder atoom der tegenwoordige
psyche. Dan liever den Kroningsmarsch uit De Profeet en de Casta Diva van Bellini,
dat leeft ten minste.
Doch wederom: Lamond beschikte over een onuitputtelijke en meedeelzame
vurigheid.
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Ilona Durigo [Liederen van Robert Franz, Brahms, Anton Averkamp,
Willem Andriessen, Cornelie van Oosterzee en Bertha Frensel
Wegener-Koopman]
De liederen van Robert Franz bestaan uit ‘frissche’ en ‘populaire’ melodieën, gelijk
iemand, die een weinig muzikaal begaafd is ze vinden kan van Zondags tot Zaterdags,
melodieën voor het dienstmeisje, wanneer zij de trap doet, voor den behanger, die
de kamer wat leeg vindt, voor den glazenwasscher, als de zon schijnt. Deze associaties
komen sommigen der deftige hoorders, die er gisteren ‘stil’ van werden, misschien
wat onwaarschijnlijk voor, maar ik bid hen om voor zich zelf aandachlig te
onderzoeken of ze onjuist zijn en of de geesteshouding van den heer Robert Franz
wel een hoogeren trap van beschaving verraadt. En deze ‘frissche’ melodieën voorzag
hij uit onwetendheid of uit gemakzucht van begeleidingen, gelijk die ter beschikking
plegen te liggen van dorpsorganisten, die zich aan de compositie wagen. Ik bid u,
controleer ook dit, voor u zegt, dat ik ongelijk heb.
Nog iets wonderbaarlijkers moet ik beweren: de Magalonen-romances van Johannes
Brahms, welke zoo zielszalig door u gesavoureerd werden, hoorders, bestaan in zake
hare melodie uit de ongelooflijkste banaliteiten, in zake hare declamatie uit de grofste
opeenstapeling van knoeierijen met den tekst, in zake begeleiding uit conventioneele,
knikkebollende bas- en naslaand-accoord, in zake geesteshouding uit onmannelijke,
degradeerende zoetsappigheden, klakkeloos neergeschreven zonder de minste
kunstenaarswaardigheid. Ik bid u wederom ook dit te controleeren en zorgvuldig na
te gaan of niet alle liederen van Brahms deze ontoelaatbare fouten hebben en of hun
vulgair verweekelijkt accent u eigenlijk niet tegen de borst moet stuiten.
Ik dacht dus, dat Robert Franz eigenlijk thuis hoorde in den lyrischen liederbundel,
waarmee men het Nederlandsche Leger zoet houdt, of op school tusschen knapen
van tien à twaalf jaar. Ik dacht ook, dat de concertzaal niet meer de plaats was voor
zulke vooze en ouderwetsche biedermayer-muziek, die staat in eene sfeer van
koek-vergulden. Het verbaasde me dus, dat Ilona Durigo kwam aandragen met elf
liederen dezer minderwaardige, hyper-burgerlijke en in den grond zoo onnoemelijk
slechte soort.
Wat zij van Nederlanders zong, was niet veel beter. Das Paradies, van Anton
Averkamp, is Wagner-imitatie (Tristan), Neuer Frühling, van Willem Andriessen,
heeft Schumann-allures (en joligheid). Niels Finn door Cornelie van Oosterzee, is
Löwe-copie, en ook Sterbeglocken, van Bertha Frensel Wegener-Koopman, behoort
tot deze scholen. Hoe vinden onze chauvinisten, die den Nederlanders gaarne Fransche
teksten zouden verbieden, de tekstkeuze dezer vier vertegenwoordigers van onzen
nationalen, stijl?
Ilona Durigo kreeg den vroegeren gouden glans harer stem nog niet terug. Anderen
wijten dat reeds regelmatig aan de nattigheid en den mist van ons klimaat, doch ik
geloof dat hare vocale jeugd voorbij is. Enkele tonen van het lage register, mild en
donker gloeiend als vroeger, uitgezonderd, zou ik geen klanken kunnen citeeren,
waarop niet zeer rechtvaardige critiek op te oefenen valt en die op gebreken wijzen,
welke men gewoonlijk niet vergeeft. Zij vult deze tekorten ijverig aan met hare
mimiek. Die mimiek echter is primitief en weinig geschakeerd. Wanneer een onzer
actrices ze op die manier een avond lang aanwendde, zou ze den volgenden dag hare
reputatie kwijt zijn. Maar zoover gaan de gewaarwordingen en de cultuur niet der
melomanen, die ik nooit zóó evident buiten het leven vond staan als gisteravond.
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De liederen waren dermate gerangschikt, dat elke serie met een ‘jubel’ eindigde,
waarop succes moest volgen. Het succes was dus daverend en na de pauze kon mevr.
Durigo optreden met een takje orchideeën. Laat ik ook nog vermelden, dat de
hagelwitte Apollo sinds enkele dagen is verdwenen en blijkbaar niet terugkeert. Dat
mag ten minste één concessie heeten aan den goeden smaak.

Bach
Het interesseert den heer Mengelberg (Jr.) wat Bach voor ons beteekent. Laten wij
trachten 't hem duidelijk te maken.
In de eerste plaats beteekent Bach voor ons een obsessie. Het is onder musici
gewoonte, om te zweren bij één auteur en wij beelden ons in, dat wij over die
bekrompenheid heen zijn. Geen enkel kunst-historicus zal het in de hersens krijgen
om op het hoofd van Rembrandt, van Michel-Angelo, van Shakespeare, van Dante
a l l e (maar dan ook a l l e ) auréolen te stapelen en voor tijd en eeuwigheid alle
gelijkwaardigheid van anderen uit te schakelen. Deze enormiteit echter begaat men
elken dag in de muziekgeschiedenis, waarvan gezegd kan worden (evenals van de
woestijn: Renan), dat zij monotheïstisch is. En de onuitsprekelijke hardnekkigheid,
gepaard aan de armzalige blindheid, waarmee ieder mensch, vanaf de dagelijksche
piano-juffrouw tot den wereldvermaarden dirigent (die slechts eens in de honderd
jaar geboren wordt) Bach ‘van den ondergang der zon tot haren opgang’ bewierookt
en adoreert als den éénen waren god, heeft ons dezen auteur tot een obsessie gemaakt.
Waarbij nog komt, dat men ons met die obsessie achtervolgt.
In de tweede plaats is Bach voor ons een voorwerp van zeer betrekkelijke
waardeering. Wij studeeren hem doorloopend en meenen op de hoogte te zijn van
zijne kunst. Maar Bach heeft ettelijke honderden werken geschreven en wij zijn tot
het besluit gekomen, dat om-en-om van elk honderdtal zijner composities
n e g e n -e n -n e g e n t i g middelmatig uitvielen en é é n tot de groote schoonheid
gerekend mag worden. Bij dat é é n e vergaat het ons ondertusschen nog dikwijls als
bij alle beroemde auteurs uit het verleden; Bossuet b.v. Een citaat? Prachtig! Een
heele redevoering? Neen, liever niet. Eigenlijk staat Bach vóór ons met sterke
herinneringen aan Vader Cats. Hij gebruikte dezelfde teemerige formules; zijne
eentonige verhalen zijn even langdradig; zijne grapjes blijven even laag bij den grond;
hij wandelde door het leven met dezelfde, een beetje onnoozel glimlachende
genoeglijkheid; hij kenmerkt zich door dezelfde globale afwezigheid van elk
imprompte, elke verrassing en alles wat energie wekt; zij ademen in dezelfde
huiselijkheid, in dezelfde onbewogen lijzige atmosfeer; beiden zijn even piëtistisch,
even gemoedelijk-religieus afgestemd (wat men in de muziek ‘diep’ en ‘verheven’
noemt; een beetje erg synoniem met vervelend); en beiden hebben op dezelfde wijze
eindeloos en onbekommerd kunst geleverd.
In de derde plaats is Bach voor ons een vreemdeling. Hij heeft gewoond in een
gematigd burgerlijken tijd, eene gematigd burgerlijke omgeving, waar hij steeds
geringeloord werd, en 99% van zijn oeuvre is gematigd burgerlijk uitgevallen. Het
rhythme, vooral van zijne allegro's, is vlak en maniak. De hopelooze en
onvermijdelijke recapitulaties zijn vlak en maniak. De steeds terugkeerende krullen,
tirelantijntjes en harmonische wendingen zijn vlak en maniak. De methode, waarmee
hij ons een tekst in den kop stompt, alsof wij het a-b-c niet kenden (en steeds een
tekst van stupiden inhoud), die methode is vlak en maniak. De leegheid, waarmee
altijd dezelfde formules elkaar opvolgen, waarmee instrumenten elkaar afwisselen,
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is vlak en maniak. De eenvormigheid van het nooit wisselend gemoed is vlak en
maniak.
Verder is muziek voor ons een zielsstaat en geen rijtje noten. De generale bas, die
de melodie regeert, is voor ons niet alleen een technisch principe maar zelfs een
staatkundig begrip. Wij kunnen ons geen maatschappij meer voorstellen, waarin één
hoofd richten en rechten zou, wij kunnen ook niet ademhalen in een muziek, welke
berust op dit beginsel. Deze, afgezien van hare andere gebreken, klinkt ons toe uit
den lakeien-tijd, uit de dagen der slavernij. Wij vragen u bovendien om te bedenken,
dat niet alleen over hare morbide rust, over hare onderworpen geesteshouding, over
haar ingeboren slaafschheid, maar ook over haar technisch grondbeginsel, over het
staatkundig begrip, waaruit zij opgroeide en waaraan zij is vastgesmeed, een tiental
revoluties losbraken. Wij vragen u voorts om te bedenken, dat wij stroomingen
ondergaan, welke ons minder dan ooit geschikt maken voor deze muziek van lakeien
en afhankelijke onderwerpelingen. Wij vragen u om te bedenken, dat binnen vijf en
twintig jaren niets van de tegenwoordige wereld-orde zal resten dan de booze
herinnering. Gij zult dan misschien begrijpen, waarom de muziek van Bach ons
vreemder is en ontoegankelijker dan de muziek van Javanen of Chineezen.
D à t beteekent Bach voor ons.
Maar ik moet toegeven, dat de stoutste verbeeldingskracht ons niet had kunnen
aanduiden, wat de Bach-avond van gisteren ons gereveleerd heeft. Wij zaten daar
als voor-wereldlijken, als kindschen, als oerdwazen, terwijl eene zangeres, die geacht
mocht worden w i j s te zijn, stond te wedijveren in galmen en uithalen met een
trompet, die op een kermis thuis hoorde en melodieën blies, en nà-blies en óver-blies,
welke op een hedendaagsche kermis niet gewaardeerd zouden worden, welke men
in het Leger des Heils niet zou toelaten als tè vulgair en tè minderwaardig. Wij zaten
daar als domme analphabeten, terwijl eene zangeres, die bedenken kon, welke rampen
de aarde omhullen, die in ieder geval prophetes genoeg moet zijn om te weten hoe
in deze dagen ons hart slaat, die zichzelf en ons behoeden moest voor zooveel
uitdagende lichtzinnigheid, (ook al heet de goedige auteur Bach), wij zaten daar als
wezenloozen te luisteren, terwijl die zangeres ons een ‘huwelijkscantate’ voordroeg,
waarvan alleen de dubbel-waardelooze tekst ons het bloed naar het hoofd joeg,
waarvan de krachteloosheid, de genoeglijke oppervlakkigheid, de dubbel-verregaande
onbeduidendheid, de afgrond van geborneerdheid der muziek (de goedige auteur
mag dan Bach heeten) elke beschrijving tart.
En deze was onze laatste conclusie: er is geen geschikter auteur om in de menigte
alle energie, alle eigenwaarde, alle persoonlijk denken, alle individualiteit te dooden,
te vermorzelen, uit te roeien, dan Bach. Daarom waarschijnlijk heeft hem de vorige
eeuw verheven tot den eenigen componist.
De heer Mengelberg weet nu, wat Bach voor ons beteekent.

Het echtpaar Stronck-Kappel [Belgische vluchtelingen]
Zij zijn vluchtelingen, denk ik, die de stad Barmen noodgedwongen verlaten hebben.
Zij verloren geen have en goed, hun huis werd niet verwoest en zij werden niet
voortgeranseld langs de wegen als onwillige beesten; zij namen den trein, denk ik,
tweede klas, toen de huishouding in Barmen te moeilijk ging vallen. En laat ons mild
zijn. Er is misschien in die oude harten ook wel iets gebroken, wie weet? Zij lijken
maar heel simpele menschen, erg aan elkaar gehecht, die het leven passeerden als
een stil muzikaal gelukje, als een langen, regenachtigen Zondagmiddag, terwijl de
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kachel brandt en het theewater begint te ritselen, lief en gevoelig, te midden van
roodpluche meubelen en fraaie oleografieën. Zij hadden hier bewonderaars van
twintig, vijf-en-twintig jaar geleden, zij traden ook nog wel eens op in een
Oratorium-Vereeniging (dat was héél ongemotiveerd, toen Troje nog niet brandde)
en wat is redelijker dan dat zij oude sympathieën opzoeken, nu ze ginds wèg-moeten?
De eene vluchteling bedelt zijn brood of zoekt zijn kind of sterft van leed - de andere
geeft een gemoedelijk, een behaaglijk, een zoetsappig concert... Waarom niet?
Het is ook niet zoo vreeselijk erg zoo'n concert, dat eigenlijk aangekondigd diende
te worden met de toelichting: ‘Niet voor personen beneden de vijftig jaren’. Niet zoo
erg, want ten eerste komen er weinig menschen en ten tweede went men aan alles.
Het uur was nog niet om of ik was gewend aan den heer Stronck, diens uiterlijk van
oude, beste, brave Duitscher, die geen vlieg kwaad doet, zoo zeldzaam begint te
worden in onze concertzaal. Ik was gewend aan zijne kinderlijke wijze van
piano-spelen, welke men alleen zomers hoort, wanneer alle jongens en meisjes
studeeren met open ramen. Ik was gewend aan zijne ietwat en menigmaal haperende
vingervlugheid, die me in het begin zoo wonderbaarlijk anachronistisch in de ooren
klonk. Ik was ook binnen dat uur gewend aan mevr. Stronck-Kappel, die maar niet
den toon kon treffen der piano, die alles voordroeg in eene argeloos martelende
gamma van kwart-tonen, wier techniek (maar dat verbaast geen sterveling) niet zoo
bijzonder mobiel meer is en die alles, het een en het ander, voordroeg met dat zalige,
onschuldige, beste, brave gevoel, waarvan ik zou verklaren wee geworden te zijn,
als ik niet vooraf verklaard had mild te willen zijn en gewend aan alles.
Ik geloof, dat men nergens zonderlinger dingen beleeft dan onder musici. Als ik
een dictionnaire van citaten bij de hand had zou ik gaan bladeren naar de dichters,
die beweerden, dat niets treuriger is om te zien dan de ouderdom, die niet weet wat
hem past. Nu denk ik aan de beroemde woorden uit Figaro: ‘je me presse de rire de
tout... de peur d'être obligé d'en pleurer’.
Daaraan gaat vooraf: ‘me moquant des sots, bravant les méchants...’

[Debussy, Sirènes - Dukas, L'Apprenti sorcier en La Péri]
Berlioz zou misschien geschreven hebben, dat de Sirenen meer minnen dan
meerminnen waren, als hij ten minste smaak had gehad in Hollandsche calembours.
En werkelijk, de Sirenen van den heer Dopper toonden niets fabelachtigs, tenzij men
de meerminnen, welke we vroeger in de caroussels zagen, voor fabelachtig houdt.
Zij misten dus elk doorluchtig effect dat de legende haar toekent: zij veranderden
ons niet in zwijnen, wij behoefden niet vastgebonden te worden aan onze stoelen
(bij Homerus is 't een mast) en wij zijn niet versteend. Of wij niet versteenden is
ondertusschen nog de vraag, want als ik bedenk, hoeveel malen deze uitvoering
psychisch en technisch beneden Mengelberg stond, hoe onmetelijk ver zij bleef uit
de buurt van Debussy's conceptie, dan dunkt me, dat we allen een beetje erger
verkleumd waren dan gewoonlijk. Ik geloof ook, dat alleen de stilistische verrassingen,
de fantasie, de beweeglijkheid van het orchest tot dusverre de eenige bekoring gaven
aan dit zeer raadselachtige, geheimzinnige stuk. Dat het eene incantatie moet zijn,
eene verlokking, eene betoovering, duizendvoudig genuanceerd, en gezongen,
gefluisterd, gezucht vanuit zielsvervoeringen (en niet vanuit fraaie, mooi gezongen
frases) zal ik Dopper nooit aan 't verstand kunnen brengen. Het vrouwenkoor, hoewel
Sirenen méér jong bloed vragen dan aanwezig was, hoewel het de vocalises taai en
academisch-expressief galmde als zangoefeningen, doe ik geen verdere verwijten.
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Want dat zij hare zeer zware partij technisch zoo schitterend beheerschen mag reeds
fabelachtig heeten, en of dit fabelachtige voldoende is hangt nauwer samen met de
opvattingen van den dirigent dan van zijne vertolksters. Nu, dat Dopper niet reikt tot
de tooverwereld van Debussy hebben wij langzamerhand wel allen ingezien.
Wij kwamen den ganschen avond tot matige waardeeringen, en daarmee vindt
men alles dragelijk. In L'Apprenti sorcier laat de dirigent de geestige muze van Dukas
op klompen loopen? goed. In La Péri van denzelfden Dukas, even brillant, schuimend,
rondborstig-modern, gloeiend gekleurd, exuberant van klankenstaatsie, merkt men
niets van de oriëntaalsche zinnelijkheid en boven-zinnelijkheid, niets van de
bedwelmingen, de atmosferische sous-entendus, niets van de purperen en emeralden
suggesties? Goed. Men merkte niets dan compositorische virtuositeit en verbasterde
Debussy-herinneringen? Goed. Alles schijnt den heer Dopper goed mits de noten
gespeeld worden gelijk ze er staan en mits het orchest marcheert in het aangeduide
tempo.
Dopper verving Mengelberg, die plotseling ongesteld werd en, naar ik hoor, lijdt
aan het spit. Ook Zimmermann heeft er aan geleden en men schrijft dat toe aan den
tocht. Het tocht dus niet alleen achter op het balcon van het Concertgebouw. En wat
zou dringender zijn: een verzoek om Mengelberg liever te laten vervangen door Evert
Cornelis dan door Dopper (dat ligt honderden reeds een etmaal op 't hart) of het
verzoek om eindelijk eens maatregelen te nemen voor eene ventilatie, waarbij de
gezondheid geen gevaar loopt. Daar er weinig nieuws gebeurt in het Concertgebouw
is natuurlijk ook de tocht een oude grief.

Middenstandsconcerten – Voortdurend geknoei
Terwijl de maatschappij bezig is zich te herstellen van den ouden smaad der kasten
en er over gedacht wordt om de klassen der spoorwegen te uniformeeren, doet het
Concertbouw-bestuur eens uitvinding, welke geheel strookt met zijne reeds te dikwijls
gesignaleerde neiging tot conservatisme en regentendom: men stelt
middenstandsconcerten in.
Het zou te gemakkelijk vallen, om grapjes te maken over de belachelijke houding
van denzelfden dirigent, die dezelfde muziek in dezelfde zaal verkoopt tegen
geëvenredigde prijzen aan de elite, aan den middenstand, aan het volk, en, als het
maar rendeerde, aan de proleten, als men maar durfde, aan de O.W. Maar de zaak
zelf is ridicuul genoeg.
Men doet het echter voorkomen alsof deze middenstandsconcerten moeten dienen
om het reizen van het orchest in volgende jaren eventueel te verlichten.
Dit resultaat schijnt ons te problematisch om er niet op te wijzen. Want de
wereldvermaarde Mengelberg zal er voor zorgen, dat het leeuwenaandeel van het
mogelijk saldo der concerten, welke hij dirigeert, hem niet ontgaat en den heilzamen
maatregel tot een der vele ficties maken, waarmee hij sinds jaren orchest-leden en
zijn publiek raderen voor oogen draait. Wij wezen vroeger reeds op den circulus
vitiosus van Mengelberg: hij is duur hier, wat het orchest dwingt tot reizen; hij is
duur op reis, wat het orchest dwingt tut nieuwe vivisecties. En dáár zal hij ook duur
zijn.
Wij publiceerden vroeger onze rekeningen en begrootingen, die tot batige saldo's
concludeerden. Zij werden nooit weerlegd. Waarom niet? Zijn de geruchten waar,
dat de heer Mengelberg zich voor elk concert in Haarlem, in Arnhem, in Utrecht, in
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Rotterdam etc. laat honoreeren met een extra-toelage van f 300, f 500, f 600, na
venant?
Men gaat ons opnieuw beetnemen met middenstandsconcerten, dubbele paskwil.
Het wordt dus dubbel tijd, dat zich in het orchest een Raad van Musici vormt, om
den extravagances van den éénen despoot den kop in te rukken en te controleeren

Voortdurend geknoei
De heer Evert Cornelis is pianist, organist, dirigent en verbonden aan het
Concertgebouw en aan Toonkunst. Hij heeft over 't algemeen gunstige predisposities
voor de muziek. Als leider vond hij de sympathie van orchest en publiek. Hij is niet
ongesteld bovendien.
De heer Dopper is bijna het tegendeel. Hij verloor allen invloed op orchest en
publiek. Men duldt hem nauwelijks, omdat wij zijne wanstaltige wijze van dirigeeren
ontgroeid zijn. Het is iedereen duidelijk geworden, dat deze man zichzelf parodieert
bij elk gebaar. Als musicus is hij enkel specialiteit in het componeeren van populaire
moppen, waarmee men den volkssmaak omlaag haalt en welke men bovendien
democratisch heet.
Maar hoewel de heer Evert Cornelis meer begaafdheid bezit voor muziek in het
algemeen, speciaal voor Fransche muziek, hoewel hij repetitor is van Toonkunst,
hoewel het publiek hem wenscht, koos men den heer Dopper als plaatsvervanger
van Mengelberg, die aan spit lijdt, voor een concert van Fransche muziek, waarbij
ten overvloede Toonkunst medewerkte.
Dit is het beheer van Mengelberg. Resultaat: een mislukte avond, slechte critieken,
ontevreden publiek. Doch het doel werd bereikt: een concurrent van den
wereldvermaarden meester is ter zijde geschoven.
Wanneer een organist noodig is laat men den heer Louis Robert uit Haarlem komen
hoewel de heer Cornelis eene uitstekende organisten-reputatie heeft.
De heer Robert is Mengelberg in Haarlem b u i t e n g e w o o n nuttig.
Wij herinneren ons nog de heeren Waldemar von Baussnern, Otto Neitzel, Hans
Knappertsbusch, allemaal plaatsvervangers, die Mengelberg resp. in Frankfort, in
Keulen, bij den impresario von Gerlach in Elberfeld, b u i t e n g e w o o n n u t t i g
zijn en ons verveelden.
De heer Jan van Gilse, Mengelberg buitengewoon nuttig in Utrecht (evenals de
componist-criticus Willem Pijper), zal Mengelberg vervangen en ons vervelen.
Eveneens de heer Johan Wagenaar, b u i t e n g e w o o n n u t t i g in Utrecht.
Zondag zal tot onze ongelooflijke verbazing Mengelberg vervangen worden door
den heer Dirk Fock, welbekend door de schandelijke intriges, waarmee hij het
Residentie-orchest trachtte te ondermijnen, na eerst gehengeld te hebben naar het
leiderschap. De heer Dirk Fock is zoon van den voorzitter der Tweede Kamer en
Mengelberg b u i t e n g e w o o n n u t t i g in Den Haag.
Dat alles (slechts een klein deel van het requisitoir) is voortdurend geknoei.
De artistieke resultaten mogen nihil zijn, het mag geld kosten en wederom geld,
nodeloos weggesmeten geld, het doel van het Mengelberg-beheer wordt bereikt: een
concurrent des wereldvermaarden leiders is ter zijde geschoven.
Men zal tegenwerpen, dat dit alles ons niet raakt, dat het interne zaken zijn. Goed.
Wij zijn wel verplicht aan te nemen, dat de artistieke factoren daar niet de minste rol
meer spelen. Maar hoe valt dit Mengelberg-beleid in overeenstemming te brengen
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met een redelijk financieel beheer, waarmee in ieder geval onze subsidie en onze
bloed-eigen belastingen gemoeid zijn?
Nogmaals: deze autocraten-zaak roept om een Raad van Musici.
M.V.

Fransche Opera: La Fille du Régiment en Paillasse
(Stadsschouwburg)
Toen Luart, de dochter van het regiment, in het tweede bedrijf van Donizetti's operatje,
de Fransche vlag kuste (regimentsvaandel van het 20ste) en vol van den tijdgeest
zong:
'Salut à la France,
Salut à la Gloire'

werd zij onderbroken door een orkaan van applaus; toen zij de nobele melodie weder
opnam en ten einde bracht met het rijkste enthousiasme, triomfeerde zij in een nieuwen
storm van toejuichingen. Deze ovatie was het warmste moment van den avond.
Het geluk en de Amsterdamsche sympathie blijven Roosen vergezellen. 't Is bijna
eene gewoonte om den proloog van Paillasse te bisseeren, maar gisteren gebeurde
bijzonder dringend. Zoo blijft men eveneens Salvaneschi vieren en ook diens
gramophoon-stuk (Lach dan...) werd schitterend herhaald. Zij tweeën waren de
steunpilaren van Paillasse, hoewel beiden een tikje vermoeid en overdreven. Van de
anderen, het orchest, den dirigent, de Nedda (Mme. Dauphin) zwijg ik maar liever.
Zij waren menigmaal een horreur. Alleen Jaunet als Silvio wisselde goede momenten
niet voortdurend met beklagenswaardige inzinkingen.
Zonder ons opbruisend saluut aan de Fransche vlag zou La Fille du Régiment
spoorloos zijn voorbij gegaan. Bij Donizetti vonden zijn tijdgenooten reeds, dat hij
slechts twee accoorden kende (Stendhal kon hem bepaald niet zetten) en gij behoeft
dus niet te vragen hoe die muziek een twintigsten eeuwer aandoet: volmaakt
gesteriliseerd. Op zijn versjes van vier syllaben (c'est un traître – qui peut-être etc.)
maakt hij melodieën van vier syllaben en dat duurt twee bedrijven door, zonder
versagen. Er kan echter met de kwieke, kinderlijke geestigheid der oude Fransche
comedie in het stuk gespeeld worden en zoo weet eene Luart het tweede bedrijf nog
wel te laten vlotten. Hare muziek-les (de eeuwige muziek-les) was zeer amusant.
Helgé, de vieux grognard Sulpice, gaf een sympathieken sergeant op wat noten en
tonen na. Maudier speelde den Tonio in het eerste bedrijf te gechargeerd als
zwakzinnige, in 't tweede als officier werd hij beter. Mme. Vallier's Marquise
vermaakte. Orchest en dirigent konden ook hier niet geprezen worden. Maar het koor
was weer een meevaller.

Dirigenten [Dirk Fock]
Ik mag vooropstellen, dat een Cornelis Dopper, wat betreft figuur, handigheid,
aplomb, muzikaliteit, gebaar, élan, uiterlijk vertoon en vat op de menigte, ver, zeer
ver, de mindere is van Dirk Fock, Mengelberg's plaatsvervanger van Zaterdag en
Zondag. Wanneer het Concertgebouw dus eene zaak was, die gedreven werd van
een artistiek en commercieel standpunt (en niet van een utiliteitsstandpunt, dat enkel
draait rond Mengelberg), zou het bestuur redeneeren als volgt: wij ontslaan Dopper
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als dirigent; wij scheppen een sinecure voor hem (‘inzeeper’ noemde het orchest
hem vroeger - omdat hij alles prepareerde voor Mengelberg), Dirk Fock lijkt wel de
man om driedubbel de rente op te brengen van het kapitaaltje, dat de sinecure kost.
Misschien redeneert het bestuur ook wel zoo. Doch gelijk men weet, belemmert
Mengelberg's houding elke verbetering van het peil der uitvoeringen en der financiën.
Want Mengelberg eischt ongevaarlijken onder zich, hij eischt geneutraliseerden, hij
eischt slaven. Daarom zal Dopper gehandhaafd blijven als dirigent, totdat het publiek
Dopper er uit fluit. Daarom zal hij trachten Evert Cornelis den nek te breken, wijl
Cornelis de muziek liever dient dan Mengelberg. Daarom geloof ik ook niet aan de
praatjes, die vertellen, dat het heele optreden van Dirk Fock een doorgestoken kaart
is en slechts ten doel heeft om het ontslag in te leiden van...... Evert Cornelis! Ten
eerste lijkt mij Dirk Fock niet plooibaar, rekbaar, vouwbaar genoeg om harmonisch
onder Mengelberg en harmonisch naast Dopper te werken. Ten tweede zou die mutatie
het comble van willekeur, van eigengerechtigheid, van domheid zijn tegenover de
abonné's. Wanneer dat gebeurt, voorspel ik zonderlinge beroeringen onder het publiek,
dat zich reeds zóó lang aan 't lijntje liet houden.
Na dit vooropgesteld te hebben, kan ik een karakteristiek geven van Dirk Fock.
Er bestaat, sinds men het dirigeeren doceert, een algemeen dirigenten-type. Zij
studeeren de composities in, gelijk een acteur zijn rol. Zij bezitten een kaart-systeem
van de symphonieën, ouvertures, enz., welke zij onder de knie kregen. Ieder gebaar,
elke expressie is weken, maanden van te voren methodisch vastgesteld en genoteerd.
Dat gebaar is kort, krachtig, heerschzuchtig en z.g. kernachtig; laten we zeggen
schneidig und stramm. De armen molewieken gaarne, breed-uit en pathetisch. De
romp zit zeldzaam los en ook het hoofd is zeer beweeglijk; ze maken te zamen kleine,
vlugge, schommelende figuurtjes. Enthousiasme, expressie, verrassingen, vuur,
bezieling en alles wat behoort tot den levensovervloed der schoonheid, tot het
melodische en meesleepende eener compositie, tot het demonische (= het goddelijke)
in den mensch, hebben de dirigenten dezer soort n o o i t t o t h u n b e s c h i k k i n g .
Zij studeerden n.l. alleen ‘het gebaar’, het optreden, het mimische en hun aanzien
tegenover de menigte. Het andere kunnen zij trouwens niet leeren, dat moet zijn
ingeboren.
De tijden, dat de alt-violen bij de Venusberg-muziek van Wagner, dat de
contrabassen in Beethoven's Vierde en Vijfde niet meekonden, dat van de eerste
violen alleen de concertmeester betrouwbaar was (etc. etc.) zijn sinds lang verleden.
Er worden te degelijke studies gemaakt in dezen tijd, dan dat niet elk orchest een
volmaakt speelbaar en bespeelbaar ensemble zou zijn. ‘Goede orchesten’, gedresseerd
voor een haast onveranderlijk repertoire, vindt men bij tientallen. Het is bijna
onverschillig welken dirigent men er vóór plaatst. De instrumentalisten zijn te
zorgvuldig afgericht dan dat een vreemde leider hen merkbaar beïnvloeden kan ten
goede of ten kwade. De school-dirigent heeft dus een onbeperkt, onafzienbaar terrein
om op te grasduinen; het experiment zal hem steeds tot eer strekken, want elk orchest
zal de proefneming tot een gelukkig einde brengen. Deze veiligheid is natuurlijk des
te meer verzekerd naar mate het ensemble een hoogeren graad van volkomenheid
bereikt heeft. Bij een meesterlijk geoutilleerd orchest als dat van het Concertgebouw
is het risico voor den dirigent om zoo te zeggen nihil. Dat bewijst elk winterseizoen.
De school-dirigenten vermenigvuldigen zich (zelfs in ons land) als konijnen en
zullen elkander binnen afzienbaren tijd de practijk onmogelijk maken. Maar ook in
't algemeen genomen is het respect voor het dirigentenwezen, gezien de buitengewone
voortreffelijkheid der orchesten, absoluut uit den tijd, absoluut ongemotiveerd. Ik
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verwacht, dat binnenkort een orchest, dat zich respecteert en waarvan de leden
individualiteiten zijn, m e d e z e g g i n g s s c h a p z a l e i s c h e n ten opzichte van
den dirigent, die aan hun hoofd zal staan. Ik verwacht, dat de orchestleden zich niet
lang meer als onmondigen zullen overleveren aan het commando van den eersten
den besten, dien de leider der zaak uit alle mogelijke redenen hun opdringt. Ik
verwacht ook, dat het orchest der toekomst niet blindelings als slaven elke muziek
zal spelen, welke men hun oplegt, alsof het automaten waren. Ik verwacht in zulk 'n
orchest ook afschaffing van den titel ‘concertmeester’, gelijke honoreering, zoowel
voor den eersten als voor den laatsten lessenaar, omdat alle spelers dezelfde
uitstekende qualiteiten moeten en kunnen bezitten, omdat allen in gelijke mate
bijdragentothetresultaat.I k v e r w a c h t d e z e r e g e l i n g i n d e a l l e r e e r s t e
p l a a t s v o o r d e n d i r i g e n t . En wie het goed meent met de muziek, zal de
gegrondheid van het meerendeel dezer verwachtingen (zoo niet van alle) inzien.
***
Over het programma nog een enkel woord: Ilona Durigo (die haar vibrato en haar
intonatie dezen middag zeer slecht beheerschte) trad op met de Gellertliederen van
Beethoven, begeleid door orgel. Deze liederen zijn volmaakt verouderd voor de
concertzaal en kunnen nog hoogstens dienen voor de kerk of voor het huisgezin. Hun
effect is in de eerste plaats religieus en daarvoor komt men Zondagsmiddags niet in
het Concertgebouw. Louis Robert, die Mengelberg in Haarlem zeer nuttig is,
begeleidde. Dat is geldverspilling. Uit het orchest-zelf, dat non-actief en even verveeld
luisterde als wij, was een zeer goed organist beschikbaar: de heer Simon Kroon.
Misschien nog wel anderen. Het is noodig, dat men dergelijke overbodigheden
tegengaat.
Dirk Fock dirigeerde Beethoven's Coriolaan-ouverture volgens de geijkte
opvattingen, vlak en kleurloos. Het middenstuk, de doorvoering, was dus, als
gewoonlijk, niet om aan te hooren. Hij dirigeerde ook Liszt's Faust-symphonie, met
al haar geniale hoedanigheden en met al haar onoverkomelijke lengten. Hij gaf ook
deze volgens methodische, gangbare opvattingen; zeer knap, zeer systematisch, maar
zeer onpersoonlijk. De liedertafel Apollo, schepping van Roeske, heeft het slotkoor
prachtig gezongen. De tenor Tijssen worstelde weer met elke hooge noot zonder ze
te overwinnen en wat kan deprimeerender zijn van een tenor? Hij accentueerde bij
deze gelegenheid bovendien doelloos de hinderlijke wijze, waarop Liszt solt met den
text van Das ewig-weibliche. Dien kent men na zulke opvoeringen voorgoed van
buiten.

Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis
Er zou over de methode, waarmee de ‘Vereeniging voor Nederlandsche
Muziekgeschiedenis’ vanaf haar stichting in 1868 tot haar vijftig-jarig jubileum op
hedenavond, gewerkt heeft, veel kwaads gezegd kunnen worden. Wanneer ik alleen
maar vraag, door welke oorzaken België w è l groote muziek-geleerden kon
voortbrengen als Van der Straeten, Van Duyse en De Coussemaker, die zich
buitengewoon verdienstelijk gemaakt hebben voor de Zuid-Nederlandsche toonkunst,
terwijl wij, Hollanders, zoo afgrijselijk met den dood in den pot schijnen te zitten,
dat wij de uitgaven van onzen nationalen meester Jan Pieterszoon Sweelinck moesten
toevertrouwen aan den Duitscher Prof. Dr. Max Seiffert, de uitgaven van een anderen
classicus, Obrecht, eveneens aan den Duitscher Prof. Dr. Johannes Wolf? Wat helpt
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jubileeren, wanneer wij leven met zulke leemten in onze beschaving. Wat helpt
jubileeren, wanneer wij 't alleen kunnen in een zeer bescheiden qualiteit van maecenas,
of misschien juister van werkgevers?
De ‘Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis’ gaf opdrachten,
financieerde edities, legde een bibliotheek aan (waar bevindt deze zich eigenlijk?),
arrangeerde concerten, doch is men er gedurende al deze werkzaamheden, gedurende
al die jaren in geslaagd, of heeft men er aan gedacht, om aan één onzer muziekscholen
een leerstoel te vestigen, waar onze klassieke kunst ook maar eenigszins dragelijk
onderwezen wordt? Wij hebben specialiteiten in Boerenliedjes, in Geuzenliedjes, in
Valerius-Gedenckklanck-liedjes (specialiteiten met bedenkelijke opvattingen
ondertusschen), doch bestaat er een Hollander, die zich op gelijken voet van
ontwikkeling kan achten met genoemden Prof. Dr. Seiffert, Wolf, Eitner, Leichtentritt
etc.? Niet? Dan had men moeten zorgen, dat zulken gekweekt werden, want in
Duitschland of België komen ze ook niet uit de lucht vallen. Heeft de ‘Vereeniging’
(etc.) er verder aan gedacht om door hare edities b.v. een Hollandschen
muziek-drukker (graveur) te steunen Of zoo'n editie een paar honderd gulden meer
kost behoeft bij dergelijke min of meer luxe-ondernemingen geen bezwaar te vormen.
Zij heeft er echter niet aan gedacht; geen enkel onzer gezagdragende
uitgeverslichamen denkt er trouwens aan, dat in Nederland eene goede
muziek-drukkerij evenveel bestaansmogelijkheid heeft als elders. Men stuurt het
liever met den grooten hoop naar Röder, in Leipzig, waar nu de ‘platen’ onzer heele
nationale toonkunst (o burleske ramp!) versmolten zijn tot ondoeltreffende kogels.
Maar de ‘Vereeniging’ is bij al hare gedragingen een corps van dilettanten gebleven
(dit woord op te vatten in hoogeren zin dan gewoonlijk) en heeft dus met de belangen,
met de behoeften van het Nederlandsche volk noch contact gezocht, noch gekregen.
Zij is dus een vrij dood instituut, gelijk zoovele andere.
Dit bleek ten overvloede uit het concert, dat het vijftigjarig welzijn heette te
bejubelen. Er was publiek genoeg (doch onderzoek niet door welke middelen), er
was applaus genoeg (doch let er niet op hoe conventioneel) en ook het podium was
versierd met palmpjes en lauriertjes. Maar Julius Röntgen Sr. gaf den toon aan, boven
en beneden. Boven, in de loge, hield hij demonstratief de hand voor den neus, alsof
er een augiasstaf te reinigen viel in de zaal, wat wij hem toestemmen (ofschoon 't
slechts een van zijne gebruikelijke grimmassen was), beneden disqualificeerde hij
de heele viola-da-gamba-suite van Schenk door den cembalo te rammelen als een
hakkebord, vermoordde hij naievelijk de antieke liederen, door ze te begeleiden met
de grofste rhytmen en de droogste formules, door alles in het bij de historie passende
nivelleerende, professorale en dommelige accent te transformeeren. Waarbij Marix
Loevenssohn meehielp, alsof 't obligaat was, waarbij mevr. Noordewier meehielp,
met de candide overtuiging, dat ook volksliederen didactisch, deftig, plechtig, extatisch
voorgedragen moeten worden, terwijl Anton Averkamp de kroon op de
middelmatigheid zette door met zijn Amsterdamsch A-cappella-koor, slordig
voorbereid, zeer slecht voorzien in de tenoren (die me deden denken aan kerkzangers
en décadence) parodieën te geven van twee psalmen en een chanson van Sweelinck.
Ja, méér dan eene parodie zijn de barok voorgedragen, met de gewone pathetische
crescendootjes opgetuigde, in alle partijen wankelende stukken van Sweelinck, niet
geworden.
Noemt men dat jubileeren? Denkt men daarmee propaganda te maken voor de
‘Vereeniging’? Dat is de zaken met zeer troebele oogen aanschouwen, dat is niets
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minder dan het dagelijksche zelfbedrog onzer musici, dat wij hier regelmatig bijwonen
en dat gesanctionneerd schijnt te zijn.
Onze oude kunst der schilders, der architecten, der dichters, der schrijvers, der
staatslieden, en ook de kunst onzer oude componisten bezat hoogheid, luister, bezat
het leven in zijn vollen bloei. Ik zou dit Verleden profaneeren, als ik er slechts één
oogenblik aan dacht om de praestaties der grijsaards, die ons gisteravond
appolliniseerden, en hunne fata morgana, waarmee zij tragisch goochelden, te
vergelijken met de waarheid onzer Gouden Eeuw.
Ik mag één goeden indruk echter niet verzwijgen: A. van der Horst opende deze
uitvoering met twee zeer curieuse stukken voor orgel van Sweelinck; de fantasia,
met zóó merkwaardige melodische wendingen, harmonische eigenaardigheden,
echo-effecten, triomfantelijk eindigend met eene majeur-toonladder (dat was toen
hyper-modern), en daarna eene Toccata met veel profetische muziek, welke honderd
jaar later pas vervuld werd. Zij zijn prachtig en boeiend uitgevoerd.

Concertgebouw-Sextet [Dresden, Zagwijn, Debussy's Clarinet
rhapsodie en liederen van Maurice Emmanuel, Huë, Lalo en Pillois]
De meeste componisten voor Sextet brachten de moeilijkheid om den vorm dezer
kunstsoort in overeenstemming te brengen met den inhoud of de gedachte, nog niet
tot een bevredigende oplossing. Hunne composities zijn interessant, maar de muziek
bloeit zelden natuurlijk op uit het ensemble en men mist te dikwijls de organische
noodzakelijkheid, de doorloopende motiveering van het ensemble. Zij kozen het
meer omdat 't in dien vorm bestond dan omdat zij 't noodig hadden voor hunne ideeën.
Het gevolg daarvan is onmiddellijk, dat ze met hunne instrumenten geen weg weten.
Er zit een hobo, een hoorn, een fagot, een fluit, een clarinet en die zitten er om te
blazen, is de voor de hand liggende redeneering, welke zij ook tot de hunne maakten.
Maar ik wilde, dat de componisten wat meer den moed hadden om hunnen spelers
meer rusten op te leggen. Of ik wilde, dat zij den zeer moeilijken, zeer specifieken
Sextet-vorm en zijne nuances zoo beheerschten, dat hun coloriet, hun rythme, hun
gedachten niet altijd zigzagden, schommelden en weinig anders vertoonden dan
onverklaarbare onevenredigheden. Heel onze moderne muziek brengt mee, dat wij
een instrument hooren in zijn persoonlijke kleur, dat wij 't gebruiken min of meer
als individualiteiten, en bijna niemand van alle auteurs voor Sextet heeft er aan
gedacht om voor de groepeering, het samenspelen dier individualiteiten maatregelen
te nemen. Integendeel. Zij begonnen met de moeilijkheden uit den weg te gaan door
eene piano er bij te sleepen; met de bedoeling om alle leegten te vullen, alle kloven
te dempen, alle overgangen te vergemakkelijken, allen basis te verzekeren. En ik
geloof niet, dat er in de muziekgeschiedenis ooit een gruwelijker vergissing begaan
werd dan deze: de combinatie van de uniforme, neutrale piano met zes instrumenten,
die elk hun geprononceerde tint bezitten; een combinatie, waarin de piano geen
andere rol vervult dan de instrumenten zooveel mogelijk te ont-kleuren, te egaliseeren,
te versluieren.
Ook Dresden, in zijn Suite, loste het probleem niet op. Wij kunnen ons geen
instrument denken, welks expressie, wanneer 't bespeeld wordt, niet te definieeren
moet zijn. Maar hier staan we voor eene agglomeratie van instrumenten en het wezen
van wat zij willen uitdrukken, wordt ons nergens tot klaarheid. Zij maken eene
muziek, welke langs doellooze wegen voert. Zij kruisen elkaar, zitten elkaar dwars,
secundeeren elkaar, maar gevens, ons nergens houvast, omdat de psyche nergens
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duidelijk genoeg omlijnd te voorschijn komt. De rythmen zijn onvoldoende
gebalanceerd, de kleur blijft loom, zwaar en ondoorzichtig. De piano, en hare
bedoeling in het geheel, is nergens te qualificeeren.
Zagwijn (voor zijn Nocturne) koos in plaats van de piano, eene harp en eene
celesta. Wat de harp kan bezitten aan onbegrensde toovers hebben Debussy en Ravel
geleerd. Doch dan moet men ze kennen, dan zal haar aard in den auteur zijn
overgevloeid. Bij Zagwijn vond ik dit niet. Hij schrijft voor 't grootste deel arpeggio's
en glissando's, waarvan men het grootste deel met genoegen geschrapt zag. Wanneer
zal een componist hier het voorbeeld der meesters volgen en slechts noten of partijen
schrijven, die eene bestemming, eene roeping volgen? aan welke men dus gelooven
mòèt?
Met zijne celesta trof men hem weinig gelukkiger. Niets is zoo vermoeiend voor
het oor als de speeldoos-achtige celesta en niets zoo pijnigend ook op den langen
duur, als dit instrument zonder boven-tonen. Hij gebruikt het noctuurn, maar hij
gebruikt het te veel. Alle schemerende vlammingen, bleeke twee-lichten, diffuse
vervloeiingen, romantieke maan-kleuren, welke de verbinding harp-celesta misschien
bergt, bleven weg. Toch werd deze Nocturne veel meer uit de diepe ziel der muziek
en ongeroepen rijzend uit haar afgrond geschreven dan de suite van Dresden. Er
waren ook prachtige suggesties van gedempten hoorn, van alt-hobo-mijmering, van
vluchtige fluit-chroma's (de ‘flaterzunge’ van Richard Strauss) en zelfs van
Celesta-tintelingen. Maar het thematisch materiaal viel over 't algemeen niet mee en
de bouw had gapingen, waar elke impressie stokte. Zonder de minste bedenking
echter hoort 't tot de interessantste werken van Nederlanders, welke den laatsten tijd
verschenen en van ganscher harte, niet plichtmatig of beleefdheidshalve, dring ik
aan op een tweede auditie.
Eveneens zal een herhaling van Debussy's clarinet-rhapsodie welkom zijn. Ze was
't eenige stuk, dat den indruk maakte van een in alle details beheerscht en rationeel
meesterwerk, ondanks speelsche divagaties, ondanks groteske episodes en ondanks
thematische allures hier en daar, die me een beetje verouderd aandeden. 't Is echter
zuinig, economisch en zeker-van-de-effecten geschreven met een schitterend
impromptu, met een goddelijke vrijheid van gebaar en accent - waarnaar ook onze
componisten méér moesten streven.
Berthe Seroen werkte mede met drie liederen van Maurice Emmanuel, dien ik
vooral vereer als auteur der Histoire de la langue musicale. Wie zoo'n boek schrijft,
maakt ook boeiende muziek. Verder zong Seroen met eene ongelooflijke expressiviteit
van verschijning en van stem den Soir paien van Huë (met fluit en piano), het Chant
breton (met hobo en piano) van Lalo en Le Roseau (met fluit en piano) van Pillois;
bekoorlijke muziek, die voorgedragen werd met ongeëvenaarde bekoringen.
Evert Cornelis stond aan 't hoofd als centrale leider, die in elk onderdeel bewonderd
kon worden. Van het Sextet traden virtuoos op den voorgrond de clarinettist Swager,
de fluistist Klasen, en de hoboïst Blanchard. Bovenmate werden allen toegejuicht
(Seroen met veel bloemen) en wat mij betreft zou ik elken avond zóó willen
doorbrengen, met muziek, die musici en hoorders van dezen tijd waard is.

Diepenbrock [dirigeert werken van Boïeldieu, Fauré, Debussy en
zijn Ouverture De vogels, Die Nacht en sopraan-Hymne]
Het einde was heilrijk en wij konden den meester huldigen uit geheel ons hart. Wij,
dat zijn de meer dan duizend en ik, die aan een langen wensch voldeden, opeens
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overweldigd door de schoonheid en opgenomen in het vuur der muziek. Wij
hervonden Diepenbrock, die het geluk definieerde als ‘macht om zich zelf en den
naaste naar willekeur en welbehagen te transfigureeren’; wij hervonden zijn ouden
droom, dien wij ondergingen met geheel onze ziel; dat was ook de muziek zelf, die
òns verheerlijkte en die wij verheerlijkt hebben met ons zeldzaamste enthousiasme.
Dat heilrijk einde werd ons gegeven door de Nachthymne ‘Gehoben ist der Stein’.
Hoorden wij Noordewier ooit stralender, ooit jonger, ooit bezielder, ooit mystieker
aangegrepen door den bovenaardschen geest van verzen en melodieën? Heeft ons
eene hemelsche vervoering ooit sneller en onverwachter aangegrepen dan onder haar
gewijde en geïnspireerde geestdrift, van af ‘Zur Hochzeit ruft der Tod’, de geleidelijk
heftiger en inniger opvlammende extase dezer welvende eeuwigheid en van deze
werkelijke, letterlijke transfiguratie? Ik herinner het mij niet. Ik herinner me nergens
zulke diepe aandoeningen, zulke gelukkige vergezichten als deze ongekende blik in
het eeuwige leven, deze revelatie van hymnische vreugde. Ik weet alleen, dat wij
werden meegesleept door een alom zingend orchest, door eene kunstenares, die ons
hare ziel oplegde, door den dirigeerenden componist, die zich vrij liet gaan op het
profetische enthousiasme zijner vertolkster. En ik weet alleen, dat wij Noordewier
nooit zoo grandioos hoorden van klank, nooit zoo overstelpend van psyche. De
ovaties aan Diepenbrock waren dus zeer lang, zeer warm en zelden zullen zij spontaner
gebracht zijn.
***
Voor de rest was dit concert eene verklaarbare en noodzakelijke teleurstelling. Tot
de slachtoffers van het Concertgebouw, die hier sinds langen tijd worden opgesomd,
behoort in de eerste plaats Diepenbrock zelf. De machiavellistische leider onzer
instelling, welwillend en humaan heeft het immers zóó beschikt, dat Diepenbrock
juist genoeg in het openbaar zal optreden om nooit g e h é é l te wennen aan het
publiek, dat Diepenbrock juist genoeg voor 't orchest zal staan om nooit g e h é é l
zich te ontplooien tot een dirigentenmeesterschap. Die machiavellistische leider heeft
ingezien, dat het veel onschadelijker is om te paradeeren met den
onherroepelijk-onbekwamen Dopper (en zijne composities), met binnen- en
buitenlandsche middelmatigheden. Waarom zou ik het verzwijgen? Zijn autodafé
trof Diepenbrock en hij was te welwillend, te listig om hem geheel te dooden; hij
paste de methode toe van sommige insecten, die hun slachtoffer verlammen. Het
slachtoffer doet dan geen kwaad en is nog nuttig op den koop toe. Ik geloof, dat het
publiek daar gisteravond meer van overtuigd was dan gewoonlijk. Ik geloof ook, dat
het de plotselinge betoovering noodig had van de Nachthymne om Diepenbrock
geheel te vergeven, dat hij niet ronduit partij gekozen heeft voor Evert Cornelis; en
om geheel te begrijpen, waarom hij zich wenscht aan te sluiten bij de beurtrij van
plaatsvervangende dirigenten als daar zijn; Allard de Ridder, Dirk Fock, Hans
Knappertsbusch, Waldemar von Baussnern, F.E.A. Koeberg, Cornelis Dopper. Ik
geloof dat het meerendeel zijner vereerders hem ditmaal het gewicht zijner
persoonlijkheid liever in de andere balans had zien leggen. Het zou mij verwonderen,
wanneer het orchest niet allereerst dit gewenscht had.
Diepenbrock's programma kon ook niemand bevredigen. Wij verwachtten v a n
h è m niet de overigens charmante ouverture van Boieldieu's Voitures versées. Dat
is meer iets voor Heuckeroth en de A.O.V. om zulke (zeer verdienstelijke)
ontdekkingen te doen. Wij verwachtten v a n h è m niet Fauré's
Pelléas-et-Mélisande-suite, niet nieuw trouwens, en bovendien wat erg verbleekt.
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Wij verwachtten niet de Prélude à l'après-midi d'un faune. Hij had moeten bedenken,
dat deze dingen aan Evert Cornelis door den machiavellistischen leider verboden
worden. In dit kader kan men Debussy's Berceuse héroique ook met den besten wil
geen daad noemen. Het was treurig maar duidelijk, dat iedereen zich afzijdig en
immobiel hield.
Wat wij van Diepenbrock verwachtten waren hedendaagsche noviteiten, gelijk er
ontelbare te noemen zijn. Wat ik van Diepenbrock verwachtte was een collegiaal en
helpend gebaar voor zijn vriend Jan Ingenhoven, die toch waarlijk té veel talent heeft
en ook té veel werken componeerde, om hier blijvend te worden doodgezwegen. Ik
geloof, dat een ieder hem dan zonder bedenking zou hebben toegejuicht.
***
De ouverture van ‘De Vogels’ en ‘De Nacht’ (van Hölderlin) vormden met Novalis'
hymne de rest van het programma. Ik heb voor weinig werken van Diepenbrock
zulke groote en natuurlijke vereering als voor ‘De Nacht’ en het speet mij dus dubbel,
dat mevr. Zegers de Beyl, de soliste (met haar te beperkt register) en de dirigent, die
de juiste verhoudingen tusschen orchest en stem niet beheerschte, dit werk te weinig
recht deden wedervaren om het te bewonderen. Het was Louis Zimmermann, die
hier de vertolking redde. In de werken van Boieldieu, Fauré en Debussy stond
Diepenbrock nauwelijks anders voor het orchest dan ik Maandag beschreef, naar
aanleiding van Dirk Fock. Hem droeg het betrouwbare en schitterende
Concertgebouw-orchest.
Tot het heilrijk einde, dat gedirigeerd werd door Diepenbrock-Noordewier.

Marie Vogelpoel
Vóór de pauze het confectie-programma van alle debuteerende zangeressen. Zij
beginnen met een paar oude Italianen, passeeren via Schubert, Brahms, Wolf
(Schumann had er bij gehoord) naar Strauss. Dat is de geschiedenis van ‘het lied’
bij mijlpalen, zooals men ze ons tienmaal per winter aan het verstand brengt. Dat
getuigt van weinig persoonlijken kijk op ons, op zich zelf, op de muziek, niet waar.
Er mag gerust wat variatie in komen.
Nà de pauze wederom het confectie-program van alle debuteerende zangeressen.
Franck's Processie, Debussy's Pansfluit en Haardos. Men schijnt zich nauwelijks te
bezinnen, dat Debussy nog iets anders schreef dan die eeuwige twee Chansons de
Bilitis; dat er b.v. nog een derde is? Le tombeau des Naiades.
En na die reeks gebruikelijkheden vijf Hollanders; maar eventjes vijf. Een der
onvoordeeligste sonnetten van Kloos (‘O, Gij, die mij, toen alles mij verliet’), op
muziek gezet door Daniël de Lange, serieus en pathetisch, maar toch onaannemelijk.
Een ‘Zomermiddag’ door Ulfert Schultz, salonstukje van alledaagsch maaksel, waaruit
ik me glimlachend herinner de naïeve declamatie:
‘Blauw heffen de hemelzuilen
Hun welvenden koe - - - pel omhoog.’
Zoo maakt een ernstig musicus nog oneerbiedige woordspelingen. Verder een
onbeschrijfbaar banaal mopje ‘Verlangens Blijdschap’ van zekeren B. van Hengel.
Doch daartegenover stonden de (in dit kader) zeer verdienstelijke liederen, hoewel
niet geheel gaaf en met zwakke kanten van H. Andriessen (‘Loomheid is op uw hart’)
en van Sigtenhorst Meyer (De witte Reiger).
De zangeres zelf had de gebreken van alle debutanten.
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De globale: in 't begin zenuwachtigheid en een vibrato die op trillers leek;
eentonigheid der voordracht, verwaarloozing van het gedicht, te kort aan evocatieve
macht tot het einde.
De meer individueele: neiging voor portamento's, scherpe en moeilijke hoogte,
voortdurende oneenigheid met de intonatie, onverzorgde dictie (op de coquette r na),
psychisch onvermogen en een blanco, absoluut blanco temperament.
Alles beantwoordde dus ook aan wat wij in Nederland het confectie-concert zouden
mogen noemen: de waardelooze zijn regel, de goede zijn uitzondering. Niets had de
aandacht getrokken, wanneer er niet stapels bloemen waren aangedragen.
Marcel van Gool begeleidde, en verschillende mooie momenten (in dit kader)
konden worden toegeschreven aan hem.

Lamond [Beethoven, opus 111]
Ik heb Lamond minder begrepen dan ooit. Waarom speelt hij de introductie van
Beethoven's 111 in een slap, doorgezakt accent, met knieknikkende rythmen, alsof
er een geparodieerde grijsaard komt aangestrompeld? Waarom laat hij 't allegro-thema
bulder-bassen, wanneer hij 't inleidt, tegen Beethoven's letterlijke bedoelingen, met
zenuwlooze gebaren, met onbeduidende vaagheden van wat accoorden, die ontzield
zijn en tot formule werden? Waarom laat hij 't bovendien bulder-bassen (een effect,
maar wat een goedkoop effect!), wanneer hij dit karakter niet wenscht door te voeren
met zijn licht en donker, zinken en stijgen? Waarom tollen zijne phrases doelloos
heen en weer, alsof dit muziek was uit een kooi met vogels? Waarom exposeeert hij
het variatie-thema van 111 met de onvervaarde leeghoofdigheid van het
kostschoolmeisje, waarop Laforgue zijne satyre schreef? In dit thema, meen ik, begint
toch peilloos, over verre afgronden, met eene eeuwigheid in den koraal-toon, een
zacht-gepijnigd menschenhart in de teedere melodie, eene goddelijk bewogen ziel
te zingen; dit thema, meen ik, wordt daar toch gesteld als stille cirkel, centrum van
de toekomende wonderen, die gaan wentelen rondom deze mystieke roos; dit thema,
dat paradijs-geluiden, engelenzangen gaat radieeren langs de strakke lijn der meditatie
en extase, welke immer terugwijkt tot haar middenpunt en zangen oproept van harpen
in onbeschrijfbare ritselingen van geluk, zoo eindeloos onderverdeeld van geluid en
sensatie, moet dat thema gespeeld worden, alsof 't maar de eerste de beste
variatie-reeks opende? Moet dat ook maar de eerste de beste variatie-reeks worden,
zonder den gouden droom der liefde, die de zon beweegt en de andere sterren? De
eerste de beste variatie-reeks zonder gouden droomen, zonder het wenkende geluk,
zonder de melancholie dezer ontzinde zaligheid, maar met de normale
voortreffelijkheid der goed-gedresseerde rechter-hand, met de normale
prijzenswaardigheidjes der even goed-gedresseerde linkerhand en met alle normale
onuitstaanbaarheden van alle normale pianisten? Ik weet het niet, soms weet ik het
niet, soms weet ik niet, waarom iemand zoolang hij leeft Beethoven speelt, waarom
Beethoven bijna honderd jaar dood is, waarom wij verlangen voelen naar schoonheid
en waarom ons alles dan wordt voorgezet, alsof een machine het afdraait, waarom
iedere klank klinken moet als een protest, in schoolmeesterstoon, tegen de diviniteit
van Beethoven, tegen de honderd jaren, dat hij dood is, tegen een pianist, die hem
levenslang speelt.
Dat zijn de wanhopen van den criticus, die temidden van de meerderheid der
néérdrukkende ervaringen niets heeft om zich vast te klampen dan de illusie, dat
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geduldig en standvastig de fundamenten gelegd worden voor een tijd, waarin muziek
en schoonheid geen zinledig woord zal zijn.
Laat me zwijgen over de rest. Dat ik Lamond minder begrepen heb dan ooit,
beteekent natuurlijk, dat ik hem minder waardeerde dan ooit. Ik dacht aan onze
meesterpianisten Schäfer, Andriessen, Cornelis.

[Bruckners Vijfde symphonie in première]
De tijd vereffent alles. En als ik nu maar begrijpen kon, waarom Brahms, gevierd
vanaf 't begin zijner loopbaan, componist van liederen, welke in elk fatsoenlijk
huisgezin gezongen worden, componist van symphoniëen, van sonates, van dansen,
van trio's, van kwartetten etc., welke door elk fatsoenlijk ensemble gespeeld, door
elk fatsoenlijk publiek worden toegejuicht, componist van werken, die een
gemeenzaam cachet van genoegelijke, romantieke lieflijkheid bezitten, gevarieerd
met een duidelijk te onderscheiden pathos, als ik nu maar wist, waarom deze auteur,
die zelfs potpourri's van studentenliederen niet versmaadde, tot op den huidigen dag
en vooral in de Nederlandsche pers genoemd wordt: ‘de in-zich-zelf-gekeerde’, de
‘ernstige’, de ‘diepzinnige’ Brahms.
En als ik nu maar wist, waarom Anton Bruckner, die nergens gespeeld werd of
wordt, die de uitvoering van twee zijner symphonieën niet eens beleefd heeft (hoewel
hij 74 jaar geworden is!), van wien het fatsoenlijkste publiek der wereld nooit een
thema zal kunnen fluiten (waarmee het bij Brahms, wanneer het concert uit is, altijd
zijn muzikaliteit demonstreert), waarom Bruckner, die door de journalisten steeds
beschimpt en gehoond is, voor wiens negen symphonieën nog ieder staat als voor
onoplosbare problemen, - als ik nu maar wist waarom deze Bruckner gewoonlijk
niet voor de in-zich-zelf-gekeerde, en niet voor de ernstige, niet voor de diepzinnige
doorgaat, maar voor een effect-jager en voor een speculant op de massa.
En als ik nu nog wist, waarom Brahms w è l copieeren mag naar Beethoven en
Bach, terwijl Bruckners aansluiting bij Wagner steeds gerekend is als een misdaad,
als ik nog wist op welken grond men beweren kan, dat vooral Brahms bevrucht werd
door Bach en niet Bruckner - dan had de tijd alles vereffend!
Wij wenschen dus niets meer dan wat klaarheid in de verschillende appreciaties.
Want de dagen, dat men zich zou opwinden om Bruckner victories te bezorgen
zijn reddeloos voorbij. Wij houden Brahms voor conservatief en kunnen niet anders
dan Bruckner ook voor conservatief houden. Beiden zijn neoclassicisten. Beiden
waren traditionalist, Brahms van nature, Bruckner uit tucht. Beiden stelden zich harde
en overbodige wetten. Beiden hadden het hoofd en het hart vol formules, vol
gereed-liggende clichés, beiden zwoegden in de schablone. Dat de een (Brahms)
zijne gemakkelijke, bereikbare, populaire aesthetiek en idealen had, dat de ander
(Bruckner) zwierf in de wonderlijkste abstracties, in het meest gigantische irreëele
droombestaan, dat hij slechts in een paar werken volledig en wezenlijk heeft
uitgesproken, is het eenige verschil, waardoor de vroegere onvereenigbare antipoden
nog gescheiden worden, het eenige verschil ook, dat men nooit onder het oog zag.
De tijd vereffent alles en ik geloof, dat ook deze differentie voor ons niet meer
dezelfde waarde heeft als vroeger. Ik moest voortdurend rond ondervinden bij
Bruckners Vijfde, die hier 13 jaar na haar ontstaan voor 't eerst ging onder Evert
Cornelis, dat de onophoudelijke contacten met de classieke techniek alle regelmatige,
ongestoorde meeleven met Bruckners gigantische droomen verhindert, dat het
enthousiasme honderd maal wegzinkt in handwerks-algemeenheden, in
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stijl-banaliteiten, in goedgeschreven, maar absoluut uitdrukkinglooze frases. En ik
moest ondervinden, wat ik in ieder werk van Brahms ondervind, dat prachtige
inventies wisselen met lange fragmenten, die niets geven dan cerebrale, voortreffelijk
bedachte en van een ouderwetsch vak-standpunt zelfs schitterende noten-combinaties.
Soms is Bruckner bezeten van eene koppigheid in het vasthouden en doorvoeren van
een motief, die waarlijk verbijsterend en grandioos moet heeten. In deze Vijfde is
dat de tweede helft der finale; deze werd een summum van meesterschap als
‘toonzetting’, maar blijft toch onaannemelijk als schoonheid.
De Vijfde is dus tegengevallen ondanks onze sympathie, onze bewonderingen
voor Bruckner, ondanks de superieure uitvoering welke Evert Cornelis er van gegeven
heeft. Ik hoop nu nog op zijne Achtste en ik hoop verder, dat het Concertgebouw
Bruckner in ieder geval genoeg zal eeren als meester om de première van dit werk
te beschouwen als een eereschuld. Men speelt Brahms reeds tientallen jaren, men
heeft Bruckner altijd verdonkeremaand. Dit ook kon de tijd niet vereffenen, en
oordeelend naar de betooging van geestdrift, welke het slot der Vijfde ten deel viel,
zou men zeggen, dat velen eene rechtvaardige revanche wenschen voor Bruckner.
En hij heeft geniale momenten genoeg om daarmee in te stemmen.

Roeske's Apollo [het Wilhelmus, Libera me van Hendrik Andriessen,
Roeske als componist]
Roeske opende zijn concert met een mooi-gezongen Wilhelmus, een der schoonste,
een der edelmoedigste volksliederen, die ooit aan de ziel eener natie ontsprongen.
En als een hulde aan den grooten, onbekenden meester, die dezen
prachtig-gebalanceerden, wijd-bogigen en vervoerenden zang componeerde in een
epischen tijd, toen geen enkele der tegenwoordige Europeesche naties een volkslied
bezat, als hulde aan dezen anoniemen meester wil ik die hymne steeds staande
aanhooren.
Daarna leidde Roeske ons in tot de eigenaardige wereld van zijn mannenkoor. Het
begon met een Libera me Domine van Hendrik Andriessen, dat in kerkstemmingen
bezingt den rouw, de huiveringen voor het onbekende latere leven, het ingeboren
verlangen naar het stille licht en den laatsten vrede. Ik geloof, dat de tekst deze
overpeinzingen wel eeuwiger vertolkte dan de muziek. Maar toen Roeske's koor
inzette ‘Requiem aeternam’ in de meest omfloerste glanzen, die ik ooit gewaarwerd,
in eene onafzienbare witte, zilveren grijsheid van geluid, opdoemend uit eene doode
en roerlooze rust, toen onderging ik den indruk, dat men ook bij Apollo waarlijk
ongekende en soevereine emoties kan ondervinden.
Van Roeske zelf werd uitgevoerd als première de ‘Bede’ op verzen van Adama
van Scheltema. Reeds met zijne voorlaatste compositie ‘Dit zijn de stemmen die
klagen’ heeft Roeske me verrast om zijn voortdurend streven naar zelfvernieuwing,
zijn zoeken naar altijd betere uitdrukkingsmiddelen, eene soort moderniseering van
den mannenkoor-stijl, die hier alle merkwaardigheden, welke dezen stijl dikwijls
bijna onaesthetisch maken, verliest.
De ‘Bede’ is een van Roeske's meest curieuse stukken geworden. Het is melodisch,
boeiend, indrukwekkend, het heeft wonderlijke stralingen ('t d-groot accoord op ‘van
uw geweldigheid’, b.v. is buitengewoon imposant), fijne clair-obscur-effecten, van
verrassend wisselende tonaliteiten en treffende tekstontledingen. Het heeft ook
halsbrekende passages voor 't koor, die slechts een schitterend getrainde troep als
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Apollo zonder stoornis overwint. Ik hoorde 't met genoegen en ook dit stuk beteekent
voor het mannenkoor-repertoire een interessanten vooruitgang in aesthetisch opzicht.
Een der prijzenswaardigste karakteristieken der Apollo-concerten is de
welwillendheid, waarmee het bestuur der Liedertafel hare uitvoeringen openstelt
voor debuteerende jonge kunstenaars en de trefzekerheid, waarmee zij ze weet te
kiezen.
Wanneer mejuffrouw Marie de Wendt uit Arnhem haar timbre een beetje edeler
gaat intoneeren, wanneer zij een paar klinkers (de ee's zijn zeer leelijk) beter aanzet
en wanneer zij haar geluid niet beschouwt als eene sopraan, doch veeleer als eene
mezzo, dan kan zij binnenkort een onzer goede zangeressen worden. Zij zingt
gemakkelijk, expressief (hoewel nog wat oppervlakkig) en met een juist gericht
temperament. In de liederen van Gretchaninof, Duparc (Chanson triste), Diepenbrock
(de goddelijke Berceuse) waren de geslaagde momenten zeer talrijk.
Francis Koene, een jong violist, debuteerde met het g-moll concert van Bruch. Hij
heeft zooveel prachtig-jonge qualiteiten, dat ik het betreurde, hoe de droge,
nietszeggende, onmuzikale begeleiding van mej. Wies Brusse, hem voortdurend in
de ontplooiing van zijn beste eigenschappen heeft moeten hinderen. Koene's toon is
warm, zacht-glanzend, nobel getimbreerd, hij heeft eene uitstekende techniek (enkele
nervositeiten worden vergeven) en de juiste, uit het hart zingende muzikaliteit. Ik
beschouw hem als een der jonge violisten, die eene toekomst hebben.
Zoo vereenigde het Apollo-concert, dat met daverend enthousiasme werd gevolgd,
weer de genoegens van schoonen zang, met de vreugde, welke men ondervindt,
merkende, dat het leven steeds doorgaat met bloeien en verjongen.

Nederlandsche Opera: Laagland (Stadsschouwburg)
Deze voorstelling was de allerschitterendste, welke de Ned. Opera tot dusverre gaf.
Nooit klopte de rolverdeeling beter met de individueele voortreffelijkheden der
zangers; nooit musiceerde het orchest soepeler en màlscher, verzadigder van rijken
klank; nooit slaagde de regisseur (Engelen) gelukkiger met een totaal te prijzen
geheel; nooit harmonieerden tooneel en orchestruimte accurater of leniger; nooit
leken de koren een zoo schoone eenheid; nooit trouwens is de Ned. Opera
stormachtiger toegejuicht dan bij deze waarlijk volmaakte voorstelling.
Het is een van de zeer zeldzame keeren, dat men niets, absoluut niets te critiseeren
heeft, dat men over de heele linie kan bewonderen; dat men tot de futiele details zou
moeten gaan om een zwakheid te vinden. Het was b.v. (en dit blijft nog 't eenige)
niet noodig, dat Nuri óók in 't tweede bedrijf een afgezakten kous droeg. Doch ik
herhaal: dit bleef 't eenige. De rest straalde eene volmaaktheid uit, welke niemand
grooter kan verlangen.
Een bravo voor Helvoirt Pel als Sebastiano. Zijn stem zong als een zilveren bazuin;
als acteur had hij zich gemetamorphoseerd (nu verwacht ik een grandiozen Scarpia
van hem), hij was geheel los, zong onbeschrijflijk magistraal, acteerde met een
bravour en overtuiging, welke eene nieuwe periode van volledigere bewondering
voor hem beteekent.
Een bravo voor De Vos, die, geheel uitgerust, aldoor tonen had van zulke
schittering, dat men sidderde in het levende geluid.
Een bravo voor Annie Ligthart, die de Marta gezongen en gespeeld heeft met eene
voortdurende intensiteit van uitdrukking en weelderige gevoelsstem. Zij had zich
compleet hersteld, gaf zich van ganscher harte en veroverde.
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Laagland speelt voortdurend in een paroxisme van verschillende passies en mijn
passie van bewondering zou kunnen worden voortgezet met nieuwe bravo's. Voor
Lea Fuldauer, de naieve, charmante Nuri, van 't begin af suggestief en in de tweede
acte geestig culmineerend in het zeer geestig vertelde legendetje. Prachtig! Dan
Kubbinga als Tomaso, nobele stem, steeds boeiend, steeds onbedenkelijk, alsof de
partij voor hem geschreven werd. Verder Coen Muller (Moruccio) met imposante
scènes, waarin zijn timbre een nog ongekende vastheid en kernachtig karakter kreeg.
Dan Schulze uit het voorspel (Nando), afgeronder en gedragener dan ik hem ooit
hoorde. Het meisjes-terzet (Annie Hofmann, Magda Litef, Zegers de Beyl) was in
vocaal opzicht het evenwichtigst en bekoorlijkst denkbare ensemble.
En wat het belangrijkst is: alles was niet alleen geacheveerd, doch ook alles leefde,
leefde overdadig, sanguinisch, schuimend van vitaliteit en meesleepend. Aan den
dirigent Van Raalte hiervoor eene geheel bijzondere en zeer enthousiaste hulde. Ook
Van Raalte zag ik nooit zoo direct van temperament, zoo krachtig van daad, zoo
zeker van het expressieve effect.
D'Albert's muziek is nog van dezen tijd. Zij bezit een gemakkelijken, een artistieken
en tegelijk populairen overvloed van melodie en even overstelpend naturalistisch de
aandrang is der actie, even voor-de-vuist-weg en altijd stroomend gaat de muziek.
Laat ‘Tiefland’ dus zijn populariteit bevestigen als ‘Laagland’. Niemand zal
wenschen, dat Cavalleria Rusticana vertaald wordt als ‘Boeren-Eer’, Don Juan als
‘Heer Jan’, Paljas als ‘Hansworst’, maar met de vertaling ‘L a a g l a n d ’ deed men
een goed en noodig Nederlandsch werk. Ook met dien titel zal zij den weg voortzetten,
dien ze gisteren ongelooflijk schitterend begon.
Bravo ten laatste voor de Ned. Opera!

Een Concertgebouw-incident
Onder den indruk van Cornelis Dopper's Zevende Symphonie, heb ik gisteren, toen
het stuk geheel ten einde was, met luide stem geroepen: ‘Leve Sousa!’
Het effect dezer woorden is eenigszins opzienbarend geweest. Voor den aanvang
van het tweede deel van het programma trad de heer Freyer (administrateur van het
Concertgebouw), vergezeld van een getuige, den heer Rahusen (alsof ik het loochenen
zou!) op mij toe en verzocht mij, daar ik d e o r d e v e r s t o o r d h a d , de zaal te
verlaten. Ik was mij niet bewust eenige orde verstoord te hebben, wijl, hoe
opzienbarend de woorden ‘Leve Sousa’ na het slot van Dopper's symphonie ook in
de stilte vielen, de componist Dopper geen enkele huldiging gemist heeft. Integendeel.
Het succes, matig in 't begin, ging voortdurend crescendo. Ik vroeg den heer Freyer
dus mij zijne uitnodiging toe te lichten. Hij betuigde mij, dat hij er op 't oogenblik
niet was, om vragen te beantwoorden. Ik vroeg hem dus, wien ik vragen kon stellen.
Hij zeide mij daarop, dat ik mij bij het bestuur kon vervoegen.
Ik nam hiermee voor 't oogenblik genoegen en begaf mij terug naar de zaal om
mijne vrouw te waarschuwen, dat wij het gebouw zouden verlaten. En alles zou zich
zonder stoornis hebben afgewikkeld, wanneer niet een drietal anonieme tegenstanders
meende, met terzijdestelling van alle decorum, ons te moeten hoonen, terwijl zij
sprongen van genoegen. Ik heb toen den heer Freyer verzocht, ook deze personen te
willen verwijderen, daar ik anders de zaal niet zou verlaten. Toen de heer Freyer een
toespraakje ging houden (waarvoor ik genoodzaakt was den heer Freyer zelf tot de
orde te roepen – hij veroorloofde zich immers mijn handeling ‘onbeschaafd’ te
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noemen en haar op één lijn te stellen met het gedrag van het onwelvoegelijk clubje)
hadden de laffe manifestanten zich uit de voeten gemaakt.
Ik verliet het gebouw dus niet, wat mij het genoegen verschafte kennis te maken
met den heer Van Rees, president van het Concertgebouw-Bestuur, en den heer De
Booy, gedelegeerd lid.
Het bleek toen pas mogelijk het geval zakelijk en ook hoffelijk te behandelen,
hoewel men nog een politie-agent had laten aanrukken, die mij met zijn sterken arm
zou wegleiden. Hij bleef echter in reserve en kwam niet in actie.
Tot mijne verbazing verklaarde de heer Van Rees, dat de meerderheid van het
Concertgebouw-orkest geweigerd zou hebben de tweede helft van het programma
te spelen, wanneer ik aanwezig bleef. Dit leek mij zeer apocrief en ik verzocht den
heer Van Rees eene duidelijke uitspraak van het orchest in het openbaar en wilde
mij in de zaal begeven. Doch men versperde mij den toegang en daar ik besloten had
de orde niet te verstoren, moest de explicatie van het orchest uitgesteld worden. Ik
ducht die niet. De orchest-leden weten te goed welke hoogachting ik hun toedraag,
dan dat zij veronderstellen kunnen, dat ik met mijn uitroep ‘Leve Sousa!’ ook maar
't allerminst hun ensemble wilde kleineeren. In mijn oogen trouwens is Sousa met
zijn befaamde marschen een even belangrijk auteur als Joh. Strauss met zijn befaamde
dansen, die op het Concertgebouw-programma staan. Mijn uitroep was zelfs geen
critiek op Dopper als dirigent, doch enkel op Dopper als componist. Een marsch van
Sousa, een dans van Strauss gaat véél hooger dan de uit de heterogeenste elementen
opgelapte Zevende Symphonie van Dopper, die in geestelijk opzicht bovendien op
een veel gelijkvloerscher niveau speelt dan de wereldberoemde werken van beide
geciteerde meesters.
In den loop van mijn onderhoud met de heeren Van Rees en De Booy heb ik hen
trachten te doen inzien, dat f e i t e l i j k (juridisch zou men kunnen zeggen)
betuigingen van ontevredenheid als niet minder toelaatbaar moeten beschouwd
worden dan betuigingen van voldaanheid. Hoe ik honderden malen tegen de opinie
van een aantal toehoorders in mijn enthousiasme geuit heb. Hoe ik geen oogenblik
poogde, de orde te verstoren, daar ik geen moment getracht heb het applaus, zoodra
't begon, te onderbreken. Hoe wij tijdens tientallen concerten bijwoonden, dat
drommen hoorders u i t o n t e v r e d e n h e i d de zaal verlieten. Hoe het Bestuur daar
nooit op reageerde.
Ik weet niet zeker of de rechtmatigheid dezer argumenten tot den heer Van Rees
zin doorgedrongen. Ik weet niet of hij inziet, dat 't hier een zuivere rechts-quaestie
geldt, d i e n i e t m a g o n t a a r d e n i n e e n e m a c h t s q u a e s t i e . Wie hier in
Amsterdam, in Nederland, van een publiek eischt, dat het zich slechts zou verbinden
tot goedkeuringen, maakt zich tegenover de geheele wereld belachelijk. Want zoolang
er kunst beoefend wordt hebben de menschen dezen paradijs-toestand nog niet gewild.
De heer Van Rees gaf mij te kennen, dat ik mijne opinie kon uiten ‘in de krant’.
Dit is zoo. En hij gelieve te bedenken, dat ik dit reeds jaren doe, m e t e e n k l e m
v a n r e d e n e n , waarop het Concertgebouw-bestuur nooit antwoordde noch pro
noch contra. Het heeft de zaken eenvoudig blauw-blauw gelaten, het heeft mijne
steeds geargumenteerde bezwaren, die de bezwaren waren van honderden abonné's
eenvoudig geïgnoreerd. De heer Van Rees gelieve ook te bedenken dat wij allerminst
verwacht hadden, dat t e g e n a l l e w e n s c h e n v a n h e t p u b l i e k (die ook
tot uiting kwamen in de Haagsche Pers), de heer Dopper w e d e r o m zou optreden
als plaatsvervanger van Mengelberg; dat wij er ook ons tegen verzetten den heer
Dopper sinds jaar en dag beschouwd te zien als den officieelen componist van het
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Concertgebouw naast wien elk ander talent belemmerd en verhinderd wordt te gedijen,
gelijk het zou kunnen.
De heer Van Rees heeft mij gesommeerd om:
excuses te maken, – en om
de belofte te doen, dat ik niet meer in het openbaar zou demonstreeren.
Ik heb den heer Van Rees de volgende antwoorden gegeven:
Dat ik, verontwaardigd door het ongelooflijk laag geestes-peil, waarop Dopper in
zijne Zuiderzee-symphonie onze Nationale Gedachte verklankte, eene
verontwaardiging, welke door de bewogenheid der tijden en door het hartstochtelijke
verlangen om onze Nederlandsche muziek niet kinderachtig, niet goedkoop, maar
gróót te zien, heftiger was dan anders, mij heb laten meesleepen tot mijn uitroep
‘Leve Sousa!’ Dat ik daar geenszins een gewoonte van zou maken.
Dat ik erkennen moest eene tactische fout begaan te hebben. Want dat ik sommigen
leden van Het Concertgebouw-Bestuur, Mengelberg en Dopper, die vinden, dat zij
gebeten op mij moeten zijn, wijl ik onze muziekbeoefening uit de sfeer van
persoonlijke belangen heb willen ophalen tot een zuiverder plan,4 – mijne eigen
persoonlijke belangen nooit achtende – de kans heb gegeven op gronden van het
reglement, tegen mij op te treden, niet omdat zij het recht, maar omdat zij de macht
bezitten. (Want het blijft immers zéér de vraag of ik de orde verstoorde volgens
hunne eigen bepalingen, die in de corridors te lezen hangen.) Dat ik, de tactische
fout begaande van mij bloot te geven, geneigd was het Bestuur mijne excuses aan te
bieden, wanneer dit Bestuur van oordeel is, dat ik mij niet gehouden heb aan het
reglement.
Deze onderhandelingen werden gevoerd in de boven-corridors, deels afzijdig,
deels te midden eener schare medestanders (wien ik dank voor hunne sympathie),
terwijl agent 1239 in reserve stond.
Serie B I ontbrak bij dit concert, en een groot gedeelte der aanwezige hoorders
droeg geen kennis van de voorvallen. Ik ben echter overtuigd, dat de gezindheid van
een aanzienlijk deel der Concertgebouw-abonné's, globaal genomen met de mijne
overeenstemt. En zij zullen niet dulden, vertrouw ik, dat een Bestuur, dat zich nooit
om critiek, noch om de argumenten der critici bekommerde, plannen zou kunnen
vormen om op deze weinig ridderlijke wijze de Critiek en de Vrijheid van het woord
in de pers uit te schakelen door een toegangsverbod.
Het Bestuur zou mij zijne verdere houding laten weten. Het schijnt mij toe, dat
dit stuk het kan bevredigen. Bevredigt het niet, dan zal ik een beroep doen op het
orchest en op mijne medestanders onder de abonné's. Het zal hun ter harte moeten
gaan of het Bestuur c.s. de lang verkropte grieven tegen mijne critiek op hunne daden
– critiek, waartegen zij zich nooit konden verdedigen met open vizier – op deze wijze
manifesteert.

Het Concertgebouw-Orchest en zijn Bestuur
Tot de goede gevolgen van het Concertgebouw-incident op Zondagmiddag moet
gerekend worden, dat de heer Van Rees, openlijk, en in zijne hoedanigheid van
voorzitter van het bestuur eene medezeggingschap in de gebeurlijkheden van het
4

Ofschoon ik nooit hunne persoonlijke belangen wenschte te schaden, want ik verzocht voor
Dopper een sine-cure en ik stemde Mengelberg absolute vrijheid van aan- of afwezigheid,
absolute bewegingsvrijheid toe, mits hij veroorloofde, dat ons muziekleven daarvan geen
nadeelen ondervond en mits hij ophield, om tijdens zijn afwezigheid de concerten neer te
drukken tot onbeduidende vertooningen.
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Concertgebouw heeft toegekend aan het Orchest, welke het tot dusverre niet bezat.
Daar 't Orchest weigerde te spelen in mijne aanwezigheid, heette het, moest ik worden
verwijderd.
Er is mij gemeld van verschillende zijden, dat de opinie van 't grootste deel der
orchestleden niet door den heer Van Rees gevraagd was en dat zijne uitspraak slechts
steunde op eene zéér kleine minderheid. Maar al was de mededeeling van den heer
Van Rees voor een gedeelte fantasie, het is van belang, dat haar strekking met al de
consequenties onderstreept wordt: h e t O r c h e s t v e r k r e e g e e n e
m e d e z e g g i n g s c h a p , w a a r o m z o o l a n g g e s t r e d e n w e r d , die het
noodig heeft voor zijn eigen bloei, en voor den bloei der muziek.
Het Orchest moet die medezeggingschap consolideeren en uitbreiden. Wanneer
dan in 't vervolg iemand verwijderd moet worden 't zij uit de zaal, 't zij uit de interne
afdeelingen van 't Concertgebouw, of gehandhaafd, zal men er op kunnen betrouwen,
dat ook de verdediging geacht wordt en dat de rechtvaardigheid niet zoo klaarblijkelijk
wordt uit het oog verloren. Ik ben de eerste om mij over de medezeggingschap van
het Orchest te verheugen, al zal het waarschijnlijk over mijn houding uitspraak moeten
doen. Ik wensch den heer Van Rees daarom geluk met zijn kloek en onverholen
inzicht.
MATTHIJS VERMEULEN

Het Concertgebouw-incident (ingezonden)
Zeer geachte Redactie!
Naar aanleiding van de demonstratie in het Concertgebouw en het daarop volgend
artikel in het ‘Maandagochtendblad’ en ‘De Telegraaf’ van uwen muziekverslaggever,
den heer Vermeulen, verzoek ik u beleefd het navolgende wel te willen plaatsen.
De heer Vermeulen vergist zich m.i., indien hij meent, dat ‘de gezindheid van een
aanzienlijk deel der Concertgebouw-abonne's met de (zijne) overeenkomt’. Hij komt
misschien slechts met een deel van dat publiek in aanraking en kent niet de meening
van ‘een aanzienlijk deel’. Als deel van dat publiek veroorloof ik mij, u er op te
wijzen, dat m.i. het publiek een afwijzende houding aanneemt tegen den dirigent
Dopper, doch hem tolereert ter wille van den componist Dopper. Immers, deze laatste
moge geen hemeldeuren openen, niet de gave hebben om oneindige perspectieven
te doen zien, hij beschikt echter over eene eigenschap, die alles goed maakt, en dat
is zijn humor, of liever zijn ronde, goed-Hollandsche boert. En komt deze eigenschap
niet eigenlijk speciaal aan het Hollandsche karakter toe? Men moge het al gaarne
anders wenschen, het is nu eenmaal zoo, dat ons volk in geen uiting zich kan meten
met de fijnheid van den Gallischen geest. En aldus van den nood een deugd makend,
apprecieert men wat men wel heeft en waardeert hiermede den oer-Hollandschen
Dopper wel degelijk. En men onderschatte ook niet de bewonderenswaardige
compositietechniek van den zoozeer verguisde, zijn nimmer falend inzicht in de
werking zijner instrumentatie, zijn goede architectuur, zijn wat ‘schablonenhafte’,
maar toch correcte contrapuntiek, in één woord zijn métier!
In de tweede plaats wensch ik er mijn leedwezen over uit te spreken, dat de heer
Vermeulen, dien ik altijd om zijn rondborstigheid heb geapprecieerd, zich er toe
verlaagt om de beteekenis van zijn uitstekend gestyleerden uitroep te verkleinen,
door in zijn artikel het te doen voorkomen, alsof hij niets beleedigends bedoeld had.
Natuurlijk weet hij, dat de gister uitgevoerde symphonie bedoelt op een oneindig
hooger standpunt te staan dan de werken van den muzikalen charlatan Sousa, en dat

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

het publiek een zoo anderen maatstaf bij de beoordeeling ervan wenscht, dat de bloote
vergelijking ontegenzeggelijk een geraffineerde beleediging is. De heer Vermeulen
deed het echter met open vizier en dit is te waardeeren; hij hebbe echter nu niet de
halfheid van zijn onvormelijkheid te willen verzoeten met een lofspraak op den
kermisachtigen marschen-fabrikant Sousa.
Met dank voor de plaatsing,
DR. H.C. RUDERSDORFF

Over Dopper-als-componist moet de inzender maar de critieken raadplegen – niet
de mijne desnoods – maar de andere Amsterdamsche en de Haagsche bladen.
Er is geen reden om Dopper als dirigent te handhaven ter wille zijner composities.
Hij kan immers met meer recht gehandhaafd worden als componist dan als dirigent.
Daarom vroeg ik herhaalde malen een sinecure voor Dopper, welke hem tijd zou
laten voor zijne componisten-werkzaamheden, die hij dan met minder overhaasting
kon betrachten. Ik kan zijn stijl, zijn psyche als componist zelfs tot zekere hoogte
waardeeren en schreef dit vroeger herhaaldelijk. Men kan echter niet dulden, dat
enkel deze stijl door het Concertgebouw gepatroniseerd wordt.
Over de wenschelijkheid van een heel oeuvre van oubollige, goed-Hollandsche
boert zullen we ons op 't moment niet bezighouden. Dat hij een min of meer
gewaardeerd componist is, mag echter nooit een argument zijn, om hem coûte que
coûte te handhaven op een zoo gewichtige dirigenten-plaats, welke heel andere
eigenschappen vergt. Dan zou het Concertgebouw vele Nederlandsche dirigenten
kunnen aanstellen, want waarom zou juist Dopper de uitverkorene zijn?
Ik ontken, dat ik de beteekenis van den uitroep ‘Leve Sousa!’ heb willen verkleinen.
Ik wilde Dopper critiseeren – niet beleedigen; dan had ik andere termen gebruikt.
Ik ontken, dat Sousa een charlatan of een kermisachtige marsch-fabrikant zou zijn.
In zijn genre is hij een meester van de plein-air melodie en het populaire rythme. Die
melodieën en rythmen hebben altijd scherp afgeteekende qualiteiten van kracht, van
energieken drang, van opgetogenheid, van eene soort naïeve, meesleepende
rudimentaire schoonheid, die de wereld terecht veroverd heeft, evenals Strauss' dansen
't deden. En wat Sousa als dirigent praesteerde over zijn Band, grenst aan het
ongelooflijke; ieder ooggetuige zal daarmee instemmen. Bij al deze opgenoemde
qualiteiten van Sousa, waarnaar Dopper te reiken tracht, blijft hij in zijn
Zuiderzee-symphonie en zijn Zesde (‘Amsterdamsche kermis’!) met haar lappenstijl
verreweg de mindere van den Amerikaan. Deze meening heb ik Zondagmiddag in
die twee woorden samengevat.
Of Dopper den geest van Nederland vertegenwoordigt, betwijfel ik.
Vertegenwoordigde hij dien geest wel, dan zou men verplicht zijn, zich uit alle macht
tegen hem te verzetten. En het Concertgebouw deed tot dusverre of Dopper de
vertegenwoordiger was van den Nederlandschen Geest.
Maar ook dit was eene tactiek van het Concertgebouw: dat men ten laatste niet
beter zou weten of Dopper was de eenige componist der Nationale Gedachte. Tegen
dit alles verzetten wij ons.
M.V.

Het Concertgebouw-incident – Was het rechtvaardig?
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Ik ontvang sympathie-betuigingen (waaronder zeer hartelijke) en de heer Dopper of
zijn Bestuur ontvangt die misschien ook. In de aanhangige zaak heeft echter noch
sympathie noch antipathie te beslissen. De cardinale vraag moet blijven: Was het
rechtvaardig?
Was het rechtvaardig wat ik zelf deed.
Toen ik riep ‘Leve Sousa!’ was niet alleen het publiek aanvankelijk verbijsterd,
doch ook de heer Dopper scheen door den uitroep verpletterd te zijn. Men herkreeg
slechts langzamerhand de bezinning. Ik was dus hard, grievend, kwetsend, wreed (al
wat ge wilt, zelfs ‘onbeschaafd’) maar was ik onrechtvaardig?
Toen de Zuiderzee-symphonie van den heer Dopper in het voorjaar als première
ging kreeg zij unaniem afwijzende critieken. Bij de reprise van Zondagmiddag luidde
de critiek (ook de Haagsche) opnieuw afwijzend. Zoo verging het alle symphonieën
van Dopper. Waar bleven zijne 1e, 2e, 3e, 4e en 5e symphonie? Zij verbleekten de
eene na de andere. Zij kunnen niet meer voor den dag gehaald worden. En ondanks
de critiek (waarvoor, heeren, critiseeren wij? enkel voor ons broodje?), ondanks hun
gebrek aan levenskracht, blijven de werken van Dopper gepatroniseerd, geprotegeerd
door het Concertgebouw, speelt hij de rol van Concertgebouw-componist, neemt hij,
tientallen talenten verdringend (onder wie zelfs Diepenbrock, dien men méér dan
talent mag noemen) de geüsurpeerde plaats in van Nederlandsch Componist. En
ondanks periodieke terugwijzingen in de pers, ondanks verzet, ondanks rechtmatige
critiek, blijft de heer Dopper daarmee doorgaan, en matigt zich de eer en de hulde
aan van anderen, van beteren, van grooteren.
In mijn verontwaardiging over dit blijkbaar niet te dammen onrecht was ik dus
misschien ontactisch, (etc.) m a a r w a s i k n i e t o n r e c h t v a a r d i g .
Was het rechtvaardig dat men mij verwijderde?
Ik stoorde de muziek niet, omdat blijkt uit alle verslagen, dat ik riep ‘Leve Sousa!’
n a h e t l a a t s t e a c c o o r d van Dopper's Zuiderzee-symphonie. Ik stoorde de
orde niet. Integendeel. Anderen hebben de orde verstoord door mijn vrouw en mij
te hoonen. Terwijl Dopper gehuldigd is. Dit kunnen dus geen redenen zijn om mij
te verwijderen en deze verwijdering was dus reeds in beginsel onrechtvaardig.
Ik zat daar verder als belasting-betalend burger van den staat en van de stad in het
Concertgebouw, dat door den staat en de stad gesubsidieerd wordt. Ik heb dus het
recht om te controleeren wat er met mijn eigen belastingpenningen gedaan wordt,
ik heb zelfs het recht om te protesteeren, wanneer ik zie dat ze misbruikt worden, en
s y s t e m a t i s c h m i s b r u i k t , al zal ik mij van dat recht niet meer bedienen,
volgens mijn afspraak met den heer Van Rees. Maar ik leg er den nadruk op, dat ook
van uit dezen gezichtshoek mijne verwijdering o n r e c h t v a a r d i g was.
Het bestuur heeft zich beroepen op artikel 7 van het reglement.
Dit artikel luidt:
‘Het Bestuur behoudt zich het recht voor, personen, die te zijner beoordeeling de
orde gedurende uitvoeringen of concerten verstoren, den toegang tot en het verblijven
in het Concertgebouw, voor zoolang het dit wenschelijk oordeelt, te ontzeggen en
in het algemeen die maatregelen te nemen, welke het in het belang van een goede
orde wenschelijk acht.’
Maar dit artikel in zijn vaagheid is onbruikbaar. Op grond van dit artikel kan men
mij, wanneer ik nies, wanneer ik mijn stoel verschuif, – zelfs wanneer ik applaudisseer
– uit de zaal verwijderen, wanneer men mij om een of andere reden ongunstig gezind
zou zijn.
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Maar dit artikel is ook verouderd. Zulke draconische, willekeurige, heerschzuchtige
en autocratische bepalingen mag men maken, w a n n e e r m e n i n z i j n e i g e n
h u i s i s . Doch sinds het Concertgebouw gesubsidieerd wordt door Stad en Rijk
heeft het zich te schikken naar de eischen der volmaaktste openbaarheid, heeft het
afstand te doen van zijn regenten-bewind, heeft het in ieder geval
duidelijk-omschreven bepalingen van orde te maken, die elke willekeur uitsluiten.
En het Bestuur mag deze woorden onder het oog zien, wanneer het inderdaad gesteld
is op rechtvaardigheid.
Laten wij concludeeren:
Ik was niet o n r e c h t v a a r d i g voor Dopper. Het gedrag van het
Concertgebouw-Bestuur daarentegen kan in geen enkel opzicht als rechtvaardig
gemotiveerd worden.
Men houde zich aan de feiten. Wie deze feiten onjuist vindt kan het zeggen, wie
deze feiten juist vindt, heeft de moreele verplichting mij zijn steun te geven.
Ook mijne collega's-critici.

De ‘zaak-Vermeulen’
Er bestaat op 't oogenblik in Nederland een ‘zaak-Vermeulen’. Ik geloof dat het van
belang is hier den indruk weer te geven welke ik ontving, toen ik onder collega's en
vrienden hier (allen vreemdelingen) een kleine enquête instelde naar de vraag of zulk
een incident zich in hun land zou kunnen voordoen.
Eenstemmig verklaarden zij, dat een dergelijke bij hen nooit ten gevolge zou
kunnen hebben dat de betooger uit de zaal verwijderd wordt.
‘Stel u voor’, zeide een hunner mij, ‘dat op een Concert Colonne de groote meester
een zijner composities dirigeerde. De zaal zou applaudisseeren, maar één toeschouwer
zou het wagen te roepen: "Bravo Dopper!" (welk een moreele oorvijg zou dit voor
den grooten meester zijn!) Wie zou dan den treurigen moed hebben den betooger uit
de zaal te zetten?’
Wat nu het oeuvre van Dopper aangaat, zij het mij vergund, hier de schoone
formule van Abel Hermans aan te halen: ‘Quiconque écrit écrit à quelqu'un et c'est
pour lui mettre quelque chose dans la tête. Comme à rebours de ce que les profanes
imaginent, rien n'est si facile que de mettre quelque chose dans la tête de quelqu'un,
l'honnête homme doué, pour son tourment, de ce que Gorgias appelle le talent de
persuader, peut se demander avec angoisse s'il a bien le droit de mettre n'importe
quoi à la tête de n'importe qui.’
(‘Wie schrijft, schrijft aan iemand, en hij doet dat om hem iets in te prenten. Als
in averechtsche tegenspraak met wat de oningewijden zich verbeelden, is niets zoo
gemakkelijk als iemand iets in te prenten, en een fatsoenlijk man, die tot zijn eigen
kwelling is begiftigd met wat Gorgias het "talent om te overtuigen" noemt, mag zich
wel in vreeze afvragen, of hij wel het recht heeft, onverschillig wien onverschillig
wat in te prenten.’)
Ik geloof zeker dat eerlijke componisten nauwgezet moeten zijn om niet
onverschillig wat in de ooren van onverschillig wien te blazen.
Dat dit in de eerste plaats opgedragen zij aan den heer Dopper, en dat hij deze
regels niet lezen moge!
HENRI HABERT
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Uit de talrijke blijken van instemming, welke ik ontving als protest tegen de houding
van het Concertgebouw-Bestuur, publiceer ik onderstaand schrijven:
Zondagavond.
Weledele heer,
Vanmiddag na uw ‘leve Sousa!’, heb ik geapplaudisseerd voor Dopper.
Waarom? Ik zou waarschijnlijk iets vriendelijks gezegd hebben tegen den
Duitschen keizer, als ik hem hier in ons land na z'n val bespot zag. En toch
ben ik niet pro-Duitsch.
Ik meende, dat iedereen denken zou als u – ik had medelijden, geloof ik.
Maar nu ik gehoord heb wat men na uw weggaan zeide, nu schaam ik me
meegedaan te hebben aan een demonstratie, die typeerend is voor het
Hollandsche publiek.
Ik heb een geringe muzikale kennis, maar ik bewonder Diepenbrock en u
bent een mensch die iets dùrft te zeggen.
Het leelijke, dat zich aan ons opdringt in naam van iets beters – moet
neergetrapt.
U kent mij niet, u zult waarschijnlijk over deze onverkwikkelijke
geschiedenis meer moeten spreken dan u lief is – toch wil ik u even zeggen,
dat ik me nimmer meer bezondigen zal aan een dergelijk applaudissement.
Trouwens ik klap anders nooit.
Hoogachtend
Daar de inzender nog niet veroorloofde van zijn naam gebruik te maken, meenen
wij dien weg te moeten laten. Het schrijven is echter te teekenend voor de
gebeurtenissen van Zondagmiddag na de pauze, om den brief niet af te drukken.
Het oordeel is vernietigend voor Dopper.
Velen oordeelen op gelijke wijze, maar hebben óf niet den moed, óf voelen niet
de zedelijke verplichting en hunne verantwoordelijkheid, óf lieten zich verrassen, óf
hebben niet den lust om te protesteeren.
Laten zij inzien, dat het hier niet gaat om een persoonlijk feit, noch om een persoon.
Ik heb niet mijn persoon willen betalen, maar het gaat noch een mijn persoon noch
om den persoon van den heer Dopper.
Wat op 't spel staat is de algemeene waardigheid der muziek, welke regelmatig
beleedigd wordt door de regelmatige verschijning van Dopper als dirigent en Dopper
als monopolie-houdend componist.
Die algemeene waardigheid der muziek moet verdedigd worden.
M.V.

Het Concertgebouw-incident
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Men deelt het Bestuur van de Amsterdamsche Toonkunstenaars-Vereeniging mede,
dat eenige musici in de demonstratieve houding van den heer Vermeulen ten opzichte
van den heer Dopper aanleiding vinden, pogingen in het werk te stellen, den heer
Vermeulen als criticus voortaan uit de concertzaal te weren.
Vele musici verzoeken ons bestuur een algemeene ledenvergadering gelegenheid
te geven, uit te spreken, dat men het werk van den heer Matthijs Vermeulen hoogelijk
waardeert, en groote sympathie heeft voor den moed zijner overtuiging, de krachtige
wijze waarop hij naar verjonging onzer toonkunst streeft, zijne democratische
opvattingen en zijn onversaagden strijd voor de belangen der orkestleden.
Uit den aard der zaak kan een uitspraak onzer ledenvergadering eerst later plaats
vinden, maar om te voorkomen, dat de meening van enkelen zou gelden als de opinie
der musici in het algemeen, om te vermijden, dat ongepaste stappen tegen den heer
Vermeulen ondernomen worden ‘in naam der musici’, verzoekt men mij reeds thans
bekend te maken, hoezeer vele onzer leden de critieken des heeren Vermeulen op
prijs stellen en hoe grievend onrechtvaardig zij het zouden vinden, wanneer de
demonstratie des heeren Vermeulen misbruikt werd om den gestrengen recensent te
treffen.
Met dank voor de plaatsing,
Hoogachtend,
M.C. V.D. ROVAART,
Voorzitter der Amsterdamsche Toonkunstenaars-Vereeniging.

De houding van het Orchest
Wij ontvangen namens de Vereeniging ‘Het Concertgebouw-Orchest’ het volgende
schrijven:
De mededeeling in het artikel ‘Een Concertgebouw-incident’ in ‘De Telegraaf’
van 25 dezer, als zou de meerderheid van 't Concertgebouw-orchest geweigerd hebben
de tweede helft van het programma te spelen, indien de heer Matthijs Vermeulen
aanwezig bleef, geeft ons aanleiding namens onze leden te melden, dat het verzoek
om de heer Vermeulen niet meer toe te laten, n i e t is uitgegaan van de Vereeniging
‘Het Concertgebouw-orchest’.
Bij navraag bleek evenwel, dat enkele orchestleden bij den heer Van Rees den
indruk hebben verwekt, als zou – het in de pauze van 't namiddag-concert van 24
dezer genomen besluit – ook de wensch der meerderheid van het orchest zijn.
Het individueel optreden van enkele orchestleden, zonder de vereeniging te
raadplegen, achten wij in alle gevallen laakbaar, en al had dit – naar ons verzekerd
wordt – geen invloed op het door het bestuur genomen besluit, de Vereeniging ‘Het
Concertgebouw-Orchest’ wenscht de verantwoordelijkheid daarvoor niet te dragen.

Ergerlijke inmenging
Onze redactie ontvangt het volgende schrijven:
Beleefd verzoeken wij u het concert der Maatschappij 'Caecilia' op Donderdag 28
dezer, niet te doen bespreken door uwen gewonen verslaggever, den heer M.
Vermeulen, aangezien onze solist, de heer Alexander Schmuller verklaard heeft, n a
h e t g e b e u r d e v a n Z o n d a g l . l . i n h e t C o n c e r t g e b o u w , in geen
geval te willen optreden, wanneer de heer Vermeulen in de zaal aanwezig is.
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Inmiddels hoogachtend, namens het bestuur
R. KRÜGER, voorzitter.
ANT. AVERKAMP, secr.
Ik kantteeken hierbij zakelijk en feitelijk:
1o. Het gebeurde in het Concertgebouw raakt den heer Schmuller niet.
2o. De Maatschappij Caecilia beeft niets met het Concertgebouw uitstaande.
3o. De heer Schmuller als solist van Caecilia wordt betaald en wanneer hij zich
om een of andere reden niet gedisponeerd voelt (mijne aanwezigheid b.v.), dan zal
hij zich te schikken hebben naar de omstandigheden, waaronder hij bij „Caecilia"
moet optreden. Als betaald solist heeft hij zich trouwens naar alle omstandigheden
te schikken of anders liever thuis te blijven.
4o. De heer Schmuller is een vreemdeling die als leeraar van het Amsterdamsch
Conservatorium, in Nederland zijn brood verdient; d á á r zijn plicht heeft te doen
en zich voor de rest buiten onze Nederlandsche zaken heeft te houden.
5o. De heer Schmuller is een vreemdeling, heeft broodheeren (Mengelberg, Dopper,
Röntgen), is buiten staat zich onpartijdig te gedragen.
6o. De heer Schmuller is een vreemdeling en bezit niet de bevoegdheid om een
oordeel te geven over mijne verdiensten of gebreken als muziek-criticus. Hij is
daarvoor (behalve te afhankelijk van zijne broodheeren) niet voldoende op de hoogte
van de plaatselijke toestanden, zooals blijkt uit zijne houding bij dit
Contcertgebouw-conflict.
7o. De heer Schmuller als vreemdeling, als betaald gast, die hier wenscht op te
treden, heeft allerminst condities te stellen, welke gebaseerd zijn op de meest ergerlijke
onrechtvaardigheid.
Het is een schande, dat ‘Caecilia' voor zulke inmengingen zwicht.
En ik vraag:
Wat zal het Concertgebouw-orchest doen, dat dezen avond zelf de gast is van
Caecilia? Zimmermann kan Schmuller onmiddellijk vervangen……
Wat zal het publiek doen? Ik heb rechtvaardige belangen verdedigd en maak
aanspraak op rechtvaardigheid. De heer Schmuller zal hedenavond zijne
onsympathieke claque vinden?? Men make dit onmogelijk.
MATTHIJS VERMEULEN

Het Stadsschouwburg-incident – Dopper te Berlijn
In ons avondblad van gisteren publiceerden we den brief, waarin het bestuur der
Maatschappij Caecilia de redactie verzocht, het concert van Donderdagavond niet
te doen bijwonen door den gewonen muziekverslaggever, daar de solist van dezen
avond, Alexander Schmuller, naar aanleiding van het Concertgebouw-incident van
l.l. Zondag had verklaard, niet te zullen spelen, indien de heer Vermeulen in de zaal
aanwezig was. Na de ouverture ‘Manfred’ zou Tschaikowsky's concert worden
gespeeld, en aangezien de ‘gewone muziekverslaggever’ van ‘De Telegraaf’ inderdaad
in de zaal aanwezig was, zag de voorzitter van Caecilia, de heer Krüger, zich
genoodzaakt, voor den aanvang van dit stuk het publiek mededeeling te doen van
het besluit van den heer Schmuller. Deze weigerde beslist op te treden.
‘Dan maar niet spelen’, klonk 't van de fauteuils. ‘Dan maar Zimmermann!’
Daverende toejuichingen van een deel van het publiek, gesis en gejoel van een ander
deel. Een geïsoleerde stem roept, als de heer Krüger ons blad vernoemt: ‘Weg met
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De Telegraaf!’ Hij wordt overstemd door gejoel en applaus tegelijk. Dan staat een
bezoeker in de stalles op: ‘Vermeulen moet blijven! Caecilia heeft niets te maken
met het Concertgebouw.’ Het is een chaos van geluiden, iedereen beweert wat tegen
iedereen.
J.S.M. Heuckeroth, de dirigent van dezen roerigen avond, neemt een moedig besluit
en verklaart:
‘We zullen voor het moment de zaak laten rusten; niet het concert, maar de Eroïca
zal nu in plaats van na de pauze worden gespeeld.’
Applaus, gejoel. Nog nimmer zagen we een concert-publiek zóó geënerveerd.
Vermeulen staat op, tracht zich verstaanbaar te maken.
‘'t Is een Bolsjewik!’ klinkt het uit een patriciërsmond.
‘Weg met Vermeulen!’
‘Laat hem uitspreken, beide partijen moeten worden gehoord.’
Vermeulen spreekt: ‘Dames en heeren! Ik wenschte den heer Krüger te
antwoorden.’
Protesten.
‘We zijn hier in den Stads-schouwburg……’
De rest is onverstaanbaar door het oorverdoovende applaus. Krüger wenkt stilte,
Heuckeroth betreedt den dirigentenstoel.
‘Ik constateer, dat de heer Krüger geen antwoord wenscht’, moet onze
muziekverslaggever besluiten.
‘Leve Vermeulen!’ hoort men nog. En de toejuichingen winnen 't van de pogingen
tot fluiten.
Rustig wordt de Eroïca gespeeld; elk deel wordt geapplaudisseerd.
In de pauze is ieder vol van het incident; de meerderheid bekent zich vóór den
verslaggever. Men is in afwachting, wat er na de pauze komen zal.
Schmuller speelt niet en houdt zich achteraf; we stellen het dezen avond dus zonder
solist, maar vinden ruimschoots vergoeding in de voortreffelijke uitvoering van
Liszt's Préludes, door het orkest met bewonderenswaardig entrain uitgevoerd.

Dopper te Berlijn
Het Concertgebouw maakte reclame bij gelegenheid der opvoering van Dopper's
Zesde Symphonie te Berlijn onder Richard Strauss. Men heeft daar meer een hulde
in willen laten zien dan een belooning voor de trouwe diensten, (men weet wel, dat
Dopper ‘de inzeeper’ heet), welke Dopper den dirigent Strauss bewees te Amsterdam.
Meer hulde dan de methode van ruilen, welke Mengelberg instelde.
Dr. Leopold Schmidt, de bekende criticus van het ‘Berliner Tageblatt’, schrijft
ondertusschen in 't nummer van 22 Nov. deze critiek:
‘Die Symphoniekonzerte der Kapelle des Opernhauses unter Richard
Strausz fahren fort, ihre Sonderstellung zu behaupten. Sie sind und sollen
ein Hort edelster Kunstpflege sein, und deshalb erwartet man auch, dasz
sie nur Wertvolles bieten. Der dritte Abend brachte zwischen der
Egmont-Ouvertüre und Schuberts C-dur-Symphonie als Neuheit eine
"Holländische Symphonie" von C. Dopper. Der herzhafte, klangfrische
Anfang liesz Freundliches erwarten; auch dasz die vier Sätze mehr
suitenhaften als eigentlich symphonisch [er ontbreken meerdere woorden]
-det. Gern würde man sich einmal an ungezwungener Laune und
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Natürlichkeit erfreut haben. Aber schon des erste Allegro zeigte, dasz der
Komponist, nicht allein nichts Bedeutendes und Originelles zu sagen hat,
sondern dasz es ihm auch an formaler Gestaltungskraft gebricht. Das reht
sich kümmerlich uneinander und wird beständig in seinem Flusz ebenso
sorglos wie ungeschickt unterbrochen. Verstimmen muszte besonders die
Aeuszerichkeit dieser Musik, die zwar oft sehr farbenfreudlg klingt, aber
mit derben Mitteln arbeitet und ein Volkstum vortäuscht, das schwerlich
auf echt nationaler Grundlage erwachsen ist. Da hätte es doch wohl anderes
gegeben, das mehr der Berücksichtigung wert gewesen wäre. Wir sollten
uns abgewöhnen, an minderwertige Auslandskunst unsere Gastfreundschaft
zu verschwenden.’
Precies ons standpunt.

Het nieuwe Nederland
In Den Haag, in de kleine zaal van Diligentia, de afschuwelijkst denkbare, slechtst
klinkende concert-ruimte, waar de muziek onbeschermd staat tegenover elk
straatgerucht, waar het gefluit van een jongen, de signaal-hoorn eener automobiel
onbeschaamd zich dringt tusschen de uitvoerders, inaugureerde de ‘Vereeniging tot
ontwikkeling der moderne en scheppende Toonkunst’ Woensdagavond hare
werkzaamheid.
Louis Schnitzler speelde een nieuwe Sonatine van Willem Pijper, een werkje met
op-en-afs, met goede qualiteiten en ook inzinkingen. Schnitzler gaf het met zijne
fameuze vaardigheid, doch had misschien het graciele en een zekere bloemigheid
beter naar voren kunnen brengen.
Vijf leden der Madrigaal-Vereeniging (de dames Joh. v.d. Linde, Brandsma en
Dresden-Dhont – wat een zeldzaam en persoonlijk gekleurde altstem, wat een warme
muzikaliteit heeft mevr. Dresden! – Van Kempen en Caro met zijn magnifieke brons),
deze vijf onder leiding van Sem Dresden zongen de ‘Avondbede’ van Henri Zagwijn,
een stug, droog, lastig en ondankbaar stukje, geschreven in eene techniek, welke
Diepenbrock twintig jaar geleden reeds beter toepaste. ‘De Roep’, gezang op vocalen,
van Daniël Ruyneman, vlamde na de ‘Avondbede’ wel zeer wonderbaar en fantastisch
op. Het is een meesterwerk, dat in sommige détails nog verder gaat dan de beruchte
a-cappella-koortjes van Ingenhoven.
Mevrouw Rosa Spier, meesterlijk vlug op de pedalen der harp, Nic. Klasen, prachtig
zingend op de fluit, met een groote weelde van stemming en van techniek, speelden
eene sonate van Dresden voor deze bezetting. Het is een van Dresden's soberste en
rijkste werken.
De verbazing op dit concert werden de ‘Hiërogliefen’ van Daniël Ruyneman, voor
drie fluiten, celesta, harp, piano, cup-bell's (eene soort klokjes, bevestigd op hout),
2 mandolines, guitaar, onder leiding van Dresden. De bezetting, de harmoniek, de
structuur, de kleur van deze Hiërogliefen, waren merkwaardig, modern, nieuw en –
wat hier niet ontbreekt – bezield.
‘Klankschetsen’ van Henri Zagwijn (voor piano) [voerde] na deze weidsch
gedroomde kunst van Ruyneman terug in de domeinen van Schumann-Wagner.
Een Stabat Mater van Sigtenhorst Meyer (door Madrigaal-leden) had in de
onbelangrijke eentonigheid slechts een paar gelukkige strofen. Een suite voor piano
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en cello van Alex Voormolen (met mooien vasten toon en streek gespeeld door
Charles van Isterdael) had een charmant middendeel (menuet triste) en een bruisende
finale (Alla Espagnola). Schnitzler accompagneerde dit bewonderenswaardig. Over
deze beweging in onze toonkunst, die zooveel verrassends en vruchtbaars heeft,
schrijf ik een der eerste dagen nog uitvoerig.

De rest
Wat gisteravond door mij wegens het lawaai niet gezegd kon worden volge hier nog:
Aldus:
‘Dames en Heeren. Wij zijn hier in de Stadsschouwburg. De heer Schmuller is
een particulier persoon. Ik ook. De heer Schmuller is musicus. Ik ook. De heer
Schmuller speelt viool. Ik schrijf critieken. Wij doen beiden ons best. De heer
Schmuller als leeraar maakt ruim baan voor leerlingen. lk maak ruim baan voor
meesters. Ik maakte ruim baan voor Mahler, ruim baan voor Anton Bruckner, ruim
baan voor Debussy, Ravel, de geheele Fransche school, ruim baan voor Diepenbrock,
ruim baan voor jonge kunstenaars, jonge talenten. Dat is het resultaat van bijna tien
jaar vastberaden werken. De heer Schmuller wordt dikwijls geprezen. lk zelden.
Maar laat de heer Schmuller nochthans erkennen, dat wij minstens gelijke rechten
hebben. Dat ik, al ben ik hier slechts criticus, de hand houd aan die rechten, dat het
batig saldo mijner werkzaamheid groot genoeg is om de rechten tegenover een ieder
te doen gelden, tegenover ieder, wie ook.’
MATTHIJS VERMEULEN

Evert Cornelis – Maatschappij ‘Caecilia’
Daar de heer Mengelberg nog ongesteld is zal het concert van Zaterdag (in Den Haag)
en van Zondag in Amsterdam geleid worden door Evert Cornelis.
De leden der Maatschappij ‘Caecilia’ hebben een spoedvergadering verzocht om
aan het bestuur hunne grieven kenbaar te maken, naar aanleiding van de partijdige
houding welke door het bestuur in zake het Concertgebouw-incident en den heer
Schmuller is aangenomen en die oorzaak is geworden van de incidenten op
Donderdagavond.

Erratum – In tweeërlei opzichten gelijk
Het is gebleken, dat de solisten der Maatschappij Caecilia nooit worden gehonoreerd,
zooals gisteren abusievelijk en te goeder trouw werd geschreven. Dus ook de heer
Schmuller niet.
De heer Schmuller, die als geheel vrijwillig medewerker bij een
liefdadigheids-concert onrechtmatige eischen stelde en condities, deed dus een nog
groveren misstap dan ons aanvankelijk toescheen.
Immers, indien hij gehonoreerd was geworden, dan had hij, behalve de kas van
Caecilia, ook zichzelven zeer kunnen benadeelen. Nu echter stelde hij zichzelven
door zijn houding aan geen enkel gevaar bloot, en zoo het publiek zich anders had
gedragen, dan het gisteravond deed, had hij alleen de opbrengst van het concert en
zoo de kas van Caecilia, het batig saldo voor het liefdadig doel, kunnen schaden.
Het gebaar van den heer Schmuller kan dus inderdaad op nog minder
welwillendheid aanspraak maken dan wij dachten en getuigt van zeer slechten smaak.
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In tweeërlei opzicht gelijk
Opgedragen aan den heer Wibaut, lid van het Bestuur van het Concertgebouw.
‘Het Volk’ schrijft o.a. in zijn editie van heden:
‘Wat de zaak zelve betreft, heeft Vermeulen ongetwijfeld gelijk in tweeërlei
opzicht.
Ten eerste mag hij het recht opeischen om van zijn afkeuring tijdens een uitvoering
blijk te geven. Anders deed het Concertgebouwbestuur beter ook bewijzen van
goedkeuring te verbieden. Maar alleen klappen en niet fluiten toe te laten, is te gek.
Een andere vraag is, of Vermeulen als journalist niet beter gedaan had door zijn
oordeel voor de krant te bewaren. Als verslaggevers zich in de bijvals- of
afkeuringsbetuigingen in concert, schouwburg of vergaderzaal gaan mengen,
bemoeilijken zij voor alle beroepsgenooten het werk, dat vooral gebaat is, wanneer
het zoo weinig opvallend mogelijk kan geschieden.
Feitelijk gelijk heeft Vermeulen ook door den inhoud van zijn uitroep, zooals hij
dien nader in zijn blad heeft toegelicht. Het is werkelijk ergerlijk, dat iemand, die
als componist en als dirigent zulke slechts zeer bescheiden gaven heeft als de heer
Dopper, zulk een machtige plaats in het Concertgebouw inneemt. Omtrent de reden
van dit overmatige positie geldt Multatuli's woord van menschen die door gebrek
aan zwaarte omhoog komen. Juist de afwezigheid van grootere gaven schijnt Dopper
naast Mengelberg tot een voorkeurstelling gebracht te hebben. Als concurreerend
dirigent heeft Mengelberg van hem niets te vreezen en zoo komt hij tot den invloed,
die door zijn meestal hoogst onbelangrijke compositie het werk van veel grootere
componisten van de Concertgebouw-programma's doet verdringen. Met andere
woorden: Dopper behoort tot de Mengelberg-kliek, waartoe ook Schmuller behoort
en die een hoogst ongewenschte monopolie-stellerij in ons muziekleven inneemt.
Vermeulen gaat tegen dien kanker voortdurend fel te keer in ‘De Telegraaf’ en dat
berokkent hem de vijandschap, die zich na zijn spontanen uitroep gretig ontlaadde.
Het zou zeer te betreuren zijn, wanneer hiervan het gevolg werd Vermeulen's
uitsluiting van vele concerten. Vermeulen is van alle muziekverslaggevers in ons
land zeker de meest frissche, de meest geharnaste, de meest toegewijde, de meest
hartstochtelijke. Ook waar hij in zijn onstuimigheid naar onze meening herhaaldelijk
ernstig mistast, bewonderen wij ten volle de overtuigingskracht waarmee hij strijdt
voor zijn idealen, den moed waarmee hij de vele rotte plekken in het Amsterdamsche
muziekleven aantast, de onbevooroordeeldheid waarmee hij ook hem zeer na staande
musici zoo noodig niet ontziet, de energie waarmee hij huldigt wat hij bewondert,
ook al komt het niet overeen met den heerschenden smaak of al bleef het door de
lustelooze laksheid der andere recensenten tot dusver onopgemerkt. Het zou een
groot verlies voor het Amsterdamsche muziekleven zijn, als Vermeulen daarin niet
meer zijn kloeke woord vrijelijk kon laten schallen. Daarom zou het zeker op den
weg van invloedrijke muziekvrienden liggen, wanneer zij pogingen inspanden, om
het opkomend kabaal te dempen, en Vermeulen den vrijen toegang tot alle
muziekzalen te helpen waarborgen.’
A.

Onze vrijheid (ingezonden)
Amsterdam, 28 Nov. 1918.
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Hooggeachte Redactie,
Mag ik, die uit een klein, vrij land, mijn vaderland Denemarken, ben gekomen,
me veroorloven, uiting te geven aan mijn verbazing, mijn verontwaardiging over de
wijze, waarop uw muziekcriticus, de heer M. Vermeulen, behandeld wordt en
behandeld is geworden. Bij ons in Denemarken zou zulk een optreden, als hier plaats
vond, ondenkbaar zijn. Bij ons heeft iedere toeschouwer of toehoorder het recht bij
een openbare uitvoering, in een schouwburg of in een concertzaal, zijn goed- of
afkeuring over het gepraesteerde te kennen te geven, door applaus, gesis, fluiten of
op andere wijze.
Eerst als driemaal gescheld is, is men bij ons verplicht met de demonstraties op
te houden. Wat voor de meerderheid recht is, is bij ons ook recht voor de minderheid,
en hoe vaak heeft bij ons in Kopenhagen niet juist een criticus in schouwburg of
concertzaal het verlossende woord van enthousiasme of afkeuring uitgeroepen!
Wanneer een bestuur van een concertgebouw in Kopenhagen gewaagd had te
ondernemen, wat nu tegen den heer Matthijs Vermeulen wordt ondernomen, die
overigens, naar uit alles blijkt, waardig – al was het ook snijdend scherp – heeft
geprotesteerd, dan zou niet slechts het publiek, hetzij het 't eens of oneens was met
het protest van den criticus – zich tegen het bestuur hebben gekeerd. Maar de collega's
van den criticus zouden als één man tegen zulk een bestuur zijn opgestaan en zouden
hun collega door alles been hebben beschermd, eventueel door een
gemeenschappelijken boycott in alle kranten van een dergelijke instelling, die zulk
een bestuur heeft, dat letterlijk trachtte een criticus te verdrukken, omdat deze zich
veroorloofde op de plaats zelve c r i t i e k uit te oefenen. En zonder twijfel zou het
bestuur niet tot zulk een handelwijze hebben besloten, als de heer Vermeulen door
een uitroep een o v a t i e voor den heer Dopper had willen uitlokken.
Het is een treurige zaak, dubbel treurig, als men haar van het standpunt van een
collega beschouwt.
Nu lees ik in de courant, dat de sneeuwbal nog verder zal rollen. Een
b u i t e n l a n d s c h violist wil in de Maatschappij Caecilia niet optreden, als de heer
Vermeulen bij het concert aanwezig is en het bestuur der Maatschappij Caecilia
ontzegt den heer Vermeulen den toegang!!
Waar is het publiek, waar zijn de vrije Hollanders, waar zijt gij, geachte collega's,
gij, de zonen van het vrije woord? – Zal dat worden geduld?
Met de meeste hoogachting,
Dr. HUGO SCHMIDT,
Correspondent van ‘Politiken’ te Kopenhagen.
[De vrije Hollanders hebben al deze onvrijheden Donderdagavond niet geduld en
wij vertrouwen, dat ze ook Zondag recht zullen eischen en vrijheid.
Red. ‘Tel.’]

De houding van het Concertgebouw-bestuur
Onze muziekcriticus ontving dato 28 Nov. 1918 het volgende schrijven:
Den Heer M. Vermeulen,
Muziekverslaggever van ‘De Telegraaf’,
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Alhier,
Mijnheer,
In verband met het bekende incident, door u veroorzaakt in het
‘Concertgebouw’ op Zondag 24 November 1918, berichten wij u, dat de
beslissing ten opzichte van uwe al of niet-toelating tot onze concerten, u
binnen eenige dagen zal bereiken.
Hangende dit besluit, blijven wij u den toegang tot onze concerten
weigeren.
Hoogachtend,
(wg.) G.H. DE MAREZ OYENS, Secretaris.
[Het Concertgebouw heeft niet te beraden, omdat onze verslaggever de orde niet
verstoorde.
Het Concertgebouw heeft geen toegang te weigeren, omdat onze verslaggever de
orde niet verstoorde.
Het Concertgebouw heeft noch te beraden, noch te weigeren, daar het bestuur het
incident en de ordeverstoring zelf uitlokte door onzen verslaggever uit de zaal te
verwijderen.
Het Concertgebouw heeft noch te beraden, noch te weigeren, omdat het eene door
Stad en Rijk gesubsidieerde Instelling is.
Het Concertgebouw heeft noch te beraden, noch te weigeren, daar uit alles blijkt,
dat de houding van onzen verslaggever rechtvaardig was.
Red. ‘Tel.’]

Aan het orchest
Het ligt niet in mijn bedoeling te willen trachten om op de meening van het orchest
den minsten invloed uit te oefenen. De orchestleden moeten zelf uitmaken wat recht
en wat onrecht is.
Maar het is geoorloofd, het is misschien zelfs van practisch belang, om in 't
openbaar te constateeren, dat – wanneer de heer Van Rees openlijk en in 't bijzijn
van getuigen de medezeggingsschap van het orchest erkend heeft om te weigeren te
spelen in iemands aanwezigheid, het orchest de medezeggingsschap ook bezit om
te weigeren te spelen, wanneer aan iemand de toegang ontzegd wordt.
MATTHIJS VERMEULEN

Persoonlijke insinuaties
De heer H.J. den Hertog schrijft in ‘De Amsterdammer’:
Het kan den heer Vermeulen toch niet verbazen te verbazen, dat er verhalen
gaan omtrent eene Symphonie van hem, eene Symphonie, ter beoordeeling
aangeboden aan den vereerden Diepenbrock en ter uitvoering, eerst aan
den tegenwoordig althans, zoo gehaten Dopper, en later aan den mede
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rijkelijk met grofheden overstelpten Mengelberg, – verhalen, die hierop
uitloopen, dat Diepenbrock de partituur onbeoordeeld heeft teruggegeven,
na een verblijf ten zijnent van drie maanden, en dat, geheel bij wijze van
daad van menschelijkheid, èn Dopper, èn Mengelberg de uitvoering hebben
geweigerd, terwijl Mengelberg zijne weigering vergezeld deed gaan van
den welgemeenden raad, eerst nog eens wat les in compositie te gaan
nemen bij Dopper. Als 't niet waar is, dan is 't toch……
Maar men beweert en houdt staande, dat het wèl waar is. En indien het
zich inderdaad, althans in hoofdtrekken, niet weerspreken laat, dan ligt de
opmerking toch voor de hand, dat het eenvoudig niet aangaat, waar men,
gelijk hier, den sterken schijn van onzuiverheid van motieven tegen zich
heeft, ver buiten de grenzen van zijne bevoegdheid als criticus zijn
allergrofst geschut te laten spelen, gelijk het den heer Matthijs Vermeulen,
vooral in den allerlaatsten tijd, behaagd heeft te doen.
Het doet mij genoegen, dat de heer Den Hertog de quaestie der Symphonie in het
openbaar aanroert. Sinds eenige jaren achtervolgen lasterende lieden mij (en mijn
reputatie) met die Symphonie.
Hier zijn de feiten:
De symphonie werd gecomponeerd in 1912, beëindigd in 1914.
Mijn campagne tegen het Concertgebouw-beheer, tegen de Mengelberg-tyrannie
dateert van véél vroegeren dag dan 1914. Ik verzoek den heer Den Hertog slechts
om oude leggers van 'De Amsterdammer' te raadplegen. Hij kan daar vinden, hoe ik
Mengelberg gehoond heb naar aanleiding zijner infame houding bij het muziekfeest
(Diepenbrock's Te Deum) in 1912. Sinds heb ik hem niet meer met rust gelaten.
In 't najaar 1915 gaf ik Dopper de symphonie ter inzage. Hij schreef mij een vrij
waardeerend briefje over het werk; maar verklaarde mij mondeling, dat er weinig
kans bestond het werk in het Concertgebouw gespeeld te zien, wanneer mijn houding
tegenover het Concertgebouw niet veranderde.
Ik bekommerde mij daar niet om.
Het werk ging toen naar Mengelberg, waar het geweest is van 't najaar 1915 tot
najaar 1916. Een vol jaar dus zonder dat ik antwoord kreeg.
lk vertrouwde op Mengelberg's eergevoel, ik vertrouwde op zijn objectiviteit, ik
vertrouwde op den kunstenaar.
Ik zette dus mijne campagne voort, daar ik tot deze campagne volgens mijn eigen
kunstenaarsgeweten verplicht was.
In November 1916 vroeg ik een onderhoud aan den heer Mengelberg. Hij stond
dit toe. Hij verzocht mij om mij in 't openbaar niet uit te laten over dit onderhoud.
Ik voldeed aan zijn verzoek.
Hij gaf mij echter inderdaad den raad, om bij Dopper les te gaan nemen. En hij
zal zich wel herinneren, dat ik antwoordde: ‘Mr. Mengelberg, mijne symphonie is
drie weken in thuis geweest bij Mr. Dopper. Samen hebben wij ze doorgekeken. Hij
gaf me geen enkelen noodigen en practischen raad. Ik zou het verachtelijk vinden,
wanneer hij den raad, dien hij mij als collega niet gaf, voor f 2.50 of f 5 per les wilde
verkoopen.’
De heer Mengelberg zal zich dit herinneren.
Ik heb t ò c h mijne campagne voortgezet, hoewel het moordend is voor een jong
kunstenaar, wanneer een werk zóó ontvangen wordt en zóó lang wachten moet. Ik
zette de campagne voort, terwijl men achter mijn rug zei ,‘Wat weet hij van muziek?’
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en terwijl de lieden, die konden aantoonen, wat ik van muziek weet, zich zoo
ongehoord onridderlijk gedroegen.
Nu laat ik mijn allergrofst geschut spelen. Want nooit heb ik de tegenstanders
hunne onridderlijkheid verweten. Ik heb ze het feit vrijelijk laten misbruiken. Het
kon me niet schelen, omdat ik mijn eigen geweten en mijn eigen bedoelingen ken.
Maar nu men de onbeschrijfelijke lafheid heeft deze zaak (die ik als g e h e e l
p e r s o o n l i j k beschouwde) uit te spelen tegen mijne onaantastbaarheid als criticus,
nu moge men weten, dat er inderdaad eene door mij gecomponeerde symphonie
bestaat, dat het odium door haar op te wekken niet op mij zal terugvallen.
De heer Den Hertog zelf heeft de lafheid de in ‘De Amsterdammer’ afgedrukte
praatjes niet voor zijn persoonlijke verantwoording te nemen, ze als ‘praatjes’ te
geven. Dat hij me aldus de gelegenheid ontneemt hem ter verantwoording te roepen,
zal hem, denk ik, niets onthouden van de verachting, welke hij verdient déze zaak
op zúlke wijze ten berde te hebben gebracht.
MATTHIJS VERMEULEN

Protest
Het volgend telegram is verzonden aan het Concertgebouw-bestuur en aan den heer
Wibaut:
‘Het Concertgebouw-Orchest en Evert Cornelis protesteeren tegen de voorgenomen
uitsluiting van Matthijs Vermeulen en verzoeken dringend, in het belang van het
Concertgebouw, het besluit in te trekken, waardoor hem de toegang tot de concerten
is ontzegd.
Het besluit van het orkest werd genomen met drie stemmen tegen.’

Het Concertgebouw-conflict – Incidenten tijdens het
Zondagmiddagconcert – Manifestaties voor Vermeulen
[verslag door Telegraaf-medewerker B. Peereboom:]
Toen gistermiddag de bezoekers van het Concertgebouw voor het gebouw
aankwamen, hadden daar twee mannen met een pak gele strooibiljetten aan den
ingang postgevat; onafgebroken klonk hun kreet: ‘Het conflict-Vermeulen!’ Alle
bezoekers gingen de deur binnen onder het lezen van dit biljet, dat den volgenden
inhoud had
'Bezoekers van het Concertgebouw!
De ondergeteekende kunstenaars, overtuigd namens velen te mogen handelen,
verzoeken heden met het volgende wel rekening te willen houden:
De onbetwistbaar minderwaardige dirigent en nog minder waardige componist
Cornelis Dopper oefent sinds jaren een bedenkelijken invloed op het Nederlandsche
openbare muziekleven uit, niet alleen omdat hij als dirigent niet behoort waar hij is
– in het Concertgebouw – waar hij de plaats inneemt van bekwamer personen, maar
ook omdat zijn composities niet behooren, waar hij die brengt – in het Concertgebouw
– waar zij de plaats innemen van belangrijker werken.
De onbetwistbaar minderwaardige dirigent en nog minder waardige componist
Cornelis Dopper laat thans door het bestuur en den aanhang dezer instelling den
"lastigen" persoon en…… zéér "lastigen" criticus Matthijs Vermeulen – naast
Brandts-Buys van het "U.D." de kundigste in Nederland – den toegang tot de
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concerten hier en elders (Caecilia!!) weigeren, omdat deze van het naar billijkheid
toe te kennen recht, om na uitvoering van een muziekwerk (van hem, den heer Dopper)
persoonlijke afkeuring naast veelal machinale goedkeuring te uiten, gebruik heeft
gemaakt; en hem zóó (daar "De Telegraaf" geen liefdadige instelling is en dus niet
een verslaggever zal handhaven, die geen waar voor zijn geld – verslagen – kan
leveren)...... onschadelijk te maken!
Wij p r o t e s t e e r e n hiertegen, en zijn nadrukkelijk van zins, desnoods terrorisme
tegenover terrorisme te stellen; n i e t om het "Dagblad De Telegraaf", waartegenover
eenige der ondergeteekenden volstrekt onwelwillend wenschen te blijven; n i e t om
den criticus Matthijs Vermeulen, tegen wien eenige der ondergeteekenden, hoewel
zijn bekwaamheid erkennend, ernstige bedenkingen hebben; n i e t om den heer
Cornelis Dopper, die als dirigent en componist voor ons het vermelden niet waard
zou zijn, maar omdat wij van den onbetwistbaar minderwaardigen dirigent en nog
minder waardigen componist Cornelis Dopper niet wenschen te dulden, wat van een
goed dirigent en nóg beter componist onduldbaar zou zijn!
Wij eischen oogenblikkelijk weder-toelating van Matthijs Vermeulen, en
verwachten van u, bezoekers van het Concertgebouw, dat gij heden partij zult weten
te kiezen!'
Het biljet was geteekend door de heeren C. de Dood, J.W. Havermans, Arnold
Prager, M.C. van de Roovaart (voorzitter Amst. Toonk. Ver.), Daniël Ruyneman en
Erich Wichman.
Tegen half drie heeft de zaal zich gevuld. Er heerscht een nerveuze spanning. Door
de gansche zaal slingeren als op een protestmeeting bij honderden de gele
strooibiljetten. Daar gaat zich de orkestruimte vullen. Het orkest staakt dus blijkbaar
niet, concludeert men. Onze muziekcriticus heeft zich intusschen met zijn diploma
bij den portier aangemeld, en is geweigerd met de woorden: 'Het spijt mij wel,
mijnheer, ik heb opdracht gekregen, u niet toe te laten.' – 'Ik neem daarvan acte',
antwoordt de heer Vermeulen, en gaat heen.
Rondom de plaats, die de heer Vermeulen en zijn vrouw plegen in te nemen,
verzamelen zich eenige van zijn medestanders, en weldra verspreidt zich in de zaal,
die als electrisch geladen is, de mededeeling, dat onzen muziekredacteur de toegang
is geweigerd.
Als de dirigent E v e r t C o r n e l i s het podium betreedt, wordt hij door de gansche
zaal met een demonstratief applaus, dat in een geestdriftig gejuich en lang
aangehouden bravo-geroep overgaat. Het is een onloochenbare manifestatie van de
Concertgebouwleden, die Cornelis en het orkest hulde brengen voor hun houding in
zake de weigering van Vermeulen.
Als Cornelis aftikt, staat op de rechtergalerij iemand op. Het blijkt een van de
onderteekenaren van het strooibiljet te zijn.
‘Geachte heer Cornelis’, zegt hij, duidelijk in de geheele zaal verstaanbaar, ‘het
gaat niet tegen u, en niet tegen het orkest, maar wij eischen toelating van Vermeulen.’
Op deze woorden volgt van vele zijden bravo-geroep en applaus. Op de galerij aan
de overzijde roept een ander: ‘Vermeulen moet onmiddelijk worden binnengelaten.’
De rest van zijn woorden is onverstaanbaar door het applaus en het gejoel, dat hierop
volgt.
Cornelis legt zijn dirigeerstok neer. Door het middenpad wandelt nu als een
conférencier het bestuurslid van het Concertgebouw de heer De Marez Oyens naar
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voren en verzoekt om orde: ‘De heer Cornelis heeft mij gezegd, dat hij de orde zal
handhaven. Weest gij nu allen kalm, dan kan het concert aanvangen.’
Op deze woorden barsten van alle zijden opnieuw verschillende kreten los:
‘Vermeulen moet er in! Eerst moet Vermeulen worden binnengelaten!’ – ‘Muziek!’
roepen eenige anderen. Er wordt gefloten en geprotesteerd. De halve zaal staat
overeind, en gesticuleert. Dan neemt Cornelis het woord, en onmiddellijk is het stil:
‘Dames en heeren’, hooren wij hem zeggen, ‘ik geloof dat wij zóó onmogelijk
kunnen beginnen.
Zooals gij weet, is er reeds door het orkest en door mij geprotesteerd tegen de
uitsluiting van den heer Vermeulen. Ik kan mij voorstellen, dat dit velen menschen
heeft geërgerd, en ook kan ik mij voorstellen, dat vele anderen het met mijn houding
eens zijn. (G e r o e p : H u l d e ! ) Maar men is hier in de eerste plaats gekomen om
muziek te hooren, en daarom zou ik hun die zich niet met ons protest kunnen
vereenigen, willen verzoeken, de zaal dan te verlaten.' (A p p l a u s . )
Het is een oogenblik stil. Dan wordt, er geroepen: ‘Niet beginnen!’ en ‘Vermeulen!’
‘Ja’, zegt nu Cornelis, die reeds weer wilde aftikken, ‘dan zal ik den heeren, die
voortgaan met protesteeren, moeten verzoeken de zaal te verlaten. Wij zijn hier
gekomen om muziek te maken.’ (A p p l a u s e n g e j o e l . )
Nu beklimt de heer De Marez Oyens het podium weer en met de vlakke hand op
den vleugel slaande, roept hij uit: ‘Gij die zoo protesteert, gij kunt dit alles gerust
aan het bestuur overlaten, dat zich reeds jarenlang allerlei opofferingen heeft getroost
voor den goeden gang van zaken in het Concertgebouw.’ Deze woorden worden met
applaus en gesis ontvangen. ‘Ik doe nogmaals een beroep op u, om de uitvoering te
laten doorgaan’, eindigt hij. Doch er wordt weer geroepen: ‘Neen! Vermeulen! Geen
muziek zonder critiek!’
Evert Cornelis tikt nu echter definitief af, en zonder verdere stoornis neemt het
concert eindelijk een aanvang. De Ouverture ‘Manfred’ van Schumann wordt onder
volmaakte rust gespeeld.
Maar na de uitvoering van het eerste nummer schijnen de opposanten de hoofden
bij elkaar te hebben gestoken. Als de solist J o s e f G r o e n e n op het podium komt,
om eenige liederen van Strauss voor te dragen, breekt er opnieuw een helsch spektakel
los. Op vier verschillende plaatsen van de galerijen staan personen op, die heftig
gebarend opnieuw eischen dat de muziekcriticus van ‘De Telegraaf’ zal worden
toegelaten. Twee van de vier manifestanten blazen schel op een fluitje, hetgeen van
vele zijden protesten uitlokt. De solist staat op het podium te wachten tot het lawaai
voorbij is; de dirigent heeft zijn stok neergelegd. Dan worden de betoogers plotseling
omstuwd door een aantal suppoosten, die hen in een oogenblik de zaal uitwerken;
drie van de manifestanten worden als op een afgesproken teeken van achter om hun
middel gevat en met geweld achterwaarts de deur uitgetrokken. Dan komt voor het
laatst de heer De Marez Oyens op het podium: ‘Ik verzoek u nog eenmaal, voor de
eer van het publiek van het Concertgebouw en voor de eer van Amsterdam u
fatsoenlijk te gedragen’, roept bij uit. ‘Vooral u daar mijnheer’, zegt hij, wijzend op
een van de emotie doodsbleek geworden persoon, een bekend schilder,
mede-onderteekenaar van het strooibiljet, ‘u bent den heelen middag al hinderlijk
geweest!...... Ik verzoek u weg te gaan: anders laat ik u door de politie van de stad
Amsterdam verwijderen.’ Vier suppoosten nemen den bedoelden persoon daarop bij
de schouders en verwijderen hem, onder instemming van een deel van het publiek.
Een vijfde verlaat de zaal onder protest. Een gedeelte van het publiek applaudisseert
opnieuw.
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‘Ik heb gegronde hoop’, besluit de heer Oyens, ‘dat een belangrijk deel van de
elementen die de orde verstoorden, de zaal thans hebben verlaten. Ik verzoek u allen,
plaats te nemen, opdat de voorstelling verder een ordelijk verloop kan hebben.’
De voorstelling heeft verder inderdaad een ordelijk verloop. Na de uitvoering van
het derde nummer van het programma, ‘La Péri’ van Paul Dukas, ontbrandt opnieuw
een geestdriftig en demonstratief applaus voor Evert Cornelis, die een krans in
ontvangst heeft te nemen.
In de pauze heeft de heer D e M a r e z O y e n s in de orkestkamer het orkest
toegesproken, de musici bedankt voor hun medewerking en hen aangespoord, ook
verder mede te werken in het belang van het Concertgebouw. De heer S t i p s ,
voorzitter van de Vereeniging ‘Het Concertgebouworkest’ heeft den heer De Marez
Oyens toen namens zijn vereeniging verzocht, ook met het orkest mede te werken,
in casu diens wensch te vervullen en den heer Vermeulen niet langer den toegang te
ontzeggen. De heer Oyens zegde toe, dat het bestuur nog denzelfden avond in een
spoedvergadering een beslissing dienaangaande zou nemen; de orkestleden kregen
van deze toezegging den indruk, dat de beslissing in gunstigen zin zou uitvallen.
Tijdens het tweede gedeelte van het programma – Kindertotenlieder van Mahler
– vonden geen incidenten meer plaats, hoewel enkele van de verwijderde personen
zich weer onder het publiek bevonden.
Na afloop van het concert hebben wij den heer Vermeulen opgezocht. Uit ons
onderhoud met hem bleek ons, dat het hem niet bekend was geweest, dat de
manifestanten een zoo terroristische houding zouden aannemen. Dat de protesten
niet waren gestaakt na de verklaring van Evert Cornelis, en dat men op fluitjes had
geblazen, had blijkbaar niet zijn instemming.
Het muzikaal verslag van dit concert moet, nu den heer Vermeulen de toegang is
geweigerd, natuurlijk achterwege blijven.
B.P.

De verwijderden
De namen der manifestanten, die gisteren uit de zaal van het Concertgebouw met
geweld werden verwijderd, zijn Arnold Prager en Vas Diaz (musici), Erich Wichman
(schilder). De manifestant, die de zaal uit eigen beweging onder heftig protest verliet,
was de heer C. de Dood (tooneel-schrijver).

Het conflict Vermeulen (ingezonden)
Amsterdam, 1 December 1918.
Geachte Redactie,
Dit ter verklaring van mijne houding bij het concert van gistermiddag:
Ik ben reeds lang abonné van het Concertgebouw.
Jaar in jaar uit hoort men daar een eeuwigdurende herhaling van dezelfde stukken;
jaar in jaar uit kijkt men tegen den onkundigen dirigent van het
Concertgebouw-orkest, C. Dopper, aan;
jaar in jaar uit ziet men daar k u n d i g e Nederlandsche en buitenlandsche
componisten op den achtergrond dringen ter wille van een clique;

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

jaar in jaar uit ziet men het publiek als onnoozele schapen hun duiten betalen om
een paar menschen in de gelegenheid te stellen zich al te gemakkelijk een reputatie
van algemeene-geacht-en-bemindheid te verwerven of te behouden;
maar nu zich een lid van het bestuur van de N. V. Het Concertgebouw bij de
spontane en e e r l i j k b e d o e l d e demonstratie van gisteren autocratisch-onhebbelijk
gedragen heeft, wensch ik hierbij te verklaren, dat ik, tenzij het voor de goeie zaak
noodig mocht zijn, van verder bezoek in het Concertgebouw afzie, tenzij
I N G R I J P E N D E V E R A N D E R I N G E N plaats vinden.
Deze veranderingen zijn te dikwijls door Matthijs Vermeulen aangeduid, dan dat
ik ze hier behoef te herhalen. D e r e c h t m a t i g e e i s c h e n z i j n o v e r b e k e n d .
Ik doe hierbij een beroep op alle abonne's op de Concertgebouw-concerten om
mij in deze actie te steunen.
Met dank voor de plaatsruimte,
Hoogachtend,
C. DE DOOD

Schmullers toelichting
Wij ontvangen het volgende schrijven:
Geachte Redactie,
In verband met het gebeurde tijdens het Caecilia-concert van Donderdagavond j.l.
en de mogelijk daaruit voortvloeiende verkeerde uitlegging over mijn houding, roep
ik de gastvrijheid van uw blad in om deze houding tegenover het publiek in het
algemeen en de Caecilia-bezoekers in het bijzonder te verklaren.
Terstond na het gebeurde van Zondagmiddag in het Concertgebouw, een
gebeurtenis, welke naar m i j n gevoel hoogelijk enerveerend werkt op de psyche van
den uitvoerenden kunstenaar, en toen ik had vernomen, dat de protesteerende bezoeker
een muziekverslaggever was, die toch te allen tijde zijn courant te zijner beschikking
heeft om daarin volkomen zijn opinie te uiten, heb ik, onder den indruk van dit
incident, den voorzitter van de Maatschappij Caecilia gezegd, dat ik mij in geen geval
wilde noch durfde blootstellen aan een dergelijk intermezzo, (wie immers garandeerde
mij, dat de heer Vermeulen niet andermaal, ditmaal mij, als uitvoerend kunstenaar,
zijn critiek door de zaal zou toeslingeren) en dat ik daarom vroeg om de zekerheid
dat d e z e heer Donderdagavond niet op het Caecilia-concert aanwezig zou zijn.
De toezegging is mij toen gedaan door den president der maatschappij. Deze
wensch van mij heb ik nog eenige malen tijdens de ‘Caecilia’-repetities herhaald,
ook aan den secretaris, den heer Ant. Averkamp. Nog heb ik den heer Krüger
uitdrukkelijk het volgende gezegd: ‘Ik kan niet spelen, als de heer Vermeulen in de
zaal is, omdat hij de rust en de concentratie van den artist verstoort.’ Donderdagavond,
even voordat ik moest optreden, vernam ik, dat de heer Vermeulen toch aanwezig
was. Toen heb ik, concessie willende doen tegenover de Maatschappij ‘Caecilia’ en
haar publiek, tevens het concert niet willende verstoren, den heer Krüger verzocht
van den heer Vermeulen de verzekering te verkrijgen, zich zóó te gedragen, dat geen
onaangename incidenten zouden plaats vinden.
Aangezien de heer Krüger mij met nadruk zeide, dat hij een dergelijk verzoek aan
den heer Vermeulen niet kon overbrengen, heb ik de verdere consequentie daarvan
aanvaard. Ik vertrouw, dat het publiek zich zoo zeer zal kunnen verplaatsen in de
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psyche, de geestesgesteldheid van den artist, dat het nu zal begrijpen, waarom het
mij moreel, physiek en psychisch onmogelijk is geweest, het concert van
Tschaikowsky op dien avond te spelen.
U beleefd dankend voor de plaatsruimte,
Hoogachtend,
ALEXANDER SCHMULLER
Amsterdam, 30 November 1918.
De verklaring van den heer Schmuller kan ons bevredigen. Het verbaast ons enkel,
dat zijn langjarige ervaringen als solist hem zoo weinig vrijwaarden voor verstoring
van zijn evenwicht.
Het verbaast ons echter grootelijks, dat de heer Krüger zich met onzen verslaggever
niet in verbinding wilde stellen, de heer Krüger, die Donderdag verklaarde, dat
‘Caecilia’ als liefdadigheidsinstelling boven alle partijen staat.
Wij kunnen ons deze houding nog minder verklaren, daar onze verslaggever den
heer Krüger, zonder den minsten twijfel zou hebben toegezegd, dat hij ‘alle
onaangename incidenten’ zou vermijden.
De heer Schmuller immers geeft onzen verslaggever, hoewel hij zich verbaast
over diens zeer intieme betrekkingen tot het Concertgebouw, niet de minste aanleiding
tot demonstraties. De heer Dopper als componist, als dirigent, dringt zich op en wordt
ons opgedrongen. Daar schrijven niet hielp, werd de knoop doorgehakt. Met den
heer Schmuller is dit niet het geval.
Het blijkt dus, dat twee schuld hebben aan het incident van Donderdag: de heer
Schmuller en de heer Krüger. Het schijnt ons zeer noodzakelijk, dat naar de
gedragingen van dezen voorzitter van Caecilia ernstig onderzoek wordt gedaan.
Red. Tel.

Het Concertgebouw-conflict – Onze Houding
Het Concertgebouw-conflict heeft een omvang aangenomen, welke eene gewenschte
beoefening der muziek niet kan bevorderen. Het dreigt zelfs een uitbreiding te krijgen
(door eene eventueele staking van het orchest), welke muziek-beoefening onmogelijk
maakt. Wij zijn dus de eersten om te wenschen, dat de orde terugkeert.
Wanneer twee woorden (Leve Sousa) incidenten kunnen teweegbrengen, als die
waarvan het Amsterdamsche publiek de vorige week getuige is geweest, moet
iedereen, en ook het bestuur van Het Concertgebouw, de conclusie trekken, dat er
onder de muziekliefhebbers (de abonné's) eene ongekende spanning heerscht. Die
spanning is veroorzaakt door jaren-lang opgekropte grieven tegen misstanden in het
muziek-leven, welke het Concertgebouw-bestuur nooit trachtte ernstig te verbeteren.
Of het uit den loop der gebeurtenissen leering getrokken heeft zal uit de verdere
gedragingen van het Bestuur kunnen blijken. Ons blad, dat het eenige was om deze
verbeteringen te eischen, zal ook in 't vervolg niets verzuimen om zoo spoedig
mogelijk tot gezonde toestanden te geraken.
Onze muziek-verslaggever van zijn kant verklaart:
dat hij voornemens is voortaan op geen enkele wijze zijn meening tijdens het
concert te doen blijken, noch op eenige wijze te zullen demonstreeren;
dat hij de orde in geen enkel opzicht zal verstoren.
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Het schijnt ons toe, dat deze verklaring (welke door onzen muziek-verslaggever
schriftelijk is medegedeeld aan het Concertgebouw-Bestuur) aan duidelijkheid niets
te wenschen overlaat en dat men dus het conflict als geëindigd kan beschouwen.

Antwoord van het Bestuur
Onze muziekverslaggever ontving het volgend schrijven:
Amsterdam, 2 Dec. 1918.
Den Heer M. Vermeulen,
Muziek-Recensent van ‘De Telegraaf’.
Alhier.
Mijnheer,
Uw gedrag in het Concertgebouw op Zondagmiddag, 24 November j.l., stelt het
bestuur voor de vraag of u verder tot de concerten kunt worden toegelaten.
Het Bestuur oordeelt eenstemmig, dat een concertbezoeker storend werkt op zijn
naaste omgeving, wanneer hij herhaaldelijk door geluiden, gebaren of beweging
gedurende eene uitvoering uiting geeft aan zijn ergernis. Op het publiek werkt hij
storend wanneer zijn gedrag algemeen opvallend afwijkt van hetgeen in een
Nederlandsche concertzaal gebruikelijk is. Zoodanig bezoeker kan volgens het Bestuur
in het belang der goede orde tijdens de concerten niet worden geduld; vandaar Uwe
verwijdering uit het Concertbouw op Zondagmiddag 24 November j.l.
Uit Uwe verschillende verklaringen omtrent Uwe houding in het vervolg valt niet
op te maken of de ontoelaatbaarheid van Uw optreden op Zondag 24 November j.l.
voldoende door U wordt ingezien. Tot zoodanig inzicht zult U echter moeten komen,
indien U het Bestuur in de mogelijkheid wilt stellen U verder tot de concerten van
het Concertgebouw toe te laten.
Het Bestuur acht zich derhalve verplicht U mede te deelen, dat de toegang tot de
concerten door het Concertgebouw te geven, U blijft geweigerd tot van U zal zijn
ontvangen eene voor het Bestuur volkomen duidelijke schriftelijke verklaring, waarbij
gij U verbindt in het vervolg gedurende Uwe aanwezigheid in het gebouw, zorgvuldig
alles te vermijden wat tot storing in den zin als hierboven vermeld, aanleiding zou
kunnen geven.
Het Bestuur neemt aan, na ontvangst eener onomwonden verklaring in
bovengenoemden zin, voldoenden waarborg te bezitten tegen verdere storende
handelingen van U uitgaande, en zal U alsdan mededeelen, dat de concerten weder
door U kunnen worden bezocht.
Mocht deze onderstelling ons later onjuist blijken, dan is het duidelijk, dat
ontzegging van den toegang tot onze concerten voor altijd hiervan het onmiddellijk
en onvermijdelijk gevolg zal zijn.
Het is ons voornemen aan dit schrijven publiciteit te geven.
Hoogachtend,
voor de N.V. ‘Het Concertgebouw’,
G.H. DE MAREZ OYENS, Secretaris.
(Onze muziek-verslaggever heeft ‘onomwonden’, in de bewoordingen als boven
zijn vermeld in het artikel ‘Onze Houding’, op dit schrijven van het
Concertgebouw-Bestuur geantwoord. Red. Tel.)
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Het voortdurend conflict
Het ‘Handelsblad’ is van alle bladen 't eenige, dat niet in staat bleek over de
Concertgebouw-gebeurtenissen van Zondagmiddag een objectief en waarheidslievend
verslag te geven. Men oordeelde 't noodig om de zaak, welke ‘Het Hbld.’ voorstaat,
te verdedigen, het verslag te vullen met insinuaties en onwaarheden. Het is b.v. eene
onwaarheid, waarvan de onbehoorlijke strekking ten strengste veroordeeld moet
worden, dat de heer Evert Cornelis zich na afloop van het concert begeven heeft
‘naar het Café waar de betoogers hun hoofdkwartier hadden’, gelijk verluidt in het
Hbld.
In de eerste plaats protesteeren wij tegen deze houding uit naam der journalistiek,
welke betrouwbaar moet blijven. In de tweede plaats verklaren wij niet te begrijpen,
waarom het Hbld., als 't de zaak moet verliezen, welke 't tot de hare maakte er zooveel
prijs op stelt om ook zijn fatsoen te verliezen.
Zoodra het gaat om ‘den van God gegeven leider’ Mengelberg in aanbiddingen
te koesteren en door dik en dun in staat te stellen zijne reusachtige eerste-klas
honoraria te behouden, 't eenige dat zij, die de richting van het blad dicteeren, in een
kunstenaar schijnen te kunnen apprecieeren, zoodra dus de troon van den heer
Mengelberg even schommelt (en hij hééft geschommeld Zondagmiddag!) bekommert
het Hbld. zich om de muziek ook in hoofdartikeltjes.
Het is de stem van Boissevain, die men hoort, den heer Boissevain, die de intiemste
relaties heeft met den heer Mengelberg, met het Concertgebouw (bestuurslid). Hij
is het hoofd van het gezelschap, dat door ‘Het Volk’ gekarakteriseerd is als
Mengelberg-kliek, waarbij behooren als invloedrijksten de heer Tellegen (die zich
misschien verplicht acht zijn neef, Dirk Fock, in het Concertgebouw te loodsen), de
heer H.J. den Hertog, die zeer persoonlijke belangen heeft bij het Concertgebouw
en niet aarzelde zich tegenover onzen muziekverslaggever op de afkeurenswaardigste
wijze te compromitteeren, en dit gezelschap, dat ook zijn macht heeft in den
Gemeente-Raad en ze zal uitoefenen, speelt op het oogenblik met de levensbelangen
van ‘Het Concertgebouw’.
De wijze waarop ‘Het Hbld.’ gisteravond met bijbedoelingen en bijgedachten zich
wendde tot den heer Evert Cornelis, kan niet anders genoemd worden dan spelen
met de levensbelangen van de prachtige Amsterdamsche instelling.
De heer Cornelis heeft gedraald, lezen wij, met de uitvoering te beginnen en
daardoor de orde-verstoringen aangemoedigd.
Wie kan daarover oordeelen? De zaal was stormachtig en rumoerig en wie kon de
gevolgen voorzien, wanneer de dirigent het orchest had willen forceeren, de protesten
en het kabaal had willen dempen? Wie durfde van die gevolgen de verantwoording
dragen? De muziek is er bovendien niet om protesten en kabaal te dempen, – dit zal,
dunkt ons, ieder toegeven.
De zaal was rumoerig en hoe dikwijls zagen wij niet Mengelberg bij een volmaakt
rustige zaal, wachten, ostentatief wachten met het begin van een stuk, wanneer zich
nog één persoon geluidloos in de zaal begaf? Zoo ostentatief, dat hij de orde
verstoorde en men begon te lachen? WIJ hebben dat tientallen keeren bijgewoond.
Ook de redevoering van den heer Cornelis kan geen blaam treffen. Hij noodigde
beide partijen achtereenvolgens uit (ter wille van de rust) om heen te gaan; geen der
beide partijen gaf aan die uitnoodiging gehoor. Die uitnoodiging was formeel juist.
Want de tijden zijn lang voorbij, dat een orchest, een dirigent, zich als huurlingen
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beschikbaar stellen, zich als huurlingen onderwerpen aan de gesties van een Bestuur,
welks gezag niet absolutistisch is vastgesteld, doch dat optreedt als afgevaardigden
van aandeelhouders.
Het Concertgebouw-Conflict is reeds jaren hangende, en het kan niet genoeg
worden onderstreept, hoe volkomen fair, hoe volkomen verdedigbaar de heer Cornelis
zich tijdens dit jarenlange conflict gedragen heeft. Hij heeft elke willekeur zwijgend
geduld, elke onderdrukking zwijgend geleden, zijn tijd zwijgend afgewacht.
Het Concertgebouw-Conflict is reeds jaren hangende. De kern blijft deze:
Mengelberg, hier reusachtige honoraria opstrijkend, reist veel en stelt hier tijdens
zijn afwezigheid systematisch minderwaardige plaatsvervangers opdat zijn roem
geen oogenblik overschaduwd zal kunnen worden. De ‘Mengelberg-clique’ handhaaft,
koste wat koste, dezen schandelijken toestand.
Nu nog komt dezelfde Mengelberg-clique in het geweer om den schandelijken
toestand te bestendigen. En met een onbeschaamdheid, die er van getuigt hoe weinig
zij beseffen wat een dirigent is, wat een kunstenaar is, zoekt die Mengelberg-clique
manoeuvres om den eenigen man te treffen, dien wij tegen alle onderdrukking in
hebben leeren waardeeren, leeren bewonderen, den eenigen man, dien wij náást
Mengelberg, (dus niet ònder Mengelberg) willen gehandhaafd zien: Evert Cornelis.
Die Mengelberg-clique moet afstand doen van hare aanmatigende bemoeiingen.
En de tijd dringt, dat wel-en-wee van ‘Het Concertgebouw’ besproken wordt in onzen
Gemeente-Raad.

De houding van Evert Cornelis (ingezonden)
Geachte Redactie,
Daar een zinsnede in het verslag 'Het relletje in het Concertgebouw’, voorkomende
in het ‘Handelsblad’ van 2 Dec. avondblad, een verkeerden indruk zou kunnen
wekken, stel ik er prijs op te verklaren, dat ik niet in eenige verstandhouding (welke
ook) heb gestaan met de manifestanten noch met den heer Vermeulen zelf. Met dezen
laaste had ik gedurende den ‘crisistijd’ noch schriftelijke, noch mondelinge relaties.
Ik heb mij ook niet begeven, gelijk het verslag 't doet voorkomen, ‘naar het café,
waar de betoogers hun hoofdkwartier hadden’.
Hoewel er geen reden bestaat, waarom ik rekenschap zou moeten geven van de
wijze, waarop ik m'n vrijen tijd gebruik. voel ik mij gedrongen deze rectificatie te
maken.
Na het concert op weg naar m'n huis zijnde, zag ik den heer Vermeulen en z'n
vrouw voor de ramen van den lunchroom in de Van Baerlestraat. Het zou zonderling
geweest zijn als ik niet den drang had gevoeld even met den heer Vermeulen te
spreken. Er was bij ons onderhoud niemand tegenwoordig.
Met dank voor de plaatsing,
EVERT CORNELIS
Amsterdam, 2 Dec. '18.

Het laatste seizoen der Nederlandsche Opera! [ingezonden]
Geachte redactie,
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Ik zie mij verplicht het Nederlandsche publiek mede te deelen, dat aan het einde
van het thans loopende seizoen de Nederlandsche Opera zal ophouden te bestaan.
De reden daarvan is, dat, ofschoon ik den autoriteiten van stad en land reeds
tallooze malen, met redenen en argumenten omkleed, heb aangetoond, dat eene
opera-instelling zonder subsidie o n m o g e l i j k kan bestaan en mij door staat en
gemeente bij herhaling is toegezegd, dat zij de Nederlandsche Opera, die zich na
twee jaren van hard werken eene positie had veroverd, zouden helpen in stand te
houden, ik tot op den huidigen dag nog geen enkel bewijs heb gezien, dat de
bestuurscolleges het inderdaad met de Nederlandsche Opera m e e n e n .
De stad Amsterdam heeft 10.000 gulden gevoteerd. Doch in plaats van in deze
tijden, nu griep, revolutie-vrees en andere omstandigheden het bezoek aan de
kunst-instellingen dermate drukken, dat zelfs een klein tooneelgezelschap moeite
heeft om te blijven bestaan, − aan het 'dorp' van menschen, waaruit de Nederlandsche
Opera is samengesteld, de behulpzame hand te bieden, wordt elke waarschuwing
aan de autoriteiten in den wind geslagen.
De exploitatie-kosten zijn, tengevolge van de door het personeel vóór het begin
van het seizoen geëischte salaris-verhoogingen, zéér hoog gestegen. Immers: de
tijdsomstandigheden drongen daartoe en van alle kanten werden subsidies toegezegd.
Iedereen rekende er trouwens op, dat zij zouden komen...
En wilde ik tegenover de in het uitzicht gestelde subsidies weder met een personeel
komen, dat het toestaan van deze subsidies zou rechtvaardigen, dan was ik wel
v e r p l i c h t aan die eischen toe te geven, − hetgeen dan ook in het belang der
geëngageerden is geschied.
Ik verklaar evenwel, dat een Nederlandsche Opera, op de artistieke basis, waarop
zij thans is gegrondvest, onmogelijk kan bestaan zonder groote financieele offers, −
en daarom zal ik aan het einde van dit seizoen het gezelschap ontbinden.
Ik geef reeds thans aan mijn voornemen openbaarheid, omdat in Januari en Februari
de contracten behooren te worden vernieuwd met de schouwburgdirecties, de
kapelmeesters, regisseurs, solisten enz., en ik de belanghebbenden in de gelegenheid
wil stellen, zich tijdig van eene andere positie te voorzien. Ik moet tot mijn leedwezen
te kennen geven, dat de Nederlandsche Opera aldus zal eindigen, doch ik herhaal:
ik heb lang en dringend genoeg gewaarschuwd.
Met alle hoogachting,
N.V. De Ned. Opera,
G.H. KOOPMAN,
Dir. N.V. De Ned. Opera.
[Er zijn twee mogelijkheden.
Dat de heer Koopman door de onverwachte aankondiging van dit besluit pressie
wil uitoefenen om de subsidie te verhaasten en te vermeerderen.
Dat de nood der Ned. Opera inderdaad zoo dringend is, dat een catastrofe
onvermijdelijk dreigt, wanneer niet wordt ingegrepen.
Het is van urgent belang, dat de autoriteiten, wien dit aangaat, zich zoo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen en de maatregelen nemen, welke noodzakelijk zijn.
Red. ‘Tel.’]

Het incident gesloten
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Wij geven kennis van het volgend schrijven:
Amsterdam, 3 Dec 1918.
Den WelEd. Heer Matthijs Vermeulen,
Muziek-recensent van het Dagblad ‘De Telegraaf’,
St. Nicolaasstr.37-43, Amsterdam.
WelEdele Heer,
Wij ontvingen uwe missive van 2 December 1918 als antwoord op ons schrijven
van gelijken datum en namen van den inhoud nota.
Uwe verklaring heeft het bestuur der N.V. ‘Het Concertgebouw’ bevredigd. Wij
deelen u derhalve mede, dat u onze concerten weder kunt bezoeken.
Hoogachtend,
Voor de N.V. ‘Het Concertgebouw’:
(w.g.) G.H. DE MAREZ OYENS,
secretaris.

‘Onthullingen’
Niets is onaangenamer dan eerlijkheid, welke van-zelf-sprekend is, te moeten
bewijzen. Niets verwachtte ik dus minder van mijne collega's dan dat zij mij daartoe
zouden noodzaken. En niets is mij pijnlijker, dan de eerlijkheid te moeten bewijzen
naar aanleiding van een werk, dat ik drie jaar onder hart droeg, een werk, dat men
voor mij tot eene wonde maakte.
De N.R.Crt. schrijft, naar aanleiding der insinuaties van den heer Den Hertog in
‘De Amsterdammer’ in zijn Avondblad van 4 Dec.:
De ‘onthullingen’ des heeren Den Hertog zijn natuurlijk wel van belang.
Immers, dat ‘gekwetste componistentrots’ van invloed geweest is op den
toon der critieken, lijkt dan toch hoogst waarschijnlijk. Weliswaar was de
heer Vermeulen reeds vóór het aanbieden van zijn symphonie een der
weinigen, die zich tegenover het Concertgebouw critiek dorst te
veroorloven, maar dat neemt niet weg, dat pas in de laatste paar jaar zijn
schrijven van een verbitterde felheid geworden is, van kwetsende
persoonlijkheden. Waarom bijvoorbeeld behoeven in kunstcritiek altijd
de ‘reuzenhonoraria’ van den heer Mengelberg genoemd te worden. Als
de heer Mengelberg groote honoraria kan krijgen, accepteert hij ze; zulke
gekken zijn er meer. Bovendien herinneren wij ons andere verslagen over
Mengelberg, waarover alleen de criticus zelf zich te schamen heeft.
Maar, evengoed moeten wij bekennen, dat de heer Dopper zich
allerongelukkigst uitgelaten heeft, toen hij den heer Vermeulen mededeelde,
dat deze in het Concertgebouw weinig kans zou hebben, indien hij niet
anders schrijven ging. Dat is fataal. Vermeulen is als componist van
beteekenis en dàn behoort zijn werk gespeeld te worden, ook al staat de
toon van zijn critieken den leiders van het Concertgebouw niet aan; of zijn
werk is van geen waarde en dan moet het resoluut geweigerd worden, ook
al zou hij critiek in engelentaal schrijven.
Ik zou den heer Willem Landré, die voor dit stukje verantwoordelijk is, willen
verzoeken om op te slaan ‘De Amsterdammer’ van 7 Juli 1912 – 19 October 1912
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– 29 Januari 1914 – 8 Maart 1914 – (waarin ik de Concertgebouw-revolutie, die nu
voor 't moment bezworen is, reeds voorspelde), ‘De Nieuwe Amsterdammer’ van
23 Jan. 1915 en mij dan te zeggen of de felheid van mijn schrijven zooveel verbitterder
is geworden. In al deze artikelen tastte ik Mengelberg aan in zijn verwerpelijke
levenshouding, die pas nog door Paul Bekker in de ‘Frankfurter Zeitung’ gehoond
werd met de paar woorden ‘een dag voor 't concert arriveert hij, dirigeert oude kost,
strijkt een reuzenhonorarium op, vertrekt en laat de zaken verder loopen gelijk ze
willen’. Heeft Paul Bekker ook een symphonie gehad bij den heer Dopper of bij den
heer Mengelberg? Waarom wil men hier in Nederland niet inzien, dat hetgeen de
waarheid is de waarheid moet blijven, ook al componeert men tien partituren, welke
door Mengelberg met een sarcastisch gebaar worden geweigerd?
Behoort vermelding van ‘reuzenhonoraria’ werkelijk tot de kwetsende
persoonlijkheden?
Ik zal u zeggen, collega's, wat kwetsender, wat hemeltergender is, dan vermeldingen
waarop, Strauss, Caruso (etc. etc.) fier gaan: hemeltergend is een reuzenhonorarium
in eene instelling, welke op 't kantje van noodlijdend is, in eene wereldberoemde
instelling, waar een violist begint op een aanvangssalaris van f 600, dat in 't tweede
f 750, in 't derde jaar f 900 wordt, waar een violist-trompettist f 1300 verdiende voor
welke som hij zich een jaar (in dezen tijd!) moet uitsloven. Hemeltergend is de
wanverhouding tusschen den leider, van wien ieder merkt, dat hij voor geen egoïsme
terugdeinst en het heele orchest, op welks welzijn het reuzen-honorarium verrekend
wordt, het heele orchest, dat 't betaalt. Het is niet m i j n schuld, wanneer dit fel of
verbitterd klinkt, het is de schuld der treurige toestanden waarvan enkel de vermelding
reeds schrijnt. En ik zie niet in waarom de behandeling dezer zaken buiten de perken
der kunstcritiek zou vallen. Wat niemand in deze tijden van een fabrieksbaas zou
dulden, moet dat verzwegen en geduld worden bij een mensch, die zich in dienst
stelde der schoonheid, bij welker vertolking wederzijdsche toegenegenheid de eerste
voorwaarden zijn tot gelukken?
Landré roept ‘Het Concertgebouw’ tot de orde. Dit is goed. Want dat Den Hertog
vermeldt, hoe mijne symphonie door Dopper en Mengelberg ‘bij wijze van daad van
menschelijkheid’ geweigerd zou zijn, is niets anders dan een verdere lafheid van den
heer Den Hertog, die zich te kwader ure (voor hem) in den strijd mengde. Ik verklaar,
dat ik het medelijden dezer heeren, die mij natuurlijk sparen willen voor onze kunst,
niet verlang, dat ik niets van hen verlang dan rechtvaardigheid en plichtsbesef. Zoo
mijn werk middelmatig of slecht is mag een ieder mij uitfluiten en uitjouwen.
MATTHIJS VERMEULEN

Het Concertgebouw-incident
Met ‘Tegen Evert Cornelis’ als ondertitel, schrijft Ankersmit nog in ‘Het Volk’ van
gisteren:
Het geschil tusschen den muziekcriticus Matthijs Vermeulen en het bestuur van
het Concertgebouw schijnt nu geschikt te zijn door Vermeulen's verklaring, dat hij
zich in het vervolg van ‘ordeverstoring’ onthouden zal, ten gevolge waarvan de
deuren van het Concertgebouw voor hem weer opengesteld zijn.
Men schijnt nu echter op zoek te zijn naar een ander slachtoffer en dit gevonden
te hebben in den onderdirigent Evert Cornelis. Vooral het ‘Handelsblad’ slooft zich
uit om hem in een kwaad daglicht te stellen en draagt daartoe zelfs allerlei boosaardig
geleuter aan omtrent niet plaats gehad hebbende bezoeken van dezen dirigent aan
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het ‘hoofdkwartier’ der Vermeulen-aanhangers. Het feit, dat Cornelis Zondagmiddag
in het Concertgebouw met een handig toespraakje het tumult, dat het bestuurslid De
Marez Ovens met zijn rakkers niet wist te bezweren, tot bedaren bracht, heeft, naar
het schijnt, de woede van de Mengelberg-kliek opgewekt, die in de pers haar
voornaamste kampioen vindt in het ‘Handelsblad’, het lijfblad van het groepje deftige
en rijke Amsterdammers dat het Concertgebouw financiert.
Wij zouden het zeer betreuren, als deze opzet slaagde. In tegenstelling tot den heer
Dopper, heeft Evert Cornelis voor de eerste muziekinstelling der hoofdstad groote
verdiensten. Terwijl de eerste dirigent Mengelberg, in weerwil van zijn kolossaal
salaris, steeds meer geld tracht te verdienen door veelvuldige dirigentenreizen naar
het buitenland en dan het Concertgebouw aan zijn lot overlaat, slaagt Cornelis er dan
in om de concerten tijdens Mengelberg's voortdurende afwezigheid op hoog peil te
honden. Het is bekend, dat hem dit allerminst gemakkelijk wordt gemaakt. Als
Mengelberg in stad is, monopoliseert hij alle repetitie-uren en moeten de
onder-dirigenten het routine-repertoire maar uitvoeren, zonder voorafgaande repetities.
Dat Cornelis niettemin in staat blijkt dan nog goede concerten te leveren moet, behalve
aan zijn groote bekwaamheden als dirigent, zeker toegeschreven worden aan de
liefde, die het orkest hem toedraagt, waardoor het zich onder zijne leiding met volle
ambitie geeft om een goed geheel te bereiken. Daarbij valt aan Cornelis de ondankbare
taak toe, om de talrijke repetities der ‘Toonkunst’-uitvoeringen te leiden, waarna
Mengelberg, met nog een paar eind-repetities, alle eer van de openbare uitvoeringen
inpalmt. Daarenboven weet Cornelis nog tijd te vinden om zich als voortreffelijk
pianist en als niet minder voortreffelijk leider van het Concertgebouw-Sextet steeds
hooger te ontwikkelen en met het orkest menig moeilijk muziekwerk op uitnemende
en smaakvolle wijze uit te voeren.
Het wil ons voorkomen, dat deze prestaties beters verdienen dan een misselijke
hitserij als thans tegen Evert Cornelis in het ‘Handelsblad’ wordt in gang gebracht.
Wanneer het gevolg hiervan zou zijn, dat Cornelis voor het Concertgebouw verloren
ging, zou dit voor hem zelf waarschijnlijk een geluk zijn, daar hij dan vrijen tijd
kreeg om zijn groote gaven ruimer te ontwikkelen dan dit in den dagelijkschen
slavendienst van het Concertgebouw mogelijk is. Voor het Concertgebouw echter
zou het een groot verlies zijn. Het kan niet goed zijn, dat Mengelberg als eenzame
en zeldzame ster komt uit te blinken boven eenige onderdirigenten, die hem zelfs
van verre niet naar de kroon steken. Wij gelooven, dat het daarop wordt aangestuurd.
Maar wie het wel meent met het Concertgebouw, moet het zien te verhoeden.
Het zou, dunkt ons, goed zijn, als de inwendige toestanden in deze kunstinstelling
bij den begrootingspost der subsidie dezer dagen eens grondig in den gemeenteraad
werden besproken. Er is inderdaad velerlei, waarop het zuiverende licht der openbare
critiek wel eens met volle kracht stralen mag.

‘Vermeulen en Dopper’
Men schrijft nog aan ‘Het Volk’ van welingelichte zijde:
Het voorval van den vorigen Zondag in het Concertgebouw, waarover A. in ‘Het
Volk’ van 20 [moet zijn: 26] November schrijft, heeft dit goede gevolg, dat in meerder
mate en in grooteren kring de aandacht is gevestigd op deze door de gemeente
Amsterdam gesubsidieerde muziekinstelling.
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De zaak dreigt echter in een verkeerd licht te worden gebracht; het gevaar ontstaat,
dat men er een personenquaestie in wil gaan zien. Ook het overigens uitmuntende
artikel van A. kan daartoe aanleiding geven door het opschrift ‘Vermeulen en
Dopper’.1 En dit zou te betreuren zijn, omdat 't om grootere belangen gaat, omdat
het gaat voor een democratisch geleid Concertgebouw instede van het autocratische
regiem dat tot nu toe do leiding kenmerkt.
Zeker, men kan ons wijzen op het feit, dat in het bestuur van het Concertgebouw
het democratisch element aanwezig is in den persoon van den sociaal-democratischen
wethouder Wibaut. Maar wie zich van de interne aangelegenheden op de hoogte
stelt, zal tot de conclusie komen, dat de geheele leiding in waarheid slechts in handen
is van één persoon, in dien van den dirigent Mengelberg. Deze is het, die als
overheerscher regeert; het Concertgebouwbestuur draagt slechts zorg, dat alles
uitgevoerd kan worden gelijk de dirigent Mengelberg wenscht of eischt. Mengelberg
beproeft letterlijk alles. Wie in het Concertgebouw optreden zal, welke muziek
gespeeld zal worden op uitvoeringen door hem zelf of anderen geleid. Mengelberg
bepaalt zulks. Ieder, die de voorspraak van Mengelberg niet kan bemachtigen, ieder,
die het waagde hem te weerstaan, zal nimmer op het Concertgebouwprogramma
worden gebracht. Geen hooger beroep is mogelijk. Het bestuur verklaart zich niet
bevoegd en een commissie, die in artistieke zaken advies zou kunnen geven, is
nimmer in het leven geroepen. Het is duidelijk, dat zulk een toestand conflicten moet
veroorzaken en het is een groote verdienste van Vermeulen, dat hij op de nadeelige
gevolgen van zulk een toestand voortdurend de aandacht vestigt.
En niet alleen in artistieke aangelegenheden is Mengelberg alleenheerscher, doch
ook in alle andere zaken, die met het muzikale niets uitstaande hebben. Zoo heerscht
er thans onder de orkestleden ontstemming ondanks het feit, dat er zeer onlangs een
regeling der honoraria werd ingevoerd, die eenige verbetering bracht. Doch niet
zoodra was die regeling ingevoerd, of Mengelberg kwam en strooide met kwistige
hand eenige duizenden guldens − die het bestuur moet voteeren − onder e e n i g e
orkestleden uit, met het gevolg, dat het logisch onderling verband verbroken en
verdeeldheid opnieuw gezaaid werd. De regeling van het bestuur werd daardoor
tijdelijk overboord gegooid.
Dit zijn slechts eenige grepen uit de vele voorvallen, waardoor de verderfelijkheid
biijkt van het Mengelberg-regiem.
Onnoodig is het zeker op te merken, dat onder zulke omstandigheden het zedelijk
en artistiek belang van de inrichting in verdrukking komt door het persoonlijk belang
van den dirigent.
Hoe kan daaraan nu een eind worden gemaakt?
Laat de sociaal-democratische fractie bij de subsidiebehandeling het voorstel doen
om de subsidie afhankelijk te stellen van het rapport, uit te brengen door een
commissie, door den Raad te benoemen en die tot taak zal hebben onderzoek te doen,
op welke wijze Amsterdam een democratisch Concertgebouw moet verkrijgen.

Stephan Partos (concertzaal Duwaer en Naessens)
Na de wonderkind-jaren van Franz von Vecsey hebben wij in onze concertzalen niet
meer het natuur-verschijnsel gezien, dat die edele Hongaar vroeger was en dat nu is
die edele Hongaar, Stephan Partos. Hij schijnt 14 of 15 jaar, hij heeft nobele trekken,
1

Op het oogenblik dat dit artikel geschreven werd, was het inderdaad nog enkel een geval
Vermeulen-Dopper. Red. ‘Het Volk’.
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die aan den jongen Mendelssohn, aan Chopin en aan Heine herinneren, hij staat daar
wijs en onbevangen te spelen, met droomende, afwezige oogen, met een voorhoofd
en wenkbrauw-buiging, welke romantici verrukken zou, met eene gestalte en een
voorkomen, rijk genoeg aan poëzie en gratie om onzen tijd te sieren, waarin poëzie
en gratie zeldzaam zijn.
Zoo is zijne verschijning, die ik gaarne zag. Maar ook als musicus toonde hij
buitengewone qualiteiten. Zijne linkerhand-techniek is volmaakt; rechts heeft hij de
stugheid, de energie zijner jongensjaren. Hij maakt de prachtigste op-streken en
wanneer hij ‘mit dem Hauch’ speelt, bereikt hij met de paar haren van zijn stok
immaterieele ijlheden, die vervoeren. Zijn toon is anders over 't algemeen mannelijk
en krachtig, mooi gedifferentieerd naar het karakter van elke snaar. Zijne muzikaliteit
is onverwacht gaaf, zijne gevoelens rijk en oprecht, zijne inzichten zuiver, evenwichtig
en van hart tot hart als die van een kunstenaar.
Wij hoorden hem in de concertzaal van Duwaer overigens niet 't gunstigst en ik
geloof, dat hij minder goed gedisponeerd was. Schnitzler, met alle respect voor zijn
techniek en zijn goede momenten, begeleidde globaal genomen slordig. Er sprong
bovendien een snaar, voortdurend hinderden straatgeluiden en de eigenaardigheden
van het zaaltje bevorderden noch den klank der viool noch dien van de piano. Doch
al had ik voor Stephan Partos hier een even eclatante introductie gewenscht als zijn
optreden met het Residentie-orchest deze week in Den Haag was, hij gaf in de sonate
van Brahms en het concert van Mendelssohn zooveel sereens en menschelijks aan
spel en sentiment, dat ik hem gaarne Dinsdag weer zal hooren in het geschikter
Concertgebouw-milieu. Want veroverd heeft hij.

Laatste opheldering
De heer Den Hertog beloofde de vorige week een artikel over zijn ‘intiemen vriend’
Dopper, dat zoo aardig had moeten worden. Maar het heeft in 't jongste nummer van
‘De Amsterdammer’ nog niet kunnen verschijnen.
Daar ik hem dus nog geen fatsoenlijk mensch kan noemen, zal ik hem zeggen,
waarin hij zoo onbeschrijfbaar onfatsoenlijk is geweest.
Hij kreeg zijn inlichtingen uit de beste bron, de heer Den Hertog. Dopper en
Mengelberg zelf moeten hem gezegd hebben, dat zij mijn werk niet uitvoerden ‘bij
wijze van daad van menschelijkheid’, om mij te sparen dus.
De edelmoedigen!
27 september 1915 schreef de heer Dopper mij een briefje van dezen inhoud:
Zeer geachte heer Vermeulen,
De eerste gunstige indruk, dien ik van Uwe partituur kreeg, is bij nadere
kennismaking zeer versterkt. Ik vind het een werk van een zeer begaafd iemand. Dat
ik bedenkingen heb tegen vele harmonische klanken, kan U niet verwonderen.
Ik ben nu eenmaal anders aangelegd. – De instrumentatie is voor iemand, die
waarschijnlijk nog nooit iets van zich gehoord heeft, héél goed. – Ik zou een massa
aanmerkingen kunnen maken, maar het beste zou zijn, dat U zich zelf critiseerde bij
een uitvoering, wat ik nog eens hoop te bereiken.
Daar ik den volgenden Zondagavond eene Carmen-suite moet dirigeeren, had ik
gaarne de Carmen-partituur terug. – Na Zondag kunt U ze terugkrijgen. –
Deze week en ook de vorige week had ik het zeer druk. Vrijdagavond a.s. ben ik
tot 9 uur thuis te treffen. Zou U dan misschien even kunnen komen, omdat ik ook
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nog een paar kleinigheden in de partituur heb gevonden, waarover ik U wenschte te
spreken.
Vr. gr.
(w.g.) CORNELIS DOPPER
Deze gunstige opinie van den heer Dopper over mijn werk is òf gelogen, en dan is
de houding van Dopper weinig achtenswaardig; òf die gunstige opinie berustte op
realiteiten en dan had ik slechts toe te happen naar het Concertgebouw-aas. Dus ook
in dit opzicht is de houding van den heer Dopper weinig achtenswaardig. Dat hij ten
slotte den heer Den Hertog gebruikt als stroopop om leugens te verspreiden als de
‘daad van menschelijkheid’, is ronduit infaam en ik weet niet hoe men den heer
Dopper voor het publiek zal kunnen handhaven.
Ik heb niet toegehapt. In mijn eerste critiek, verschenen in ‘De Telegraaf’ van 3
Sept. 1915, ochtendblad, schreef ik: ‘Welk een kalme opening overigens! Cornelis
Dopper kreeg het eerste applaus en men meende van alle kanten zuchten te hooren
opgaan uit het vijfde seizoen, zooals Laforgue de verveling noemt.’
Ik heb nooit getransigeerd ter wille van geen enkel belang, persoonlijk of niet.
Ik begrijp dus niet, hoe het ‘Hbld.’ kan schrijven in zijn avondblad van Donderdag:
‘De fout zit evenwel in het feit, dat de heer V., door zijn compositie ter uitvoering
aan te bieden, in elk geval zijn onafhankelijk oordeelsvermogen in gevaar bracht.’
Dit is nonsens. Het ‘Hbld.’ mag dan wel beginnen met den heer Van Bruggen het
schrijven van tooneelstukken, den heer Querido het schrijven van romans te verbieden.
Het onafhankelijk oordeelsvermogen van een criticus wordt voortdurend in gevaar
gebracht, doch daarom behoort tot de eigenschappen van een criticus in de eerste
plaats karakter, wat overigens ook behoort tot de eigenschappen van een componist.
Wanneer bovendien uit alles blijkt, dat dit gevaar mij niet deerde, dan zie ik niet,
hoe het 'Hbld.' eene simpele veronderstelling tegen mij mag gebruiken als argument.
Ook dit lijkt mij niet achtenswaardig.
Ik meen echter in de allereerste plaats genoegdoening te kunnen eischen van het
Concertgebouw. Aan mijne collega's laat ik over, hoe zij sommige dingen in
overeenstemming kunnen brengen met hunne begrippen van eer.
MATTHIJS VERMEULEN

[Edgar Bainton dirigeert Engels programma]
Een gedicht van Rupert Brooke, een medaillon met zijn kop, hebben meer waarde
voor de beteekenis van het hedendaagsche Engeland, dan het heele programma en
het heele concert van Engelsche muziek, gisteren gedirigeerd door den Engelschman
Edgar Bainton. Wij kenden ongeveer alle stukken en toen wij ze leerden kennen
waren wij ze reeds ontgroeid, want al die Engelsche ‘meesters’, Stanford, Elgar,
(verreweg de besten), Delius (zoetig, oppervlakkig, langdradig), Taylor
(onpersoonlijk), Bridge (zeer goed maar te kort met zijn ‘Lament’ voor strijkorchest),
Grainger (copie van Grieg's Hal van den Bergkoning), Balfour-Gardiner (onbelangrijk)
volgen de groote continentale stroomingen op een afstand van ongeveer twintig jaren,
en hebben bovendien een belangrijk tekort aan fantasie, aan persoonlijkheid en
speurzin. Zij bewijzen dat Engeland geen onmuzikale natie is, toonen zich
buitengewoon goede vaklieden, maar hun juste-milieu-stijl bezit niets eigens, niets
boeiends en niemand van hen geraakte tot een type, tot een absoluut accent. Ook de
dirigent Edgar Bainton, tolk van deze gemoedsgesteldheid die hem voortbracht, paste
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volmaakt bij deze algemeene gematigdheid. Hij heeft eene zacht-warme, weldoende
muzikaliteit, is een betrouwbaar leider, een simpel mensch en verder niets.
Doch wij, Nederlanders, zijn niet meer gediend van zooveel lauwheid tegelijk en
bij drommen hebben de hoorders de zaal verlaten. De eentonigheid, de grauwe
verveling, waren ook zeer moeilijk te harden. En wederom moeten wij vragen: Wat
zijn de motieven, die den Concertgebouw-beheerder verleiden tot zulke grove
misrekeningen? Wat is dat in 's hemelsnaam voor een exploitatie, die de leden de
deur uit jaagt?

Tweede Middenstandsconcert [Mozart en Dukas door Evert Cornelis]
Daar ik bij de eerste uitvoering dezer serie, die zoo'n ongelukkig verloop had, niet
aanwezig kon zijn, moest ik enkele opmerkingen van practischen aard achterwege
laten tot heden.
Ik ben in administratieve zaken geen vakkundige, doch zou om eene psychologische
reden den naam ‘Middenstandsconcert’ nooit gekozen hebben. Die naam plaatst te
midden der sociale actie; die naam ontneemt alle illusie, zonder twijfel, omdat er
nog nimmer ter wereld illusies verbonden werden aan dien naam; die naam is
onlyrisch, onmuzikaal, ja, in ieder opzicht zelfs een tikje smakeloos.
Hoewel ik in administratieve zaken geen vak-kundige ben, zou ik den prijs der
‘Middenstandsconcerten’ anders gesteld hebben. Want wegens den prijs verdienen
deze uitvoeringen hun leelijken, onmuzikalen naam allerminst. Iedereen immers,
kan uitrekenen, dat de doorsnee-prijs van een Abonnement-A-Concertgebouw lager
is dan wat men voor deze serie-van-vijf vraagt. Het verschil zit alleen hierin, dat de
‘middenstand’ stilzwijgend geacht wordt w è l f 7.50 te kunnen neertellen, doch geen
Abonnement-A. Mijne psychologie zal wel juist zijn, wanneer ik vermoed, dat zeer
weinigen onder dat juk door willen.
Als men mijn meening gevraagd had van dilettant in administratieve zaken, zou
ik gezegd hebben: Noem de uitvoeringen ‘Maandag-Concerten’. Geef een reeks van
10; dat is de moeite waard om zich te abonneeren. Stel den entree-prijs op hoogstens
één gulden. Ik geloof dat er dan gerekend kan worden op een volle zaal en een globale
recette van f 20.000.
Laat bij die reeks aansluiten eenzelfde serie van ‘Dinsdag-Concerten’, b.v. voor
een prijs van hoogstens f 0.50. Zorg voor interessante programma's, voor goed
verzorgde vertolkingen, en ik geloof, dat er ook dan nog gerekend kan worden op
volle zalen en een globale recette van f 10.000.
Met die twee sommen zouden heel wat reizen kunnen vervallen. Er zou
tegelijkertijd eene schoone en bereikbare democratische zaak mee gediend zijn. Men
zou een groote leemte aanvullen, want ‘het volk’ van Amsterdam wordt nog steeds
zeer spaarzaam en zeer achteloos voorzien van muziek, vooral des winters. Men zou
de Gemeente dan met alle recht kunnen verzoeken om bij te dragen in een
garantiefonds, dat het risico der afgezegde buitensteedsche concerten moet dekken.
Nu zijn de ‘Middenstandsconcerten’ een volslagen fiasco geworden en nu dreigt
het gevaar, dat men zal terugschrikken voor een beter berekende proefneming. Wij
moeten dit verhoeden. En ik geloof, dat ook deze détails der
Concertgebouw-exploitatie (de volksconcerten) zeer ernstig en grondig moeten
besproken worden in den Gemeenteraad. Dat is de kortste weg. Want als ik mij
rechtstreeks wend tot het Concertgebouw, laat men mij nog twee à drie jaar schrijven
en bij d i t onderwerp zou eentonigheid moeilijk te vermijden zijn.
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***
Hoewel de zaal bij deze tweede uitvoering onder Evert Cornelis aanzienlijk beter
bezet was dan bij de eerste onder Cornelis Dopper, kon ook dit concert om
bovenvermelde redenen geen financieel succes worden. De artistieke successen waren
echter des te gewichtiger.
Sinds lang hoorde ik Mozart's goddelijke en amoureuze verbeeldingen niet zoo
nabij en zoo onmiddellijk ontroerend als onder het andante der a-majeur-symphonie.
Het speelde in die droomerige schemers der zomer-avonden en uit elken klank vloeide
teederheid en heerlijkheid van liefde, zoo zweefde deze muziek ons aan in een waas
en in een toon van ongerepte en diviene mijmering.
Ik hoorde ‘La Péri’ van Dukas ook voor 't eerst in de ware gedaante en ware
accenten; die zijn: verpoeierd gerucht en exuberante stringendo's; fantastische
opvlammingen van geluid; suggesties van kleur en onbeperkte toovers van klank;
deinend, dóór-veerend, méé-voerend of op-jagend rythme van menschelijke gestalten,
met alle hypnosen der moderne danskunst voelbaar in de muziek; licht en passie en
heroiek en sensualiteit en oriëntaalsch fanatisme en pracht en zinnelijke met
bovenzinnelijke schoonheid in de muziek, in de wel-overwogen, evenredige
constructie, in den klank, in het spel, in de lucht, in den hoorder, in alle zintuigen
van den hoorder. Dat was van Evert Cornelis en van het orchest een grandioze,
zeldzame en onvergetelijke ontplooiing van al hun psychische waarden, van al hun
kostbare persoonlijkheid.
Wat Cornelis' klein orchest betreft, gelijk hij 't gebruikt in Mozart, zou ik den
dirigent willen raden: neem één contra-bas minder en vraag den hoornisten om géén
ventiel-hoorns te gebruiken, doch natuur-instrumenten. Dan is het volmaakte bereikt
en dit volmaakte zal ondanks de groote zaal, merkwaardig, boeiend en verrukkelijk
zijn.

[Willem Andriessen in Beethovens Vierde pianoconcert, Mengelberg
in Tschaikowsky's Vierde symphonie]
Het was niet de eerste keer, dat Willem Mengelberg na een lange afwezigheid een
krans aan zijn lessenaar vond en met applaus verwelkomd werd; dat hoort hij het
décor, waarin Mengelberg speelt. Een enkel détail bleek nieuw te zijn: toen de dirigent
optrad, wierpen een paar dames hem van af de daarvoor 't meest geschikte plaatsen
bloemen toe. Het gebaar was aardig en te waardeeren, hoewel 't werpen der bloemen
weinig van die rijzige Mengelberg-gratie had, welke ik steeds bewonderd heb. Het
gebaar was ook een beetje te weinig spontaan, te opzettelijk. Ik had liever gezien,
dat al wie bloemen droeg Mengelberg deze had toegeworpen na eene syphonie, zóó,
eenvoudig-weg, een beetje overstelpt van lyriek, van aanbidding, van dankbaarheid,
zóó, uit een vervoerd gemoed. Nu bleef het maar wat onbeholpen en ongracieus
comedie-spel.
Dit was de eerste phase van het concert, welke eindigde met de Fidelio-ouverture,
wat mat gedirigeerd en mat ontvangen. De tweede phase begon bij Willem
Andriessen's opkomst. Nieuwe applausen en nieuwe ovaties voor den jongen,
meesterlijken pianist, die Beethoven's Vierde Concert voordroeg met eene lichtheid
van toets, een onmiddellijkheid van expressie, met een overvloed van zang en ziel,
met een meesterschap van techniek en met eene broze limpiditeit van kleur, klank,
stemmen en tegenstemmen, zeldzame voortreffelijkheden, welke alle aangrepen als
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betooveringen, waarvoor het hart der heele zaal openstond. De geestdrift voor deze
naïeve, ik zou haast zeggen kinderlijk-onbewuste ontboezemingen van den jongen
kunstenaar, die de muziek zoo natuurlijk, pril, en lente-achtig zong als hij enkel dat
kan, werd bij het slot onstuimig en onbedwingbaar. De toegift bleef rythmisch en
melodisch mooi in den stijl en het accent van het concert.
Ook de orchest-begeleiding telde vele geraffineerde, met een buitengewoon artistiek
inzicht overwogen effecten, die overal schoonheden waren. Doch de derde phase
van het luisterrijk concert werd Tschaikowsky's vierde symphonie. Mengelberg
dirigeerde het stuk, dat voor dezen tijd reeds erg verouderd is, met zijn heele
wonderbaarlijke élan, met zijn onontkomelijke overtuigingskracht, met een geloof
in de muziek, dat ik niet begrijpen kan, maar met een enthousiasme, dat voortdurend
golft van hem naar het orchest, van het orchest naar ons. Mengelberg zette zijne
gansche persoonlijkheid in zonder reserve en gaf al zijn macht, en al zijn macht
illusioneerde weer, benevelde, bedwelmde. Iedereen vergat dus de bombast, de
banaliteit, de overdaad aan bruine sauzen, de hoofdzakelijk ruwe teekening, de
opgemaaktheid dezer vierde symphonie van Tschaikowsky. Het orchest speelde
ongelooflijk schitterend en ongelooflijk subtiel.
Na Tschaikowsky kwam de laatste huldiging. Daar werden kransen aangedragen
en bloemenmanden, daar werd gejuicht en gedemonstreerd.
Voor zoover dit den dirigent gold, kon ieder er mee instemmen en in de eerste
plaats ik-zelf. Maar Mengelberg's beheer van het Concertgebouw moet gescheiden
blijven van zijne beteekenis als dirigent. Zoo eminent hij is als orchestleider, zoo
weinig verdedigbaar is zijne houding als bestuursman van eene instelling, welke niet
alleen bij perioden, maar regelmatig belangrijke uitvoeringen moet verschaffen. Wij
bewonderen den kunstenaar (hoewel hij niet moet eischen, dat wij hem beschouwen
als ‘onfeilbaar’), wij bestrijden den zaken-leider, zoolang hij in deze hoedanigheid
zoo aanvechtbaar verschijnt als tot heden. Wij houden Mengelberg nog steeds voor
een kunstenaar, groot genoeg om de hervormingen in te voeren, welke alle fronde,
alle actie tegen zijn bewind overbodig doen worden. Maar zoolang dit groote gebaar,
wat nochtans in harmonie zou zijn met Mengelberg's verschijning, uitblijft, zullen
wij hem moeten bestrijden, omdat er hoogere belangen bestaan in de muziek, dan
fraaie uitvoeringen van eene ouverture, van een piano-concert, van eene symphonie.
De noodzakelijke hervormingen zijn hier dikwijls genoeg geformuleerd en bleven
Mengelberg niet onbekend.

Om de praatjes
Men zal er nu wel geen weg meer mee weten.
Dopper schrijft in 't ‘Handelsblad’, dat het hem verbaast, mij met eene symphonie
bij hem te zien komen, terwijl ik geen haar goed aan hem vind,1 de heer Den Hertog,
1

In de ochtendeditie van het Algemeen Handelsblad van 7 december 1918 is onder de titel
‘De symphonie van den kriticus’ het volgende ingezonden stuk van Cornelis Dopper
opgenomen:
De heer Vermeulen schrijft: ‘dat er weinig kans bestond het werk in het Concertgebouw
gespeeld te zien, wanneer mijn (zijn) houding tegenover het Concertgebouw niet veranderde’.
Uwe redactie teekent hier bij aan: ‘Anderzijds is het ook zeer af te keuren, dat de heer Dopper
de kansen van den Componist afhankelijk stelde van diens houding als criticus.’
Ik ontken ten stelligste, dat mijne houding ook maar het geringste is beïnvloed geworden
door de artikelen van den heer Vermeulen.
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die veertien dagen geleden nog meende, dat ik Dopper rijkelijk haatte, plaatst in de
‘Amsterdammer’ van deze week knipsels uit z.g. goede recensies, welke ik Dopper
gaf.
Dit is eene lang niet te versmaden geestigheid van den heer Den Hertog, en op die
manier kan hij ook bewijzen, dat ik anti-Fransch ben. In 1910 begon ik mijne
campagne voor Fransche muziek (hoewel mijne tegenstanders en pas nog het ‘Hbld.’
smalen, dat al mijn bewonderingen een politieke reden hebben) en ondanks die
campagne is er veel Fransche muziek, welke ik voor middelmatig en leelijk houd.
Op die manier kan de heer Den Hertog voorts bewijzen, dat ik pro-Duitsch ben. Want
er is veel Duitsche muziek, die ik hartgrondig vereer. En zoo kan hij bewijzen, dat
ik contra-Mahler, contra-Bruckner, ja zelfs contra-Debussy ben, contra Beethoven,
contra Berlioz, contra Palestrina, etc. etc. Gelijk hij nu toont, natuurlijk
toespelenderwijs, dat ik mijne pro-Dopper-neigingen heb.
Dat ik Dopper dus niet door dik-en-dun verfoeilijk vond, gelijk ik Mengelberg
niet door dik-en-dun voor een God in 't diepst van mijn gedachten heb gehouden.
Dat ik dus niet meedoe aan de onbestaanbare muzikale dogmatiek; welke in een
reputatie alles voetstoots aanbidt of verwerpt, (een geestesgesteldheid, welke in de
beeldende kunsten, in de schilderkunst, in de architectuur, in de letteren voor de
ergste bekrompenheid zou gelden); dat ik in dit land van het vrije onderzoek mij het
vrije onderzoek opeisch, dat ik aan de gecopieerde pauselijke onfeilbaarheid, gelijk
Mengelberg die aan het Concertgebouw heeft ingevoerd, niet wensch mee te doen.
Het zou me niet de minste moeite kosten om hier nog een belangrijk aantal
pro-Dopper-uitlatingen van mij-zelf af te drukken (geschreven vóór de symphonie
en na de symphonie), maar wat zou dit de eenmaal verkeerd ingestelde ooren van
den heer Den Hertog baten? Wat ik ten goede en wat ik ten kwade van Dopper
schreef, zal hij naar behoefte der omstandigheden blijven uitleggen. Wat moet het
dezen man een raadsel schijnen, vooral in verband met ‘de symphonie’, dat ik
anderhalf jaar geleden Dopper's Amsterdamsche nog waardeerde, dat ik Mengelberg
blijf hoogschatten als dirigent en daarvan steeds getuig wanneer er aanleiding bestaat!
Wat moet het dezen man een raadsel schijnen, wanneer ik verklaar, dat ik in mijn
binnenste héél onverschillig sta tegenover eene uitvoering van die nooit door mij ter
sprake gebrachte symphonie, omdat ik de overtuiging heb, dat, wanneer het werk nu
goed is, het over vijf en twintig, vijftig jaar ook goed zal zijn, dat, wanneer het nu
slecht is, géén uitvoering het goed zal kunnen maken, en vooral omdat ik deze
overtuiging heb: dat hoogere machten over ons beschikken dan Mengelberg en het
Concertgebouw. Wat moet het den heer Den Hertog een raadsel schijnen, wanneer
ik hem zeg, dat ik na elk werk, dat ik schrijf, voor dezen twijfel sta: of ik er op mag
vertrouwen, dat de eenmaal uitgezonden trillingen hun weg zullen vinden, gelijk
melodieën op Delphische marmers, gelijk dooden-spreuken in de Egyptische graven
na duizenden jaren duisternis, voor ons bewustzijn gebracht worden door de
Op het verzoek van den heer V. om zijne Symphonie onder m i j n leiding in het
Concertgebouw uit te voeren, heb ik, na, eenige opmerkingen over technisch-onmogelijk uit
te voeren instrumentaal-effecten, het volgende gezegd:
dat het mij ten zeerste verwonderde, dat de heer V. met een dergelijk verzoek tot mij kwam,
gezien zijne heftige uitingen over mij als d i r i g e n t , en verwees hem naar den heer
Mengelberg. – Het antwoord van Vermeulen hierop laat ik achterwege. Ik hoop, dat hij het
zich nog herinnert. Met den meesten nadruk wensch ik te herhalen, dat over zijne houding
tegenover het Concertgebouw in dit verband, geen woord is gesproken.
Met dank voor de verleende plaatsruimte,
Hoogachtend,
CORNELIS DOPPER
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houweelen der delvers, en zingen voor ons, mag ik er dus op betrouwen, dat alles
zijn bestemming vindt, òf, is het mijn plicht tot de bestemming ook met mijn
menschelijke klachten bij te dragen? En nooit zal de heer Den Hertog mij begrijpen,
wanneer ik zeg, dat iets klinken kan zonder ooit geklonken te hebben, zonder ooit
gezien te zijn, zonder ooit gedrukt te worden, dat eene melodie, een schrift, een beeld
hun invloeden kunnen uitzenden naar wezens, die het bestaan van melodie, schrift
of beeld niet eens vermoeden.
De uitvoering der symphonie heeft den heer Den Hertog meer geïntrigeerd dan
mij. Hij vraagt, waarom Richard Heuckeroth (‘die mij welgezind is’) mijne symphonie
niet speelt. Ik weet niet of dit den heer Den Hertog raakt, maar ik kan hem antwoorden
dat Richard Heuckeroth de symphonie zou spelen, wanneer zijn orchest uitgebreid
genoeg was, en wie weet, misschien nog wel speelt. De heer Den Hertog vraagt,
waarom ik volkomen genegeerd heb, hoe hij citeerde uit de verhalen, dat de
Symphonie ‘ter beoordeeling (was) aangeboden aan den vereerden Diepenbrock’,
en dat deze ‘de partituur onbeoordeeld (had) teruggegeven na een verblijf ten zijnent
van drie maanden.’ Wel – dat is bijna de complete waarheid. Diepenbrock heeft mij
het werk onbeoordeeld teruggegeven op een paar korte notities na, die mij van geen
nut waren. En dacht de heer Den Hertog, dat ik een werk soms niet zou handhaven,
ook al keurde Diepenbrock het af? Dacht hij, dat Diepenbrocks negatieve meening,
waarvan ik nog steeds niets weet, mijn vereering voor Diepenbrock ook maar 't
minste afbreuk zou doen? Neen. Men heeft van de Nederlandsche muziek een
klein-dorpsch kinderschooltje gemaakt, doch ook daaraan wensch ik niet mee te
helpen.
De heer Den Hertog weet, dat ik voor tientallen binnen- en buitenlandsche talenten
hier in de bres ben gesprongen. Al herinnerde hij zich enkel Diepenbrock en Jan
Ingenhoven, dan zou hem dit, zoo hij een fatsoenlijk man was, moeten weerhouden
om nota te nemen van de praatjes, die zeggen, dat ik voor-mij-zelf schrijf, wanneer
ik meen, dat naast Dopper ‘elk ander talent belemmerd en verhinderd wordt, te
gedijen, gelijk het zou kunnen’, waarbij hij zelf moet aanteekenen: ‘Niemand beweert,
dat zijn motieven onzuiver zijn, doch d e s t e r k e s c h i j n , die is er.’ Wanneer een
criticus, en een fatsoenlijk mensch, nota neemt van kwade praatjes, dan doet hij dat
niet om ze te vermelden, te verbreiden, maar om ze te controleeren. Doch de heer
Den Hertog (verkeerd ingesteld en perfide) probeert in deze richting zelfs niet de
flauwste poging.
Met al zijn ‘praatjes’ heeft hij n i e t s , absoluut niets tegen mij kunnen bewijzen
en ik blijf zijn gedrag verachtelijk vinden.
Het eenige, waarin hij slaagde als dienst-man van het Concertgebouw is de aandacht
af te leiden van de kern der zaak:
Deze blijft Mengelberg, die ondanks al zijn talent onze muziek in doode banen
leidt.
MATTHIJS VERMEULEN

Het nieuwe Nederland [Pijper, Voormolen, Van den Sigtenhorst
Meyer en Daniël Ruyneman]
Zonder tegenstand, in een toon van gematigde onverschilligheid, met tegenspoed,
die een der belangrijkste werken, (de sonate voor fluit en harp van Sem Dresden)
deed vervallen, omdat de solist Klasen niet vrij kon krijgen van Mengelberg, zonder
spanningen, zonder de minste atmosferische gelatenheid (met veel minder
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enthousiasme dan in Den Haag) zette de ‘Vereeniging tot Ontwikkeling der moderne
scheppende Toonkunst’ haar leven in te Amsterdam. En daar ik geen enkelen kreet
hoorde eener nieuwe geboorte, noch uit de werkelijke, noch uit de gedroomde wereld,
viel het mij zeer moeilijk te bezinnen, dat hier iets nieuws geboren werd.
Door het ontbreken der Sonate van Dresden sloegen de verhoudingen ook te
duidelijk over naar den kant der niet-modernen. Want Pijpers sonatine (nu gespeeld
door den auteur zelf) toont wel een aantal afwijkingen van de conservatieve techniek,
maar haar wezen, haar ziel wijst geen verband aan met dezen tijd, noch met de
toekomst. Ik zou ze op z'n laatst dateeren 1900, sommige fragmenten zelfs 1880.
Eén prélude van Debussy slaat het heele werk dood, één gedachte aan de meesters
ontrooft het alle illusie, allen waan. Niet omdat Pijper, die speelde in rustige en
mooi-mijmerende, natuurlijk ademende cadanzen van zang en toe-zang, de expressies
zuiver evenredigde en zin gaf, geen talent zou hebben. Pijper heeft wonderbaarlijk
veel talent. Maar de dichter, de droomer, de schepper, de kunstenaar in hem zijn nog
niet ontwaakt, zijn hart is nog niet ontwaakt, en wat hij op 't oogenblik schrijft als
ènkel-musicus, is niets dan ijdel spel zonder achtergronden, zonder vergezichten.
Hetzelfde ondervond ik van Voormolen's cello-sonate. Technisch zou ik het werk
willen dateeren 1875, een paar assonanties van lateren dag voorbehoudend. Psychisch
kreeg deze compositie nog geen bepaalde trekken, in ieder geval geen contouren van
Voormolen. Droom en gratie en melancholie en uitbundigheid dragen hier niet sterk
genoeg, vervluchtigen onmiddellijk in waardeloos aanwuivende bekoorlijkheden, ik
zou zeggen charme als dit niet een te tooverkrachtig woord was. Waarom heeft ook
déze jonge, buitengewoon begaafde kunstenaar zoo weinig neiging tot vollere en
vervoerender concepties, waarom peilt ook hij het leven, zijne vreugden of zijne
wonden, of wat hij wil, zoo haastig en oppervlakkig?
De reeks voortzettend der ontoereikenden kom ik tot B. v.d. Sigtenhorst Meyer
met zijne vage elegieën, zijne gemakkelijke ontroeringen, zijn gebrek aan nerf, zijne
over het algemeen verweekelijkte intonaties en zijne te weinig genuanceerde kunst.
Tot Henri Zagwijn, een hard werker, een oprecht mensch, een open gemoed, maar
steeds worstelend met het verleden en nooit geheel ontkomend aan den dwang van
verouderde bevindingen.
Daar restte dus niemand dan Daniël Ruyneman. Er zijn weinig componisten
tegenover wie ik zoo onwaardeerend gestaan heb als tegenover het geheele oeuvre
van Ruyneman tot zijne Chineesche Liederen verschenen. Al het vorige leek mij
serieuse of onserieuse echo uit alle mogelijke gedachtewerelden, onberaden
eclecticisme, dat niet eens getourmenteerd klonk en dus niet eens boeiend. Bij zijn
Chineesche Liederen stond hij op een keerpunt en trof met ‘De Roep’ en met de
Hiërogliefen den goeden weg. Dat hij gisteren niet fascineerde, niet overstelpte, lag
aan de uitvoering. In ‘De Roep’ viel van Kempen's tenor totaal uit het ensemble. In
de Hiërogliefen ontbrak de rust, het evenwicht en ik geloof zelfs, dat vele noten,
rythmen, timbre's verongelukten. Ik zeg dit echter met reserve, daar ik de partituur
niet ken en men deze opgeloste muziek bij een paar maal hooren niet letterlijk in het
hoofd krijgt.
‘De Roep’, gezang op klinkers en medeklinkers, is een meesterstuk van wijde en
visionaire suggesties. Het zou een ideaal stemmingstuk zijn voor een ballet, voor
een opera, waar het in een verliefde avond-zwoelte verre en onherkenbare
menschen-geruchten zou kunnen beelden, geruchten in den zomeravond met al het
demonische der onverstaanbaarheid, zwaar van vele verlangens, warm van
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bewogenheden, ver aandeinend naar de eenzaamheid en de hooge, schemerende
lucht.
Ik houd ook de Hiërogliefen voor een meesterstuk, hoewel met eenige bedenking.
Ik dateer het zonder aarzelen, en van een Europeeschen gezichtshoek, 1918. Het is
volmaakt van dezen tijd. De auteur heeft zich harmonisch en constructief bevrijd
van alle achterlijke conservatieve elementen en baseerde zijne muziek op niets dan
de uitdrukking en intuïtieve ontvankelijkheden. Hij heeft teekening en lineatuur zoo
zorgvuldig doenlijk vermeden. De evocaties rijzen op uit de diepste diepten van den
geest. Maar in het constructieve procédé, dat hij tegenover de gebruikelijke schema's
moest stellen, slaagde Ruyneman het minst. Als ik een plastisch beeld moest geven
van zijne Hiërogliefen zou ik ze willen voorstellen als een groot op-en-afgaand
arpeggio, onderverdeeld in een aantal kleine arpeggio's; eene serie driehoeken welvend
om een half-cirkel. Dit lijkt mij òf te primitief, òf niet primitief genoeg en ik vond
er nog te veel (of nog te weinig) gestalte.
Doch al het materiaal, dat Ruyneman noodig heeft voor het scheppen van volledig
gedragen meesterwerken, bezieldheid, fantasie, durf, kennis en zelf-besef is in deze
Hiërogliefen aanwezig. Hij verwierf zich eene wereld, waarin hij als een god kan
bouwen.
Het is overbodig te zeggen, dat ik Ruyneman geluk wensch met deze bevrijding
en overbodig te verzekeren, dat ik nieuwsgierig ben naar zijn komend werk. Men
ziet gaarne overvloed, maar al had de Vereeniging niets voor den dag gebracht dan
deze revelatie van eene persoonlijkheid, dan zou men haar dankbaar moeten gedenken.
Zij verdient dus steun en voorspoed.
Wat Dresden betreft, hoop ik, dat hij zijne sonate zet op het programma van het
volgend concert.

Stephan Partos (Concertgebouw) [Solist in Vioolconcert van Viotti
en Lalo's Symphonie espagnole]
Een menschenmassa, die in alle beschikbare hoeken van het Concertgebouw
samenpakte, heeft den knaap Partos uitzinnig geadoreerd. Mengelberg, verwend met
applausen en kenner, moet in zijn binnenste hebben nagedacht, dat hem, den grooten
mystagoog, zoo'n jubel nog niet overkwam. Wat zegt nu de ‘bond van
regeeringsgetrouwen’, gelijk Mengelberg's aanhangers Vrijdag heetten in de ‘N.R.Ct.’,
wat denken de ‘gouvernementeelen’, gelijk 't ‘Vaderland’ ze liet noemen, van die
ratelende frenesieën, van al de smachtend geëxtasieerden, die handen-dreunden naar
den jongen god? Zouden ze philosophisch zijn geworden, mèt Mengelberg, zouden
ze een beetje wijs zijn gaan nadenken, dat roem (en demonstraties) niet heelemaal
gratis worden weggeschonken, maar toch te geef zijn als waterleidingwater? Ik heb
den kleinen wonder-dirigent Willy Ferrero, die van den laatsten Czaar der Russen
een gouden horloge en een muziek-speeldoos kreeg (met inscriptie!), eenmaal
vergeleken met Willem Mengelberg en hem gevraagd of hij soms snakt naar die eer
en die onderscheidingen. Ik zou hem nu willen vragen, of de verovering van zulke
hagelende enthousiasmen hem veel waard is, en verder wat ze bewijzen, vooral
wanneer ze met mislukte bloemenstrooisters in elkaar gezet worden. Bewijzen ze
meer dan dat de leider onzer muziek deze muziek nog niet zoo heel ver af bracht van
het circus?
Alles scheen te gaan volgens een rite en ik dacht aan Helegabalus te Emessa; aan
de momenten, waarop jonge keizertjes uitgeroepen worden door Praetorianen.
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Couperus heeft ons meer dan tien jaren gecultiveerd voor de graties van den epheeb
en zoo kon men hem hemelsch vieren toen de epheeb verscheen en gezongen had
en heiliger gezongen had op zijne Italiaansche viool. Iedereen was zielssidderend
bewogen en waarom niet? Een circus, en de minste degenslikker in dat circus, getuigt
van der menschen onverzadelijken dorst naar het bovennatuurlijke, naar het wonder.
Rond dat priestertje van de viool, rond dezen kleinen Spaansch gekleeden magiër,
die argeloos, stug, virtuoos en een beetje jongensachtig primitief, soms wat houterig
het verliefde instrument liet opzuchten, zoo verbijsterend onzienlijk, zoo onnoembaar
teeder opwiekend, zoo donzig, zoo volmaakt immaterieel als men nooit hoorde, rond
dit droomertje met het edele, zangerige gelaat, droomde ieder zich zijn wonder. Dat
wonder zal wel geweest zijn gelijk het alle eeuwen was: bij de eene
jeugd-verheerlijking, bij de andere kind-verlangen, bij een derde mystiek
onsterfelijkheids-bewustzijn, bij een volgende liefde voor schoonheid, of drang naar
het herboren licht, nu alles zoo donker is, of een vaag feest van Adonis, verborgen
achter simpele, moederlijke fantasieën.
En nu gezegd is hoe gelukzalig alles was, mag ook vermeld worden hoe aardsch
alles toeging. Ik heb den knaap Partos bewonderd, maar zou het niet veel
‘wonderbaarlijker’ hebben geleken als daar een man van tachtig jaren had staan
spelen met zóóveel techniek en zóóveel lente-warm gevoel? Zou het niet veel
‘wonderbaarlijker’ hebben geleken, als een zeer begaafde jongen, die op zijn zesde
jaar begint te studeeren en leerling wordt van Hubay, op zijn vijftiende niet zoo
voortreffelijk zou spelen als Stephan Partos? Laten wij niet te vermetel overdrijven.
Hij is nog geen meester het meestertje, zoolang er op elk concert, dat hij geeft (in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) een snaar springt en gisteren wéér een. Ook dat
te vermijden is een kunst, want dat ligt niet aan ons ‘vochtig’ land, waar dan nimmer
een violist ongehinderd zou kunnen optreden. Zijn stokvoering, zijn rythmiek blijft
mij onbevredigd laten; daar is Partos' verbeeldingskracht het zwakst en daar zal hij
in de eerste plaats zijn talent moeten verruimen.
Hij speelde het bekende en mooie concert van Viotti en Lalo's Symphonie
espagnole. De begeleiding was superieur en waar Partos pianissimo's tooverde,
wedijverde men in weekheid, vooral het hout, dat mij even subliem scheen als de
viool. Mengelberg dirigeerde een concerto grosso van Vivaldi en Don Juan van
Strauss, die op dit programma zeer stijlloos en bijna onverdraaglijk was ingelascht.
Maar het zou een middag worden van personencultuur en ieder moest zijn deel
hebben.

Bronislaw Huberman [Bach, Beethoven, Schubert en Tschaikowsky]
Elke week hoort men vreemde, legendaire, mythische dingen op de viool, en men
went aan het fantasma; doch na zoo'n Tschaikowsky-concert, op zulke
toovenaars-wijze gespeeld als gisteravond door Bronislaw Huberman, zou men het
instrument met de nieuwsgierigheid van een wilde even in de hand willen houden
en willen aankijken, om voor de nuchtere realiteit der vier snaren te staan en voor
hare drie quinten, en om te weten, welke ongelooflijk expansieve demon daar in den
oertijd van duizend-en-één-nacht door een necromant gevangen werd gezet tusschen
twee planken beschotjes. Werkelijk, ik fantaseer niet. Het is zoo phenomenaal en
zoo verbazingwekkend, wat Huberman deed in dit concert, het stond zoo ver boven
alle waarschijnlijkheden, dat men opeens tegenover den elementalen kern kwam der
vier snaren en drie quinten, welke zulk een ongehoord visionaire diepte hebben, en
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zulk een ongehoord simpele formule beteekenen, tegelijk heelal en tegelijk atoom
zijn. Dan overvaart ons als een huivering tot welke roekelooze hoogte de Westersche
beschaving gestegen is. Dan voelt men soms den virtuoos als epischen heros, die het
fatum tart. Dan ziet men even, geloof ik, dat de ‘harmonie der sferen’ van
menschelijk-goddelijke vinding is en een zinrijke bereikbare waarheid uitspreekt.
Na de zangen, de intellectueele acrobatismen, de begoochelingen, de verbijsterende
illuminaties, de miniatuur-sterrendansen, en ik weet niet hoe ze te noemen, de
verblindingen van Tschaikowsky's concert, kan ik niet meer denken aan Schubert's
fantasie, Bach's suite, Beethovens twee romances, niet omdat de muziek daar geringer
was, maar omdat ze voor Huberman niets dan praeludia beduidde, de heele reeks,
tot zijn hoogsten trap.
En wéér woonde men ovaties bij en magnificats van alle soorten en eindelooze
verheerlijkingen van enthousiasme.

Elly Ney [Brahms, op. 4 en op. 10, Beethoven, op. 110]
De bacchantische bezetenheid, die opvoer uit het eerste deel van Brahms' sonate
opus 2, bleef het hoogst bereikbare, dat Elly Ney gisteravond kon geven. Zij
doorstormde de piano met kreunende accoorden, met heilsnakkend afgebeden
melodieën, met steigerende orkanen van klank in altijd olympisch balanceerend
rhythme en regenbogig evenwicht. Zij torste heel de angstwekkende klacht, hief ze
in de hemelen harer ziel en zong ze en jammerde ze. Dat was romantisch grootsch
als de geschiedenis van een gebonden Prometheus met zijne zwart-bewolkte accenten.
Maar op de inleiding van dit drama hadden ik weet niet welke peripetieën moeten
volgen en de jonge Brahms verviel onmiddellijk na dit eerste reusachtig opgezette
deel in de conventies der sonate en het aandoenlijkste tot waar hij dan nog stijgt
zware zephyrende geruchten, hoorntonen, omzweefd van hooge en lage altijd
zephyrende trillers en later nieuwe stormen, welke men niet meer begrijpt.
Na het eerste deel scheen er ook in de suggestieve machten van Elly Ney een
storing gekomen te zijn en de groote bezieling hervatte zij slechts van tijd tot tijd.
Ik kan niet raden wat het was, vermoeienis of gemis aan contact, of psychische
inzinking of innerlijke verlatenheid. Doch Brahms' vier balladen (opus 10) uitgezonderd de thema-reprise der eerste, wegsnikkend in een week-zilverige, droeve
mijmering - al de vier balladen bleven levenloos en misten allen ossiaanschen toon.
En het viel mij tegen, hoe Elly Ney, met haar steeds gehoorzame techniek, in
Beethoven's 110 bij een der zangerigste melodieën van alle eeuwen, de
linkerhand-begeleiding zoo ongevoelig kon veronachtzamen - en zonder wroeging!
hoe zij in de fuga alleen dynamische schakeeringen vond, en verder niets; hoe zij
rondom de Appassionata weinig atmosferischen geest weefde, alleen droge colorieten
zocht, schaarsch zong en essentieele noten (die, waar de ziel even huivert) slordig
voorbijging. Dat viel tegen en de Appassionata roerde niet, al eindigde ze met bonkend
geweld en naroffelende snaren.
Maar één onderdeel was voortdurend bewonderenswaardig: de techniek, en een
ander hypnotiseerde bij vlagen: de driedubbele fortissimi. Dan gilt het instrument,
schreeuwt heesch als een gekweld beest, er spoken furies en even schouwt men Elly
Ney als een andere Kundry.

De zaak Mengelberg – Het conflict – Grieven tegen den leider

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Met behartigenswaardige objectiviteit behandelt Willem Landré in de 'N. R. Ct.' van
15 dezer ‘De zaak Vermeulen-Dopper’, in De Vereenigde Tijdschriften Caecilia en
het Muziek-college het ‘Oproer in het Amsterdamsche Muziekleven’ en de uitvloeisels
daarvan. Hij kwam tot de conclusie, dat het recht in zake de symphonie aan in m i j n
kant is, dat ik me als criticus echter door ‘wraakzucht’ tot een felheid tegen
Mengelberg en Dopper liet meesleepen, welke niet toelaatbaar was.
Met dezelfde objectiviteit stel ik mij voor, den heer Landré een aantal vragen te
doen naar aanleiding van het wijdvertakte Mengelberg-conflict.

De misstanden
Is het waar of niet, dat door Mengelbergs honorarium de exploitatie van het
Concertgebouw buitengewoon gebukt gaat?
Is het waar of niet, dat het orchest, om de exorbitante uitgaven te dekken
(hoofdzakelijk Mengelberg-uitgaven) elken winter uitputtende reizen moet doen
door de provincie om concerten te geven, op welker recette Mengelberg nog een
extra-tax legt?
Is het waar of niet, dat het onweersprekelijke feit van Mengelbergs hooge honoraria
n i e t d o o r m i j de wereld in werd gezonden, maar door Het Bestuur zelf van het
Concertgebouw, in de tijden, dat de ‘tekorten’ nog aangevuld werden uit
bedel-circulaires?
Is het waar of niet, dat alléén Mengelberg profiteert en kapitaliseert van de
reusachtige sommen, welke Het Concertgebouw int en uitgeeft, terwijl het orchest
voor zijne glorie moet slaven op bittere, zeer ontoereikende salarissen?
Is het waar of niet, dat Mengelberg in normale tijden hier een paar uren vóór het
concert uit den trein stapt, de laatste hand legt aan werken, die door de onderdirigenten
zijn ingestudeerd. het applaus (etc.) incasseert en naar elders vertrekt om daar
hetzelfde te doen?
Is het waar of niet, dat Mengelberg steeds vertoevend in treinen of op booten
absoluut geen tijd vindt om genoeg nieuwe werken in te studeeren als volgens de
bescheidenste opvattingen noodzakelijk geacht moet worden voor muzikalen bloei
en iederen winter doorkwakkelt op steeds dezelfde repertoire-stukken?
Is het waar of niet, dat Mengelberg geen tijd vindend om partijen in te studeeren
met nieuwe zangeressen en zangers, drie à vier satellieten aan zich bond als solisten
en zoodoende de carrière breekt of tegenhoudt van tientallen jonge en begaafde
kunstenaars?
Is het waar of niet, dat Mengelberg het bewonderenswaardigste koor der wereld
(Toonkunst) braak laat liggen en het Toonkunst-repertoire tot eenzelfden circulus
vitiosus gedwongen heeft als het Concertgebouw?
Is het waar of niet, dat Mengelberg, zelf reizende, zijn onderdirigenten op rantsoen
stelde, hun verbood belangrijke programma's samen te stellen en ons wekenlang voor
concerten plaatste van eene onduldbare verveling?
Is het waar of niet, dat Mengelberg door de hardnekkig volgehouden keuze van
onbelangrijke plaatsvervangers, v o o r a l ' t v o r i g j a a r , een opeenhooping van
ergernis heeft doen ontstaan, welke vreedzame, lankmoedige wegen afsneed?
Is het waar of niet, dat al de genoegens, welke het Concertgebouw verschaft in
eene onmogelijke, belachelijke verhouding ten goede komen aan één maatschappelijke
groep van Amsterdamsche inwoners, en dat men beter deed den anderen
verwaarloosden (volks)groepen de schoonheid te schenken, waarop zij aanspraken
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hebben, dan in Den Haag te gaan concurreeren met het Residentie-orchest, in Utrecht
met het Utrechtsch, in Arnhem met de A.0.V. en deze orchesten (altijd met
Mengelbergs machinaal repertoire) het bestaan te bemoeilijken?

Ja of neen?
Heb ik Mengelberg niet onophoudelijk bewonderd als dirigent, heb ik ooit gezwegen
als ik bewonderen moest? Heb ik niet herhaaldelijk, steeds verzoeningsgezind, steeds
den meester erkennend (men zie het feuilleton van 10 Nov. 1916) pogingen gedaan,
om Mengelberg te overreden, dat hij zijne onverdedigbare en dood-loopende houding
zou laten varen en hem gesmeekt, dat hij zich weder aan het hoofd zou plaatsen der
levende muziek?
En is het waar of niet, dat alle aanmerkingen, die ik maak, en herhaal, reeds jaren,
op het Mengelberg-beleid, slechts kunnen strekken tot bevordering, nimmer ten
nadeele, van onze Nederlandsche kunst?

Mengelbergs helpers
Is het waar of niet, dat ik al deze grieven steeds in den treure heb moeten uiten, zonder
tegenspraak der betrokkenen, zonder den minsten steun van mijne collega's, wien
deze dingen toch ook ter harte moesten gaan, doch van wie het meerendeel nooit iets
zinrijkers wist te doen dan mij te verklaren voor een min of meer onbetrouwbaren
moeial en voor de rest wat neutraal te blijven? Waarom brengen deze collega's, die
Mengelbergs beheer willen verdedigen, geen argumenten, die ik kan toetsen? Waarom
moet eene figuur als Mengelberg verdedigd worden door pogingen om den aanklager
onschadelijk te maken met kwaden laster? Waarom begrijpt men niet, dat, al had
iemand zoovele symphonieën in portefeuille als hier grieven opgesomd worden tegen
een egocentrisch dirigenten-bewind, geen honderd symphonieën de gegrondheid
dezer grieven kunnen wegnemen?
Op 25 Sept. 1916 publiceerde ik een artikel, waarin Mengelberg werd aangemaand
méér nota te nemen van de Fransche muziek, wilde hij me niet dwingen hem
onmogelijk te maken in de geallieerde landen. (De symphonie was toen nog in zijne
handen.) 17 April 1916 schreef ik op het thema ‘hij staat stil’ met warme bewondering
een mijner tallooze uitnoodigingen om zijne gaven van ontdekker en profeet te
herwinnen. 17 Sept. 1915 (toen hij de symphonie nog zien moest), 24 Dec. 1915
(toen hij ze had) heb ik alle bedenkingen, welke zijne zakenleiding inboezemde, met
niet meer of minder bitterheid ontvouwd dan 23 Jan. 1915 in de ‘N. Amsterdammer’,
3 en 12 Dec. 1917, 21 en 28 Jan., 4 en 15 Maart 1918 in ‘De Telegraaf’.
Als de heer Landré vindt, dat er een ‘woeste felheid’ in mijn schrijven is gekomen,
‘die uit critische gezindheid alléén niet te verklaren valt’, laat hij dat dan bewijzen.
Wanneer ik ‘anders’ ben gaan schrijven, laat hij het aantoonen. Als hij vindt, dat ik
mij ‘te schamen’ heb, laat hij zeggen waarom. Ik heb recht op die bewijzen.
Als de heer Landré vindt, dat men kan misdrijven door t e v é é l te critiseeren (en
dit te véél toeschrijft aan onoirbare drijfveeren), vindt hij dan ook, dat men t e
w e i n i g kan critiseeren? Wat zou hij zeggen, wat zou iedereen zeggen, wanneer ik
mijn collega's, die t e w e i n i g critiseerden, verdacht van corrupte laksheden en
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beweegredenen, welke 't licht niet mogen zien? Het zou niet fair zijn, ik zal het niet
doen, slechte voorbeelden wensch ik niet na te volgen.

Verantwoording
En verder het Geval-Dopper. Willem Landré, die mij als componist wil sauveeren
en mij als criticus aanrandt (moge het geen tactiek zijn), meent, dat de heer Den
Hertog in het laatste nummer van ‘De Amsterdammer’ bewijzen aanvoert, welke
t e g e n mij pleiten, meent, dat ik ter verantwoording geroepen moet worden. Goed.
Ik sta voor ieder ter verantwoording, maar vraag dan niet alleen
tegen-mij-pleitende-bewijzen, doch ook eene uitspraak, rondweg en oprecht.
De heer Den Hertog citeerde, zonder data te vermelden, een paar mijner critieken
pro-Dopper. Eéne ervan verscheen in ‘De Amsterdammer’ van 28 April 1912. Toen
was er bij mij nog geen gedachte aan symphonieën. Prachtig. Maar de heer Den
Hertog had een veel duidelijker critiek kunnen citeeren uit ‘De Amsterdammer’ van
17 Mei 1914, eene breedvoerige en complete Dopper-analyse, toen de symphonie
er bijna wèl was. Ik waarschuwde Dopper toen reeds voor topzwaarheid, wat hem
‘voor 9/10 der verrukkelijke muziek ontoegankelijk maakte’. Zou Willem Landré
mij duidelijk willen maken, wat dat t e g e n mij bewijst?
Eénmaal in mijn leven schreef ik een p r i n c i p i e e l e beschouwing over het geval
Dopper, welke verscheen op 15 Jan. 1917 in ‘De Telegraaf’. Ik heb in dat stuk mijn
standpunt jegens den dirigent voor-goed en duidelijk vastgesteld, daar ik bijna
regelmatig schriftelijke en mondelinge verzoeken kreeg om betreffende Dopper 't
publiek niets van de volle waarheid te verzwijgen. Ik heb toen geschreven, dat het
mij onmogelijk was Dopper bij elk concert op den naad te critiseeren, omdat ik
Dopper dan bij elk concert zou moeten beleedigen. Maar altijd wanneer Dopper iets
deed waarbij ik goeds kon hopen (als hij Mahler, Debussy, Franck of Berlioz op
zijne programma's nam), heb ik hem aangemoedigd en steek dat niet onder stoelen
en banken.

De opgedrongen Dopper
Tegenover zijne composities stond ik s t e e d s e n b i j n a o n v e r a n d e r l i j k
afwerend, te beginnen in ‘De Amsterdammer’ van 25 Dec. 1910 naar aanleiding van
het concert voor trompet en pauken. Ik zou sindsdien lange series van data kunnen
verschaffen. Slechts voor de Amsterdamsche symphonie voelde ik sympathieën en
heb die nog met warmte uitgesproken op 25 Febr. 1916, toen ik, volgens de insinuaties
van den heer Den Hertog, redenen had om Dopper te haten en te achtervolgen. Dat
ik Doppers Epische Symphonie, zijn twee Päans, zijn Allegretto Comodo, zijn Suite
van Kinderdansen, zijn Wilgen, zijn Boeven, zijn Zuiderzee-symphonie, al zijn
oppervlakkige, grove werk, waarmee men ons de laatste twee jaren in het
Concertgebouw overstelpt heeft, niet meer kon verdragen bij zulke ontstellende
hoeveelheden, bedenkend, dat Ingenhoven b.v. nooit, Diepenbrock ééns of hoogstens
twee-maal per seizoen, en de heele rest der Nederlandsche muziek einde-seizoen (of
zomerconcerten) werd samengepakt op een armzaligen hoop, bedenkend, dat Dopper
een percentage uitvoeringen kreeg en nam, even belangrijk als de grootste meesters,
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en ziende, dat zijn usurpaties steeds driester werden, terwijl niemand een open woord
durfde spreken, dat alles verduidelijkt, hoe onwaarschijnlijk wij op de proef werden
gesteld, hoeveel geduld wij hadden, en dat géén aanval, hoe fel ook, onverdiend of
voorbarig kan worden geacht.
Zou iemand overigens mij kunnen zeggen, waarin Dopper mij persoonlijk kwalijk
behandelde en mijn persoonlijken haat zou verdiend hebben?
Ik heb hem als vakman (Dopper is een oppervlakkige geest, maar vak-kennis zal
ik hem nooit afstrijden) mijne symphonie ter beoordeeling gegeven. Hij schreef mij
daarover een waardeerend briefje. Hij bood mij zijn bemiddeling aan bij Mengelberg.
Ik heb die geweigerd, zeggend, dat ik niet gewoon was iemands bemiddelingen aan
te nemen. Hij heeft mij gezegd (ik handhaaf dit), dat mijn houding tegenover het
Concertgebouw mij weinig kans liet. Ik heb hem toen geantwoord, dat ik genoeg
vertrouwen in Mengelberg had om hem het werk voor te leggen. Ik heb Mengelberg
onmiddellijk daarna de bekrompen inzichten van Dopper per brief, waarvan ik copie
bezit (10 Oct. 1915) medegedeeld en ondervond van Mengelberg, die mij 17 Oct.
1915 eigenhandig antwoordde, aanvankelijk de ruimste welwillendheid. Mengelberg
echter, eenerzijds verblind door de hem omringende camerata, anderzijds gedwongen
door den oorlogstoestand, die de verbindingen bemoeilijkte, gedwongen door de
steeds groeiende zwarigheden om zich in Duitschland te handhaven, Mengelberg,
altijd partijdig ingelicht, heeft willens en onwillens gedurende drie winters (1916,
1917, 1918) de gespannen verhoudingen op de spits gedreven, met het gevolg, dat
wij nu te midden van een conflict zitten, dat nog steeds voortduurt.

De toekomst
Het heeft mij onophoudelijk gespeten, dat mijne bedoelingen aangaande de
levensvoorwaarden der muziek niet konden strooken met de bedoelingen van
Mengelberg. Maar zoolang er onweersprekelijke grieven zijn, zoolang die grieven
niet uit den weg worden geruimd, zoolang zal ik Mengelberg blijven bestrijden, al
moesten daardoor alle symphonieën van mij ten gronde gaan. Het lijkt mij van meer
gewicht, dat de toekomstige generatie kan arbeiden in eene gunstige atmosfeer, dan
dat ik zelf gedij op kosten der toekomst.
In zake mijne symphonie verlang ik van niemand inmenging of medelijden, ook
niet van den heer Landré, want het werk blijft eene persoonlijke aangelegenheid. Ik
heb zelf te oordeelen of Mengelberg in dezen fout is en ik ben de eenige, die daartoe
het recht bezit. De heer Landré behoeft dus noch het Res.-Orchest, noch het Utrechtsch
Stedelijk uit te noodigen om mijn werk te spelen. Maar hij moet, mèt mij, zorgen
voor zulke toestanden, dat geen enkel talent gevaar loopt te verongelukken.
De heer Den Hertog trachtte van Dopper hoofdzaak te maken, van Dopper, die
altijd een bijkomstige figuur was en blijven zal, Dopper, die de laatste jaren zijn
beste beentje vóór-zette, om de leider te worden onzer nationale muziek. De heer
Den Hertog heeft sluw gemanoeuvreerd, heeft Dopper rijke diensten bewezen, heeft
de zaak vertroebeld, heeft noodeloos persoonlijke elementen in het debat gesleept
(het zou mij met de brieven, die ik bezit, geen moeite gekost hebben, om reeds in
1915 eene affaire van de symphonie te maken), de heer Den Hertog heeft slechts
aantijgingen geuit, heeft niets bewezen, verzuimt zelfs quasi-bewijzen te dateeren,
grondde zijne verdenkingen op niets dan ‘praatjes’, louter praatjes. Ik heb nogmaals
(hoewel de symphonie-geschiedenis me verveelt) argumenten aangedragen. Laat de
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heer Landré, de eenige collega die wat onpartijdigheid toonde, dan antwoorden op
de vragen die ik hem hier stelde, laat hij mij de bewijzen en bevestigingen geven,
welke ik hem vraag. Beweringen zijn er door mijn tegenstanders nu genoeg verbreid.
MATTHIJS VERMEULEN

[Vioolconcerten van Bach (BWV 1042) en Mendelssohn (solist
Alexander Schmuller), Franck Symphonie o.l.v. Willem Mengelberg]
Na Stephan Partos en na Bronislaw Huberman1) viel het Alexander Schmuller moeilijk
om eigenschappen te vertoonen, waaraan men houvast heeft voor bewonderingen.
Bij de ongerepte, jeugd-warme natuurlijkheid van Partos, bij Huberman's diabolieke
en tyranniseerende overwinningszekerheid vergeleken, maakt Schmuller's voordracht
den indruk van egale, gematigde conservatorium-virtuositeit. Na Partos en Huberman
lijkt Schmuller een violisten-verschijning, die geen contouren genoeg heeft om
gedefinieerd te worden, een voortreffelijk speler met een fraaien maar wat gladden
en te weinig gefantaseerden toon. Ik schreef vroeger reeds, dat zijn Paganini-uiterlijk
niet in harmonie is met zijne min of meer schoolsche en geäpolliniseerde vertolkingen.
Zijn reproductie van het tweede Bach- en het Mendelssohn-concert zouden
ondertusschen zeer verdienstelijk geweest zijn, wanneer hij zich in de snelle deelen
soepeler had kunnen voegen naar Mengelberg's tempo's en intenties, in de allegro's
oneffenheden handiger had kunnen vermijden. Het best was hij in 't Adagio van
Bach, te midden der melodieus verheven stilheid van het orchest, en in Mendelssohn's
Andante.
Mengelberg dirigeerde vier zeer genoeglijke ‘Duitsche dansen’ van Mozart, welke
met een doorzichtiger instrumentatie aan karakter en argeloosheid gewonnen zouden
hebben. Hij eindigde met de symphonie van Franck, waar hij zich groot, meesleepend
en monumentaal uitsprak in de brillante gedeelten, maar in de meditatieve en weeke
passages niet het juiste accent trof. Franck deed me nooit zoo overmatig denken aan
Mendelssohn als gisteren. De uitvoering was bovendien lang niet gedetailleerd
genoeg, hetgeen verholpen kan worden, wanneer Mengelberg aan dit werk ook maar
de helft der intensiteit, de helft van de technische en geestelijke belangstelling wilde
schenken, welke hij verspilt o.a. aan de Vierde van Tschaikowsky. Franck schijnt
mij dit waard te zijn.

[De clarinet-soli van Willem Brohm in Beethovens Vierde symphonie
- Frederic Lamond in Brahms' Tweede pianoconcert]
Als ik in de herinnering zoek naar het ontroerende en het verwonderlijke van dezen
middag, vind ik eigenlijk niets dan de clarinet-soli van Brohm bij het Adagio van
Beethovens Vierde. Ik respecteer dezen kunstenaar vanaf den eersten keer, dat ik
hem hoorde, maar spel van zulk een geheiligde poëzie, klank, waarin zóó het ijlste,
het droomerigste en bezieldste gelegd was, dat uit een clarinet kan opzingen, gaf
Brohm nog niet. En ik dacht, hoe jammer het is, dat zulk een kunstenaar nooit als
solist op 't podium komt, terwijl Debussy's Rhapsodie voor clarinet en orchest voor
't spelen ligt. Dat de andere clarinettist (Swager) dit werk met piano introduceerde
1) Het zal wel zeer velen een raadsel zijn, waarom Huberman niet optreedt in het Concertgebouw.
't Is niet overbodig als men daarover inlichtingen krijgt.
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op de vorige uitvoering van het Concertgebouw-Sextet kan, dunkt mij, voor Brohm,
of iemand anders, geen bezwaar zijn om de Rhapsodie in de groote zaal te brengen.
Met ontelbare, overal onverwachts opglanzende, speelsche zonne-vonkelingen
(vooral in de partijen der houtblazers) is de Vierde door Mengelberg gedirigeerd, in
eene arcadische gelukzaligheid, in lenig en strak rythme, in zomermorgen-jeugd en
pas-ontloken melodieën, welke door alle maten heen aanwezig waren.
Na de pauze speelde Lamond Brahms' tweede piano-concert, waarvan de twee
eerste deelen ondoorworstelbaar zwaar-op-de-hand, de twee laatste hyper-simplistisch
aannemelijk gecomponeerd zijn. Door de combinatie van twee
pathetisch-wetenschappelijke tractaten, 't eerste op een Verdi-motief), een
Beethoveniaansch geïnspireerd, op een haar na gecopieerd Andante, en een
madrigalesk refereinende finale, met vele en zeer bevattelijke, lieve, zangerige
bekoorlijkheden, hangt het stuk natuurlijk ongewoon uit zijn evenwicht.
De muzikale chirurg Billroth, een van Brahms' toegewijdste en fanatiekste
bewonderaars, vond het heele tweede deel onnoodig en men behoeft dus niet te
vragen hoe zij die sceptischer tot Brahms staan dan deze vereerder, denken over dat
onverteerbare, wroetende, wurmende tweede deel. Het wordt hoog tijd, dat men in
de concertzalen den noodigen smaak toont om het onverdraaglijk stuk te coupeeren
en af te schaffen. Bij grootere meesters (Bach b.v.) worden wel minder dringende
coupures gemaakt.
Lamond speelde zeer goed gedisponeerd, met toon-qualiteiten, welke in zijn
psychische gesteldheid opvielen door bescheiden pogingen naar atmosferische
fantasie. Het programma zegt wel, dat Lamond wegens ‘concentratie van zijn
gespannen geest, de gebalde vuist van zijn toornenden wil’, (- hoort, hoort!!! -) ‘heel
de adel van zijn innerlijk kunstenaarschap’ altijd weer in staat gesteld wordt, ‘zijne
hoorders met nieuwen inhoud te verrijken’ (- hoort, hoort! - alsof wij zouden
léég-loopen!), maar Lamond heeft van ons, kleur-virtuosen, scheppers van
perlemoeren tintelingen, van vervloeiende wazigheden, van colorieten, die betooveren,
alleen door er aan te denken (en die wij voor alle gebalde vuisten en toornige willen
der wereld niet ruilen), toch wel een beetje geleerd. Dat bleek, of liever, dat had nog
beter moeten blijken. Het Lamondsch (en anderer) gebonk en gehamer op de lijdzame
piano begint erg prehistorisch aan te doen.
Lamond kreeg veel succes. En ik zou zeer harmonisch kunnen eindigen, als er niet
geprotesteerd moest worden tegen de smakeloosheden, welke de heer Julius Röntgen
Sr. in het programma over Brahms debiteert. Daar wordt voor de zooveelste maal
verteld, dat Brahms, ontstemd over een concert, aan het station zei: ‘Nach Amsterdam
komme ich nur zurück um gut zu essen und zu trinken.’ Als Brahms een zoo kleine
intelligentie of een zoo slecht humeur had om van Amsterdam niets te kunnen
waardeeren dan eten-en-drinken, dan motiveert dit nog niet, dat een andere kleine
intelligentie het oude, flauwe grapje blijft opdiepen en er zichzelf (en Brahms)
levenslang onaesthetisch mee versiert.

Nederlandsche Opera: Faust (Paleis voor Volksvlijt)
De nieuwe regie was van je zuiverste dilettantisme. Een rondboog, welke de heele
tooneelbreedte spande, diende tot Faust's studeerkamer, tot Margaretha's kerker,
beide even groot en ruim als later de markt, de kerk, het
Walpurgisnacht-maan-landschap. Een slechte oude mode tierde aldus verder. Maar
in den ruimen rondboog was Henri Engelen, die, wanneer hij dit leest, woest naar
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zijne schrijfmachine zal grijpen, aan het tooveren gegaan. Er hing een grauw
transparant-doek, dat geen enkele illusie verborg dan vele slordige naden, die bij elk
lichtschijntje van voor en van achter dik afteekenden. De bekende alchimistische
distelleerkolf stond er ondertusschen ook nog (rechts) met het bekende tafeltje (links)
en vormden een ensemble, dat bij vol voetlicht, zeldzaam ontoonbaar was. Ja, wat
is ontoonbaarder dan een reusachtige achtergrond van baal? en wat bleek in het
schrille licht ontoonbaarder dan de gestileerde boog, met zijne spleten en gaten en
schilfers en flarden en gore tinten! Wat bij donker dragelijk was werd in elk vol-licht
prutswerk en bij niet één applausje heeft de machinist der lampen ons deze
ontgoocheling bespaard! Met een heel bijzondere voorkeur denk ik aan de extra-fraaie
huis-dorpels (type grijs-geverfd margarine-kistje), aan het zeer poëtische tuinbankje
uit Margaretha's tuintje, een juweel van rechthoekig-massieve planken, aan de
zeldzaam kostbare kerkbanken, met haar gruwelijk uitzicht van versleten
dorpsschool-ameublement, openlijk gerepareerd met glimmende spijkers, aan het
boerenvenster-groen van het peuterig getimmerde tuintje, met al zijn latten waar
ieder over struikelde, aan de twee poortjes, die voor iedereen te laag waren, aan het
belachelijke bloembedje, aan het breed-gekwaste groene lommer, aan den stichtelijk
rankenden klimop (Oost-Indische kers?), aan het
20.000-mijlen-onder-zee-avonturierende kerkraam, aan het alle fantasie-tartende,
grandiooslijk sliertende ballet-decor met zijn uitwas van maanzieke maan en met
zijn wondersoortige groote-boonen-groeisels. De lichttechnicus, die zelf zijn
schakelaars wel dikwijls te laat, te vroeg, te royaal omzette, heeft vreeselijk wraak
genomen op Engelen's ‘wonderen der natuur’. Daarom schenk ik hem de rest: de
kleuren-mengelingen, welke altijd verkeerd uitvielen, de costuums, welke nog zooveel
merkteekenen droegen van den verleden tijd en waar elk detail nadrukkelijk verzocht,
dat Henri Engelen als jongmaatje in de leer zou gaan bij een onzer Amsterdamsche
tooneelen.
Al de dooreengehaspelde probeersels van een regisseur, die steeds het goede wil,
maar nooit een geheel overziet en beheerscht, raakten op een tweede plan, toen het
ballet een werkelijk onvermoeden en verbazingwekkenden achteruitgang kwam
demonstreeren. Daar zag men eene solo-danseres tot centrale figuur gemaakt, die de
klassieke kunsten der tutu's trachtte te vertegenwoordigen met eene ontoereikendheid
van techniek, als er nog in geen enkel genre gedurfd is. Daar ontstond niet één gebaar
in harmonie met de muziek en niet één gebaar kwam bevredigend op zich zelf, want
de soliste bleek niet geoefend genoeg om den eenvoudigsten stand in den juisten tijd
vol te houden. Dan bezweek er een teen, dan bezweek er een been of een tors. Deze
bedriegelijke parodistisch-klassieke tutu pirouetteerde (op hare manier) te midden
van de onbehoorlijkste Duncaniseerende geeuwende handen-en-armen, te midden
der onnoozelste zwem- en schommel-bewegingen eener groep ongeoefenden, wier
grootste deel bovendien scheen te lijden aan verval van krachten. Het lukte ten minste
niet om een knie even in een rechthoek te zetten of een voet wat kunstmatiger te
strekken dan gewoonlijk. Daaromheen wikkelde zich de faun-geschiedenis af (uit
de dagen van Dankmeyer) tot een niet meer samen-te-vatten, zinneloozen warboel.
Koopman beroemde er zich vroeger wel op, dat hij zelf dat heele toegejuichte ballet
gedresseerd had. De directeur moet maar weer spoedig dit heft in handen nemen……
Bij alle moeite, welke verbruikt was aan deze Faust-hernieuwing bleek het
instrumentale en vocale gedeelte la hoofdzaak ongewijzigd. Dat Moes warm en
lyrisch de titelrol zong, dat Coen Muller als Mephisto maar zoo wat gooide naar de
noten en zich de ergste melodie-verknoeiïngen permitteerde, dat Van der Ploeg (te
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weinig soldaat) niet op z'n best is als Valentijn, dat Helene van Raalte, ondanks hare
bewonderenswaardige stem nooit de goede Margaretha zal zijn (dan zou zij de
gedaanteverwisselings-virtuositeit moeten bezitten van mevr. Royaards of mevr.
Mann), dat Lea Fuldauer, overigens aardig zingend, te veel bij zijne geliefde in 't
niet verzinkt, – dat zijn aanmerkingen, welke van ondergeschikt belang worden,
wanneer men alles bedenkt wat een dirigent bij een nieuwen Faust verfrisschen,
verlevendigen, restaureeren kan in de partituur, in de koren, in het orchest, in de
opvattingen. Doch Albert van Raalte hield zich bij al dat denkbare aan den
dood-gewonen, alledaagschen kapelmeesters-sleur, waaruit elk greintje gloed en
leven geweken was. Dus leek Faust van den muzikalen kant ouwelijker en
hulpbehoevender dan ooit.
Ik heb zelden zoo verlangend de bezielende directie van Richard Heuckeroth
teruggewenscht. Een dirigent die het vereischte temperament heeft voor werken als
Faust (en de vele andere) bezit de Ned. Opera blijkbaar niet, ondanks de tros van
kapelmeesters.

Angèle Simonart [Beethoven op. 110 en op. 111, Debussy]
Wanneer men Angèle Simonart in hare kinderlijke krullende blondheid ziet optreden,
denkt men eerst aan zoo'n tamboerijn-spelenden engel van Fra Angelico, of aan
wolkige metgezellen eener raphaëlitische Caecilia; wanneer men Angèle Simonart
bij geluk hoort aanvangen met fluisterende accoorden, denkt men nog aan de levende
uitbeelding eener ‘Fille aux cheveux de lin’, romantisch droomende spinster; zij
strooit de zachte klanken als bloemen en het geluid heeft onbestemde zwevingen van
herfstdraden. Maar wanneer men Angèle Simonart een kwartier, een half uur, een
uur meemaakt en haar rijp en groen ziet mengelen met een volstrekt stuurlooze
grilligheid, met een volslagen gemis aan critisch bewustzijn, dan blijft er van alle
gewenschte droomen en aureolen niets over dan de eenvoudige, onvervaarde bekwame
en oppervlakkige piano-juffrouw. De superieure piano-juffrouw, die voortdurend de
vrijmoedigheid heeft 't ons voor te stellen, alsof Beethoven in zijn loopjes een paar
noten vergat; die met een enkele handbeweging aan 't eerste deel der as-dur-sonate
(110) aan deze allerheiligste melodie de vervaarlijke banaliteit kan geven eener
inblazing van Köhler, den bekenden piano-Köhler; die de variaties van 111, deze
verheven adoraties van klank, uitbeeldt in een bijna perpetuum mobile
hobbelpaard-rhythme en ze draven doet als dolle, narrige cavalcades.
De superieure piano-juffrouw, die er nooit voor terug-deinst zich te vergissen,
zich impertinente vrijheden te veroorloven in de voordracht, in het pedaal-gebruik,
in het tempo, in den tekst, kortom, de gebreveteerde, puike leerlingen, die, na stapels
van studies doorworsteld te hebben, geen meesterwerk kan aanraken zonder het
radicaal te verknoeien.
Wat Angèle Simonart van Debussy terecht bracht, ging alle perken te buiten en
alle beschrijving te boven. Dat was nog tienmaal slechter dan Beethoven en daar
werd men wezenloos van. Zoo averechts zag men Debussy nog door geen sterveling
vertolkt en het was heel triest te moeten ervaren aan welke hulpelooze ontwrichtingen
kunststukken soms bloot-staan.
Het eenige goede dus, dat ik van Angèle Simonart hoorde, was het milde, vlokkige
geluid, dat zij strooide als bloemen en dat onbestemd zweefde als herfstdraden.
Wanneer de pianiste het ernstig meent met de muziek, moet zij van uit dat accent
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haar stijl en haar persoonlijkheid zeer voorzichtig en zeer consequent gaan opbouwen.
En, op dit na alles, letterlijk alles, herzien, verbeteren, redden.

[Elly Ney
in Mendelssohns Pianoconcert - Debussy, Ibéria]
Een paar zeer onbelangrijke thema's, opgevuld, afgewisseld, verdrongen, verbeuzeld
door verminderde-septiem-accoorden, door dozijnen en grossen
verminderde-septiem-accoorden in den vorm van de banaalste arpeggio's
omhoog-omlaag-omhoog, in den vorm van tremolo's en andere getruqueerde rythmen,
- dat is het piano-concert in g moll, opus 25, van Mendelssohn-Bartholdy, door
Debussy genaamd ‘un notaire élégant et facile’. Een verminderd-septiem-accoord,
krakend of donderend of liefelijk ruischend, naar gelang de te vertolken emotie is
het type-accoord geworden voor de expressionismen der hedendaagsche
bioscoop-pianisten-explicateurs en men zou daaruit mogen concludeeren, dat
Mendelssohn nog wel zéér van dezen tijd is. Men waardeert immers
aanknoopingspunten en zelfs zùlke. Ik vermoed echter, dat velen gisteren den
dramatischen, den lyrischen, den komischen film gemist hebben, want het viel
moeilijk, uiterst moeilijk, om een houvast te krijgen voor 't gemoed, voor den geest,
gedurende een zoo excessief verouderd stuk, dat sinds ettelijke jaren verbannen is
en gespecialiseerd werd voor de provincie, wat zeg ik! voor het platteland. Ik begrijp
dus niet wat Elly Ney bewogen heeft tot een zoo weinig geestige keuze, tot een zoo
hyperconventioneel gebaar. Men is toch niet alleen beroeps-pianist? Ook een beetje
kunstenaar? Men probeert eens iets te ontdekken, desnoods in dit concert van
Mendelssohn? Maar Elly Ney zocht zelfs niet naar een ongekreukt accent, zij gaf 't
niet eens op z'n Zondagsch en 't beetje feestelijkheid, 't klein beetje piano-gejubel,
dat er geborgen ligt in die oude, sinds lang niet opengemaakte partitie, ook maar een
glimpje leven liet zij niet opwellen uit het grootmoederlijke stuk, waaraan zelfs de
romantiek der grootmoeder afwezig was. Het klonk dor, droog, machinaal en lang
niet vlekkeloos, met schrikkelijke vervelingen.
Van Mendelssohn's Midzomernachtsdroom-muziek zegt men alleen nog iets
wanneer het stuk gaat bij Royaards. En muziek, die men éénmaal gehoord heeft van
uit den mystischen afgrond eener orchest-ruimte, in den mystischen afgrond eener
donkere zaal, moet men nooit meer hooren op een dag-licht-podium, ontdaan van
alle Shakesperiaansche toovers en zonder andere verwachtingen dan een
piano-concert. Een Nocturne van Mendelssohn is goed om even te verademen van
Shakespeare's goddelijke phantasieën en er den morgen te zien gloren over den
slapenden elfen-heuvel. Meer kàn zij niet in dezen tijd. Zonder dageraad en zonder
terugblik op de Midzomernacht-droom-wonderen is die Nocturne slechts de bijna
ongevarieerde, eentonige, herhaaldelijke recapitulatie van een aardig, maar zoetelijk
thema. De ouverture en 't Scherzo staan er beter voor, doch waar tegenwoordig elk
seizoen de gelegenheid gegeven wordt om deze muziek te vinden in het
tooneelverband, dat onschatbaar waardevoller geacht mag worden dan de afzonderlijke
compositie van Mendelssohn, zal men haar steeds liever hooren bij Royaards, al is
de uitvoering daar zooveel minder geraffineerd van timbre en geest.
Na de pauze gingen Debussy's Iberia en Liszt's Rhapsodie espagnole vlak na
elkander, wat noodzaakte tot een onmogelijken salto mortale. Bij Debussy heeft elke
vierkante decimeter partituur de coloristische waarde en pracht van een Velasquez,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

bij Liszt is elke oppervlakte stoom-caroussel-décor - nà Iberia wel te begrijpen. Alle
impressies van Iberia, sterk en dierbaar nochtans, werden dood-gedrukt door het
lawaai, de zinledigheid, de bombast uit dit virtuosenstuk van Liszt-Busoni, dat Elly
Ney met genoeg techniek, maar met te weinig grandezza en bezetenheid speelde om
het eenigszins zegevierend voor te stellen. Het getuigde na Debussy slechts van den
groven smaak uit een vervlogen tijdperk.
Mengelberg heeft Iberia magistraal gedirigeerd, met wonderbaarlijk gevoelige en
knappe rythmische modulaties. Het geheele visionaire en geïnspireerde stuk scheen
hem uit het hart te komen, wat door het orchest in alle groepen met schitterend spel
beantwoord werd.

Emil Telmanyi [Tweede vioolsonate van Carl Nielsen]
Van den Deenschen componist Carl Nielsen herinner ik me uit 't voorjaar 1912 eene
‘Symphonia espansiva’. De auteur was aangekondigd met de groote trom van een
conservatoriumdirecteur en viel tegen. Dit lag bijna voor de hand. Want de artistieke
richtingen van dezen conservatorium-directeur behooren tot de zeer ouderwetsche
en een componist, die extra vermeldt dat zijne muziek expansief is, kan moeilijk
meevallen. Nielsen rekent men tot de soort, van wie eenmaal het wachtwoord gegeven
werd, ‘dat zij niet tot de menigte komen, maar de menigte laten komen tot hen’. Zij
spelen zoo het fabeltje van Mahomed met den berg. De berg verplaatst zich nooit,
daar dit zijn rol niet is, en de menigte bekommert zich nooit om de aesthetiseerende
houdingen van een kunstenaar, doch om zijn psychische kracht. Alleen om zijn
psychische kracht en daarmee voert een kunstenaar èlke menigte in zijn helle-cirkels,
op zijn louteringsberg, op naar zijn paradijs. En wanneer een werk als Nielsen's
tweede viool-sonate, die, manuscript nog, gisteren geïntroduceerd werd door Emil
Telmanyi en Sandor Vas op een waarlijk voortreffelijke wijze, evenmin verovert als
indertijd de ‘Symphonia espansiva’, dan ligt dit niet aan de ontoereikendheid der
‘menigte’ of aan de superioriteit van de auteursziel. Elke beschouwing, elk
wachtwoord over die factoren is bedriegelijke frase, welke alleen dient om te korten
en gebreken te idealiseeren. Nielsen is een degelijk, conscientieus talent, een goed
vakman met veel kennis en met eclectische neigingen, doch slechts een halve
persoonlijkheid. Hij schrijft in deze viool-sonate voortdurend serieuze en ook
bekoorlijke passages, men kan er vele zakelijke dingen waardeeren in de factuur, in
de piano-partij, in de vioolbehandeling. Hij raakt echter nergens over het doode punt,
over de scheidslijn, waar alle zakelijke waardeeringen zich verwijden tot verraste
bewondering. In ieder der drie deelen zijn verstrooide pogingen om te stijgen tot de
inventie, tot het onbekende, tot het muzikale dus. Maar met de inventie, het
onbekende, het muzikale moet men b e g i n n e n . Wanneer zijne heele sonate was
opgebouwd in den vrijen geest der curieuse finale van 't laatste deel, dan zou zijn
werk tot eene sterke en goede muziek hebben kunnen groeien. Gelijk het nu werd,
kwam het niet hooger dan min of meer academische arbeid.
Emil Telmanyi is ondanks zijn betrekkelijk jongen leeftijd (26?) een van de
allerbekwaamste en ernstigste violisten. Zijne even lenige als gespierde stokvoering
is absoluut meesterlijk. Bij geen enkel ander violist hoort men de a- en d-snaren zoo
individueel van kleur en met zooveel coloristisch inzicht bespeeld, geïnstrumenteerd
zou men haast zeggen. Zijne linkerhand-techniek is geacheveerd tot het virtuose.
Telmanyi is ook in zijne opvattingen buitengewoon bekwaam, bezonnen en ernstig.
Hij geeft alles met eene kinderlijke en naieve piëteit, met eene piëteit, welke alleen
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ten opzichte der viool over 't algemeen hartstochtelijk wordt. Zijne voordracht schijnt
tegenwoordig ook enkel uit te gaan van de viool. Zooals Telmanyi Bach's
a-mineur-sonate opvat, ziet alleen de violist ze, die slechts violist wil zijn! Enkel een
fanatiek violist speelt Mozart, Martini, Leclair, Porpora (populaire stukjes pour la
bonne bouche) in één soort toon, in één soort streek, in één soort van globale
stemming. Dat lijkt mij op 't oogenblik Telmanyi's zwakke zijde. Hij speelt volgens
eene schablone, welke door de critici gesanctionneerd, door de meeste violisten wordt
toegepast, maar die men toch te machteloos en onbevredigend vindt om er als groot
violist mee door het leven te gaan.

[Een Concerto Grosso van Corelli - het Violoncel-concert van Haydn
- Poème van Victor Vreuls - Ravel, Daphnis et Chloé]
De zoo groote innigheid en schittering van Arcangelo Corelli's Concerto Grosso,
waarmee de uitvoering begon, is door al het verdere heen blijven natrillen en er kwam
niets meer, dat het hart bewoog om deze vreugde af te staan en niets, dat 't hart
openbrak tot diepere ontroeringen. De sereniteit der strijkinstrumenten kan niet
wijdingsvoller en glansrijker gedacht worden dan zij gisteren opklonk rondom de
melancholisch-lyrische, tusschen poozende soli van Zimmermann, die zijn gemoed
soms zoo onverwacht kan samenvatten in lokkende verteederingen. Bij de
antiquiseerende gitaar- en luit-geluiden van den clavecimbel kreeg die vlekkelooze
sereniteit der strijkers een donkeren ondergloed welke als achtergrond pittoresk en
statig vulde, afsloot en teekende. Mengelberg dirigeerde weer aan den clavecimbel
en nu het rythmisch evenwicht door een paar oefeningen onderling volmaakt
gewaarborgd was, liet hij zich vrijer gaan. Hij bleef niet enkel leider, doch
improviseerde, waar de uitdrukking dit toeliet, goedgekozen fiorituren. Dit is geheel
historisch en ik had van Mengelberg, die immers in de compositie bedreven is,
eigenlijk nog vrijere opvattingen verwacht. Een smaakvol improviseerend
clavecimbalist is de eenige vertolker, die over sommige leegten in de oude concerten
kan heen helpen. Men bedenke wel, dat de clavecimbel-partijen, gelijk ze in de
nieuwe edities gedrukt worden, ook maar arrangementen zijn van een of anderen
min of meer geleerden, min of meer verdroogden, bijna nooit artistieken
oudheidkundige. Het zou enkele critici misschien wat koud op 't lijf vallen, wanneer
Mengelberg door geïmproviseerde stileering zijner clavecimbel-partij den vroegeren
‘maëstro al cembalo’ historisch getrouw reconstrueerde, doch zij zouden geen enkel
argument tegen die opvatting kunnen aanbrengen, terwijl de vertolking telkens in
een nieuw en boeiend licht zou komen.
De heer Marix Loevensohn speelde het violoncel-concert van Haydn. Hij bleek
beter gedisponeerd van toon en streek, gaf geacheveerder werk, dan alles waaraan
hij ons gewoon maakte, en vooral 't eerste en tweede deel gaf hij zonder
vermeldenswaardige bezwaren, uitgezonderd de afschuwelijke cadens. Maar
Loevensohn, die al zijn beschikbare krachten schijnt te verbruiken voor gaaf spel,
houdt te weinig over voor de muziek. Het enthousiasme der hoorders heeft hij
zoodoende nooit in zijn macht, zelf onbezield zijnde weet hij nimmer te bezielen,
terwijl eene overmatige weekelijkheid van timbre en dikke aanzet, waarin hij, ondanks
vele goede pogingen, steeds terugvalt, voortdurend hindert om hem te waardeeren
als kunstenaar en als vertolker. Hij is de eenzijdigste violoncellist, dien wij hier nog
hadden en niemand interesseert zoo kortstondig als Loevensohn. Het introduceeren
van een ‘Poème’ voor violoncel met orchest, van Victor Vreuls, jong Waalsch
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componist, moet eene verdienstelijke daad heeten, hoewel ieder violoncellist zoekt
naar nieuwe litteratuur. Maar het zacht-zangerige, gereserveerde doch aangename
stuk toonde noch in zijne structuur, noch in zijn conceptie of in de geesteshouding
van den auteur hoedanigheden, welke tegenwoordig in aanmerking komen. Het
Poème is zwakke laat-Franck en waarschijnlijk zwakke vroeg-Vreuls. Op dit werk
afgaande, zou geen sterveling vermoeden, dat de componist nog een jaar jonger is
(1876) dan Ravel.
Mengelberg eindigde met een gloeiende, fel-opzweepende reproductie van Ravel's
tweede suite uit ‘Daphnis et Chloé’. De uitvoering was van de hoogste muzikale en
coloristische schoonheid, met elegische en orgiastische fragmenten, die wonderlijk
meesleepten.

Willem Andriessen, Sepha Jansen, Alphons Jansen [Franck,
Vioolsonate - Brahms, Cellosonate op. 38 - Beethoven, Pianotrio op.
97]
De vioolsonate van César Franck kon wel af en toe in zacht verlangen brengen, want
soms is het troostrijk genoeg om zich over de spelers heen te fantaseeren, hoe groot
en hoe vervoerend de muziek zou kunnen klinken en zich aan die vergezichten te
bedwelmen. Ik weet wel, dat het eerste deel van Franck onder Willem Andriessen's
handen en Sepha Jansen's stok niets had van dien weemoed en stil ontwakende liefde,
welke men daar zou willen hooren en die zoo moeilijk te vertolken zijn; ik weet wel,
dat de Allegro niets had van de wilde onstuimigheid, waarmee Franck tot in zijn
ouderdom kon rukken aan de tralies, in welke het jammerlijke leven hem gevangen
hield; dat deze allegro ook niets had van die oneindig bitter-zoete extase, waarmee
Franck het heil herdenkt, dat hij gezocht doch niet gevonden heeft; ik weet wel, dat
de Fantasie niet gedroomd en niet gebeden werd, dat de finale niet zong van uit dien
versluierden en mystieken geluksstaat der blijde gelatenheid, welke Franck óók eigen
is, ik weet wel, dat Willem Andriessen mij buitengewoon ontgoochelde, door in zijn
spel niets, maar dan ook niets te dichten, te tooveren van de innigheid, van de pieuse
voorzichtigheid, het stille respect, de huiverende liefde en al de geheimzinnige
bewogenheden, waarmee de wedergeboorte van een muziekstuk moet worden gevierd,
dat hij mij gepijnigd heeft door zijn gezichtshoek zoo laag en vlak te nemen, door
het muziekstuk zoo koel te beschouwen, en ik voel wel de wrangheid van te moeten
ervaren, dat iets wat zoo boven alles dierbaar is, zoo boven alle mate kan worden
misverstaan...... maar wat doet het er toe?
Voor eene goed-gevulde zaal werd daar huiselijk gemusiceerd met eene altijd
gemoedelijke bonhomie en oprechtheid, terwijl die goed-gevulde zaal nadrukkelijk
hare tevredenheid betuigde. Het was niet vlekkeloos wat Sepha Jansen deed, die
gauw over hare kracht reikte en gauw forceerde, zelfs Andriessen beging onverwachte
slordigheden, maar er hing eene welwillende sfeer, die alles scheen te vermurwen.
Wij zijn trouwens van Andriessen den laatsten tijd wel eens beter gewend om door
zulke momentane zelfverlorenheid niet uit het lood te raken.
Sepha Jansen, verdienstelijk spelend, ontwikkelde zich nog niet tot eene
persoonlijkheid, Alphons Jansen, debuteerend met eene cellosonate van Brahms (Op.
38) waarvan het laatste, gefugeerde deel het totale cello-karakter op een in dezen tijd
onverdraaglijke wijze ignoreert, Alphons Jansen is uitstekend in de half-tinten, en
voornamelijk op de c- en g-snaren, doch alles wat boven de half-tinten ging, scheen
te moeten mislukken in droge, onbeheerschte, schorre overdrijvingen. Jansen bezit
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eene goede techniek maar van de timbre's en te expressies heeft hij nog veel, nog
bijna alles te leeren.
Met hun drieën speelden de uitvoerders het wonderbaarlijk zangerige trio van
Beethoven (Op. 97) en gaven het met een verrassende solidariteit dezelfde tekorten,
welke ik bij Franck's vioolsonate trachtte te ontvouwen. En wederom slechts vèr
over de spelers heen kon deze sublieme Beethoven ontroeren.

[Over de violist Adolf Busch – Strauss, Also sprach Zarathustra en
Beethoven, Eroica o.l.v. Willem Mengelberg]
Na Adolf Busch tweemaal gehoord te hebben onder de gunstigste en feestelijkste
omstandigheden, moet ik tot de conclusie komen, dat ik dezen jongen, zeer
bewonderden violist nooit meer zal kunnen geven dan koele en cerebrale waardeering
voor zijne eminente violistische eigenschappen en dat overigens zijne speel-manier
geheel buiten mijn waarnemingsvermogen valt en me volmaakt neutraliseert voor
alle goede of kwade indrukken. Ik kan de muziek niet opvatten gelijk Adolf Busch
dat doet, als geluidsverschijning, ontdaan van alle menschelijkheid. Ik vraag me af
waarvoor Beethoven een hart had, een groot, meedoogend, wetend hart, - waarvoor
anders dan om het te vertolken en het te begrijpen. Wanneer Brahms dit hart mist,
dan schijnt 't mij toe, dat de violist moet trachten hem zulk hart in te storten in plaats
van hem geheel te verontmenschelijken, gelijk Busch deed. Ik begrijp ook niet waarom
dit soort van spelers, dat de muziek zoo gaarne enkel in de regionen der Rede
concipieert, alle gevoelsnuances loochent en bij voorkeur de warme intonatie, de
zielsvolheid, de lyriek, de teederheden en streelingen vermijdt, doch méér dan de
volle maat geeft aan accenten, welker emotioneele macht niet ontkend behoeft te
worden, maar aan welke ook niemand monopolie mag verleenen. Waarom b.v.
onderstreepen deze cerebraliseerende violisten met voorliefde de Rust of de Stilte?
Waarom gaan zij sneller en vuriger op in een hard en onaandoenlijk rythme, in een
kil timbre dan in het zachte morgen-spel eener zangerige melodie of in de weldadige
warmte van een bloeiend geluid? Beweging heeft in muziek evenveel rechten als
Rust en geen enkel systeem kan wettigen, dat men de proporties uit haar evenwicht
rukt en het affectieve centrum van een meester als Beethoven eigengerechtig en
redeloos verplaatst. Deze violisten trouwens, die zoo hemelhoog boven de aandoening
zweven en zulke immaterieele, ongrijpbare gewaarwordingen beweren te verklanken,
moesten liever consequent zijn dan eenzijdig. Als Adolf Busch consequent was zou
hij, in eene volmaakte Rust en onbewogenheid, naar het voorbeeld van verschillende
natuurvolken één lange, uren-lange a maken op zijn viool, tot hij er bij insliep. Dan
was zijn ideaal meteen bereikt, zonder dat Beethoven daarom geweld hoeft te lijden.
Want dit soort van violisten doet de muziek geweld aan en het is juist de steile en
barre hoogmoed dezer vertolkers, welke hen zooveel onsympathieker maakt dan de
figuren, die men gemeenlijk ‘virtuosen’ noemt. De barre dogmatici met de blanke
smetteloosheid van hun altijd ietwat spichtigen, anemischen, maar welverzorgden
toon, met hun onberispelijk gedrilden, automatischen en brillanten streek, met hun
quasi-olympische onontroerbaarheid, hebben voor mij farizeesche superioriteiten en
gemaskeerde ijdelheden, welke jegens het kunstwerk afkeurenswaardiger zijn dan
de expansieve overgave, de natuurlijkheid der ‘virtuosen’.
Wij worden de laatste weken overstelpt met solisten, die beurteling alle
temperamenten vertegenwoordigd hebben en het is eigenaardig om te zien, hoe het
publiek de meest uiteenloopende verschijningen met hetzelfde enthousiasme opneemt
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en zich alle stijlen met een bioscopische snelheid assimileert. Hetkernpunt van dezen
cirkelgang, die even schitterend, even kostbaar (en duur) is als weinig gevarieerd en
weinig verrassend, het kernpunt blijft Mengelberg, de eenige aan wien men houvast
heeft. Maar tot de hernieuwingen, welke men met recht van hem mag verwachten,
is hij nog niet gekomen. Wij bevinden ons voor 9/10 in een veilig en gemakkelijk
conservatisme en doen dit met eene uiterlijke vreedzaamheid, die bijna geruststellend
schijnt. Curiositeiten van de laatste programma's zijn de dubbele reprises van
Mendelssohn's Midzomernachtsdroom-muziek, dubbele balseming met alle zoetheden
van alle blauwe bloemen. Voorts is de reprise van Strauss' ‘Also sprach Zarathustra’
eene bijzondere curiositeit, wijl de tijd bezig is dit stuk zoo zeldzaam te ontkleuren.
Ik geloof, dat er nu reeds hoorders zijn, die het smakeloos en onaesthetisch en
profaneerend vinden, dat Strauss zijn Zarathustra (‘vrij naar Nietzsche’!!) alle
levensproblemen laat oplossen in 'n pooveren en eenigszins beleedigenden Wiener
wals. Nog een kleine wijl en men zal zien hoe bekrompen muzikanterig Strauss ‘de
Natuur’ heeft gesymboliseerd met zijn onvermijdelijke c-dur. En op deze wijze zal
Strauss' Tondichtung afwaarts gaan, tot de vooze Italianismen en alle andere treurige,
ontoereikende echo's aan het licht zullen komen om versmaad en vergeten te worden.
Tegen dien tijd weten de musici waarschijnlijk ook meer van Nietzsche dan deze
ultra-comische glossen, welke Strauss op Zarathustra heeft gefantaseerd, dan voelen
zij misschien genoeg eerbied voor den philosoof (en voor de muziek) om vulgarisaties
van dit modische allooi uit den weg te gaan. Ik denk bij het ‘Tanzlied’ steeds met
sarcasme aan het sublieme sonnet van Perk, waaruit deze regels:
‘ik lach...... en met een vaart
Stoot ik de wereld weg in de eindeloosheid.’

Dat maakt den eenigszins beleedigenden Wiener wals juist zoo ouderwetsch en
gelijkvloersch als hij is. Over vijf-en-twintig jaar zal iedereen deze muziek in haar
ware gedaante gerealiseerd hebben en zal zij verdwenen zijn.
Eene andere curieuse reprise van Mengelberg was de Eroïca, welke wij 't laatst
hoorden den op het onvergetelijke Caecilia-concert van 28 November onder Martin
Heuckeroth. Orchest, dirigent en publiek waren toen in gelijke mate electrisch en
elk deel werd stormachtig geapplaudisseerd. Waarschijnlijk is deze muziek nooit
zoo levend, zoo waaksch en tevens harmonisch van klank en uitdrukking gegaan als
op dien triomf- en jubileums-avond van een dirigent uit de oude school, die reeds
vijftig jaar uitvoerend musicus is. Het bleek gisteren wel, dat de indrukken en 't effect
niet mochten worden vergeleken, hoewel Mengelberg de finale deed spelen met zijne
overdaad van zes hoorns en hoewel Adolf Busch had plaats genomen bij de eerste
violen. De stemming bleef mat en de drie of vier ‘regeeringsgetrouwen’, die na 't
eerste en tweede deel een zeer schuchter applausje aandurfden, bleven eenzaam en
hadden zich vergist.
Het spijt mij bij zulke reproducties voortdurend, dat Mengelberg zijn heil liever
zoekt in de materieele kracht (type zes hoorns) dan in juistere en meer verdedigbare
factoren.

Nederlandsche Opera: Othello (Stadsschouwburg)
Het affiche dat Othello op de zuilen heeft aangekondigd, schreeuwt een smakeloosheid
door de stad, welke bij deze première weinig goeds voorspelde. Het ding is op zoo
verbluffende wijze mis-teekend en mis-kleurd, dat men voor dezen zeldzamen keer
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(dergelijke buitennissigheden zijn werkelijk zeldzaam geworden) eens niet den auteur
zou willen kennen, doch den lastgever, die meesterwerken zoo afschrikwekkend laat
annonceeren. Deze lastgever moest een juister begrip hebben van de artistieke standing
der Nederlandsche Opera.
Men had ook mogen verwachten, dat voor eene première, welke maandenlang
overwogen werd, het uit 1902 gedateerde tekstboekje herzien zou zijn. Dit wil zeggen:
van het betreurenswaardig jargon gezuiverd, dat het zingen op Nederlandsche woorden
in een bijna onherroepelijk kwaad gerucht bracht; en ook: meer conform gemaakt
aan de uitvoering. Het lijkt mij een verkeerde gewoonte, welke niet voortgezet mag
worden, om het slechtste uit den inboedel van een vroeger gezelschap zoo zonder
blikken of blozen over te nemen, er een nieuwen omslag op te hechten en 't boekje
met al zijn bedenkelijke qualiteiten te verkoopen. Men kan de tegenstanders der Ned.
Opera op 't oogenblik geen beter wapen in de hand geven om de instelling te treffen.
Er mag met reden gevraagd worden, waarom de goede richting, welke éénmaal (bij
‘Kolonel Chabert’) beproefd is, zoo spoedig - en voor goed werd - verlaten.
Laat mij deze opmerkingen afzonderlijk maken en vóóraf, om hedenavond op de
vertooning, welke bijna geheel door Jules Moes (Othello) gedragen werd, terug te
komen.

Nederlandsche Opera: Othello (Stadsschouwburg)
Men moet twee dingen bij deze vertooning nadrukkelijk onderscheiden: het scenische
en het vocale gedeelte.
Overal waar gespeeeld moest worden, 't zij met gebaren, 't zij met insinuaties in
't geluid, met die nuances in den toon, welke de gebaren en de woorden hun
bijbedoelingen en onderbewuste accenten geven, welke vooral in Othello van
onmisbare beteekenis zijn, dus overal waar van den speler psychologisch inzicht en
weergave gevraagd werd, stond de voorstelling buitengewoon zwak.
In de eerste plaats door den dirigent Willem Harmans. Harmans is een
bureaucratisch kundig leider, die 't best in zijn rol zou zijn bij de classieke oratoria,
waarvan de achting welke zij inboezemen gelijk staat met de verveling. Harmans
dirigeert iets zoo zakelijk als hij kan en met een warmte, welke met zijne zakelijkheid
in overeenstemming blijft.
Maar hij bezit niet de inspiratieve eigenschappen om uit den klank en uit de rythmen
accenten op te roepen, welke rondom de muziek de stemmingen weeft, die het contact
vergemakkelijken en onvermijdelijk maken. Harmans' directie van Othello was
nergens gespannen, nergens electrisch en in geen enkel onderdeel van de opera heeft
hij verrassingen weten te leggen. Men mag het er echter op grond van de muziek
met reden voor houden, dat Othello, het eerste werk van Verdi's zeer actieven, zeer
vurigen, doch minder volop-bloeienden ouderdom, deze nerveuze waakzaamheid
bijna onophoudelijk noodig heeft. De soberheid van teekening en factuur tot welke
Verdi in Othello vooral op de kritieke momenten (het laatste bedrijf staat in ‘leegheid’
gelijk een Tristan en Pelléas et Mélisande) is teruggegaan, eischt bij den aanvoerder
een geest en een bezieling, welke het geringste détail moeten doen trillen van leven
en bewogenheid. Van deze hoedanigheid toonde Harmans geen spoor en met eene
brave candiditeit metamorphoseerde hij den ouden, fellen, wilden en van donkere
vitaliteit verteerden Verdi tot een schoolschen oratorium-componist. Ik kan mij
Othello slechts denken in een fantastisch rubato, eene altijd ontvlambare directie,
van de eerste noot tot de laatste.
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Vervolgens is de Jago van Helvoirt Pel eene onverwachte teleurstelling geweest.
Ik weet niet of Pel den Jago heeft gezien van Coen Hissink, maar hij had dezen zeer
intelligenten speler m o e t e n zien en van hem m o e t e n leeren. Het is ondenkbaar,
dat Jago door eene ènkel-vocale uitbeelding gecreeërd kan worden en ik begrijp niet
hoe Pel kon vervallen tot alle kortzichtigheden waarvan zijn vertolking blijk gaf.
Nemen wij b.v. de chromatische gamma uit het drinklied (1e bedrijf); die moet
diaboliek en vinnig opschateren, opgillen, fanatiek en infernaal. Maar Pel bracht ze
als een zang-oefening. Van Jago's duivelsch Credo (2de bedrijf), een der meest
grandioze verdoemenissen uit de litteratuur, een monument van haat en vervloeking,
(zoo moet het ten minste aandoen) maakte hij een kranig en tam voordrachtsnummer.
Als Helvoirt Pel een goed, rondborstig mensch is, die zich niet kan verplaatsen in
deze afgronden van sluwheid, list, geniale schurkerij en satanische bezetenheden,
waarom neemt hij dan den Jago op zich?
Deze tekorten, die niet alleen op rekening komen van den speler, doch waarvoor
ook dirigent en regisseur verantwoordelijk staan, worden op gelijken tred voortgezet
door de Desdemona van mevr. Van Raalte-Horneman. Hare Desdemona (dat 't
gansche stuk door in twéé verschillende uitspraken gezongen werd!) was niets dan
eene copie van hare Elsa en dit is te weinig. De weg droomende, ietwat
somnabulistische, lunaire accenten van Elsa passen niet bij de Desdemona van Verdi.
Neen. Deze argelooze en tragische heldin heeft een gloeienden onder-brand van
liefde en verliefdheid. Zij moet die uitstralen bij elken toon. En hoe frêler, hoe
lijdzamer en smart-bereider zij wordt voorgesteld, des te verlangender moet zij in
haar allerdiepste concentreeren die toegewijdheid en onvoorwaardelijke liefde.
Er detoneerde nog meer i n h e t d r a m a . De Cassio van Schulze zag er
bespottelijk gecostumeerd uit, de Emilia van Buyens werd geen moment tot
werkelijkheid, de Rodrigo van Monasch viel overal uit het kader, de Lodovico
(Gezant) van Hendrik Bloemgarten, met zijn kop van Karel den Groote, behoorde
tot het poppenspel.
Alleen Jules Moes, (Othello) toonde het persoonlijk begrip, de voortvarendheid,
de soepele mobiliteit, het ras, de steeds gereede passie, de veerkracht, de spontaniteit,
kortom de figuur, welke voerde en hield in de sfeer van Verdi, die tot zijn dood de
onstuimige herschepper is geweest van primitieve, onmiddellijke en menschelijke
natuur-krachten. Men mag zich afvragen wat Othello zou geworden zijn zonder
Moes. Eene bloedelooze en academische Matthäus-Passion, met zware,
ondoorworstelbare recitatieven en vlakke, onvoldragen melodiek.
Over de scenische tekorten konden de vocale voortreffelijkheden niet heenzetten,
want zij leden den weerslag der algemeene slapheid. Het vocale element moet
nochtans geprezen worden en met een dirigent en een regisseur die hun taak juister
opvatten (regie is niet alleen het in stellage brengen van een behaaglijk-Moorsch
decor, het manoeuvreeren met een schilderachtig aangekleed koor) met een dirigent
en regisseur, die verstand hebben van stijl, van muziek en van Verdi, had deze Othello,
zonder de moeite en zonder de kosten extra te verzwaren, tot een levende en
schitterende voorstelling kunnen groeien.
Bij vlagen ziet men in de leiding der Nederlandsche Opera ontstellende gapingen,
die vooral aan 't licht komen, wanneer het standaard-repertoire verlaten wordt, en in
de leiding van het Gezelschap lijken ons ingrijpende wijzigingen met den dag
noodzakelijker te worden.
Ik kan daarom eindigen met oprechte hulde aan de meeste individueele
medewerkers onder de vertolkers, aan het over 't algemeen zeer mooi spelend orchest
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(dat contra-bas-soli uit 't vierde bedrijf niet lukten, lag aan den dirigent), aan het
koor, schitterend in 't eerste en derde, mat in 't tweede bedrijf en zelfs aan de
hulptroepen, die in 't derde bedrijf achter de schermen hunne brillante fanfares bliezen.
Ik hoop ook nog, dat het stuk bij de tweede opvoering, die ik zal gaan zien, beter is
ingespeeld. Het zou in ieder geval jammer zijn als het kelderde.

[Het Pianoconcert van Grieg - Christine van Wamel]
Grieg was naïef genoeg om er zich over te verbazen, dat zijn piano-concert door
Liszt uit het manuscript en à vue gespeeld werd, zóó geniaal, dat de jonge componist
‘lachte als een idioot’. Dit gebeurde in 1870 te Rome, waar Liszt uitrustte en op zijn
manier mediteerde. Liszt had de geheele muziek in zijn universeel brein; hij doordrong
Chopin van a tot z, hij overzag Wagner en was dezen schoonzoon, die dikwijls van
hem leende, aan inventies nog steeds een paar jaren vooruit; Liszt droeg alle denkbare
piano-trucs in zijn synthetischen geest en in zijn vlugge handen; Liszt had ook nog
zijn eigen composities, welke niet in vooruitstrevendheid te kort schoten. Hij
antwoordde dus eenvoudig aan den verbaasden Grieg: ‘Van 't blad spelen kunt ge
mij wel toevertrouwen, want ik ben toch een oud en gewikst muzikant.’
Wat klinkt dat ironisch voor den tegenwoordigen hoorder, die in het heele concert
bijna niets merkt dan ‘das Zeug dazu’, gelijk Liszt zei, bijna niets dan cliché en
schablone, met hier en daar een verrassend opduikende frase, een gezegende afwijking
van de steriele recepten, een poging om muziek te dichten in plaats van overgangen
en doorvoeringen en coda's te verzinnen volgens de regels van het boekje! Grieg is
enkele jaren achterbaks gebleven en dit schijnt nuttig geweest te zijn om over-klaar
te doen blijken hoe reddeloos hij verouderd is, hoe onmetelijk veel kwaad het
Leipziger Conservatorium gedaan heeft aan zijn rijk, jong en natuurlijk talent, hoe
daar in die stad van de muzikale reactie alle basis voor zijn vruchtbare ontwikkeling
en spontanen groei is weggegraven. Grieg's ouverture Im Herbst telt fijn-afgestemde
maten naast digressies, bij welker onnoozelheid men versteld staat; zij telt
kinderachtige recapitulaties, welke men met pijnlijken wrevel bijwoont en dan weer
vondsten, kort, maar zuiver opbloeiend, en eene zoo echte ras-persoonlijkheid
openbarend, dat men in 't harnas raakt tegen de ontzielende en dogmatische stad, die
heel zulke hoopvolle begaafdheid sloeg met verdorring. De losse, vlakke, rammelende
verhoudingen, waarin het piano-concert geschreven is, de vulsels, de leegten, de
slecht-sluitende, treurige formules en de sinds lang verbruikte hyperbolen, maken 't
begrijpelijk, hoe Vincent d'Indy, die in ieder geval verstand heeft van 't vak en van
stijl, kon zeggen, dat Grieg, een begaafd musicus, nooit heeft kunnen componeeren.
Ik geloof, dat wij hier nog verder zijn dan D'Indy. Grieg klinkt ons erger dan
prehistorisch, met geen enkele kans op rehabilitatie.
Mej. Christine van Wamel, leerlinge van 't Gentsch conservatorium, van
Moszkowsky te Parijs, daarna van Willem Mengelberg, was de soliste in Griegs
concert en zou een prachtig succes behaald hebben, wanneer de muziek haar niet
had neergedrukt. Zij is eene pianiste met subtiele, zekere techniek en met juiste,
boeiende muzikaliteit, waaraan Mengelberg op zeer gelukkige wijze den laatsten
toets gaf. Hare voortreffelijkste expressies, de nuances, de kleine ritardandi in een
triller b.v., hare klank-stuivende manier van arpeggieeeren, hare lenige voordracht
der goede melodieën en rythmen, de veerkrachtige weekheid van aanslaan, de
continuïteit der motieven onderling, de zangerige omfloersing der lyriek, dat zijn
finesses en eigenschappen, welke slechts Mengelberg haar kon suggereeren en die

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

zij met voldoende behoud van hare individualiteit toepast. Christine van Wamel heeft
meer geboeid dan verschillende zeer gerenommeerde solisten der laatste weken. Zij
had hare vermoeidheden, hare inzinkingen, doch die behoeven bij zulke remmende
muziek niet onderstreept te worden.
Na de pauze was Tschaikowskys Vierde Symphonie aangekondigd, welke kort
geleden pas ging. Lees het ‘Hbld.’, ‘De Tel.’, het ‘Utr. Dgbld.’ van toenmaals,
wanneer gij wilt weten voor hoe slecht men dit werk houdt. Het bestaat hier dan ook
alleen nog ter wille van den dirigent, wien het gelegenheid schenkt tot gemakkelijke
virtuositeiten, pour épater le bourgeois, gelijk 't ‘Utr. Dgbld.’ schreef. En Mengelberg
moest daar zuiniger mee zijn.

Toonkunst [Bach, Cantate ‘Selig ist der Mann’ BWV 57 en Schubert,
Mis nr. 6 in Es D950]
De mis van Franz Schubert is door alle uitvoerenden omweven met een bijna liturgisch
vol-ornaat van louter goud, wierook en myrrhe. In de pralendste periode van Barok
en Rococo en in de rijkste kerk der Christenheid zal zoo eene Mis zelden zijn
gezongen met die feestelijkheid van koor en orchest, uitgekozen expressiviteit van
zangers en instrumentalisten, met zulk een volmaakte individualiseering van alle
stemmen en alle effecten en met zoo zuidelijken - ik zei haast ultra-montaanschen goed en glans van den dirigent Willem Mengelberg.
Dat vol-ornaat staat Schubert goed en ik geloof zelfs, dat hij het noodig heeft.
Want het tekstboekje mag Schubert verdedigen als monumentaal componist, hem
als een ‘ware toekomst-musicus’ voorstellen, hem den ‘evenknie’ noemen van
sommige zeer complete stijl-grooten, - ik geloof, dat een streng-critisch onderzoeker
tot het oordeel zou moeten komen, dat Schubert o.a. niet tot de maestria raakte om
een geslaagde vocaal-orchestrale fuga te schrijven. Wat hij te onpas, hoewel volgens
ouder-gewoonte, (‘de Heilige geest wordt immer gefugeerd’ zei de ironische Liszt,
meen ik) aan fugatische slot-stukken componeert bij zijn Gloria en Credo loopt zwaar
en moeilijk, stort machteloos in bij alle twee, wordt kwalijk opgevangen door een
amechtig tusschenspelletje en geeft na een gedwongen coda niets dan de impressie
van noodelooze en mistastende herhaling. Het was immers niet geheel en al
bescheidenheid bij Schubert, dat hij op 't laatst van zijn leven nog les wilde gaan
nemen van Sechter.
Streng-critisch onderzoek zou waarschijnlijk ook concludeeren, dat de inderdaad
magistrale fragmenten, gelijk b.v. de ‘Qui tollis peccata mundi’ met zijn
indrukwekkend-lapidair, chromatisch motief in de koper-partijen, naast sommige
hyper-simpele, zeer gemakkelijke, conventioneele gedeelten (ieder hoort ze) te weinig
tot eenheid groeiden, te veel uit het evenwicht hangen, om de Mis te beschouwen
als een meesterwerk. Dat verder de Sanctus, de Benedictus en de Hosanna een indruk
wekken van vlakke, weinig geïnspireerde, droge factuur en tegelijk van ontoereikende
techniek. En dat allermeest de zeer bekoorlijke, zangerige brokken als de hemelsche
‘Et incarnatus est’ aantoonen, hoe ongelijk en onbeheerscht Schubert werkte. Wanneer
men deze Mis hier op gewone Zondagen dragelijk uitgevoerd kon hooren in de
Mozes-en-Aäron-kerk, zou haar genoeg eer bewezen zijn; op de feestdagen zou eene
mis van Grooteren verlangd mogen worden en iedereen zou het recht hebben onze
muzikale cultuur dan te prijzen.
Het is misschien goed, dat de Amsterdamsche afdeeling van ‘Toonkunst’ de secties
in de kleinere steden van ons land even oriënteert naar de zes missen van Schubert,
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doch mij dunkt, vooral in verband met de weinig actieve en weinig voorbeeldige
laatste seizoens, welke het Amsterdamsche koor doormaakte, dat de Leiding niet
goed meer weet waarvoor zij zich zal interesseeren. Het is immers min of meer zielig,
niet waar?, dat zulk een brillant koor als het Amsterdamsche werkeloos moet toezien,
hoe twee solisten en een orchest de 57ste Kantate van Bach voordragen, om zelf te
besluiten met een fraai gestileerd, maar zeer kort koraal van acht regels.
Ten eerste zijn er nu waarlijk genoeg kantaten van Bach ontdekt en ten tweede
gebruikt men een brillant koor niet voor zulke secundaire rol. Hoogstens op de
programma's eener concert-instelling zou deze 57ste Kantate gemotiveerd kunnen
worden. Maar dan blijft 't nòg geoorloofd te vragen, waarom, als men steeds den
tegenwoordigen tijd voorbij wil zien, als men steeds archaïseeren wil, waarom men
dan niet minder provinciaal en een beetje boeiender archaïseert. Waarom moeten
wij voortdurend en fataal hetzelfde weggetje gaan? Waarom zou men, in plaats van
't volgend jaar Bach's 58ste of 59ste Kantate te ontdekken, niet eens de
Revolutie-hymnen uitvoeren van Gossec of Lesueur? of eene opera van Monteverdi
in concert-vorm, gelijk de Parijsche Schola Cantorum deed? of een arrangement van
den fonkelenden Giovanni Gabriel? of een oratorium van Heinrich Schütz? een
oratorium of een opera van Alessandro Scarlatti? een opera van Henry Purcell in
concert-vorm, King Arthur b.v.? Dat zou verschillende soorten van moeiten met zich
brengen, dat zou meer werkkracht eischen dan het uitschrijven van een basso-continuo,
doch hij deze energie zou het geheele muzikale Nederland wel-varen, het zou zich
aangespoord voelen tot andere nieuwe daden, veel lethargie zou verdwijnen, onze
gezichtskring zou in merkwaardige richtingen worden uitgebreid en onze zeer
verdienstelijke maar machinale copiïsten-rol in het Europeesch muziek-leven zou
een heugelijk einde vinden.
Men houde mij ten goede, dat ik over de 57ste Kantate van Bach onmogelijk
schrijven kan, daar zij voor een gedeelte gevoelens vertolkt, welke mij levenslang
vreemd waren en vreemd zullen blijven, daar zij voorstellingen oproept, welke mij
absoluut ontoegankelijk schijnen. Ik wil enkel citeeren de aria ‘Ja, ich kann die Feinde
schlagen’, welke Christus geacht wordt te zingen. Het tempo is allegro, de stemming
daverend-virtuoos, de coloratuur-melodie heeft alle krullen der allonge-pruik. Het
is te veel gevergd van een hedendaagschen hoorder om zich zoodanigen Christus te
fantaseeren. En dit is slechts één van mijn talrijke bezwaren tegen den geest en den
stijl van dergelijke primitieve uitdrukkingswijzen, waarbij ik de naïveteit steeds te
vergeefs gezocht heb.
Hoewel de reproductie uiterlijk een intiem karakter droeg, ging door een veel te
uitgebreid apparaat van nooit-zwijgende cembalo overdadig strijkers-corps, bezwarend
aantal contra-bassen (zes?), orgel, en slechts drie hobo's alle kleur en alle klaarheid
te loor in een nergens gevarieerd grauw, onbehaaglijk timbre, dat daarenboven de
solisten-stemmen bij elk forte opslorpte, hoewel 't mevr. Noordewier en de heer
Thom. Denijs niet aan kansen ontbroken heeft om zich in de diverse Kantates van
Bach te vervolmaken. Dat zulk een werk van doods-verlangen en gods-betrouwen
geapplaudisseerd wordt, leek mij een raadsel en nooit klonk applaus mij dilettantischer
in de ooren.
De uitvoering van Schubert's mis werd reeds geteekend. Mevr. Noordewier, mevr.
De Haan, de heeren Jos. Tyssen, Rudolf van Schaick en Thom Denijs waren de
solisten, die voldaan zouden hebben als de intonaties van den Incarnatus est niet zoo
geschommeld hadden.
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De tijd dringt, dat ook in de solisten van Toonkunst jeugdig bloed komt. Dat de
overige hernieuwingen vrij dringend noodig zijn wordt toegelicht door de vele leegten
in de zaal.

Mahlers Negende
De demonen-levensregelaars, die het lot richtten van Mahler, deden in de Negende
gruwzame belijdenissen. Als een meester aan den vooravond van zijn dood, bij de
laatste Wake, na het geluk gezocht te hebben over alle horizonten der denkbare aarde,
niets vindt dan de groote leegte, de moede verlatenheid en de eeuwig-snorkende
Erinnyen om hem op te zweepen naar steeds nieuwen jammer en andere
verscheurdheden, dan zou men willen besluiten, dat het ‘geluk’ als idee en voorstelling
tot die rampen behoord heeft, welke indertijd ontvlogen zijn uit de beroemde doos
van Pandora. Hoe zou men deze Symphonie moeten ondergaan, als ze het lijden
uitsprak van Mahler? Het zou eene nachtmerrie zijn te weten, dat onder ons een
mensch woonde, die al den nood en de heele tragiek droeg van een levenslang
gekruisigde. Hoe zou men deze muziek moeten ondergaan, als Mahler profeet was
en ziener, als hij de heillooze ontvanger is geweest van al de geteisterde, krijschende
en klagende accenten der flagellanten-wereld, welke in dit werk haar donker aanschijn
toont? Ook dat zou eene gruwelijke nachtmerrie zijn en ik weet niet tot welke
zelf-ingekeerdheden men zou moeten komen om zich met dit heelal te verzoenen.
De somberste Shakespeare-stukken, de ellendigste Atriden-drama's en alle martelingen
te zamen van Dante's negen hellekringen zijn licht-verdraaglijk en met sommige van
Mahler's Symphonieën vergeleken zelfs optimistisch, omdat zij altijd persoonlijk en
begrensd blijven. Maar wanneer de sinistere grappen van een Nar door de fluïdieke
machten der muziek geüniversaliseerd worden, wanneer de macabere parodieën,
grijnzen, klacht-kreten en de wraakroepende kaïnismen zoo onmetelijk wijd gaan
spannen, dat zij kosmisch worden en de ziel, welke onder de toovers der muziek zoo
snel kosmos wordt, doordrenken met die pan-universeele troosteloosheid en
haat-gedrochten, dan zie ik niet meer hoe deze infernale en verdoemde kunst gehoord
moet worden in deze regelmatige maatschappij, die regelmatig wil blijven, dan raak
ik den weg bijster in deze grenzeloosheden van leed en wrange gedachten, dan vraag
ik me af, welke soort van geesten vroeg of laat zal worden opgeroepen door deze
muziek en of zij de allerslechtste geesten reeds sinds lang niet opriep. Dit immers
staat vast: voor Mahler waren deze accenten en deze bezweringen geen dilettantisme
en hij trok er in zijn binnenste de consequenties van.
Het behoeft hierna niet meer gezegd te worden, dat de uitvoering der Negende
ongehoord expressief en magistraal was, als zij kan onderdompelen in zoo'n lange
reeks van tragische emoties. Het is bijna ironie, dat zij werd gespeeld op het derde
Middenstandsconcert, wanneer men even bedenkt, wat onze prozateurs, dichters en
schilders gewoon zijn te bestemmen voor den ‘Middenstand’! Ik geloof ook, dat men
tegenover al die ondetermineerbare opstandigheden van klank en gevoel zat als
verdwaasden in een labyrinth Als men deze symphonie neemt in haar zakelijke
gedaante, is zij te lang, te onbekoorlijk, te afschuwelijk hier en daar, te vlak, te
goedkoop, te geforceerd, te verbijsterend. Als men de fantasieën en droomen, welke
zij vertolkt, transponeert tot realiteit, is zij eene psychische marteling, eene
monsterachtige obsessie, een ondoordringbare diabolieke wereld-nacht, een monument
van wanhoop. Zoo zal zij voor geen enkelen ‘stand’ ooit de symphonie worden,
hoogstens voor een paar wonderlijk ascetische, zelf-kwellende, eenzame philosophen.
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Het behoort tot de onverklaarbare afgronden van Mengelberg's ziel, dat hij een werk
gelijk dit zoo w e z e n l i j k en zoo intrinsiek kan weergeven. Het orchest speelde
met een duizelingwekkende overgave.

Werther (Carré)
Er zijn in de eerste bedrijven van Massenets ‘Werther’ liefdesthema's, die voortdurend
dreigen om te slaan in valse lente noble et sentimentale. Er zijn zoete muzikale
vaagheden, losse aanduidingen, die nooit kern genoeg krijgen om ‘Méditation de
Thaïs’ te worden, hoewel ze dit voortdurend schijnen te wenschen. Men tast tot na
de pauze in een luchtledig en 't stuk is op 't kantje af van vervelend. De kinderen, die
kerstliedjes leeren, zingen aardig, Charlotte is popperig, haar vader doet zijn best en
Werther is onmiddellijk verrukt, doch alles staat op een doode-punt en er gebeurt
niets. Wat de monotonie even zou kunnen breken, - de twee drinkebroers, de
kerkmuziek, het vijftigjarig dominees-feest - is radicaal gekortwiekt en komt wegens
de droge vertooning niet over 't voetlicht.
Maar wanneer Lotte, Werther en Sophie het heele drama overnamen, wanneer
men ongestoord wanen kan in eene Fransche Opera te zijn, wanneer het orchest op
eens verwisseld lijkt, en begeleidingen gaat spelen, welke de muziek recht naar het
hart dragen, een symphonisch intermezzo zoo vertolkt, dat het geheele entre-acte
vult met tragische accenten, dan wordt Massenet werkelijk groot. Dan wordt Massenet
allereerste-rangsch, en zoo volmaakt meester van de situatie, dat ieder verzinkt in
een gespannen zwijgen, wat bij dit jaargetijde der verkoudheden een summum van
suggestie mag heeten; eene stilte welke hij met niet meer bereikt dan stilte. Bij dit
afscheid, bij dezen dood componeert Massenet dan ook zijne geconcentreerdste
ontroeringen en hoe gerekter en leeger de handeling wordt, des te gedrongener en
betoovender klinkt de zachte, hypnotische muziek.
Het wonderlijkste is, dat ons het heele drama eigenlijk geen zier kan schelen.
Charlotte en Werther passen hier samen als Ninette en Rintintin en Wagner had ze
zelfs met geen drankje bij elkaar behoeven te brengen. Maar Massenet laat Werthers
meest lyrische vurigheden met een handgebaartje door Charlotte afwijzen en ik
geloof, dat niemand het zonderling vindt voor den eersten keer bij te wonen, hoe een
Tenor vier bedrijven lang tegen een gesloten deur loopt. Als de handeling ons
trouwens wilde raken zou ze hoogstens één tooneeltje mogen duren.
Levin was de goedige vader, Blok de eenigszins raadselachtige man van Lotte;
allebei zeer draaglijk; Van Aerschot en Van Reen zongen het onverklaarbare Vivat
Bacchus een beetje te kerkelijk en te Zondagsch tegenover het rijke brok kathedraal;
Celine van Leeuwen gaf de vroolijke en vogelachtige Sophie met vibrato's, welke
soms meer van een vogel dan van een zangeres hadden en de intonaties niet altijd
zuiver maakten; Louis Dister was Werther en overal prachtig, waar hij zijn geluid
niet forceerde; Zorah Dorly was Lotte en de actrice liet zich wederom meermalen
door de zangeres overtreffen. Doch beiden verhieven de laatste scènes tot een
aandoenlijk, bijna gaaf drama.
Van Amerom als kapelmeester van een orchest, dat ik voor de eerste maal in dit
seizoen goed en stemmingsvol hoorde begeleiden, moet met eere vermeld worden.

[Eerste symphonie van Bruckner]
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Het idee, dat Anton Bruckner in zich omdroeg eener ‘symphonie’ is hetzelfde
gebleven van af zijne Eerste tot zijne Negende, en zooals het hem werd ingeboren,
heeft hij het onveranderd weergegeven. Hij stelde zich de symphonie voor als een
soort fresco in vier partijen, waarvan de eerste moest correspondeeren met de vierde,
weidsche en sacrale stemmingen zou uitspreken, afgewisseld met achterplansche
lyrische ontroeringen. Het feestelijk-religieuse, altijd sterk processie-achtige, de
zonnestralende, opgetogen ontboezemingen moesten in een verhoogde macht
wederkeeren bij het vierde deel, steeds verder vademen in de firmamenteele diepte,
alle expressieve elementen opstapelen en bekronen met eene combinatie van de totale
gegevens. Dat ging niet altijd, maar zoo was zijn ideaal, dat hij 't best bereikte in de
finale zijner Achtste. Tusschen dat eerste en vierde deel dacht hij zich onveranderbaar
een adagio met mystieke en wierookende innigheden, een Scherzo, dat altijd speelde
op het Oostenrijksche land, tusschen Oostenrijksche boeren met hunne verliefde
dansen en romantische jacht-fanfares. De twee hoekpartijen met haar orgelende
kopers en week-zingende strijkers, met haar fel-steigerende extases, flankeerden de
middenstukken als twee solide pilaren, welke Bruckner in zijn naïeven gezichtskring
waarschijnlijk Keizer en Paus genoemd zou hebben. Die twee pilaren ruggesteunden
de waarneembare en intiemere wereld van vromen en van muzikanten en kregen
door deze confidentieele elementen een reusachtig reliëf en eene geweldige apotheose.
Dat fresco is door Bruckner tien malen op ongeveer gelijke wijze uitgebouwd en
steeds heeft hij er een muzikale Summa van weten te maken, zoowel bij zijn
onuitgegeven allereerste (d-moll) als bij zijn niet-voltooide Negende (eveneens
d-moll). Bruckner vloeide over van technische bewijskrachten, hij had het starre
hoofd van een boer, die zijn leven zoo monumentaal kan offeren aan een enkel idee,
hij had zijn schema en met deze stabiele rotsvaste premissen heeft hij gewerkt van
zijn jeugd tot aan zijn dood. Of hij zich om den expressieven inhoud bekommerde,
staat niet geheel vast. Hij kon verdolen in woestijnen van stiltes; hij kon wroeten met
een inhoudlooze figuur en ze herhalen, telkens een toontje hooger, als een auteur,
die lijdt aan vervolgingswaanzin; hij kon divageeren met thematische subtiliteiten,
als een theoloog of als een oud praatziek man, de heele divagatie plotseling stopzetten
en opeens een van zijne gigantische unisono's declameeren met die
echt-Bruckneriaansche titanische intonaties. Het was soms wel moeilijk om zijn
kader van voldoenden inhoud te voorzien. Hij had weinig ervaringen, zijn bestaan
was noch inwendig, noch uitwendig gevarieerd, zijn ziel cirkelde machteloos in een
kringetje, waaruit hij niet vluchten kon, de liefde bleef hem vreemd, en gelijk de
theoloog of de praatzieke oudeman, had hij dikwijls niets anders dan cerebrale en
technische bewijskrachten of bezigheden.
Bruckner's Negen symphonieën konden dus wel alle even magistraal, maar niet
alle even belangrijk worden en wanneer men hem pieus wilde eeren, zou eene keuze
uit zijn oeuvre gedaan moeten worden om de stukken aan te wijzen, welke men als
zijne standaardwerken mag beschouwen. En wanneer men koos zijne Vierde, zijne
Zevende, zijne hier nog niet uitgevoerde Achtste, zijne Negende, kon Bruckner
gevierd worden met een voldoende aantal meesterwerken, tegenover welke alle
aesthetische en muzikale bezwaren een einde zouden nemen.
Dat Mengelberg gisteren Bruckner's Eerste introduceerde, die dateert van 1866,
is vooral te beschouwen als ‘eene daad van eenvoudige rechtvaardigheid’, als eene
onvermijdelijke rehabilitatie, welke voornamelijk muziek-historische beteekenis
heeft. Het stuk, dat geheel volgens het boven aangeduide type geconstrueerd werd,
is aanzienlijk zwakker dan Bruckner's latere symphonieën, doch reeds in deze Eerste
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bevrijdde hij het idee ‘symphonie’ van tientallen academismen en vakmatige
beperkingen, reeds in deze Eerste baande hij den weg voor Mahler, wiens grootste
verdienste misschien eenmaal zal heeten, dat hij den primitieven en onbewogen
gestalten van Bruckner ziel inblies. Het is ook zeer te hopen, dat Mengelberg deze
daden van eenvoudige rechtvaardigheid zal voortzetten en wil overgaan tot de
première van Bruckner's Achtste, het waarlijk grandioze monument van zijn leven,
en eene ysmphonie, welke onvoorwaardelijk gehoord kan worden. Van een absoluut
standpunt bezien, was deze Eerste een beetje overbodig, wat bij Mengelberg's
toegewijde reproductie nog tot meerder waardeering aanleiding mag zijn.
Doch als iemand der melomanen desillusies gevoeld heeft, dan zijn deze hem
vergoed door Beethoven's Egmont-ouverture, Wagner's Lohengrin-voorspel en
Tristan-muziek, zeer betrouwbare en illusioneerende repertoire-nummers.

Koninklijke Oratorium-Vereeniging: Johannes-Passion
Het mag verbazen, dat nog geen enkele der vele godsdienstige Gemeenten hare
liturgie inrichtte met de werken van Bach, die heel zijn leven geofferd heeft aan zijn
geloof. Het zou 't mooist denkbare museum kunnen zijn en 't zou een der mooist
denkbare liturgieën kunnen worden. Bach schreef vijf complete jaargangen
kerk-cantates voor alle Zon- en feestdagen, en al raakten er verloren, voor
eentonigheid, schijnt het, zal men niet bang hoeven te zijn. Hij schreef oratoria voor
Kerstmis, Paschen en Hemelvaart, hij schreef twee Passies, hij bewerkte ik weet niet
hoeveel Koralen, hij componeerde preludia, postludia, fantasieën, fuga's voor orgel,
die allen een religieusen onder- en boven-toon hebben. Kortom, met het onmetelijke
levenswerk van Bach, den grooten en trouwhartigen Lutheraan, is een volledigen,
gesloten en imposanten Dienst samen te stellen, welke alle diensten der aarde aan
wijding en schoonheidszin zou overtreffen.
Nu is alles verspreid en geprofaneerd voor wereldlijk gebruik. Nu behalen
virtuozen, dirigenten, uitgevers roem en geld met deze muziek, die nooit ‘kunst’
heeft willen zijn, doch alleen verheerlijking van God en stichting van geloovigen.
Nu blijft de kern van al deze gezongen aanbidding, moraal en herderlijkheid voor
bijna iederen verborgen, omdat bijna iedereen dezen devoten en machtigen architect
van Gods-dienst wil proeven als ‘kunst’. Ja, waarom zouden deze uitvoeringen niet
kunnen gebeuren in een van onze kerken, waar de voorvaderen rusten onder de
zerken, waar wij hetzelfde zingen en bidden als zij, de dooden? Waarom niet? Waarom
kan het Katholicisme niet dezelfde renaissance opbouwen met zijn Palestrina of
Orlando Lasso? Wijl 't een der breuken is in de moderne beschaving, dat 't
essentieelste deel van den Gods-dienst, de schoonheid, buiten den Gods-dienst is
gestooten en werd overgeleverd aan een achtenswaardig, maar, vanuit den eenen
gezichtsboek, tragisch dilettantisme. Het kan niet anders of bij eene Passie, welke
lijden en dood van Christus bezingt, trachten de Eeuwen achter ons op te schemeren,
en het kan niet anders of wij hooren haar zuiver en verheven en heilig accent, dat
zooveel natuurlijker, zooveel waarachtiger klinkt dan het onze. Het is tragisch te
moeten bedenken, dat een Dürer b.v. zijne hazen, konijnen, marmotten en andere
dieren humaniseerde en zoo menschelijke gezichten gaf, dat een vorige tijd steenen,
boomen en de geheele natuur kon bezielen, terwijl deze tegenwoordige dagen in
werken, waaruit de ziel het luidst behoorde op te klinken, alle contact met het diepere
bewustzijn kwijt raakten.
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De muziek van Bach is mij gisteravond niet zeer nabij gekomen en de teksten van
Johannes evenmin. De heer Tierie, leider der Kon. Oratorium-Vereeniging, weet
waarschijnlijk evengoed als ik, wat de historische eischen zijn, om eene Passie van
Bach zoo weinig mogelijk apocrief uit te voeren, dat hij daarvoor een zeer groot
gedeelte van zijn koor, een aanzienlijk deel zijner orchest-bezetting kan missen, om
te zwijgen van het kerk-gebouw, de quaestie der solisten, het accompagnement der
recitatieven, den stijl der koralen etc. Hij stoort zich evenmin aan den historischen
Bach als ‘Toonkunst’ zich daaraan stoort, en Tierie heeft nochtans meer redenen en
kansen om den historischen Bach te geven, daar zijne uitvoeringen niet gebonden
zijn aan eene traditie, gelijk die van ‘Toonkunst’. Maar zooals het de sleur is, welke
hem de Johannes-Passion doet kiezen, zoo is het de sleur, welke hem weerhoudt dit
oratorium te herscheppen in zijn juiste verhoudingen. Wij, Nederlanders, brachten
het in de muziek-beoefening tot een vrij merkwaardigen bloei, doch we hebben onze
voortreffelijke eigenschappen dermate georganiseerd, gesystematiseerd, dat zij een
wal geworden zijn, die al het nieuwe, alle vernieuwing, alle jonge levenskracht als
vijanden buitensluit. Het muziekleven in bijna al zijn vertakkingen heeft elke
spontaniteit, elke neiging tot het verrassende, het onbekende ingeboet. Het is jammer,
dat de Johannes-Passion op de meest gebruikelijke wijze wordt vertolkt, doch het is
nog meer jammer, dat ook de Kon. Oratorium Vereeniging de voldoende energie
mist om in elken tijd, ook in dèzen, nieuwe banen te zoeken.
Van Tulder was een Evangelist, die in verschillende details zijner partij veristische
en dramatische kleur trachtte te brengen. Hij stond in deze opvatting echter tamelijk
alleen, ook tegenover den dirigent en de begeleidende piano, wat den indruk wekte,
dat zijn rol nog niet gestileerd was tot eenheid. Ik geloof, dat Van Tulder daaraan de
minste schuld droeg. Van Oort's Christus was zacht, week en welluidend maar zeer
weinig suggestief. De scène welke Christus in alle kunsten zijn uitnoodigendste
aureool van goddelijkheid gegeven heeft, het Laatste Avondmaal, die vooral de
Matthaeus-Passion heft in zulk een supra-natureel licht van mystieken offer-gloed,
deze scène ontbreekt in de Johannes-Passion, wat ook de Christus-figuur drukt en
beperkt. Maar gelijk de Matthaeus-Passion het Lijden transponeert naar een
sacerdotaal bovenwereldlijk plan en contacten geeft met de diepste en de algemeenste
mysteries der menschheid in eng-christelijken, in paganistischen en pantheïstischen
zin, zoo speelt de Johannes-Passion in een provincie-stadje ergens op de nuchtere
aarde, en doet het verhaal in duidelijke, spaarzame accenten, welke alleen in een paar
aria's over de realiteit heen fantaseeren. Deze aria's met obligaat oboe d'amore van
Krüger, oboe da caccia van Blanchard, fluit van Willeke, cello van Meerloo, die allen
meesterlijk waren in hun spel, werden gezongen door twee invallers: mej. Joh.
Brandsma en mevr. Dresden-d'Hont van Tulder en Van Oort. Het desillusioneert
altijd eenigszins, dat de stemmen, die moeten klinken naast deze antiek-droomende
instrumenten nooit de superieure zekerheid van voordracht, het kalm en veilig zweven
boven alle zwarigheden, de betrouwbare rust kunnen bereiken van de hen
vergezellende instrumentale solisten. Doch daarvan afgezien viel ieder te waardeeren,
al ontbeerde men bij ieder het absolute meesterschap. Hendrik Koning, die zijn
vibrato nog steeds niet beheerscht zong met daverenden klank de kleine rollen, de
allerkleinste werden eenigszins parodistisch weergegeven door een anonymus uit
het koor. De piano klonk vlak en burgerlijk; duizendmaal liever dan dit moderne
kleurlooze geluid hoor ik den clavecimbal, welke gebreken hij dan hebben mag. Ik
vroeg mij af waarom men bij de recitatieven, deze reliquieën van den Keltischen
Bard en den Griekschen Rhapsode, niet eens met harp-accompagnement zou
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probeeren. Louis Robert zat aan het orgel en zijne eensgezindheid met den dirigent
schoot meermalen een seconde tekort. Accuratesse echter is de sterkste zijde niet
van den heer Tierie, naar wiens goede eigenschappen ik den heelen duur der uitvoering
te vergeefs gezocht heb. Het best is hij, waar hij uit de verte Mengelbergs sensitivisme
en effecten copieert, het slechtst, waar hij maatslaat naar den meest ouderwetschen
trant als b.v. in het beginkoor. Ik dacht, dat het langzaam wel tot de ongeoefendheden
der vereenigingen uit de provincie was gaan behooren om de coloratuur zoo
onmuzikaal, onmelodisch en houterig vier aan vier te onderverdeelen alsof men
gamma's studeerde. Het koor trouwens moet weer geprezen worden om zijn uitstekend
te verwerken stemmen-materiaal en zijn voortdurende geschiktheid tot eminenten
arbeid. In verhouding daarmee wordt bij de Kon. Oratorium-Vereeniging veel te
weinig bereikt.
Zou met een beetje goeden wil de dispositie der woorden in het tekstboekje niet
zóó kunnen geschieden, dat het hinderlijke ombladen, waarmee de zaal zoo luidruchtig
kan opschrikken gedurende de schuchterste muziek, vermeden werd? Dat is, dunkt
mij, niet moeilijk en zal in ieder geval gemakkelijker zijn dan het publiek op te voeden
tot deze noodige stilte.
Het Concertgebouw-orchest, buiten de vernoemde solisten, speelde in hoofdzaak
continuo's en Bach bereikte daarin herhaaldelijk eene phenomenale droogheid,
waartoe het orchest als zoodanig niet verplicht moest kunnen worden.

Dina Diependaal [Liederen van Constant van de Wall, Pierné, Fauré,
Strauss en Rosy Wertheim]
Het komt mij ook nu nog voor, dat Dina Diependaal met een paar rake retouches een
onzer beste alt-zangeressen zou worden, en wanneer zij ze niet maakt, zal men haar
gebrek aan begrip moeten verwijten. Haar pianissimo, haar half-tinten kunnen
volmaakt zijn van kleur, klank en gevoel. In zacht gemijmerde melodie kan zij zich
uiten als vaardige en soms wonderlijke artiste. Maar het simpelste crescendo brengt
haar van de wijs. Door absoluut gemis aan zin voor nuances, begaat zij de vreemdste
smakeloosheden. Zij beheerscht de overgangen niet, zij bezit de fantasie niet om
hare stem te moduleeren, zij schijnt slechts twee accenten te hebben zacht of hard.
En als zij geweldige tonen gaat zingen (dat was 9/10 van den avond) vervalt zij in
een overmatig vibrato, flakkert het geluid, verliest zij de contrôle over den adem en
geeft voor de helft wilde lucht. Zij zingt ook nog niet van uit tekst of muziek. Dan
zou zij den zeer machtigen Doodenzang van Constant van de Wall (Arabisch), een
Oostersch melopee met het wijde verlangen en het fanatisme van het Oosten, niet
gezongen hebben met het geweld en de loeiende accenten van een Vliegenden
Hollander of Walküre. Er bestaat een Arabische (en Bretonsche) manier van zingen,
waarbij de zanger zich met duim en wijsvinger de keel toeknijpt en dan zoo snerpend
mogelijk nasilleert. Mej. Diependaal behoeft die techniek niet toe te passen, maar
mocht daar wel even aan denken. Hare reusachtige quantiteiten lucht en geluid moeten
door edeler expressies vervangen worden; ook bij Strauss, ook bij Pierné en Fauré.
Want ieder lied had dezelfde fouten. Zij vergeet, dat een zangeres, die tien liederen
zingt, eigenlijk tien verschillende rollen speelt in miniatuur, wat een buitengewone
tegenwoordigheid van geest eischt.
Het programma was gevarieerd en telde twee noviteiten van Theo v.d. Bijl: ‘Späte
Rosen’ op tekst van Falke en ‘Dat wilde ik weten’, van Gezelle. Vluchtige
composities, met het zwaartepunt in de melodisch-recitativisch behandelde stem, die
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niet draagkracht, oorspronkelijkheid en inhoud genoeg kreeg om de geheel
onbelangrijke piano-partij te doen vergeven. Het zijn nauwelijks haastige
improvisaties, laat staan composities, en zij wijzen niet op eenige individualiteit. De
twee verzen van Ada Gerlo (‘Oud Lied’ en ‘Zang van Salome’) zijn door Rosy
Wertheim in technisch onzicht veel interessanter bewerkt, maar deze auteur ontdekte
nog altijd niet zichzelf. Debussy kan niet accurater gecopieerd worden dan in den
‘Zang van Salome’. ‘D'une prison’ van Reynaldo Hahn behoort tot het afgezaagde
genre. De Pierné's (La Rieuse en Mimi Pinson) vallen onder het hooger gecultiveerde
levenslied. Strauss leek verwelkt en men kreeg de sensatie, dat deze liederenkunst,
zoo reactionnair in hare middelen, uit een machteloos en sentimenteel verleden
opschimde. Het begin van ‘Nachtgang’ herinnerde ik me overigens als de mooiste,
gedragenste momenten der zangeres. Om de twee Fauré's (Au cimetière en Les roses
d'Ispahan) in hun ijle charme en mildsmartelijke zoetheid juist te vertolken, moet
Dina Diependaal zich nog serieus verdiepen in woord en toon.
Het gevarieerde programma lukte dus niet overal, doch er was veel succes en de
talrijke bloemen deden denken aan opera-optochten, die de eene straat in en de andere
straat uit komen. Van de Wall's voortreffelijke en ontroerend ‘Doodenzang’ werd
gebisseerd.
Zooals A.B.H. Verhey dezen avond begeleidde, hoorde ik hem nog niet en zijn
lichte toets, zijn coloristische invallen en vele poëtïsche piano-suggesties memoreer
ik het liefst van het heele concert. Doch zijne tusschenspelen en modulaties moest
hij wat selecter en artistieker nemen!

Seroen - Cornelis [Noviteiten van Ravel, Charpentier en Zagwijn Ravel, Le Tombeau de Couperin en Debussy, Suite Bergamasque]
Behalve twee Diepenbrock-liederen (Les Chats van Baudelaire en Mandoline van
Verlaine), welke Seroen zingt met evenveel bekoorlijkheid van melodie als
stemmingskunst en tekstbeelding, bevatte het programma slechts noviteiten. En
wanneer eenmaal de geschiedenis geschreven wordt onzer tegenwoordige muziek,
die geleidelijk evolueert naar den nieuwen stijl, zal men Seroen prijzen als de
bewonderenswaardige en gedesinteresseerde kunstenares, door wie hier het moderne
Fransche Lied in zijn volledige verschijning is ontdekt en bekend gemaakt. En
wanneer zij misschien door het genootschap Nederland-Frankrijk als
vertegenwoordigster van Groot-Nederland zal worden uitgenoodigd, om te Parijs
een indruk te geven van onze muziek (moge dat inderdaad geschieden!), dan zou zij
de Franschen zelf kunnen verbazen door de liefde, de genereuse toewijding en het
meesterschap, waarmee zij hunne kunstenaars vertolkt heeft en onschatbare diensten
bewees aan eene Schoonheid, welke ook dààr nog te weinig gevierd wordt. Wat
Seroen in ons land bereikte, de invloed dien zij uitoefende op de jonge generatie, het
enthousiasme, waarmee zij met versmading van alle goedkoope en gemakkelijke
successen hare uitgekozen taak vervulde, kan men niet genoeg eeren. Zoo magnifiek
Seroen is in het zingen, zoo magnifiek is de rol, welke zij op zich nam in ons
muziekleven. Vergelijk dit met alle buiten- en binnenlandsche repertoire-solisten,
die hun leven passeeren met tien of twintig nummertjes en men zal zien, hoe groot
en zeldzaam deze figuur als volledige kunstenares boven allen uitsteekt.
Het waren dezen avond een serie nieuwe Ravels, die zij introduceerde: ‘Deux
épigrammes’ van Clément Marot, uit Ravels jeugd, wonderlijk zangerig, knap en
suggestief in de oud-Fransche elegische scherts; ‘les grand vents venus d'outre-mer’

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

van Henri de Régnier, donker wind-vlagend, wrang en gehallucineerd opstormend
in doode hopeloosheden; ‘la pintade’, de hel-zomersche, felle, schrilschreeuwende
en komische grimassen van het bultige parelhoen uit Renard's ‘Histoires naturelles’,
ongeëvenaard naturalistisch en sprekend geënsceneerd; de ‘Noël des Jouets’, op
speelschen tekst van Ravel zelf, prachtig genre-stukje met de fijnste en levendste
miniaturen; ‘Trois mélodies populaires grecques’, door Ravel gezet in luministische,
zonne-stralende begeleidingen over een luide, breed gedeclameerde, lyrische melodie.
Het waren verder twee Charpentiers (‘Les trois sorcières’ en ‘A mules’ met
herinneringen aan zijn Impressions d'Italie), zeer toegankelijk en dus veroverend;
ten laatste ‘L'amour s'effeuille’ van Henri Zagwijn, op een té naïef en kreupel vers,
een romance met gepassioneerde opera-allures, op 't kantje van banaal, maar handig
en aangenaam voor de ooren... allemaal noviteiten!
Laat ik van den magistralen begeleidings-kunstenaar Evert Cornelis slechts citeeren
zijne partij uit ‘La Pintade’ met alle burleske kantteekeningen in den gloeiend
opgeroepen zomerdag. Dat was buitengewoon sterk van plastiek. Als solist begon
Cornelis het concert met ‘Le Tombeau de Couperin’, het eenige werk, waartoe Ravel
tijdens den oorlog kon komen. Het zijn zeventiende-eeuwsche pastiches,
getransponeerd in de moderne sensitiviteiten en de zoet-dissoneerende harmonieën,
waarmee Ravel als een hedendaagsche Mendelssohn zich soms te lichtvaardig
tevreden stelt. De obsessies van den tijd hebben zijn hart geen oogenblik verontrust
en met de altijd olympische limpiditeit klateren de accoorden in steeds gevarieerde
straal-brekingen en steeds boeiende virtuositeiten. Maar de psychische inhoud is
bijna nihil. Welk een geniaal en onvergelijkbaar dichter toont naast zulk een werk
Debussy zich in zijne ‘Suite Bergamasque’, die dateert uit zijne eerste bloesemrijke
en vervoerde jeugd! Betooverend blauwt het prélude, ijl en alomme zwevend, in
eene zacht-bedwongen, haast onuitgesproken extase, als een wenkend morgenspel
over zijne wijde en visionair-schoone wereld. Nooit, sinds dit prélude zong Debussy
nog zulke juveniele, anacreontische illusies, nooit meer zulke zeer warme,
betrouwende en aanbiddingsvolle liefdeszangen en nooit, geloof ik, heeft hij de
toekomst-hoop, die zich welft over deze muziek, verwezenlijkt gezien. Hij ging een
anderen weg, werd op andere wijze een meester en droomvertolker. Maar reeds in
die vervoerde jeugd schiep hij zijne onsterfelijkheid.
Zoo herdenk ik Seroen en Cornelis beiden met de bewonderingen, welke zij door
de meesterwerken menigvuldig hebben op doen rijzen. Onze muziek zonder hun
ontdekkingszin, hunne kunst en enthousiasme zou eene woestijn zijn.

Jan van Gilse [Eerste symfonie van Mahler en Tagore's Wijzangen
van Van Gilse]
Het dirigeeren van den heer Jan van Gilse deed denken aan mastklimmen. Hij begon
voorzichtig en kalm, alsof hij er wel komen zou; en hij steeg; hij wenkte systematisch,
bedachtzaam als kenner van de trucs en raakte tot het midden; daar begon 't zwoegen
dat den duur kreeg van een Zesdaagschen; hij zakte altijd terug, steeg en gleed omlaag,
krampte weer wat hooger dan hij viel, worstelde en glipte soms tot over de helft naar
beneden, begon opnieuw en hing, toen de tijd om was, een halven meter van het
schoone doel. Men werd er zenuwachtig en kriegel van. Daar zat een mensch zijn
schaduw achterna om hem in te halen; dat had de voortdurende nervositeit van een
laatste ronde, die nergens werd afgespeeld; dat was een heele serie verlangens zonder
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vervulling; dat waren luchtspiegelingen, Tantalus-pijnen; dat was, wat Villiers de
l'Isle Adam noemde, ‘foltering door de hoop’, een uitgezochte geraffineerde kwelling.
Zoo dirigeerde Van Gilse Mahler's Eerste, veel-gespeelde symphonie. Hij scheen
een constructief idee na te jagen. Het eerste deel, niet waar, dat is 't langzame
ontwaken van de gelukkige aarde en het gelukkige leven. Het triomfale hoogtepunt
in volle middagzon, ligt bij het slot. Daar stevende hij naar toe, steeds trekkend,
overal ingetoomd, met een accent alsof hij bang was de bovenburen te hinderen. En
men kreeg het gruwelijk gevoel alsof men voortdurend met een strootje geplaagd
werd achter 't oor. Het ensemble scheen overal op instorten te staan, gelijk een
kaartenhuis. Nergens tempo, nergens het complete sentiment. Zoo sukkelde men
naar den grandiosen, godeschaterenden, homerischen fortissimo, die werkelijk uit
alle windstreken, geweldig en onverzadiglijk losbrak als een kosmisch vuurwerk.
En toen! Op dit adembeklemmende keerpunt hield Van Gilse, in plaats van vrij op
te juichen, het tempo in, en liet ons daar zitten als gedesillusionneerden,
onbevredigden, onvervulden, terwijl hij zijn pueriel coda maakte.
Aldus ging het voortdurend en op de meest tragische wijze bij de finale. Men zat
geslagen onder zooveel titanische machteloosheid en verschrompelde onder zooveel
goeden wil. Het had iets opzweepends en iets onbeschrijfbaar enerveerends. Alles
lukte op het kantje af en wanneer men droomde dat het zou lukken, verzon hij een
verbijsterende ritenuto, vergat hij een accelerando en wist overal het middel te vinden
om de heele constructie te doen duikelen. Het was altijd de geschiedenis van
bouwmeester Solness en men duizelde er letterlijk bij.
Ik denk nog het liefst aan zijne Mozart-symphonie (in d-groot). Hij speelde ze
kort, zonder herhalingen, met een kleine bezetting, zeer fijn gedetailleerd, als een
oud sprookje, buitengewoon gereserveerd in de forti, vooral de pauken- en de
koper-partijen (wat mij zoo verraste, omdat ieder dirigent meent het ensemble daar
te moeten laten overkraaien met die steeds zinledige natuur-tonen), hij speelde ze
week van kleur, met verrukkelijke expressivo's, met prachtig uitgewerkte houtblazers,
en zoo persoonlijk, zoo boeiend, dat ik hem een meester genoemd zou hebben,
wanneer hij me niet op die wonderbaarlijke manier getourmenteerd had met Mahler's
Eerste. Want deze tormenten vond ik terug in ieder stuk van Tagore's Wijzangen,
gelijk Van Gilse ze componeerde: knap, gevoelig (of hij Tagore - in het Duitsch! begreep, laat ik er buiten), met een overdadigheid van licht (men kreeg den indruk,
dat er geen bassen bestonden) - maar altijd op de grens van het Uitgesprokene, of
onuitgesprokene, maar altijd op den rand der persoonlijkheid, of onpersoonlijkheid,
met zwevingen, onrustigheden, leegten, welke iedere verzadigde impressie
belemmerden. Martine Dhont's rijke sopraan zong, wat scherp geïntoneerd, de dikwijls
onverstaanbare solo-stem.
Mengelberg, die Van Gilse in Amsterdam vele faciliteiten verleent, woonde het
concert bij in de linker loge. Het is goed, dat de dirigent van het Utrechtsch Stedelijk
Orchest hier gastvrijheden vindt en de ruil-methode mag toegejuicht worden. Doch
het zal niemand verwonderen, dat wij nu ook eens gaarne Peter van Anroy van het
Residentie-Orchest en J. Richard Heuckeroth van de A.O.V. op ons podium zullen
zien aan het hoofd van ons Concertgebouw-Orchest. Van Gilse kreeg beurten genoeg
en de anderen zijn óók dirigenten.

Ernani (Carré)
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Mazzoleni en Hendrik Drost maakten gisteren van Ernani de succes-opera. Karel V,
bariton en koning van Spanje, was heelemaal bon garçon; op het gewichtigste moment,
toen hem in den familie-kelder de keizersteekenen gebracht werden, liet hij zijn
schildknaap den rechter-mouw van zijn blinkend harnas afnemen, omdat die hem te
ongemakkelijk zat. De linker zat nog nauwer, maar die wilde niet los. En de koning
van Spanje lachte gemeenzaam de zaal in die hem allang gebisseerd had en gelijk
hij lachte zong de brave Mazzoleni: met een vriendelijke, warme en alles bezielende
grandezza. Hij acteerde als een matroosje, maar zong als een koning en liet het volle
circus opdaveren van enthousiasme.
De bandiet Ernani was Hendrik Drost, de eerst-volgende beroemde tenor, gelijk
men weet. Over een paar maanden vertrekt hij naar Antwerpen en hij is bezig zich
hoe langer hoe technischer te bekwamen. Met den dag ziet men hem groeien als
zanger en acteur. Wanneer wij straks de aangekondigde begrafenis bijwonen der
Ned. Opera (schijndood!), zal men adviseur en directeur nog moeten verwijten een
van de beste krachten der toekomst (Drost, die binnen een jaar De Vos en van Schaick
te zamen omver zal zingen), te hebben prijsgegeven - eerst aan Carré, toen aan den
vreemde. In Antwerpen luistert men naar goeden raad, hier experimenteert en sukkelt
men met middelmatigheden. En ik feliciteer Antwerpen. Drost bezit nog niet de
routine om recht op den man af naar het publiek te spelen, maar wat de muzikale
intelligentie betreft, de schoonheid van timbre, stond zijn Ernani nergens lager dan
Mazzoleni. Drost leerde van de Italianen en zal hen spoedig evenaren.
Het derde bedrijf was het hoogtepunt en zelfs te midden der pralendste culminaties
stuitte men op onoverkomelijke hindernissen. Pauwels heeft geen sopraan voor de
Elvira, hij heeft geen bas voor de Silva, geen koor voor een opera van zulke groote
allures, geen orchest voor deze muziek van Verdi, waar elk instrument zoo hoorbaar
open en bloot ligt. Men zat voortdurend te midden van vocale, scenische en
instrumentale avontuurlijkheden, welke met elke beschrijving spotten, en die
onmogelijk vergeven kunnen worden, zelfs niet ter wille van Drost en Mazzoleni.

[Eerste symphonie van Willem Pijper en Sphinx van H.D. van
Goudoever]
Onder den kop van de ‘Ars Nova’, het orgaan der jonge Italiaansche musici, staat
als motto de bemoedigende en trotsche uitspraak van Leonardo: ‘Tristo è quel
discepolo che non avanza il suo maestro’, - het is een treurig leerling, die zijn meester
niet vóór komt.
Ik dacht aan die woorden, waaruit enthousiasme en energie opborrelen, bij de
eerste symphonie van Willem Pijper, waarvan in 't voorjaar de première, gisteren de
herhaling ging onder Mengelberg's leiding.
Pijper is leerling van Wagenaar, dien hij zonder twijfel achter zich laat in menig
opzicht, maar méér nog is Pijper leerling van Gustav Mahler. En in plaats van te
beginnen bij Mahler's Negende, of beter nog nà deze Negende, begon Pijper bij
Mahler's Eerste. Dit zou tien jaar geleden voor Amsterdam revolutionnair geweest
zijn, en misschien is het heden voor Utrecht, Pijper's woonstad, nog wonderbaarlijk.
Wanneer men echter de Nederlandsche muziek wil losmaken van het provincialisme,
dat haar hoe langer hoe minder, maar nog steeds drukt, wanneer men wil, dat onze
muziek ook internationaal gewaardeerd kan worden (en waarom zou zij dat niet even
goed kunnen als de muziek der Bohemen of der Finnen?), dan valt het uitgangspunt,
dat Pijper zich koos, niet te verdedigen. Op zijne wijze copieerde men hier een halve
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eeuw geleden Schumann, twintig jaar geleden Brahms en Wagner en op die copieën
zien wij met minachting terug. Ik hoop, dat Pijper zulk een lot ontkomen wil en,
eerlijk gezegd, verbaas ik me er over, dat hij zijne Eerste symphonie liet herhalen,
waaruit wel spreekt wat hij kan, doch niet wat hij is. Hij had mijn raad moeten volgen,
zijn werk na de eerste auditie moeten terugtrekken, het moeten beschouwen als een
nuttige oefening en moeten trachten, dat een nieuw stuk meer persoonlijken inhoud
kreeg. Er kan niet zoo heel veel aan gelegen zijn of men vijf jaar vroeger of later
wordt gehouden voor een ‘componist’. Het is van meer gewicht om te zorgen, dat
de spaarzame oogenblikken niet nutteloos voorbijgaan, waarop men de kans krijgt
zichzelf te determineeren. Zoo goed als het is, dat Pijper zich onder de psychische
tucht stelde van Mahler, zoo gauw zal hij zich aan die tucht te ontworstelen hebben,
wil hij niet levenslang vastloopen.
Voor H.D. van Goudoever geldt hetzelfde. Enkele weken geleden speelde Van
Anrooy voor de eerste maal zijn ‘Fête bleue’, Mengelberg gaf de eerste van zijn
‘Sphinx’, eene nocturne. De auteur is twintig jaar en dus nog vier jaar jonger dan
Pijper. Beiden zijn prachtige, verwachtingsvolle talenten, gelijk er in de rest van
Europa misschien maar weinige te vinden zijn, beiden braken even voortvarend met
die onvrijheid van gebaar en het muzikanterige uit onzen pas verleden tijd, maar
gelijk Pijper Mahler copieert, zoo copieert v. Goudoever Debussy. Hij copieert
Debussy in de kleur, in de oriëntalismen, in de kortademigheid der melodiek. Hij
vergeet alleen Debussy's zin voor verhoudingen en evenwichten, Debussy's distinctie
en den weidschen inhoud, welken hij thema's en concepties wist te geven. Het
trompetten-motiefje, waarmee de Sphinx na veel absolute stilte begint, is niet
belangrijk (bijna kinderachtig) en te vluchtig om bij 't slot nog terug te keeren en
slechts een formalisme te bewijzen. De fortissimo's, waarheen de muziek telkens
aanloopt, zijn psychologisch nergens gemotiveerd, klinken uitstekend, maar gaan
spoorloos voorbij. Wat de muziek haar titel van ‘Sphinx’ gaf, zou ik alleen willen
vragen bij sommige vriendelijk walsende europeanismen, die even onverklaarbaar
als stijlloos zijn in dezen oriënt.
Ik weet te weinig over v.d. Goudoever om méér te beweren, dan dat het kranig en
buitengewoon achtingswaard is om op twintigjarigen leeftijd een stuk te schrijven
met zulke actueele middelen. In Brussel en Parijs zou v.d. Goudoever Prix de Rome
zijn en dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden hebben als een Berlioz, een Gounod,
Bizet, Debussy etc. Hier is het de vraag, of zijn talent bestand zal zijn tegen de
algemeene onmuzikaliteit, tegen het automatisme, tegen het gebrek aan waardige
emulatie, tegen onze monumentale monotonieën, tegen onze genoegzamaheid. Ik
wensch hem het gelukkigst gesternte, ik wensch hem vooral de zelfbevrijding en een
persoonlijk, veelomvattend leven.
De verschijning van Hubert Cuypers' Terwe op de abonnementsconcerten van het
Concertgebouw moet gequalificeerd worden als eene schromelijke vergissing. De
hoedanigneid van verzen en muziek verwijst dit stuk meer naar milieux als dat van
Colnot en Poons dan naar deze heilige hallen. Wat men in de sfeer van een (R.K.)
Amsterdamschen Kunstkring niet afkeurt, waar niemand iets anders vraagt dan een
bevattelijke, bescheiden en populaire organisten-kunst, dat detonneert een beetje erg
onder den resonans van symphonieën en ik acht Pijper en v.d. Goudoever te kort
gedaan aan respect door zulke nabuurschap.

Onze modernen [Voormolen, van den Sigtenhorst Meyer, Zagwijn,
Dresden en Ruyneman]
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Er begint teekening te komen in de uiterlijke verschijning, werke de ‘Ned. Ver. tot
ontwikkeling der moderne scheppende toonkunst’ - nog altijd dien
notarieele-acten-titel! - motiveeren moet en welke de corporatie karakter zal geven.
Het programma had een te ontraadselen, maar goed signaleerend schutblad, de tekst
was rood gedrukt in kapitalen, men had de verzen gemaskeerd tot proza (ik begrijp
daar 't doel en 't nut niet van), en men had ook verzocht niet te applaudisseeren. De
jammerlijk geconstipeerde houding van 't grootste deel der hoorders van de vorige
concerten deed wel pijnlijk. En Debussy vroeg naar aanleiding van het
kinderlijk-barbaarsche handgeklap als we iets moois hooren of we soms ook
applaudisseeren bij een geslaagden zonsondergang? Dat zijn dus twee argumenten
om een oud en aardig gebruik uit de wereld te helpen. Het spijt me. Als ik nu toch
eenmaal ‘modern’ was, zou ik de geconstipeerde hoorders wel eens willen laten
opbrullen uit hun morne apathieën - hetgeen me bovendien niet onvereenigbaar lijkt
met kunst en schoonheid. Doch daarvoor moet men eene geheimzinnige macht
bezitten. En Claude Achille Debussy wete, dat ik zeer zeker zal applaudisseeren,
wanneer hij ooit de auteur wordt van een geslaagden zonsondergang.
Ik noodig de vereeniging nogmaals uit, haar naam te wijzigen, die doet denken
aan een deurwaarders-exploot. Is dit geschied, dan wijde zij de aandacht aan eene
zorgvuldige selectie harer leden, aan eene nog nauwgezetter zifting van de werken
harer leden. Mij dunkt, dat zij de onderlinge paedagogie niet heelemaal mag
verwaarloozen. Het lid Alex Voormolen o.a. bezit een uitstekend talent en eene
ontoombare compositie-drift, maar aangaande zijne pianostukken van dezen avond
mag hij zonder schroom nog eenige lessen nemen bij het mede-lid Sem Dresden.
Voormolen's ‘Eléphants’ zijn langdradig, vlak en conventioneel; de ‘Tabalas’ (drie
dansen) werden zoo ongehoord banaal gevonden en bearbeid (een paar harmonieën
uitgezonderd), dat een beetje raad over het vermijden van cliché's en doode
ouderwetsheden hem zelfs bij muziek voor de kemenade (falbala=zoom) dienstig
zou zijn. Ik bid Voormolen om minder slordig te werken en het kunstenaars-geweten
niet zoo roekeloos op zij te zetten.
Tegenover het lid B. v.d. Sigtenhorst Meyer sta ik ook meer dan ironisch. ‘Het
oude China’ (voor piano) is gewoonweg kinderwerk. Er bevindt zich op 't oogenblik
talent genoeg in Nederland en de allerlaatste reden om verweekelijkte, verwelkte
muziek te protegeeren vervalt daarmee. ‘Het beekje aan den tempel’ is waterige
Massenet, ‘Het wierookvat’ afgezaagt Grieg-procédé, ‘Het fluitspelertje en de olifant’
infantiele antithese, ‘Het Tuinfeest’ - neen! - dat is sonatine-achtige piano-oefening
voor kleine jongetjes, - neen! - dat is belachelijk om daarmee te komen aandragen.
En dat sticht maar kwaad want zulke ‘oude China's’ gaan er in als koek en worden
nog aangekeken voor ‘natuurlijk’. Ik noem het fondantisme.
Daar waren ook betere dingen op dit concert: liederen van Zagwijn, Dresden,
Ruyneman. Ik heb eene andere opvatting van het ‘moderne’ lied dan deze drie zeer
begaafde en serieuse werkers, doch dat zal mij geen beletsel zijn om hun muziek te
waardeeren. Deze muziek heeft altijd haar zwaartepunten liggen in de piano-partij
en ik geloof, dat deze manier vroeger als reactie tegen het italianisme en de
gemakkelijke alleenheerschende melodie noodzakelijke hervormingen teweegbracht,
dat er in deze manier ook meesterwerken geschreven zijn. Maar een reactie in
omgekeerde richting, die halt zou maken bij een juist herstelde evenredigheid, lijkt
in deze dagen niet minder noodig, nu alle mediummicke eigenschappen der piano
zijn uitgeput en nu er zooveel resten van vroegere pathetiek in de tekstdeclamatie
zijn weg te ruimen. Die stereotiepe stemverheffingen, die lijzige, en onmelodische,
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onnoodige gedragenheden en het geijkte onderstreepen van geijkte woorden, lijken
me langzamerhand wel uit den tijd te raken. Zulke oude rethorische stemvoeringen
vond ik zelfs nog in de Chineesche liederen van Ruyneman, ik vond ze bij Dresden,
ik vond ze bij Zagwijn. En van alle drie zou mij de afzonderlijke piano-partij, die
vooral bij Dresden en Ryneman zoo pitoresk, rijk aan nuances, aan klanken en
rythmen, veel ongestoorder geboeid en bevredigd hebben. De twee-eenheid tusschen
instrument en zang werd maar zelden bereikt. Wat de ‘moderniteit’ overigens betreft,
schenen Dresden en Ruyneman veel geslotener, bewuster dan Zagwijn, die nog zeer
veel gebruikelijkheden en ondoorvoelde noten moet afwennen, die ook zijne inventies
hooger en critischer moet zoeken. Dresden's ‘Oud spinet’ (gemaskerd sonnet!) was
indrukwekkend en geheel gaaf van stemming in het prachtig verklankte sextet.
Ruyneman's voorbijparelende impressionismen kon ik alleen cerebraal opnemen.
Mij dunkt, dat ze te vluchtig, te ijl van expressie zijn om ze te hooren in een
concertzaal. Zij vragen een fluïdum van absolute intimiteit.
Zagwijn werd onvoldoende gezongen door mevr. Annie Lieman, die inviel voor
een ongestelde; Dresden zeer warm en begrijpend (maar wat stug) door mevr.
Dresden-Dhont; Ruyneman wederom zeer onvoldoende door Sophie Wiselius. Evert
Cornelis speelde de soli en de accompagnementen. Al zijn temperament en heel zijn
geraffineerde techniek schenen tot zijn beschikking te staan hedenavond.
Doch wegens het afgeschafte applaus verliep de uitvoering als een grijze en
geforceerde begrafenisplechtigheid.

Stephan Partos [Concert dramatique van Jenö Hubay]
Waarom is het wonderlijker, dat een kind goed viool speelt en met
normaal-menschelijke gevoelens Beethoven of Franck uitzingt, dan dat het de
eigenschappen van een cubus, een parallelogram begrijpt of Grieksche onregelmatige
werkwoorden kan vervoegen? Dit verdient onderzocht te worden. Het lijkt ook de
moeite waard om te onderzoeken, wat de reden is, dat de officieele muziekwereld
zoo wrang denkt over de jonge triomfators. Ik geloof, dat de beschaving volmaakter
zal zijn, wanneer de term ‘wonderkind’ klinkt als een herinnering aan barbaren-tijden.
Het is zoo simpel. Een kind, dat altijd een ziel heeft, krijgt vroeg eene viool in handen,
oefent zich, en gelijk Sophocles, zoon van een Atheenschen wapensmid, op zijn
zestiende jaar offer-danste en de reien voerde ter gelegenheid van de zege bij Salamis,
zoo speelt een moderne knaap op zijn zestiende jaar het viool-concert van Beethoven.
Dat moet voor de hand liggen en zoolang dit ‘wonderlijk’ schijnt, zullen het onderwijs
en de algemeene opvoeding niet deugen. Er was immers ook een tijd, dat men in
Italië op zijn zeventiende, achttiende jaar begon als opera-componist en die
bewegingsvrijheid van de jeugd bracht een Rossini, een Verdi voort.
Ik kan mij voorstellen, dat er eene actie begonnen zou worden tegen Stephan
Partos, die beslag blijft leggen op onze spaarzame muziek-zalen en anderen de
gelegenheid om op te treden ontneemt. Dan zou ik aan de zijde staan van Partos en
het publiek dat hem vereert. Want er zijn verschillende spelers te noemen, die met
al hun gewichtigheid, stijl, techniek, quasi-superioriteit, niet de waarde, de
zelf-beheersching, de kunst, de natuurlijkheid bereiken van Partos, terwijl zij tienmaal
ijdeler en verwaander zijn. Ik zou het opnemen voor Partos en zijn bewonderaars,
ook al kan men niet weten wat hij worden zal, (wat gaat ons dat aan!) en al bewijst
eene verschijning gelijk hij te weinig diensten aan de levende muziek.
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Ja, hij had wel éér eene noviteit kunnen geven dan gisteravond, en ook wel een,
die duidelijker boven het virtuozen-repertoire reikte, dan het ‘Concert dramatique’
van zijn leeraar Hubay. Dit concert is melodieus, spreekt onmiddellijk aan, sleept
mee tot een roes, heeft schitterende passages voor een melancholisch-donkere, ruige,
rulle g-snaar (prachtig!), heeft de zigeunerende dubbelgrepen en de romantisch
vogelende flageoletten, het is een concert voor 't effect. Maar voor zulk een werk
zijn wij eigenlijk te wijs geworden, al laten we ons vervoeren. En het zou beter zijn
als een jonge triomfator, zonder dat iemand 't wonderlijk vond, een edeler schoonheid
diende. Gelijk in de romans van Louis Couperus!

Leonid Kreutzer [Tschaikowsky, Pianoconcert]
Tschaikowsky had voor zijn piano-concert zeer veel noten noodig en stopte alles
vol, van boven tot onder, met karrevrachten noten. Soms begrijp ik onze muziek niet.
Er bestond in de middeleeuwen een lied (‘Media vita in morte sumus’ - ‘te midden
van het leven zijn wij in den dood’), waarmee men, eenvoudig door het te zingen,
een mensch uit de wereld kon helpen. Dit lied scheen zoo onheilvol werkdadig, dat
een kerkconcilie van Keulen er maatregelen tegen nam en het verbood. - Wat zouden
deze componisten bereikt hebben met onze karrevrachten noten? Tschaikowsky
bereikt er niets mee dan banale oppervlakkigheden en een lichtelijk vergrovend
amusement.
Kreutzer, dien we hier nog meer zullen hooren, speelde het met eene solide
techniek, op een slecht harmonieerenden vleugel, en beging slordigheden, die mij
verbaasden. Er verbaast me nog meer in dezen goeden pianist: dat hij opnieuw wordt
aangekondigd als voorstander van Scriabine, Balakireff, Rimsky Korsakoff,
Glazounoff, Rudi Stephan, Reger e.a. - allemaal componisten, van wien men werkelijk
wel eens een piano-concert zou willen hooren - terwijl hij niets brengt dan de gangbare
- en bedenkelijke! - muziek.
Het zij zoo. Want hij had zijn succes op dit vierde Middenstandsconcert, dat met
Don Juan en de Eroïca voor een volle zaal ging. Gelijk men weet, heeft heel
Amsterdam zich gehaast een abonnement te koopen, zoodra Mengelberg de directie
overnam! Daaraan kan men zien, zegt de ‘N.R.Ct.’, wat Mengelberg voor het
Concertgebouw beteekent...

De beteekenis van Mengelberg
‘Gelijk men weet, heeft heel Amsterdam zich gehaast een abonnement te koopen,
zoodra Mengelberg de directie overnam van de Middenstandsconcerten’, schreef ik
dezen morgen.
Dit was ironie, want natuurlijk ben ik er niet ingeloopen. Toen Mengelberg's beurt
kwam is men nog royaler gaan strooien met vrijkaartjes dan op den verongelukten
openingsavond. De wereldvermaarde dirigent mocht in geen enkel geval voor het
gruwzaam feit eener leege zaal geplaatst worden.
Het Concertgebouw had de laatste jaren zijn protégé's (en heeft ze nog) bij wie
het, wegens muziek-politieke redenen, zaalvulling en andere representatie passend
en noodzakelijk vond. Het Amsterdamsche Toonkunst-Koor (pl.m. 400 personen,
behoudens elken denkbaren en dankbaren aanhang) kan daarvan meepraten, - zoo
het wil. Slechts voor E v e r t C o r n e l i s achtte men zaalvulling noch passend noch
noodzakelijk.
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De waarde van Mengelberg ligt voor mij niet in het aantal menschen, dat naar hem
komt kijken. Maar wanneer hij en het Concertgebouw (welks administrateur de
zonderlingste manieren heeft van zaken-doen) onsympathieke en misleidende
manoeuvres aanwendt, wanneer het voor die misleidingen goedschiks gebruik kan
maken van een blad als de ‘N.R.Ct.’ en alles aanstuurt op den meest verfoeilijken
personen-cultus, dan wordt het plicht om te waarschuwen en te protesteeren.
Met de methodes, welke aan het Concertgebouw in zwang zijn gebracht, verziekt
het geheele muziek-leven en Mengelberg zal er even onvermijdelijk de dupe van
worden als ieder, die aan zulke methodes medewerking verleent.
Ik hoop dat Mengelberg dit zal willen inzien.

[Frühlingsbilder van Ewald Straesser en Opstanding van Henri
Zagwijn - Strauss' Don Juan en Saint-Saëns]
De ‘Frühlingsbilder’ van Ewald Straesser begonnen met een onbeschroomd
doorzichtige reminiscentie aan de Cavalleria Rusticana. Als tegenstelling tot de
vroeg-zomersche Mascagni-melodie (1e tooneel) diende meer wintersch de befaamde,
fel-opzweepende Eroica-dissonant (1e deel), verdienstelijk gemoderniseerd, bol en
huiverig van klank-stooten. Die schrale dissonant blijft 't beste moment van het stuk,
dat in de bearbeiding der twee gegevens oppervlakkig, onbelangrijk, goed-klinkend
handwerk wordt.
Het tweede deel dezer Lente-beelden ging al sterk decrescendo. Straesser's idee
‘Nacht’ heeft geen perspectieven en de stemmingen bevinden zich in iedermans
bereik. Het werd slappe romantiek van een componist zonder ruggegraat en ieder
thema is een herinnering aan Tristan, Charpentier, Puccini. De ‘Festlicher Tag’ - slot
- wekte algemeene en rechtvaardige verbazing. Straesser trachtte een marsch te
componeeren en raakte niet verder dan eene vage aanduiding van eene soort
verheugd-jolige liedertafel-vergenoegdheid. Ik heb aan den Amerikaanschen meester
gedacht en vond hem buitengewoon vereerenswaardig naast zulke brave
amateursmuziek. Men kon aan deze compositie wel hooren, dat de heer Ewald
Straesser een zwager is van Mengelberg, anders zou ze hier niet gespeeld zijn. En
men bedenke, dat Straesser hier reeds gespeeld wordt sinds 1899! Hij is desondanks
nog altijd geen genie. Men zou echter willen, dat sommige meesters (Strawinsky
b.v. of een aantal moderne Italiaansche componisten) zwagers waren van Mengelberg.
Als vervolg op Zagwijn's ‘Wijdingsnacht’ van 't vorig jaar introduceerde
Mengelberg gisteravond diens ‘Opstanding’, dat ‘doodsche dagen van starre stilte’
vertolkt en ‘luidende klokken in lichtenden lenteklank’.
Het muzikale plan is door dezen inhoud meteen aangeduid. Zagwijn begint in
grauwe en versteven colorieten, opent ze geleidelijk tot glans en leven, laat zijne
muziek groeien tot een steigerend, wijd echoënd fortissimo.
Dit plan wordt zakelijk met genuanceerde aanloopen afgewerkt en krijgt geen
positieve gestalte. Wanneer het immense slot-accoord breekt in de stilte, verwacht
men het eigenlijk begin en tot meer dan ‘klank-stuk’ ontplooit ‘Opstanding’ zich
nergens. Geen stem noch tegenstem in de polyphone vertakkingen geven houvast,
omdat allerwege uitstekend geconstrueerde onpersoonlijkheden opdagen, waaraan
niets ontbreekt dan de levende ziel. Waar zich figuren losworstelen uit den
gedaanteloozen chaos (gelijk de 1e-violen-partijen van den laatsten climax), daar
staat men voor zeer onverwachte banaliteiten. Het orchest-timbre is over 't algemeen
voortreffelijk maar de qualiteiten zijn te gemakkelijk verworven door alles vol te
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stoppen. De groote trom dunkt me op de meeste plaatsen niet te beantwoorden aan
wat Zagwijn zich daarbij fantaseerde. Zijn klank-basis voor dit moeilijk te behandelen
instrument deugt niet. Het klokkenspel leek me tè vroeg op te treden, juist waar de
fluiten 't overbodig maken. Men verwacht daar niet zoo overvloedige lichttintelingen
in de grijsheid. Doch het wèl-beheerschte manoeuvreeren met clair-obscur's (dat is
de hoofdzaak bij ‘Wijdingsnacht’ en ‘Opstanding’) kreeg Zagwijn nog niet in zijn
bedwang. En als geheel hangt ook dit laatste stuk erg uit zijn evenwicht, door het
overheerschen der zware en compacte massa's. Ik geloof niet, dat Zagwijn zich zoo
spoedig ontwikkelt als men zou mogen verwachten.
Voor de derde maal kon Don Juan hooren wie wilde, gelijk men Don Juan ook 't
volgend jaar wel minstens driemaal zal hooren. Dat is afgesproken. Als tegengift
speelde Ferd. Helmann, attaque der tweede violen, het zeer liefelijke, bloemige en
charmeerende viool-concert van Saint-Saëns. Hij speelde 't wat correct en droog
maar onberispelijk. Wat bij deze muziek voldoende is voor de graag uitzwermende
toejuichingen.

[G.H.G. von Brucken Fock, Symphonie]
Om de zee te becomponeeren moet men mythologischer denken dan Gerard H.G.
von Brucken Fock dit waarschijnlijk ooit zal willen doen. Golf, wind, branding,
deining en storm zijn muzikaal te vertoonen, doch niet ontwikkelbaar genoeg om er
een ‘symphonie’ uit te construeeren. De zee, die met de bekende eindeloosheden
klotst en weerspiegelt in de litteratuur en in de schilderkunst wordt voor den componist
een slechts in beperkte mate bruikbaar tweede-rangsch onderwerp, dat spoedig is
uitgeput. De golf zal steeds glissando's en chromatische toonladders willen maken,
de wind en storm, helaas, zijn bijna op 't zelfde aangewezen (met crescendo's en
decrescendo's), terwijl de deining door elk serieus mensch vermeden wordt wegens
de barcarolle. De elementen op zich zelf (het water b.v.) leenen zich pas tot muzikale
verklanking zoodra ze gaan kabbelen of watervallen, wat door serieuse menschen
wederom vermeden moet worden. En indien de waarneembaarheden der Zee (ja, de
muziek maakte bijna philosophisch) al zijn om te zetten in klank, met voldoende
variaties om er twee honderd partituur-bladzijden mee te vullen, het worden nooit
begrippen, die men sensorieel, dramatisch, architectonisch, constructief,
symphonisch-in-de-geijkte-beteekenis, naast of tegen elkander in 't spel brengt. Zoo
bij wijze van twee thema's, bij wijze van het recept ‘na regen komt zonneschijn’, bij
wijze van het kippengevecht (waar door beide partijen - de twee thema's - gezegevierd
wordt), zoo volgens de oude formule met een afgerond scherzo, een afgerond adagio
op de juiste conventioneele plaats. De vier-deelige, op die wijze geregulariseerde
symphonie, heeft immers wortels, afstammingen, een historie, een verleden, waarmee
de Zee - opgevat als min of meer gemouvementeerd kleur-vlak - nooit iets te maken
had en in der eeuwigheid niets te maken zal hebben.
De symphonie van Gerard H.G. von Brucken Fock, ondanks al hare groote
Gerustheden van stijl, techniek, vorm en inhoud (onrustbarende Gerustheden), kon
daarom geene Zee-vertooning worden. Want de eenige uitweg: mythologiseering
der zee, kon moeilijk worden gekozen door den componist der ‘Wederkomst van
Christus’ (oratorium), den auteur, die kort geleden nog met zich zelf beraadde of de
muziek van God stamde dan wel van den duivel, en die uit religieuse overwegingen
afstand wilde doen van alle kunst. En de tritons, met de andere zee-bewoners, die
beschreven staan in de goddelijke verbeeldingen van Gorters Mei, mogen hebben
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afgedaan voor de litteratuur, voor de schilderkunst, - wat er van eene pantheïstisch
diviniseerende en humaniseerende zeebeschouwing te verklanken valt in visioenen
van ziel en leven zou men kunnen leeren uit La Mer van Debussy.
Dat Von Brucken Fock deze beeldende waarden versmaadde deed zijn werk
reddeloos mislukken. Het werd geen zee en het werd geen symphonie, welke men
acht. Het eerste deel bestaat uit leege, fragmentarische, onpersoonlijke brokstukken,
die op haar best eene rethorische machteloosheid declameeren en bij de verstillingen
terugzinken tot niets; het scherzo is een verbleekt mahlerende dans, een serie
onbeduidendheden zonder continuïteit; het meditatieve andante, niet zoo rukkerig
opgezet, niet zoo onsamenhangend als de rest, zou wegens zijn voldragen kleur- en
stemmings-geheel geprezen kunnen worden, wanneer 't maar getuigde van eenige
individualiteit, en, reikhalzend naar zijn hoogtepunt, niet Tristan citeerde. De finale
is een ontwijfelbare misgreep: de analogieën met het begin der Wallküre te evident
om vernoemd of afgekeurd zijn te worden, terwijl het eigenlijke symphonie-deel is
samengesteld uit zulke roekelooze banaliteiten, uit zooveel cliché's van rythme en
steriele melodiek, dat men ver in de geschiedenis onzer muziek moet terug-zoeken
om voorbeelden te vinden van een dergelijke stuurlooze onderworpenheid, gebrek
aan artistiek geweten, gemis aan persoonlijkheid.
De symphonie is met veel hartelijk applaus voor den aanwezigen auteur en twee
manden bloemen verwelkomd, gelijk men hier alles verwelkomt, alsof het bestemd
was voor de eeuwigheid. Het orkest en Mengelberg gaven het werk al hunne
toewijding. Na de pauze speelde Alexander Schmuller het viool-concert van
Tschaikowsky, goed gedisponeerd en met aanzienlijk succes. Hij vat het academischer,
minder slavisch, minder ruim en minder menschelijk op dan Bronislaw Hubermann,
die dit concert een paar maanden geleden voordroeg en ondanks de nuchtere, droge
piano-begeleiding de muziek, welke bezieling zoo brood-noodig heeft, tot een levender
gebaar fantaseerde dan Schmuller. Schmuller bepaalt zich hoofdzakelijk tot
voortreffelijkheden van viool-spel, waarvoor het concert te veel fouten bezit, te veel
gemeen-plaatsen en te weinig inhoud.

[Leonid Kreutzer en Beethovens Derde pianoconcert]
Leonid Kreutzer, de propagandist der onbekende Russische meesters, speelde gisteren
het derde Piano-concert van Beethoven. Leonid Kreutzer, de componist o.a. van de
manuscript-opera The Picture of Dorian Gray (in 't Duitsch), speelde dat derde concert
met een cadens van Carl Reinecke. In den goeden ouden tijd van Beethoven, welke
bij deze heele uitvoering (symphonie in es van Mozart) stillend, sluimer-zacht en
koesterend opleefde, improviseerde de virtuoos zelf zijn parade-stuk en had dus het
recht om daar te paradeeren. Waarom legde Kreutzer niet eens zoo'n klein bewijsje
van bekwaamheid af, om te toonen, dat hij werkelijk wat meer kunstenaarswaarden
bezit dan de tienduizend uitstekende pianisten, tot wie hij hoort? Nu gaf hij een achter
de tafel klaar gemaakte cadens, die de lengte had van een sonaten-deel en waarvan
men hoogstens kan zeggen, dat hij niet àl te slecht paste in geheel. Er ging geen
spanning van uit, geen interesse, geen leven. Hij vertelde slechts van op 't nippertje
overwonnen moeilijkheden en van na-Beethovensche, gewichtig-doende factuur.
Kreutzers houding tegenover dit concert leek doorgaans cerebraal, en het leek ook,
dat hij dit verstandelijke niet volledig beheerschte. Mooie inzetten (het largo b.v.)
vervaagden en vielen in door oneffenheden van nuance, bruuskeeringen van de
opgeroepen stemming en andere afwijkingen. Daarbij kwam de niet te onderschatten
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stoornis van eene dame, die te midden van het langzame gedeelte bezwijmde op het
zij-balcon en natuurlijk moest worden weggedragen. Het best gaf Kreutzer zich in
de doorvoering van 't eerste deel, het zwakst en slordigst in de finale. Maar over 't
algemeen is zijn toucher en zijn temperament voor deze muziek te veel gewijd naar
het sentimenteele. En bij een groot aantal passages van dit concert had men hem de
aanmerking willen maken, dat de achttiende-eeuwers (dit heele Beethoven-stuk is
van 't charmantste Rococo) het geluk wisten te bereiken met minder getourmenteerde
aanzetten, met minder spierverkrampingen. Ook Mengelberg forceert met zulke
zwaartillendheden stijl en karakter van dit tijdperk.
De solisten van dezen winter beginnen werkelijk onafzienbaar uit te dijen. Ik
geloof, dat deze kwaal minder erg geacht zou kunnen worden, wanneer er niet enkel
instrumentalisten optraden. Door het weren der zangers zijn wij bezig een van onze
beste en meest nationale tradities te schenden.
Toen Leonid Kneutzer nu voor den vierden maal dit jaar optrad dacht ik ook even
aan een anderen balling: Dirk Schäfer, die door Herman Rutters herhaalde malen
gewijd is tot een hors concours, tot den grootsten der levende pianisten. Ik wacht al
weken op een Hbld.-artikeltje, dat Schäfer naar het podium roept.

Het Concertgebouw-orkest
Naar aanleiding van ons artikel ‘de Beteekenis van Mengelberg’ (6 Febr. Avondbl.)
schrijft ‘Het Vaderland’ onder meer vertroebelende onjuistheden het volgende:
't Ligt, naar wij vernemen, in de bedoeling van de leden van 't
Concertgebouworkest, om coöperatief te gaan werken onder leiding van den tweeden
dirigent Evert Cornelis.
Dit is een kletspraatje, waaraan geen enkele werkelijkheid ten grondslag ligt. Het
dient dus niet en is niet te apprecieeren om het Concertgebouw-bestuur en Mengelberg
een beetje schrik aan te jagen – wat de ontwikkeling der zaken geen kwaad zou doen.
Het dient ook niet en is nog minder te apprecieeren dan een van die bedenkelijke
handgrepen tegen Evert Cornelis, – wien sommigen zeer gaarne iets ten laste zouden
leggen.
Het is een onverantwoordelijk kletspraatje dat noodeloos anticipeert op een
onvreedzaam verloop der conflicten. Welk onvreedzaam verloop, als 't ooit
plaatsgrijpt, enkel aan Het Bestuur en Mengelberg zal te wijten zijn.
M.V.

Madrigaal-Vereeniging [De hemelsche schoonheid van Lotti,
Crucifixus en Diepenbrock, Stabat Mader speciosa - de aardsche
schoonheid van Monteverdi en Ravel]
Dit ongeëvenaarde koor der Tien had zijn programma nu systematisch verdeeld in
twee verschillende helften, waarvan de eene bezong de hemelsche, de andere de
aardsche schoonheid, zoodat ons eerst toetrad het wonder der aanbidding, der
goddelijke opgetogenheden en verzonken mijmeringen, daarna het wonder van den
glimlach, van de kleine menschelijke innigheden, van het vroolijke spel en den
rondezang. Beide schoonheden waren zeer verheven, zeer boeiend en zoo overvol
van droomen en bekoorlijkheden als men kon willen.
Mooi, ja onvergelijkelijk mooi, en groot, meesterlijk ontvouwd in de schatrijke
teekening en diep-donker gloeiend in de prachtig gebalanceerde sonoriteiten, welke
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haar leed beurtelings afriepen, en waarvan iedere kreet de stilte scheen te scheuren,
alsof hij meelijden had met de stilte, zoo doorborend van toon als men wel oogen en
trekken ziet van oude schilders, met een zielsovervloed, die geheel verloren ging, ja
zoo mooi en indrukwekkend om er lang over te peinzen, klonk den C r u c i f i x u s
van Lotti. Dat was de weelderige en vrijgevige smart. Toen scheen Mozart's ‘Ave
Verum’, die de heele wereld bekend is, suikerzoet, en de blanke, onverstoorde
adoraties uit Palestrina's mis ‘Regina Coeli’, welke ons langzaam omsponnen hadden
met haar milden, klaren luister, werden bijna geschrapt uit de herinnering. Want
Mozart's en ongerimpelde sereniteit moest wijken voor Lotti's tragisch en roerend
gemartelden Christus.
Naast die vrijgevige smart bestond slechts de jonge, vroege, lenteachtige extase
van Diepenbrock's ‘Stabat Mater speciosa’. Al weifelden sommige uitvoerders even
(gelijk in Palestrina) en al gaven zij het in de vrijheid der maat niet altijd stevig en
onwankelbaar, gelijk zij 't twee jaar geleden uitvoerden, deze kinderlijke en angeliek
bloei-zingende hymne was verrukkelijk. En na de laatste weken veel muziek gehoord
te hebben van onze jongste Nederlanders, die zich even ver bewegen van de eene
pool (Diepenbrock) als van de andere pool (Zweers), deed het mij genoegen hier
weer van hart tot hart voor dezen stijl te staan, welks techniek zoo intellectueel
gesublimeerd is boven de meeste moderne technieken, welks innerlijk gehalte ieder
een voorbeeld mag zijn om na te streven.
Onder de aardsche schoonheden viel het madrigaal van Claudio Monteverde, over
het murmelende water, 't ritselende loof en den lichtenden morgen; dat waren de
stukjes, altijd bekoorlijk en zangerig, van Pierre de la Rue en Costeley; het magnifiek
en virtuoos voorgedragen Chanson joyeuse de Noël in Gevaerts zetting, populair,
maar een beetje te simpel in deze renaissancistische sferen; 't goed-klinkende doch
oppervlakkige en banale ‘En vous disant adieu’ van Reynaldo Hahn; de
zwaarmoedige, effectvol geconstrueerde (en gebisseerde) vocalise op een Iersche
melodie van Percy Grainger; het ‘Abendlied’ van Max Reger, dat een paar momenten
impressioneert, maar altijd instort om te verdolen naar verwarde, ondoorzichtige
semi-banaliteiten (en welks poëeterige tekst steeds een beletsel zal zijn voor
aesthetische zintuigen); tot die aardsche schoonheid van den glimlach behoorden
vooral de schertsende genre-stukjes van Ravel ‘Nicolette’ en ‘Ronde’, twee
gepredestineerde bis-nummertjes. Dat kan bij zijn raffinement en populariteit, bij
dien fijnen geest en bonhomie niet beschreven worden, dat moet men ervaren met
muziek en tekst, die ook van Ravel is.
Het ongeëvenaarde koor der Tien (met Dresden als dirigent) had weer zijn volle
zaal, zijn intelligente hoorders, die met juisten kijk de schoonste klanken uitkozen
voor hun roes. Ik verlang reeds naar het volgende concert, want een schoonere kunst
dan deze a-cappella, zóó vertolkt, was er nooit.

Leny Noske-Friedlaender en Arthur Orobio de Castro
(Concertgebouw, kleine zaal) [Werken van Mozart, Beethoven,
Schumann-Dietrich-Brahms en Schäfer]
Het licht tempen in de kleine zaal mag tot heden alleen Dirk Schäfer. Ten eerste weet
hij practischer om te gaan met de effecten van het half-donker en geeft den man aan
't schakelbord betere orders; ten tweede is dat bij hem stijl, het hoort bij zijn
verschijning, die de ingekeerdheden overal met zich meedraagt of men hem ziet in
de Kalverstraat, in de tram of in den schouwburg, het hoort bij zijn wezen, dat met
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't jaar somnabulistischer schijnt te worden, afgewender van 't volle daglicht of van
electrische lampen, die daarop lijken, hij heeft ook inhoud genoeg om een half-donker
te vullen, wat niet zoo gemakkelijk is als men denkt.
De schemer, die bij Schäfer droomen suggereert, suggereerde bij mevr. Noske en
den heer Orobio de Castro dommel en eentonigheid. Met de qualiteiten, welke beiden
bezitten, de violist eene warm-zingende e-snaar, de pianiste eene mooi afgewerkte,
parelende vaardigheid, toovert men nog niet en speelt men niet den magiër. Beiden
konden eene stemming dikwijls subtiel en evocatief aanheffen, maar bezaten nergens
de psychische kracht noch de materieele beheersching om de muziek ongestoord te
voeren tot haar slot en haar bevrediging. Om de beurt vervielen beiden tot matheden,
vermoeienissen, aarzelingen, welke dubbel-zwaar drukten in de kunstmatige en
onbehaaglijke atmosfeer. Mevrouw Noske had bovendien eene onbegrijpelijke manier
om elke muzikale continuïteit te breken. Men moet niet het minste gevoel voor tonale
verhoudingen en klank-werkingen hebben, om te midden van eene sonate in es
(Mozart) en g (Beethoven) het gebruikelijke en op zichzelf reeds storende
stem-accoord aan te slaan, en den violist zoo de juiste toonshoogte voor zijn
weifelende snaren bij te brengen. Voor de gevoeligheid van sommigen is dat erger
dan een licht van 50.000 kaarsen.
Behalve de pas vernoemde werken gaf het programma een der vier tot een ‘sonate’
gekoppelde stukken, waarmee Schumann, Dietrich en de jonge Brahms Joachim
vermaakten en lieten raden ‘van wien het was’.
Men eindigde met Schäfer's vierde viool-sonate, welke dezen winter voor den
tweeden maal op het podium kwam.

Het probleem der solisten
De tijd schijnt te naderen, dat de ‘solist’ zal worden opgenomen in het orchest, en
zij, die zich bezighouden met de reorganisatie, de veredeling, men zou willen zeggen
de vermenschelijking van het muziek-leven, moeten hunne aandacht wijden, dunkt
mij, aan de vraag hoe de uniformeering van orchest en solist het best bespoedigd kan
worden.
Het idee ‘solist’ is zoowel in maatschappelijk als in artistiek opzicht verouderd
en heeft afgedaan. De werken, waarbij men inderdaad kan spreken van een ‘solist’
zijn niet meer vertoonbaar wegens hunne leegte, oppervlakkigheid en versleten trucs,
terwijl de meesters, die solo-instrumenten aanwendden, alleen reeds door hunne
natuurlijke behartiging der onderlinge proporties elke gedachte aan solisterij uitsluiten.
Dat is aesthetisch en dat is normaal. Het behoeft alleen gesanctioneerd te worden
door de practijk. Men zou uit kunnen gaan van deze vergelijking: Evenmin als
Verkade voor de Koopman van Venetië, Royaards voor Cyrano de Bergerac,
Heyermans voor de Wijze Kater, telkens een ander speler engageeren voor de
hoofdrollen, evenmin behoeft men telkens te verwisselen van hoofdrol voor een
concert van Mozart en Beethoven. Men kan gemakkelijk verder gaan. Bouwmeester,
Laroche, Musch, Royaards spelen ieder tien, twintig hoofdrollen zonder merkbaar
individueel uit 't ensemble te vallen hunner vier gezelschappen en zonder hun publiek
te vervelen. Men kan zich in dit verband dus voorstellen, dat er aan het Concertgebouw
één pianist1) verbonden zou zijn voor het spelen der concerten. Ieder weet, dat alle
optredende ‘solisten’ de gangbare stukken in de vingers hebben. Ieder weet ook, dat
er niet zooveel gangbare stukken meer zijn op dit gebied.
1) De andere instrumentalisten zijn steeds beschikbaar in het orchest, gelijk de solo-zangstemmen
in een (goed) koor te vinden moeten zijn.
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Aan deze regeling zouden noemenswaardige, aanzienlijke voordeelen verbonden
zijn.
In de eerste plaats kon uitgemaakt worden, welke werken standhouden dank zij
hunne integrale waarde, en welke werken artificieel in 't leven blijven, dank zij de
bijkomstige aantrekkelijkheden van, laten wij zeggen, het schaap met de vijf pooten.
Die schifting is heden nog niet overbodig. Als gevolg van dezen toestand zouden uit
de schoonheidswaardeering, uit de muziek-beoefening alle factoren geëlimineerd
worden, welke iedereen, zoodra het een waarachtig kunstwerk geldt, voelt als
minderwaardig en belemmerend. Voorts zou men een rechtvaardiger en juister
verhouding bereikt hebben tusschen den ‘solist’ en de andere medewerkers. Het kan
niet genoeg onderstreept worden, dat een hoornist, een fagottist, een fluitist, een
hoboïst (etc.) in geen enkel opzicht minder voortreffelijkheid hebben dan de als solist
functionneerende pianist. Kunstenaar zijn is voor elk instrument even moeilijk. Ten
laatste zou het budget eener concert-instelling gevoelig verlicht worden, want de in
verband met hunne beteekenis en hunne werkzaamheid absurde honoreeringen zouden
onmiddelijk een einde nemen. Het gewichtste blijft echter, dat de muziek voortaan
alleen beoefend zou worden ter wille van de muziek.
De solisten zelf zouden bij zulke regeling welvaren. Zij bevinden zich nu met
hunne duizenden en slagen er niet in zich van elkaar te onderscheiden. ‘Sterren’ zijn
er niet meer, er is enkel nog een melkweg. Hier in Amsterdam worden ze gelijkelijk
gevierd: men roept allen zonder uitzondering drie-maal terug, in exceptioneele
gevallen drie-en-een-halve-maal. Hef den stand op en de duizenden eminente
producten der blijkbaar uitstekend nivelleerende conservatoria krijgen een kans om
zich opnieuw te splitsen. Op 't oogenblik vormen zij een groep, die alleen nog uit
kracht der gewoonte geniet van verjaarde rechten. Een deel van het publiek zal zich
in 't begin waarschijnlijk verzetten tegen de afschaffing zijner solisten, maar de
ontwikkeling van dat publiek, zijne liefde voor de eigenlijke muziek (welke liefde
men zal kunnen toetsen) zijne psychische waarde zullen er slechts baten bij vinden.
Gelijk dit publiek zich overigens wende aan andere maatschappelijke gelijkstellingen
en billijke vereffeningen, zoo zal het zich zonder twijfel snel aanpassen bij deze
hervorming.
Dit alles worde toegelicht door 't herhaalde optreden van Leonid Kreutzer, die in
een korte tijdsruimte zesmaal ‘solist’ was en niets van de gewone belangstelling en
't gewone succes inboette. Men kan buiten beschouwing laten of het artistiek beter
kon, het kon in elk geval billijker en zuiniger. Dit alles worde verder toegelicht door
de uitvoering van Strauss' Don Quixote op verleden Donderdag, waarbij ieder
aanvoerder der orchest-afdeelingen op werkelijk bewonderenswaardige wijze speelde
als ‘solist’.
Het probleem en zijne oplossing mogen dus overwogen worden, vooral naar
aanleiding van een seizoen als het huidige, dat overstelpt met een menigte van solisten,
onder wie men te vergeefs zoekt naar een persoonlijkheid, welke de eer en de kosten,
zooals de traditie ze vaststelde, verdient.

Nederlandsche Opera: Traviata (Paleis voor Volksvlijt)
Onze gezamenlijke opera's, de Fransche van Deru, de Gemengde van Pauwels c.s.,
de Nederlandsche van Koopman, bewijzen Verdi eene aandacht, welke een beetje
buiten de maat en buiten de verhoudingen valt. Er zijn de laatste jaren zooveel

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Traviata's geweest dat ik dezen Verdi speciaal bij de Nederlandsche wel afgewisseld
had willen zien met een Mozart (Don Juan b.v.) met Rossini of Bellini.
Er was aan deze opvoering overigens wel een zekere muzikale zorg besteed door
den dirigent Gerritsen van Roekel. Hij doet altijd zijn best en tracht den klank en de
nuance van melodieën en koren eene soort van Concertgebouw-standing te geven.
Dat is er naast voor muziek van den jongen Verdi. Dat is er nog meer naast, wanneer
hij de accenten (die hij overigens precies weet te leggen) gaat forceeren met
omvangrijke looping-the-loops van het dirigenten-lichaam, dat nooit soepel genoeg
blijkt, en met Mengelberg-tremolo's der linkerhand. Natuur, niets dan jonge, prille
natuur, vraagt deze Verdi, eenvoudige, sensueele, bloedwarme natuur.
Atmosfeer was er nergens in de drie bedrijven, welke ik bijwoonde. Mevr. W. de
Leij-de Val, zweverig, zwak in de laagte en in 't medium, meestal onverstaanbaar,
acteerde nerveus, druk en chargeerde de coquetterieën te zichtbaar en te eentonig;
zij bleef een doorloopend middelmatige Traviata. Van Tulder staat absoluut stil en
schijnt zijn heele talent te hebben uitgeput. Ik had werkelijk meer van hem verwacht
dan een onbeholpen, sloomen, onnoozelen minnaar, dan een zanger, die zijne partij
over 't algemeen stroef en zonder intelligentie afhakkelt, dan een droge, spichtige
stem, welke zich nergens ontplooit. De vader van Van der Ploeg bevredigde in vocaal
opzicht 't meest, hij beheerschte zijn partij, de stem stond; maar geluid noch voordracht
raakten hier tot de vrijuit-stroomende mildheid en de juiste, meesleepende lyriek,
welke hier stijl en noodzaak is.
De kleine rollen brachten niets markants. Doch André Span zag de kans schoon
om als baron eene zeer dragelijke scène met melodramatische oogen en een vulgair
timbre te bederven. Ik herhaal nogmaals, dat deze heer niet zingen kan. Herre de
Vos, Annie Hofman (Clara), Willy Luers (kamermeisje), Bijleveldt (dokter), hadden
te kleine rollen om er veel kwaad van te zeggen, maar zij sierden het ensemble niet,
helaas.
De regisseur Verstürme had oude, verschoten décors uit den kelder gehaald. De
balletten waren conventioneel en de conventionaliteit zou niemand gehinderd hebben
als men ze niet zoo slordig en amateursachtig voor 't voetlicht had gebracht.
Betreffende de koren worde hetzelfde opgemerkt. De tekst leed aan alle drakerigheden
van het verleden en ik kan niet vatten, hoe men daarmee onze vaderlandsche ooren
denkt te kunnen streelen.
Zoo klonk het goede in deze voorstelling als een lesje, dat men automatisch
opdreunt, het slechte deed denken aan de Fransche Opera toen zij aan haar ergste
verval kwam. Iedereen begrijpt, dat ik in deze dagen gaarne voortreffelijkheden in
de praestaties der Ned. Opera zou onderstreepen, maar tot deze negatieve critiek
dwingt me de geheele vertooning. Men zou de waarheid, meer dan verantwoord kan
worden, te kort doen, als men zulke ondoelmatige methodes van werken niet hekelde,
doch verzweeg.

Concertgebouw-Sextet [Nieuwe werken van Paul Juon, Eugène
Goossen en Ravel]
Het is een feest der wereld, tot welk noodigt de kamersymphonie van Paul Juon. Zij
heeft het internationaal optimisme en de gevoeligheid, den vluggen roes, de
opgemaakte, opgelegde pathetiek in elke stemming, zij heeft de vlotheid, den
onafgebroken stroom van een verkoopbaren roman, die minstens een halven dag niet
loslaat, - als er uit een roman zooveel opgewektheid kan mousseeren als uit deze
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champagne-muziek. Van alle kanten zwellen klanken, melodieën en rythmen op
altijd gevraagde en gewilde deiningen, het is vier deelen lang la joie de vivre, die
behaaglijk en luidruchtig, met de illusie van een tikje bruikbare melancholie, de
ooren vult en overbruisend aanruischt. Als ideëele aanknoopingspunten kan men
zich (behalve vervoerende spoorweg-lectuur of een nooit-eindigend feuilleton) de
internationale en populaire mondaniteiten en nacht-kunsten denken der schilders. In
muzikaal opzicht is deze kamersymphonie eene samenkoppeling van Brahms en
Tschaikowsky, die beiden karakteristieke gemeenzaamheden hadden en elkaar dus
niet konden velen. De accenten hunner goed-gehumeurdheid en de bezwijmingen
hunner elegieën zijn door Juon vermengd met eene virtuositeit, die mooier streven
waard is; het air van lichte beneveling (dionysisch!!) en eene niet onnaspeurlijke
opgeblazenheid, (resultanten der spiritueele paring van die twee ongeruste,
onbevredigde, koelbloedige beroeps-pathetikers), deze vitaliteit en poëtische lusten
van wel-doorvoede schoonheidszoekers zijn door Paul Juon verklankt met eene
beheersching van het materiaal, eene aangename nooit weifelende zekerheid, een
onbekommerd zich-uitleven (!), en andere technische qualiteiten, waaraan niets
mankeert. Maar bij meesterwerken eischt men meer concentratie, een hoogere
levensvisie, een optimisme dat minder geraas maakt, niet zooveel zelfvoldaanheid,
etc., etc.
Het meest curieuse was de uitvoering der negen spelers: eene viool (Helman), een
alt (Alex Polak), een cello (Loevensohn), een contrabas (H. Stips), een hobo
(Blanchard), een clarinet (Swager), een hoorn (H. Tak), een fagot (De Groen) en een
piano (Evert Cornelis). Geen dirigent -, bij een muziek, waar een dirigent die zijn
publiek kent, corybantische en bacchantische arm-zwaaien en handentremolo's zou
lucht-teekenen. Maar welk een samenspel hier zonder leider! Welk eene
nauwkeurigheid in de nuances, welk een evenwicht in de altijd bezwaarlijke
klankverhoudingen! Welk eene geladenheid van atmosfeer, van expressies, van
passie! Men kan zich voorstellen bij zulk eene doorloopenden groei van de
individualiteit der spelers, dat men langzamerhand en geleidelijk zal terugkeeren
t o t h e t o r k e s t z o n d e r d i r i g e n t , gelijk het bestond in de achttiende eeuw.
Zooals in de vijftiende en zestiende eeuw de koren zonder dirigent zongen (wijl er
van geen dier oude en buitengewoon gecompliceerde werken p a r t i t u r e n werden
samengesteld) en nochtans problemen uitvoerden, waarbij de modernste complicaties
kinderspel blijken. Wij kunnen deze ontwikkeling overlaten aan wetten en krachten
die buiten ons om arbeiden en waaraan wij meestal slechts onbewust deelnemen.
***
De andere noviteit (‘Vijf indrukken uit het buitenleven’ voor fluit, violoncel en piano,
van den jongen Belg Eugène Goossens), kan men met waardeering herdenken. Het
is vaardige, duidelijke muziek. Niemand zal zich vergissen in den golfslag der rivieren,
het luiden der dorpsklok, de pret van den kermis, en de rest der typeeringen. De
instrumenten zijn behandeld met een merkwaardige kennis van zaken, de cello
vermenigvuldigt zich op de gelukkigste wijze tot alt, en zoowel bij de fluit als bij de
violoncel is alle denkbare partij getrokken van de coloristische dienstbaarheden.
Goossens echter heeft niet zooveel inhoud als de instrumenten, welke hij gebruikt.
Zijne voornaamste bron van inspiratie is Puccini. Bij Ravels Introduction et Allegro
mocht mevr. Paula Fischer gevierd worden als meesteresse op de harp. Het
wonderbaarlijkste en onontdekte dat Ravel hier schrijft werd als een wonder en
ongeëvenaard vertolkt met de raffinementen van alle harpen en aeolus-harpen.
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Het interieur, waarin dit enthousiast ontvangen Concert plaats vond, had zijne
voordeelen van stemmigheid en acoustiek. De voordeelen van stommigheid zijn
vatbaar voor ontwikkeling en vervolmaking. Diverse accessieten (schilderijen,
schoorsteen-‘garnituur’, bierpul stoelen) kunnen zonder vermeerdering van kosten
zoo gekozen worden, dat zij minder aanleiding geven tot bedenkingen en tot critiek.
In principe echter moet het idee van den heer Smies toegejuicht en door andere
concerteerenden zooveel mogelijk overgenomen worden. Tot er eene nieuwe zaal
gebouwd is die harmonieert met het begrip Muziek.

Johannes Röntgen [Debuut als pianist en als componist]
Het debuut van den heer Johannes Röntgen was niet in overeenstemming met den
geest en de eischen van den tegenwoordigen tijd. De globale indruk is, dat men zijnen
vader en opvoeder, den heer Julius Röntgen Sr., den directeur van het Amsterdamsche
Conservatorium, liever minder openlijk getuigenis had zien afleggen van notoire
achterlijkheid en ontwijfelbare onbevoegdheid in muziek-paedagogische zaken. De
niet totaal oost-indisch-doove hoorder voelde zich een beetje gecompromitteerd en
men schaamde zich als Amsterdammer. Wat! Uit de school van dr. Johan Wagenaar
in Utrecht komen te zelfder tijd twee leerlingen, die niet alleen zeer begaafd zijn,
maar die er zich op mogen beroemen de techniek der muziek tot op ongeveer den
huidigen dag onder den knie te hebben. Dit zijn Willem Pijper en Van Goudoever,
die den schrijver der programma-boekjes van het Concertgebouw aanleiding gaven
om met eenige pretentie, maar niet geheel zonder recht, uit te weiden over eene
‘Utrechtsche School’. En een paar maanden later wordt onder het oog en uit den
huize van den directeur van het Amsterdamsche Conservatorium een leerling
losgelaten, wiens geboorte-jaar men zonder te chargeeren kan stellen op pl.m. 1800.
(Geen drukfout!) Die in tegenwoordigheid eener soort van jongere generatie
(conservatorium-gangers) successen behaalt, die door vrienden en begunstigers
ontvangen wordt als een genietje. Deze jongere generatie, de heer Johannes Röntgen,
de heer Julius Röntgen Senior schijnen mij allen te zamen een niet te onderschatten
gevaar te loopen en wanneer zich onder de hoorders van gisteravond soms enkelen
bevonden, die het wèl-meenen met onze muziek, die er zich van bewust zijn, dat
eene Amsterdamsche instelling (daargelaten of de heer Johannes Röntgen nu juist
wel ingeschreven leerling is van het Conservatorium) geen figuren mag leveren,
welke alleen in de achterlanden van Tessel of Goeree-en-Overflakkee niet belachelijk
zouden schijnen, zulke hoorders moesten eene enquête eischen naar de toestanden
in het Amsterdamsche muziek-onderwijs. Geen enkel conservatorium-directeur ter
wereld, niet van de geringste provincie-stad, zou de verantwoordelijkheid durven
dragen voor zulk een burgerlijk-anti-quiseerenden spruit, voor zulk eene overvloedige
hoeveelheid conservatisme. Overal zou hem dat zijne reputatie en zijn post kosten.
De twee composities van den heer Johannes Röntgen, eene sonatine voor piano
en eene sonate voor piano en viool, behoeven wegens hare verregaande
onbeduidendheid, haar onbeschroomd gemis aan iedere actualiteit, haar nog nooit
vertoond gebrek aan karakter en persoonlijk talent, niet in onderdeelen besproken te
worden. Van eenige meesterschap werd geen blijk gegeven, zelfs niet van
meesterschap over de schablone, over de formule, over de conventioneele trucs.
Als pianist behoort de heer Johannes Röntgen tot de duizend dragelijke pianisten,
die onze stad waarschijnlijk zal tellen. Zijne voordracht van Bach's fuga's leed aan
onklaarheid der exposés, onbeheerschte linker-hand, ondoorzichtige stemvoering,
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slecht pedaal-gebruik, gebrek aan constructief verband, terwijl het zware maatdeel
tyran speelde alsof het rythme geslagen werd met een hamer. Van Schumann's Etudes
symphoniques reproduceerde de solist alleen de kinderachtigheden.
Terwijl men in plaats van den vader Julius Röntgen Sr. onmiddellijk Johan
Wagenaar aan het hoofd van 't Amsterdamsche Conservatorium geroepen zou
wenschen te zien, leek het tijdens de viool-sonate onverklaarbaar, welke rechten de
heer Julius Röntgen Junior zou kunnen laten gelden als hoofdleeraar in het vioolspel.
Hij toonde zich een droog, middelmatig talent.

Amsterdamsch Strijkkwartet [Bruckners Strijkkwintet, het Zesde
strijkkwartet van Beethoven en een kwartet van Louis Zimmermann]
Te midden van Bruckner's levenswerk staat indrukwekkend en eenzaam zijn Quintet
voor twee violen, twee alten en cello. Ik heb er jaren lang op gewacht, ik deed er
moeite voor om het uitgevoerd te zien, maar het is nooit gemakkelijk om onze
ensemble's te bewegen tot ontdekkingstochten en zoo bleef dit groote,
vereerenswaardige werk achterwege tot gisteravond, gelijk vele muziek, van Bruckner
en anderen, welke ik bewonder en waarop ik wacht.
Slechts eenmaal in zijn leven heeft deze fanatieke, teugellooze bouwmeester van
negen symphonieën en een Te Deum gewerkt zonder het menigvuldig orchest met
de koren van koper en snaren, zonder zijne steigerende exaltaties en deinzende
extases, zonder de orgelende afgronden van klank. En misschien is hij het onzienlijke,
waarheen heel zijn wezen reikte als naar het ééne heil, nooit dichter nabij gekomen
dan in dit stuk en met deze beperkte uitdrukkingsmiddelen. Misschien heeft hij in
geen enkel werk zijne warme, zacht-zangerige lyriek; zijne fervente aanbiddingen,
zijn stille, week uitgezegde smachtingen, zijn gefugeerde worstelingen om eene
geheimzinnige vrijheid zoo gaaf, expressief en onmiddellijk meesleepend opgeteekend
als in dit Quintet.
Ik geloof, dat men het in alle deelen voor een meesterwerk mag houden. De twee
alten geven de muziek eene zeer menschelijke stem, welke over het algemeene geluid
dien milden schemer weeft van spoedig en gaarne vermurwde accenten, welke den
toon kleurt met die melancholieke herfstachtige half-tinten; welke langs de melodieën
dien afwezigen, luisterenden, na-mijmerenden onderklank toovert, die de verrukkingen
teeder overschaduwt, die zoo dicht voert bij de adoratie; en de twee alten geven de
muziek ook hare romantische, zelden gehoorde intonatie, welke de mystici (Thomas
a Kempis) de vermorzeling des harten noemen, en welke door Bruckner in zijn Trio,
met de verre, elegische hemelschheden van geluk, in zijn adagio, onvergelijkelijke
meditatie, sereener en vervoerender is uitgedrukt dan men het van eenig ander
componist kent. Uit dit adagio zouden alle contemplaties en gods-zoekingen kunnen
stammen van Mahler's symphonieën, uit dit Trio had Mahler zijne wenkende aardsche
zaligheid kunnen opsporen.
En overal roept deze diviene muziek de liefde wakker, omdat zij overal bezield
is, in de wijd gespannen symphonische bogen van het eerste deel, in de wiskunstige
formules, afgewisseld door weeke ontboezemingen, van de finale, omdat zij zelfs
leeft in hare abstracties. Al zou Bruckner niets geschreven hebben dan dit Quintet,
al zou het zijn eenig volmaakte werk zijn, men zou hem om deze ingevingen tot de
onsterfelijken moeten rekenen
Men had Beethoven's Zesde kwartet vooraf gespeeld, dat, in de eerste drie deelen
paradijsachtig beminnelijk, in het laatste de geniale vergezichten en verrassingen
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opent. In Bruckner was Jan Tak de uitstekende tweede altist naast Zimmermann,
Herbschleb, Meerloo en Gaillard. Na de pauze ging een kwartet van Zimmermann
zelf, dat (aansluitend zou ik zeggen bij Dvorak en Smetana) geschreven is met een
zekerheid van factuur, een gemak, een beheersching der proporties, een luchtig
plein-air der uitdrukking en eene rijpe ervaring, eene internationale verstaanbaarheid,
welke men bij onze landgenooten zeer zelden vindt en waarvoor Zimmermann
daverend is toegejuicht.
Het concert vond plaats in het nu eenigszins vereenvoudigde en verbeterde
‘interieur’. Gelijk men zich niet meer kan voorstellen, dat vroeger opera's werden
uitgevoerd voor een hel-verlichte zaal (Wagner bracht daar de radicale verandering
in), zoo zal men zich over eenigen tijd niet meer kunnen verbeelden, hoe muziek
goed gehoord kon worden zonder het inductieve half-donker, dat zulk een aangename
middelaar is voor den klank

Mahler's Derde
De lange en gigantische symphonie, welke bij de uitvoeringen van 1914
bewonderingen wekte vermengd met desillusie, gaf gisteravond desillusies, vermengd
met bewondering. Muziek, die aanvankelijk zoo overstelpt als deze met mysterieën
van structuur, geheimzinnigheden van bedoeling, grootheid van aspect, complicaties
van het organisme, moet, wanneer men de machine van voren tot achteren, van
onderen tot boven, van binnen en buiten kent, een inhoud van gerealiseerde psychische
waarden hebben, welke minstens in evenredigheid staat tot de verbazing en de moeite,
die de te ontwarren raadsels kostten, zij moet waarden bezitten, die de reusachtige
maar bezwaarlijke, de immense maar lastig te omvademen constructie voldoende
argumenteeren, die in ieder geval een beetje opwegen tegen de vermoeienissen van
het plan, van den vorm, van de tendenz.
Ik geloof, dat Mahler's Derde daarin te kort schiet, en dat wij, na de crisissen van
het hineininterpretieren, de crisissen der litteraire, philosophische spitsvondigheden
gepasseerd te zijn, een levenskern vinden, die het hart nooit in zoo hevige mate
betooveren zal, als het intellect betooverd scheen door de verschillende opgelegde
problemen. Doch men licht dit niet toe in een paar woorden, en aan 't einde van een
avond, die van de hoorders bijna evenveel inspanning vergde als van de vertolkers,
en ik stel die analyse liever uit tot het concert van Zondag, dat opnieuw de Derde
brengt. Laat ons voorloopig de medewerkers danken voor hunne aandacht, toewijding
en overgave van alle krachten: het grandiose orkest, het vrouwenkoor van Toonkunst,
het jongenskoor der Volkszang-vereeniging (met Den Hertog), Meta Reidel (al viel
elke toon buiten de stemming van het Nachtlied) en Willem Mengelberg.

Rosa Spier [Noviteiten van Sint-Saëns, Sem Dresden, Paul Bazelaire,
D.E. Inghelbrecht en Jean Roger-Ducasse]
Als de harp, met haar ouderwetschen vergulden luister, die géén kunstnijvere tot
dusverre mocht stileeren, (wat ook niemand vroeg), een maatschappelijker en strenger
uiterlijk kreeg, als de klanken van de donker-luidende, breed-bourdonneerende diepte,
tot de loover-ritselende hoogte, ontstegen aan een instrument, dat vanbuiten minder
opzichtig, minder pretentieus zijn apolinische toovers aanduidde, welke wegens al
het krullende verguld steeds uitnoodigen om te denken aan veel banale praal en wat
onbelangrijke wuftheid, wanneer de harp hare versierselen van een patisserie-winkel
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wilde afleggen om eenvoudig terug te keeren tot hare oude priesterlijke afkomst, dan
geloof ik, dat een ‘harpavond’, modern of niet, de voornaamste oorzaak van zijne
onvermijdelijke eentonigheid zou hebben uit den weg geruimd. Zij zou diepte
verwerven, zou zich kunnen vermeerderen, ontplooien, zij zou serieus worden een
kunstenaars-instrument, voor veel serieuser dingen dan nu bruikbaar zijn en de ziel
herwinnen, welke zij volgens de legenden bezat. Ook de composities zouden
onmiddellijk veranderen. En zij zou boeien.
Men zou de natuur verloochenen, wanneer niet toegegeven werd, dat Saint-Saëns'
‘Fantaisie’ voor viool en harp het warmst aansprak. Saint-Saëns heeft de vluchtige
en briljante Tweede-Keizerrijk-ziel, welke de harp vraagt, als zij niet vraagt om een
arcadisch XVIII-eeuwsche of om eene voluptueus Alexandrijnsche. Saint-Saëns,
met al zijn trucs, met al zijn conventioneele muzikale snuisterijen, met al zijn
grootheid ook, beschikt over het absolute meesterschap en wanneer hij voor harp
schrijft is er geen enkele noot, die aarzelt, geen enkele toon, die op andere wijze dan
door zichzelf verdedigd behoeft te worden. Dat is zelfs bij een neo-classicus
buitengewoon respectabel, wanneer de modernen deze zekere gerustheid niet
schenken, dat wordt vereerenswaardig wanneer hij daarenboven nog af en toe
bloeiende dingen, interessante momenten componeert. Ik vroeg mij na dit stuk, dat
door den jongen violist Jan Damen met overtuiging, bravoer en gemakkelijke
zangerigheid gespeeld werd, fijn begeleid door Rosa Spier, wanneer de ‘modernen’
dit Saint-Saënssche meesterschap in hunne visies zullen hebben veroverd. Men zou
echter de waarheid verloochenen, wanneer niet erkend werd, dat de ‘Sonate’ voor
fluit en harp van Sem Dresden onder alle modernen het belangrijkst klonk. Het is
eene tryptiek van bijna gelijke stemmingen, welke elkaar evenwichtig dragen. Het
zijn drie vaag wisselende, onmerkbaar vervloeiende, pastorale mijmeringen, haast
ongeaccentueerd, haast zonder gebaar, zonder gevoelsnuances. De fluit mediteert op
een weinig nadrukkelijken achtergrond van weeke harpmuziek; zij mediteert bij
voorkeur in de antieke tonen, die volmaakte melodie zouden zijn, wanneer het
aeolische niet te strak domineerde en wanneer de dwang naar dominant en mediant
de contouren minder sterk beïnvloed en begrensd had. Het is echter mogelijk, dat
we daaraan moeten wennen, wijl er in Dresden's wezen nog veel ongrijpbaars en
ondefinieerbaars verborgen ligt. Het is dus zeer goed mogelijk, dat we, na gewend
te zijn, Dresden's peinzende stille zaligheid en den onberoerden droom, welke zijne
Sonate uitspreekt, voor subliem en hemelsch zullen houden; dat wij dan ook niet
meer verlangen naar modulaties in de gevoelens en de stemmingen, welke ons nu te
onbewogen schijnen. De fluit-partij vond in Nic. Klasen een ontroerend toegewijd
vertolker, virtuoos op zijn instrument, die zich met liefde gaf aan het werk.
Met Renée Muzikant vertolkte Rosa Spier van Paul Bazelaire (onbekend...) een
fantasie voor piano en harp, de twee eeuwig-durende concurrenten. Het klank-resultaat
der combinatie (op het stemmen na!) bevredigde, maar de compositie leed aan
stijllooze leegten. In de ‘Deux esquisses antiques’ voor harp en fluit van D.E.
Inghelbrecht mag de zoete en vlotte bekoorlijkheid geprezen worden. De Barcarolle
van Roger-Ducasse, de ‘Variations pastorales sur un vieux Noël’ van Marcel Samuel
Rousseau stonden in het moderne coloriet zoo goed en zoo kwaad de harp dat
veroorloofde, met schitterende fragmenten en ook met veel overbodigheid, want in
plaats van muziek te maken, zoeken de meeste modernen nog te eenzijdig en te
kortzichtig naar de mogelijkheden en de technische grenzen der harp.
Al wat overigens bij kan dragen tot de herrijzenis van dit rijke instrument moet
worden toegejuicht. Dat Rosa Spier optreedt met zulk een programma van niets dan
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noviteiten strekt haar als kunstenares tot buitengewone eer; het bewees haar goeden
smaak, haar virtuositeit als harpiste, haar eerste-rangs qualiteiten als musicienne.
Het instrument met de onwillige snaren, die zakten en sprongen, met de te dikwijls
onwelkom nasilleerende bijgeluiden, had haar voor dezen avond minder tegenspoed
mogen bezorgen.

Birgit Engell [Liederen van Schubert, Moussorgsky, Sibelius, Erkki
Melartin en Wolf]
Eene blonde, blanke stem, een innocent hart, een gemoed, dat houdt van lieve, zoete
intimiteiten en ze zingt zonder schuchterheid, ze zingt met rimpellooze tonen, in
strakke en glasheldere kleur, met een gemak van steeds benaderbaar sentiment,
sentimentalisme, sentimentaliteit - er waren ongehoord veel innigheden! - en achter
die blonde, blanke stem een groote technische ervaring, en eene zeldzaam gepolijste
onpersoonlijkheid, die vermoeit omdat zij te gedwee, te lievig is.
Zoo zong Birgit Engell haar Schuberts, haar Moussorgski's (de Szenen aus der
Kinderstube), haar Sibelius en Erkki Melartin, haar Hugo Wolf's. Alleen Moussorgski
bleef opgewassen tegen de zóó virtuoos onderstreepte onbelangrijkheid, van Birgit
Engell en alleen de ruige Moussorgski redde zich een restje Natuur. Maar nog!
Hoeveel onbevangener, opener en artistieker hoorden we Berthe Seroen de Scènes
enfantines vroeger voordragen?
Het leek me een geluk, dat Schnitzler, de begeleider, zijne ongewoonste momenten
had en den kleinen vleugel kon laten tooveren.

Dirk Schäfer [Chopin-avond]
Debussy droeg een zijner laatste werken op (ik geloof de tien Etudes) aan de
herinnering van Chopin en men weet niet aan welk ander componist der Romantici
de wijding van deze moderne, veel-eischende autoriteit nog zou kunnen worden
toegekend. Er zijn weinig auteurs der negentiende eeuw die den tegenwoordigen tijd
zoo ongeschonden haalden als Chopin, weinig die te midden der huidige muzikale
woelingen zoo onaantastbaar standhouden. De bitter-zoete gebrokenheden, die Oscar
Wilde nog citeert in ‘De Profundis’, de grage bezwijmingen, de hopelooze frenesieën,
o, en de immaculate weemoed, de zinnestreelende, nerveuze lasciviteit en de
verloomende elegieën van préludes, walsen, mazurka's en nocturnes, - de twintigste
eeuw nam ze gaarne over van de kanten en zeer nobele gravinnen en hertoginnen,
baronnessen en vicomtessen, voor wier verrukkingen zij geschreven werden. Men
vraagt zich soms alleen af, of de charmes dezer illusionistische en melancholieke
schoonheid wel straffeloos den ijzeren tijd der democratische jaren passeerde, of zij
hare beste Aphroditische eigenschappen op dien moeilijken tocht niet verloor, of
onze ooren nog zijn ingesteld op zooveel hertoginnelijke fluisteringen en wereldsche
extases tegelijk, met haar eeuwigen achtergrond van vreugde en dans. Het is ook wel
merkwaardig, dat al die muziek, welke gecomponeerd is voor de schitteringen van
Balzacsche salons en voor zeer reëele levenslievende zintuigen, bij onze tijdgenooten
verhemelscht wordt in de aquarium-tinten der half-verlichte zaal. Ja, het is
merkwaardig, dat Chopin zich zoo gemakkelijk laat vervormen tot een min of meer
boven-zinnelijk mystagoog. Zulk een hoeveelheid ideaal en quasi-religieuse
gezindheid zouden de zeer nobele, kanten gravinnen etc. van de hand hebben gewezen.
Maar wij zijn excentrieker in onze violette schemers.
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Schäfer is aangekomen op het hoogte-punt van zijn leven, en met virtuositeit, met
welbehagen ziet men hem de dagen van zijn kunstenaarsschap plukken. Een
uitverkochte zaal was in de wolken, om dezen Chopin-avond; men zuchtte, men
stamelde en men juichte ook van precieuse voldaanheid, na iedere étude, mazurka,
wals, barcarolle, ballade en nocturne, waarvan ik u de catalogiseerende groote en
kleine tertsen spaar.

[Berlioz-herdenking door Mengelberg]
Om te herdenken, dat Berlioz den 8sten Maart vijftig jaren dood was, dirigeerde
Mengelberg gisteren een Berlioz-programma. Dat gebeurt in deze lente ongeveer
overal, waar muziek gemaakt kan worden, zelfs in Parijs. Maar is men dan zóó zeker
dat Berlioz dood is? vraag ik met Adolphe Boschot, die zijne wreede en boeiende
geschiedenis schreef. Men speelt hem zoo weinig, men spreekt zoo weinig over hem,
men behandelt hem alsof hij levend was......
En werkelijk, zijn genie, zijn ingeboren geest, leeft onsterfelijk. Drie deelen der
Fantastique zijn gisteren toegejuicht met die weldadige spontaniteit, welke het
enthousiasme soms kan wijden tot een heilig gebaar, en met die vurigheid, welke
het applaus opheft tot een schreeuw uit het hart der menigte; wat dezen schreeuw
ook mooi en onontbeerlijk maakt.
Zoo sterk van jonge geestdrift, zoo overschuimend van vitaliteit en warme, edele
energie, zoo fanatiek als deze muziek gecomponeerd werd, met die voortdurende
bewogenheid, met deze gaarne ontroerde aandacht, met dien gloed en helle schittering
is Berlioz voorgedragen door het orchest en weergegeven door Mengelberg. Hij
leefde, en ik geloof ook, dat hij na alle weken Mahler en Strauss tot een nieuwe
openbaring is geworden van toover en schoonheid.
In den Sylphendans, in het Menuet des Follets, waren naast de liefelijkheid van
den zomervrede en den demonischen ondertoon, naast de groote, wijde rust, en naast
de felle schateringen der satyrs, zulke huiverige zilverachtigheden van manestralende
harpen, dat de herdenking nog gelukkig natrilt. De Hongaarsche marsch, de Marche
au Supplice, de Songe d'une nuit du Sabbat gingen met een almachtige wildheid,
eene elementaire kracht, welke allen meevoerde tot de dankbaarste herdenking, die
men wenschen kon.
En Berlioz moge voortaan minder in de bibliotheek begraven blijven.

Roméo et Juliette
Wanneer Berlioz terugkeerde in het leven, zou hij uit zijne Symphonie dramatique
Roméo et Juliette, die dit jaar 80 wordt (de eerste auditie gebeurde op 24 Nov. 1839),
de aria schrappen van padre Lorenzo en de finale, den verzoeningseed der twee
Veroneesche families. De gemaakte zalving en de pompeusheid der beide stukken
bleken niet bestand tegen de tijdstroomingen. Op het Scherzo (La reine Mab) zou
hij onmiddellijk laten volgen ‘Roméo au tombeau des Capulets’; hij zou sluiten met
den ‘Convoi funèbre de Juliette’. En gelijk hij een proloog componeerde, in
eenvoudigen, reciteerenden stijl, zou hij misschien een epiloog schrijven in
correspondeerende accenten. In dien vorm (ook zonder epiloog) zou zijne symphonie
een volmaakt, gaaf meesterstuk zijn en het verdient overweging om deze volgorde
definitief te kiezen. Er wordt zooveel gecoupeerd in Bach, Gluck, Händel, Meyerbeer
e.a., dat artistieke gewetensbezwaren geen beletsel hoeven te zijn.
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Of Roméo et Juliette het werk is, dat men bij eene Berlioz-herdenking het liefst
gekozen zag door Toonkunst, is eene andere vraag. Het moet gewaardeerd worden,
dat een koor zich ten langen leste ontfermt over deze symphonie en haar integraal
uitvoert, maar de instrumentale gedeelten staan tot de vocale in zulke overheerschende
verhouding, dat het stuk meer valt in de werkingsfeer van het Concertgebouw dan
van Toonkunst. Het zingend materiaal, waarover Toonkunst beschikt, is ook véél te
uitgebreid om als geheel aangewend te worden bij deze symphonie. In den Convoi
funèbre, in de finale verdronk het orchest met al zijn sublieme pracht in de drukkende
vocale massa's. Dit is gebrek aan schoonheidszin, dat onder Mengelberg's leiding
regelmatig voorkomt, doch waar de auteur Berlioz bezettingen aangeeft, die niet den
minsten twijfel laten, mogen zulke dirigenten-excentriciteiten niet zonder protest
plaats vinden. Berlioz vraagt pl.m. 70 zangers en in plaats van de pl.m. 500, waarmee
hij overladen wordt, had ik liever gezien, dat men hem de zes of acht supplementaire
harpen had gegund, welke in het Feest der Capulets bijna onmisbaar zijn. Wat ik
echter vroeger reeds opmerkte moet herhaald worden: het Toonkunst-koor ligt braak.
Een eerste-rangs-ensemble als dit kan tienmaal meer praesteeren per jaar en met
leedwezen is men getuige van zooveel verspilling aan talenten en arbeidsvermogen.
‘Toonkunst’ had Berlioz moeten herdenken met den Te Deum, met het Requiem of
met beiden.
Mengelberg gaf niet den indruk, dat hij zich in de geesteshouding van Shakespeare,
van Roméo et Juliette, van de Fransche Romantiek genoeg had verdiept om deze
Berlioz-symphonie ongeschonden te kunnen vertolken. Hij miste de dramatische
qualiteiten, de vlugge, snel-wisselende fantasie, welke in deze muziek niet ontbreken
kunnen. Men merkte in de heele ‘Scène d'amour’, dat Mengelberg geen opera-dirigent
is, en nooit zal zijn, dat hij zich om de diepere beteekenis der noten maar weinig
bekommert. Geen enkele tempowijziging kreeg een psychologische motiveering, de
overgangen waren zinledig, de samenspraken tusschen Julia en Romeo, welke divien
kunnen zijn en onuitsprekelijk aangrijpend in haar op- en nedergang, in hare zoo
menschelijke en voelbare wisseling van liefdesverwachting, van overvloeiende
vervoering, van teedere verlorenheid, van herinnering, van spanning, van luisteren
naar de stilte, van opgeschuchterde aanbidding, en alle andere subtiele nuances,
waarin deze hemelsche zang is belijnd, niets van al dit hoogere leven in den klank
kwam tot zijn recht. Het werd gespeeld als absolute muziek en erger stijlfout kan bij
Berlioz niet gemaakt worden. Het verbaasde mij daarom des te meer, dat Mengelberg
(pour épater le bon bourgeois), bij elken terugkeer der extatische noten van het
liefdesthema de gewone dirigenten-trucs gebruikte van het armen-sidderen en zeer
bezield opspringen in den dirigenten-stoel. Dergelijke opzweepingen mogen geschikt
zijn voor Tschaikowsky ed., bij Berlioz, bij Roméo et Juliette, zijn ze smakeloos,
vooral wanneer zooveel gewichtiger accenten en details vergeten of verwaarloosd
worden. Op gelijke wijze ontbrak aan La reine Mab 't eigenlijke karakter en de
versluierde, blauw-wazige droomstemming. Ook de visionnaire Invocation verliep
in de meest conventioneele en minst-romantieke opvattingen. Het zou de moeite
loonen om Mengelberg's droge, harde, strakke, onlyrische en enkel uiterlijk-virtuoze
reproductie te toetsen aan den historischen Berlioz, die óók heeft gedirigeerd. Vooral
in verband met de luidruchtige applausen, welke dezen winter onvermijdelijk en
plichtmatig schijnen te zijn.
Het Concertgebouw-orchest, dat de drie groote symphonische deelen op zijn
repertoire heeft, speelde schitterend en bewijst aan ‘Toonkunst’ de onschatbaarste
diensten. Mevr. Berthe Seroen zong hare te korte soli met een zeldzame warmte van
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timbre en expressie; zij beheerschte ook de contra-alt-ligging met een verrassend
meesterschap. Voor Roosen lag de Lorenzo-partij onvoordeelig laag en zijne
zangwijze was te weinig aangepast bij de nauwkeurigheid, welke men in de
concertzaal gewend is. Rodolphe Plamondon scheen vervangen te zijn door Louis
van Tulder; hij zong ten minste met diens gewone slordigheden van dictie, rythme
en intonatie. Het koor had zijne vocale ongeëvenaardheden, welke niemand ooit zal
vergeten te bewonderen. Doch de proporties tusschen orchest en zang hingen te
buitensporig uit het evenwicht om toegelaten te kunnen worden. Het moet bij zijne
uitvoeringen op juistere en meer vruchtbare wijze de eerste plaats bekleeden.

Willem Andriessen [Solist in Mozarts Pianoconcert in c (KV491) en
Francks Variations symphoniques]
Van de tientallen kunstenaars, die dezen winter optraden, heeft geen enkel zich
geïnteresseerd voor de kunst van tijdgenooten. En 't zij deze tijdgenooten niet bestaan
of slechts onwaardige dingen maken, in hunne treurige verborgenheid graven zij het
definitieve graf der kortzichtige en eigenwijze solisten. Want de doorluchtige
virtuozen, wier bekrompen, parasitische levenshouding geen enkel componist genoeg
achting, belang of enthousiasme schijnt in te boezemen, om een goed werk voor hen
te maken - zoo solisten zoo solo's -, moeten niet denken, dat het nog langer dan eene
halve generatie mogelijk zal zijn om de wereld te boeien met het bekende en gangbare
repertoire. Wat er dan moet gebeuren verdiende al lang eene studie, maar niemand
bekommert zich om ‘de laatste dagen’ van een kunstenaarssoort, die het heele
muziekleven tyranniseert met haar steeds ergerniswekkende overbodigheid en de
overmatige ruimte, welke men hen verschaft. Gaan ze langzamerhand werkelijk
evolutionnistisch verdwijnen bij gebrek aan bezigheid? Het zou een opluchting, een
zuivering zijn voor de heele muzikale atmosfeer.
Ik houd deze tirade, die voortkomt uit de werkelijkheid (er worden geen deugdelijke
‘concerten’ meer geschreven), in den geest eigenlijk tegen verschijningen als de
heeren Kreutzer en Schmuller, die zich in hun fraai zelfbesef en arrogantie wel eens
ijveraars voor de levende muziek laten noemen. Maar ook Willem Andriessen lijkt
me in zijn optreden met een piano-concert van Mozart en de Variations symphoniques
van Franck niet verdedigbaar. Ten eerste omdat hij zelf auteur is en te zorgen heeft
voor een goed concert voor 't instrument, dat hij bespeelt; verder omdat hij jong is
en zich verzetten moet tegen een sleur, welke zijn heele wezen vijandig behoort te
zijn.
Over de uitvoering zelf valt geen nieuws te zeggen. In Mozart toonde Andriessen
bewonderenswaardige eigenschappen van lichtheid, gratie en geest. Maar Mengelberg
dirigeerde topzwaar (vooral de finale sukkelde aan drenserige loomheid) en de groote
bezetting belemmerde alle vereischte proporties tusschen orchest en piano. Bij de
Variations symphoniques scheen de noodige voorbereiding ontbroken te hebben.
Hoe ongelooflijk banaal de zeer ingetogen César Franck kan klinken demonstreerde
Mengelberg volmaakt zichtbaar met zijn voordrachten van ‘Le sommeil de Psyché’
en ‘Psyché et Eros’. Noch Psyché, noch Eros waren goddelijken, die uit zachtheid
wandelen over de hoofden der mannen, gelijk Homerus ongeveer zegt, maar soms
delireerend walsende, oppervlakkige burger-figuurtjes, en vooral heel onaandoenlijk
gemaniereerd. Doch dat maakt ze bruikbaar voor ‘sterk spel’ en succes.
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Amsterdamsche Kunstkring [Muziek van Roland Marais en Ariosti
uitgevoerd op viola d'amore en viola da gamba - werken voor harp
van Poenitz en Hasselmans - Haagsch Strijkkwartet in Mozart en
Dvorak]
De vertooning met de ‘Viola da gamba’ en de ‘Viola d'amore’ was niet de
aangenaamste kant dezer uitvoering. Men had de fout gemaakt om de twee antieke
instrumenten, die beide ruischen in vreemde, zoete schalmeiingen te doen begeleiden
door de moderne piano. Dat accordeert niet. Er is geen gelijkvloerscher klank
denkbaar, dan een droog en schoolmeesterachtig uitgewerkte basso continuo op een
hedendaagschen vleugel, vooral wanneer de accoorden vlak en zonder verband naast
elkaar geplakt worden door den accompagnateur Hubert Cuypers, die soms
wonderbaarlijk onthecht van alle aardsche of hemelsche muzikaliteit kan optreden.
Zoo suggestief en droomenrijk de piano zingt voor Chopin, Debussy, Beethoven,
zoo obligaat terugstootend en dor rammelt ze in werk der achttiende-eeuwers. Hoe
waagt men dus de inconsequentie om de weeke, fluweelige, altijd omfloerste viola
d'amore, of de viola da gamba, violoncel waarbij eene elegische Engelsche hoorn
meeneuriet, te doen herleven op zulken kwalijk sympathiseerenden achtergrond?
Het resultaat was wederom, dat de muziek van Roland Marais en Ariosti klonk, alsof
de auteurs behoorden tot een ras van doodbidders. Zij verveelden, wat niet in hunne
bedoeling lag, en wat zonder twijfel de meest volmaakte negatie is van het karakter
der achttiende eeuw.
Ook het harpspel van mej. Olga Wolkotte, die pas onlangs als tweede harpiste
verscheen in het Concertgebouw-orchest, was niet aanlokkelijk. Zij beheerscht het
technische apparaat voldoende, doch de goede smaak kan niet gedoogen, dat de harp
zoo harpijig en ruw, zoo zonder piëteit of respect, onpoëtisch, hard en knetterend,
vervaarlijk en rinkelend met honderd bijgeluiden getokkeld wordt. Een harpglissando
mag werkelijk niet doen denken aan een waschbord, aan glas, dat te gruizel vliegt,
flageoletten mogen niet klinken, alsof ze gemaakt worden op slecht hout, en vóór
mej. Olga Wolkotte optrad met de ‘Nordische Ballade’ van Poenitz met ‘Gitana’ van
Hasselmans (in café-concert-accenten vertolkt trouwens) had zij zich dienen te
acclimatiseeren aan den betrouwbaren smaak van ons, die gewend zijn aan Klicka,
mevr. Fischer en mevr. Rosa Spier.
Maar de schoonheid van den avond, eerst het boeiende, toen het meesleepende,
werd ons nog overvloedig genoeg geven door ‘Het Haagsch Strijkkwartet’ met Mozart
en Dvorak. Swaap, Adolph Pot, Jan Devert (ook viola d'amore) en Charles van
Isterdael (ook viola da gamba), speelden vooral Dvorak met een veroverend entrain,
met een gloed en bezieling, waarbij men ademloos werd. Dvorak werd gewaardeerd
met het enthusiasme en de stille [bezon]kenheid van allen; Mozart met [krant
beschadigd] een krans.

Hollandsch Strijkkwartet [Noodzaak van een uitgavefonds - Zagwijn,
Mozart en Debussy]
Wij kunnen ons op dit oogenblik met alle landen der wereld meten in muzikale
activiteit. Wij hebben componisten, zij zijn vooruitstrevend, (enkelen staan misschien
in radicalisme aan het hoofd der Europeesche beweging), zij kregen 't voorrecht om
niet gedecimeerd te werden door den oorlog, zij werken genadig, zij worden
uitgevoerd. Wij kunnen ons meten, met wie ook. Niet alleen met België (dat had de
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conclusie mogen zijn na de Belgische concerten) of met andere kleine landen, maar
ook met het verspreide Duitschland, waar de laatste jaren niets nieuws of belangrijks
meer geproduceerd wordt, ook met het stevig gecentraliseerde Frankrijk, waar de
jongste stijl zijn hoogtepunt bereikte en nog geen verdere ontwikkelingen toont, ook
met het ijverig hervormingsgezinde Italië, dat wij in modernismen niet ten achter
zijn. De resultaten van alle experimenten, van iederen durf en elke daad zijn ons
natuurlijkerwijze toegevloeid. Niets menschelijks bleef ons vreemd en op onzen tot
internationaal middenpunt voorbeschikten uitkijktoren ontging ons niets. Er is geen
richting, welke hier niet in hare verste uitloopers vertegenwoordigd wordt. Dat alles
werd bereikt zonder steun van volk of regeering, zonder hulp van officieele lichamen,
zonder honorarium bijna; uit eigen kracht en eigen geestdrift.
Maar er blijft één wensch, een leegte en een dood punt: in het actieve land wordt
te weinig muziek g e d r u k t en wanneer men geen voorzorgsmaatregelen neemt, zal
het voornaamste deel onzer nationale toonkunst over eenigen tijd bestaan uit
ontoegankelijke manuscripten. Wij weten niet wat dringender noodzakelijk is, subsidie
aan orchesten, zangvereenigingen, muziekscholen, etc., of een fonds, waaruit voor
den steeds pro deo arbeidenden componist, de niet-te-dragen drukkosten worden
bestreden. Ons toeziende parlement of eene particuliere vereeniging neme dit in
oplettende aandacht. Het is van meer gewicht voor onze eer en onze toekomst, dat
het werk der tegenwoordige generatie wordt verbreid, dan dat de niet meer bruikbare
composities van een drie honderd jaren geleden schrijvend geslacht duur en
welverzorgd worden uitgegeven voor het nut van een archaïseerenden enkeling of
voor de planken eener bibliotheek. Het studie-materiaal, dat zij bieden, is in
buitenlandsche edities veel vollediger te vinden.
Ik verbeeld mij, dat een lichaam als de Vereeniging voor Nederlandsche
Muziekgeschiedenis eene nuttiger bestemming zou krijgen, wanneer zij zich
oriënteerde op den tegenwoordigen tijd en hare middelen aanwendde tot
instandhouding van levend en actueel werk. Zij zou winnen aan respect, aan gezag
en aan vitaliteit. Doch daar het moeilijk denkbaar is, dat conservatieve en niet meer
jonge bestuurders zulken zwaai maken, zou eene nieuwe instelling moeten voorzien
in het tekort, dat onze huidige muziek vroeg of laat zal stilleggen, wijl het hare
verspreiding belemmert en wijl het de critici verhindert om nauwgezet, betrouwbaar
en fundamenteel werk te doen.
Henri Zagwijn's nieuwe stuk, gisteren geïntroduceerd door het Hollandsche
Strijkkwartet, heeft naast warm te waardeeren kwaliteiten, gebreken van niet geslaagde
evenwichtsverhoudingen in de constructie, in de naast of tegen elkaar uitgespeelde
emoties, gebreken ook van affreuse en absurde gerektheden, gebreken van te
conventioneel-formalistische vinding of stem-voering, gebreken van een hier en daar
nog te academische arbeidsmethode, die niets is dan het onvermijdelijke terugvallen
in de nu eenmaal aangeleerde trucs en bureaucratische formaliteiten van een nog niet
geheel bevrijde persoonlijkheid, gebreken ten laatste van nu en dan verzwakte vinding
en verloren innerlijke spankracht.
Wanneer de critiek aan onze moderne toonkunst slechts de helft van de regelmatige,
zakelijke en gedocumenteerde studie kon geven, waarmee men in fantastische
hoeveelheden de Nederlandsche litteratuur bevoordeelt, zou deze muziek in korteren
tijd den bloei bereiken, welke de door de vruchtbaarheid en de capaciteiten der
aanwezige talenten voorspeld wordt. De zuivering, de opheldering, de metamorphose
van het oude naar het nieuwe, het uitbreken der jonge krachten, de volle ontplooiïng,
en vooral het doelmatige, bewuste streven naar de moderne schoonheid, dit alles gaat
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nu zijn zeer moeilijken, vertraagden en veel te lastigen gang. Waarom hebben de
jonge auteurs niet hun vakblad, waarin hun werk geanalyseerd en gecritiseerd wordt?
Het schijnt mij toe, dat de ‘Vereeniging tot ontwikkeling der moderne scheppende
toonkunst’ dit terrein niet langer mag verwaarloozen.
Zagwijn zal van niemand vergen, dat hij bij 't eerste en eenige hooren van zijn
strijkkwartet tot precies aanduidt, wáár in de proporties en hoeveel caloriën
emotioneele warmte ontbraken of te veel waren voor overzichtelijke indrukken. Toch
lijdt zijn werk vooral aan de ongeëquilibreerdheid in de fantasie en de onstelselmatige
curven van tegenstrijdige, maar op zichzelf nooit absoluut veroverende of
onmoedegend sterke elementen. Het eerste deel, met de grandeur van zijn prachtig
opvierend anapestisch hoofdmotief, boeit ondanks academische hindernissen. Het
tweede, onmiddellijk aansluitende, zou opgevat kunnen worden als een lange en
getourmenteerde cadens van het eerste. Het derde als een even lange, verwachtingsvol
uitspiedende dominant, die voert naar de finale. Voor juistere verhoudingen zouden
cadens en dominant echter aanzienlijk bekort moeten worden. Ook vanwege de niet
gewenschte maar onontkomelijke verveling. Ik geloof, dat een componist van onzen
tijd nooit geconcentreerd genoeg kan werken en dat de toekomst in dit opzicht nog
veel zwaardere eischen zal stellen.
Het Hollandsch Strijkkwartet is zeer gewaardeerd om zijne introductie. Doch de
harten werden pas gewonnen door het Clarinet-quintet van Mozart (lichte muziek)
met Swager als uitstekende Vijfde, en door het quartet van Debussy, muziek van
droom en passie.

[Debussy's melodieën - Ibéria - Louis Zimmermann in Tartini en
Bruch]
Debussy is niet alleen droom, niet alleen kleur of verre klank, niet alleen fantasie
van bouw of van geluidsgrilligheid. En wie bij Debussy naar melodie vraagt, met de
vooropgezette bedoeling ze nooit te vinden, vergist zich en is hardhoorig. Ik zou met
noten-voorbeelden wel eens willen verduidelijken, hoeveel rondborstige straat-muziek
er te citeeren valt in ‘Ibéria’. Stel u den grooten pizzicato uit het begin van ‘Le matin
d'un jour de fête’, waarin het orchest behandeld wordt als een immense gitaar, slechts
gestreken of geblazen voor Straatmuziek! en niet minder dan bij Mahler. Doorblader
den eersten den besten bundel van een populair (folkloristisch) Spaansch Liederenboek
en vergelijk die melodieën met het hoofd-thema van ‘Par les rues et les chemins’.
Nogmaals: volksmuziek, straatmuziek. Haal de passages voor open koper uit den
atmosferischen weerschijn der omspelende instrumenten en controleer ze naar hun
nuchtere vormelijke gestalte.
Het zijn populaire fanfares. Analyseer Debussy eens tekstkritisch motief voor
motief; gij vindt er aanknoopingspunten (wat men reminiscenties noemt) met Verdi,
met Massenet, en soms staat hij inventief (gelijk Franck) vlak bij Offenbach. Debussy
schrijft melodieën bij tientallen, maar het is niet zijn schuld, dat de tegenwoordige
concertzaal de ‘melodie’ nog steeds ziet van uit den gezichtshoek der huiskamer:
een wijsje en een hinkende begeleiding à la Brahms. Het is ook Debussy's schuld
niet, dat zijne geprismatiseerde ‘melodie’, melodie, welke hij zeer zelden in
enkelvoudige kleur exposeert, doch bijna altijd gebroken spectraal-analytisch zou
men kunnen zeggen, - nooit muzikaal is toegelicht en opgehelderd.
Tot hoeveel hoorders zou het reeds zijn doorgedrongen (het programma-boekje
geeft liever een paar pagina's beschouwing over Gluck's Iphigenie-Ouverture!) dat
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‘Les parfums de la nuit’ uit Ibéria eigenlijk niets is dan de recapitulatie der thema's
uit ‘Par les rues et les chemins’, verwisseld, gevarieerd, tot adagio-muziek?
Het is de dag, die nafluistert in den nacht, het is de realiteit weerspiegeld in den
droom, het is de luidruchtige wereld, meditatief gezien in hare eeuwigheidsruimte
door het binnen-oog. Dit deel is goddelijk-rijk aan melodie, aan de heiligste
contemplatie. Men moet dit echter opspeuren en hooren uit het verstuivende, trillende
geluid.
Zouden de talrijke redacteurs van het programma-boekje dus niet vruchtbaar werk
doen door de menigte zóó in te leiden tot Debussy, niet langs literaire of picturale
wegen, maar met zuiver-muzikale toelichtingen?
Ook Debussy moet kunnen verdragen, dat zijne moderne schamelheid wordt
blootgelegd als die er is. Max Bruch kennen wij nu langzamerhand wel heel volledig
en de apologie van dezen auteur is zeer gemakkelijk, maar ook zéér overbodig.
Mengelberg dirigeerde met virtuositeit en schittering en succes de ‘Ibéria’.
Zimmermann, die de eindelooze rij der violisten van dezen winter waarschijnlijk zal
afsluiten, speelde Tartini's ‘Trille du diable’ met orchest en Bruch's tweede concert.
De eerste noten uit het begin van Tartini verklaarden onmiddellijk de uitbundige
warmte, waarmee Zimmermann begroet werd: men heeft den ganschen winter deze
sereniteit van lyriek, dezen volmaakt zangerigen toon, deze ongerepte, sensitieve
menschelijkheid gemist.
Zimmermann sloot de rij der violisten, maar bekroonde ze meteen.
Van Bruch's tweede concert kan niet veel gezegd worden. Het is nog een erger
Bruch-stück dan het eerste, het ‘beroemde’.

Han Beuker [en Sepha Jansen]
Gelijk de heer Johannes Röntgen, die onlangs debuteerde, staat de heer Han Beuker,
die gisteravond voor 't eerst optrad, in het jongste jaarverslag van het Amsterdamsche
Conservatorium nog ingeschreven als leerling. Zij schenen geen van beiden te kunnen
wachten tot het eind-examen hen zou losmaken van den leeraar, zij konden blijkbaar
ook niet wachten tot de rustig ontvouwde persoonlijkheid hen zou vrijspreken van
de school. Zoo riskeert men, dat de critici voor den lateren, illusoiren, maar hevig
begeerden ‘Prix’ jury spelen en dit veroorzaakt ongewenschte toestanden. Ik had het
concert van de heeren Julius Röntgen en Han Beuker, zoolang zij leerlingen en
mededingers zijn, zoolang zij misschien schoolkameraden hebben, die door de fortuin
minder werden begunstigd, liever n i e t zien plaats vinden. De een trad op met een
conservatief programma, de ander komt met moderne muziek en beide toonden
dezelfde gebreken, dezelfde beloften, dezelfde serieuze studie, dezelfde geforceerde
matheid, dezelfde muzikaliteit. Maar evenmin als Johannes Röntgen opgewassen is
tegen een fuga van Bach, kon Han Beuker op tegen de Sonatine van Ravel, tegen de
Toccata van Debussy. Han Beuker heeft eene verdienstelijke, vaardige techniek,
maar zijn kijk op de muziek, zijn begrip van de meesters is nog lang niet rijp voor
de openbaarheid. Aan de ‘laatste toets’ ontbrak nog zoo goed als alles, terwijl de
gewone, zakelijke technische afronding dikwijls leed door gebrek aan beheersching.
Met mej. Sepha Jansen, die in het sordinespel hare expressiefste tonen vond, gaf
de pianist Philippe Jarnach's vioolsonate. Er was veel publiek en er was veel succes.
Evenals bij Johannes Röntgen......

Mahler's Zevende
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Het zal niet anders kunnen of na het permanente Mahler-feest der laatste twee winters
moet geschreven worden wat Mahler voor ons was en is. In muziek wordt nooit iets
definitiefs bereikt, en zij heeft het bijzondere fatum, dat al het jonge, waardoor zij
zich vermeerdert, het oude vermindert. Zelfs te midden der algemeene stagnatie, den
grooten chaos, kunnen wij niet gelooven, dat bij Mahler's dood, die reeds acht jaar
terug ligt, de ontwikkeling der muziek zou hebben stilgehouden. Voor den tijd van
nà den oorlog, voor de toekomst, welke zich langzaam opent, voor de nieuwe
philosophie, de nieuwe staats-orde, de nieuwe maatschappij zal Mahler n i e t de
eerste verkondiger zijn, voor deze nieuwe aarde van menschen en dingen zal hij een
a n c i e n r é g i m e vertegenwoordigen, waarvan nog niet vaststaat, of het zich naast
de omgewentelde aanschouwingen overeind en levend zal kunnen houden. Mahler
werkte met gevoelswaarden van eene wereld en een menschdom, die onherstelbaar
voorbij schijnen, en de wijze waarop hij met de gevoelswaarden werkte is dikwijls
zeer aanvechtbaar. De studie, waarmee dit moet worden aangetoond, overschrijdt de
ruimte en den tijd, welke beschikbaar is voor eene critiek, laat ik me dus voorloopig
bepalen tot de uitvoering.
Men hoorde groote en phenomenale dingen in de reproductie der Zevende
Symphonie. De strijkers waren oneindig gedifferentieerd van den fabelachtigsten
glans tot het meest verhulde, schemer-zachtste gezang. De natuur-stemmen der
houtblazers, de hoorns in alle kleuren, het koper, van zijn daverendste vermiljoen
tot zijn diabolieke pianissimo's, de trompetten, die in de geïmmensifieerde tutti ten
laatste klinken als fluiten, de tutti zelf, verbijsterend van expansieve geluidsdonders
en orgiastisch geschreeuw, die heele breed uitwaaierende groep van kunstenaars,
met den concertmeester Zimmermann, wiens viool mystieke zoetheden speelde als
in een zomerdroom, was grandioos en onwaardeerbaar. Mengelberg dirigeerde met
zijne geniale muzikaliteit, de drie midden-deelen poëtiseerend tot onvergetelijke
romantiek, met zijne onvermoeibare energie en zijn zeer constructieven geest, die
de twee hoekdeelen overzichtelijk exposeerde, hun de bewogenheid de klank-staatsie
gaf, welke zij vergen.

Seroen - Cornelis [Moussorgsky, Magnard, Pijper, Fauré, Chabrier
en Vermeulen, La Veille]
Er is te midden van de scholen, de stijlen, de manieren, de trucs, de formalismen,
welke voorbij gaan met het tijdperk en de conventie waarop zij steunden, altijd een
klank geweest, die bleef, die zich niet liet determineeren met een jaartal van voor of
na Christus, die stond buiten alle classicismen of modernismen, buiten alle tijden en
volken, die onveranderlijk, onverwoestbaar in het leven kwam, die nooit vermindert
en welks toover nooit zal eindigen. Men herkent dezen klank onmiddellijk en overal,
omdat hij overal is en onmiddellijk; men staat er weerloos tegenover, omdat hij met
zijne primitieve en rudimentaire accenten ingeboren werd in elke ziel, omdat ieder
hem met zich meedraagt, omdat hij altijd op dezelfde wijs schreeuwde of zong, vanaf
den grotten-bewoner tot den mensch onzer mechanische eeuw. Het is ook de eenige
onverbiddelijke, machtige, magische toon, het is de eenige, die voor een componist
het na-streven nog waard is.
Van alle musici der vorige eeuw hoort men hem bij Moussorgski het duidelijkst
en het sterkst. Wanneer de trillingen van Wagner zijn uitgeput, wanneer Debussy en
Ravel zullen vermoeien, wanneer alles is weggescheurd door het tegenwoordige
cataclysme, zal Moussorgski de menschen nog toe-klinken als hun eigen stem. Hij
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geeft altijd deze zelfde openbaring naast of na welken meester ook: dat hij de muziek
schreef in 't eeuwigheids-timbre van den mensch, die altijd op dezelfde wijze
reageerde op pijn of vreugde, of ontzetting, of verlangen, 't eeuwigheids-timbre van
't dier, dat het leven met zijn rampen en zijn geluk ondergaat en zich uit. Maar zelden
voelde ik die openbaring heftiger dan gisteren bij de paar tentoonstellings-stukjes,
in de oprechtheid, de onverzettelijke vitaliteit en de bloedwarme kleur, waarmee ze
opleefden uit het spel van Evert Cornelis. Er zijn tientallen modernismen, welke bij
Byelo (de ossenwagen), bij ‘het ballet der kiekens’, bij ‘De Hut van Baba-Yaga’ in
het niet verzinken. Ik weet ook alleen Cornelis, die de techniek en de intuïtie heeft
om die stukken zoo te laten oplaaien in hun diabolieke oer-geweld.
Ik kan aan Albéric Magnard nauwlijks nog terug-denken nà Moussorgski. Al de
hulpmiddelen der methodisten, die hem voor een dilettant uitmaakten, werden door
Moussorgski verworpen, terwijl alles, waaraan methode kan helpen, door Magnard
werd aangewend. Zijne violoncel-sonate, welke door Canivez en Cornelis hier is
geïntroduceerd, geeft den zeldzamen en zonderlingen Franschman in heel zijn wezen:
een geïsoleerd temperament uit de school van D'Indy-Fauré; een rijke, vruchtbare
kern van thematiek en vinding; een felle rhythmische drift en altijd prachtige
aanheffen. Maar de ontroeringen liggen zeer verspreid en waar men is aangegrepen,
kent men intonaties van dezelfde orde, welke krachtiger en vroeger gevonden werden.
Zoo blijft de treurmarsch niet zonder perspectieven op Siegfried. En alle drie de
deelen hadden driemaal geserreerder uitgewerkt mogen zijn zonder eenige schade
voor het stuk. Aan de gevaren der methode is Magnard nergens ontkomen en men
betreurt dit, daar zijne psyche bij hare eigenaardige samenstelling van ruigheid en
blankheid in verschillende passages toont tot welke waardevolle mogelijkheden zij
had kunnen ontbloeien.
Canivez en Cornelis gaven de sonate in eene merkwaardige constructieve eenheid
en hunne vertolking was boeiend. Ik geloof niet, dat de muziek iemand veroverde,
ondanks de schitterende details in de partijen der piano en de violoncel. Maar ik zou
ze gaarne een tweede maal willen hooren en Canivez houd ik sinds zijne voordracht
van Debussy's cello-sonate (verleden jaar) voor een buitengewoon kunstenaar, die
niets noodig heeft dan het accent, dat heel zijn ziel wakker roept.
Seroen zong op dit concert drie melodieuze en expressieve oud-Fransche liederen
in bewerkingen van Tiersot en Willem Pijper, twee liederen uit de Scènes enfantines
van Moussorgski (het slaapliedje en het Avondgebed, die beide even subliem zijn)
en hoe natuurgetrouw, hoe waarheidslievend zong zij ze, hoe verrukkelijk van geluid
en evocatief van gebaar! Zij zong ook ‘Les roses d'Ispahan’ en ‘La fée aux chansons’,
meesterlijke zoetvloeiendheden van Gabriel Fauré en twee superieure humoresken
van den grooten sarcast en schertser, die Emmanuel Chabrier was, de ‘Villanelle des
petits Canards’ en de ‘Pastorale des Cochons roses’, die riepen om een toegift: het
stralende Paris est au Roi.
Zij zong ook La Veille van mijzelf, eene compositie op verzen van François Porché
(die men zich herinnert uit verscheidene artikelen van Greshoff), welke in 1917
ontstond, tien minuten duurt en geschreven is vanuit Seroen's techniek,
uitbeeldingsvermogen en innerlijke spankracht. Ik weet, welk een summum van
meesterschap voor eene zóó geheel bevredigende reproductie van ‘La Veille’ gevergd
wordt van zangeres en pianist. Ik zou het lied zonder Seroen en Cornelis ook niet
bestaanbaar achten en nooit geschreven hebben.

Madrigaal-Vereeniging [Orazio Vecchi, Verdi en Paul le Flem]
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Eén sterke expressie is genoeg om een stuk voor altijd te doen herdenken. Dat was
in de lieve en geestige pastorale van Orazio Vecchi de groote ontroering, die
onverwacht oprees uit zijn Ahi mè (ai mij!), uit de korte greep van verzuchtingen.
Ik vraag daarom aan Sem Dresden bij dit vijftigste concert, dat met schoonheid en
vreugde, met een uitverkochte zaal en bloemen gevierd is, wanneer hij zal beginnen
aan de composities der z.g. chromatici uit den doorluchtigen tijd der muzikale
renaissance. Zij legden zich wonderbaarlijk vindingrijk toe op het schrijven van
indrukwekkende expressies op de ai-mij's, op het ‘beminnen’ en ‘sterven’ hunner
dichters.
Ook in Verdi's lofzang aan de Maagd Maria (verzen uit Dante's Paradijs) trof men
die ééne impressionneerende passage en 't leek alsof de vijf hemelsche ópglanzende
vrouwenstemmen, die de terzinen moesten reciteeren met simpel psalmodieerende
blanke accoorden, slechts aanstuurden naar dat ééne moment. Dat viel in den laatsten
regel, waar met een paar noten de hoogste en medelijdendste goedheid werd
uitgezongen.
De derde noviteit, ‘La Procession’ van Paul le Flem, is op de eerste drie regels na
(waarvan het inleidend luidruchtig accent niet tot harmonie kon groeien met de
prachtige klokken-klank-nabootsingen der overige strofen) een volmaakt en
verrukkelijk meesterwerk, waarvan èlke maat tot impressie wordt. Het is de meest
weidsche, en voor een a-capella-koor de meest gevaarlijke ontplooiing van op- en
nederwaartsche, àf- en aangolvende geluiden van feest, in stralende atmosferen, het
is ook een der modernste vocale werken, die wij hier hoorden. Geheel in den geest
van het schimmen-beeldende ‘La Neige’, dat ook op dit programma stond, doch
forscher doorgecomponeerd en machtiger van kleur.
Charles Widor's ‘Au Matin’ is een goedklinkend, aardig en vluchtig
morgenspelletje. De rest van het programma werd samengesteld als bloemlezing uit
de muziek der vorige concerten. Iedereen moet dit gewenscht hebben. En alle stukken,
die bloeiend waren, levensblij en heugelijk op hun nooit verbroken achtergrond van
goddelijke poëzie, zijn voorbijgegaan met toejuichingen en met de nadrukkelijkste
bewondering.

Utrechtsche School [Wagenaars Treurmarsch, Beethovens Achtste
en Berlioz' La Prise de Troie]
Men zou na dit concert met eenige grimmigheid kunnen spreken over wat de heer
Curt Rudolf Mengelberg onlangs noemde ‘De Utrechtsche School’, nu de chef d'école
zelf, dr. Johan Wagenaar, aan het hoofd van ons orchest stond en eene eigen noviteit
had meegebracht, een wèl-klinkenden Treurmarsch.
Er zijn vier superbe, representatieve treurmarschen in de muziek-geschiedenis:
die uit Beethovens Eroïca, de marche funèbre van Chopin, de treurmarsch der
Götterdämmerung en Debussy's ‘Berceuse héroïque’. Dat zijn, met al hun
onderscheiden, gelijkwaardigheden uit de harten-vermorzelende, tragische wereld
en ik had werkelijk ‘De Utrechtsche School’ niet misgund den vijfden voortgebracht
te hebben. Welk een thema, niet waar, een klaaggezang van dezen tijd, nu zoovele
warende Rachels hare millioenen handen hebben opgeheven naar eenen God of een
hemel, nu men staat te midden der matelooze klacht, snakt naar de Verzoening.
Maar het is de vijfde treurmarsch niet en het lijkt er niet op. Het is de gebruikelijke
compositie in mineur, met afwisselende gedeelten in majeur, geconstrueerd volgens
het schema A-B-A, in een toon, een coloriet, een vorm, die men eigenlijk wel had
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mogen verwachten en veronderstellen. Doch ik dacht, dat men een beetje hooger
was gaan vliegen in Utrecht, waar men immers eene ‘School’ heeft en waar men den
norm, welke een meesterwerk en eene persoonlijkheid voegt evenmin behoeft te
deprimeeren als hier. Doch het niet zoo. Deze chef d'école, ‘meester’ der doceerbare
en dociele techniek, der zoogenaamde kleur (de gangbare), der enkelvoudige lijn,
van den beheerschten ‘Satz’ (verfoeilijk woord!), heeft alles wat iedereen heeft, ja
àlles, behalve een physionomie. Het on-wezelijke, gedaantelooze, de leegte, de
innerlijke overbodigheid, het gebrek aan karakter, de afwezigheid van elken grooten
gevoelsstroom, van elk opmerkelijk accent, dat Wagenaars parodieën en burlesken
drukte, dat zijne Sinfoniëtta drukte, drukt even zwaar zijn Treurmarsch.
Men riep de Utrechtsche School uit, die van niets bestaat dan beurtelings verdwenen
en vergeten ouderen, een nog actief aanvoerder, wiens eigen werk geen stand zal
houden, maar die ongekende paedagogische kwaliteiten bezit, en enkele jongeren,
zijne leerlingen die het epigonendom nog niet te boven zijn. Wij plaatsen daar geene
Amsterdamsche School tegenover. Het eenige juiste equivalent naast dr. Johan
Wagenaar c.s. zou de oude Julius Röntgen zijn en hij is inderdaad even reçu bij de
Concertgebouw-regeering, waar al wat recept is reçu moet zijn. Maar de anderen,
die meetellen, die niet werken in het moment doch op den langen duur, die anderen
zijn te autochtoon, ja waarlijk te autochtoon, voor een schooltje. Wanneer men in
Utrecht den muzikalen tweekamp met Amsterdam werkelijk ernstig neemt en wat
chevaleresk wil voeren (deze tweekamp schijnt overigens onvermijdelijk), zal men
sommige intrinsieke waarden niet zoo met voorbedachten rade moeten verwaarloozen.
Een dezer is de persoonlijkheid. En wij, éér antieken of renaissancisten, dan
n e g e n t i e n d e -eeuwers, achten de persoonlijkheid boven elk ander bezit. Daarvoor
hebben wij de ruimte en de atmosfeer.
Ik karakteriseerde Wagenaar vroeger reeds als dirigent en hij desillusioneerde
gisteren nog meer dan vroeger. Zijne opvatting van Beethovens Achtste is de
traditioneel kapelmeesterachtige, voornamelijk kennelijk aan de langzame tempo's
van het eerste deel. Onder Wagenaar's directie waren zij bijna onduldbaar en ieder
greintje van het voorgeschreven ‘vivace e con brio’ was weggewerkt. Wagenaar
schijnt, evenmin als andere orchestleiders, te beseffen, welke onaesthetische,
philistreuse intonaties, welke onoverkomelijke lacunes in den opbouw, welke
onverdedigbare anti-Beethovenianismen, speciaal bij dat eerste deel voortspruiten
uit een getrokken, drenserige, op sentimenteele en grootsprakerige effecten berekend
tempo.
De vreugde van den avond hadden kunnen zijn de scènes uit ‘La Prise de Troie’
van Hector Berlioz, wanneer men mevr. Menagé Challa en den heer Hendrik van
Oort niet gekozen had als solisten. De organiseerders onzer muzikale feesten zijn
dikwijls onpractisch. Men kiest Leopold Roosen voor de partij van Padre Lorenzo
(Roméo et Juliette), die hem te laag ligt, men kiest hem niet voor den Chorèbe, eene
rol, welke als 't ware voor zijn beste register en zijn beste temperament geschreven
werd. Noch Hendrik van Oort, noch mevr. Menagé Challa, die hare Cassandra-rol
zong met een moeilijk Edith-Walker-timbre en met zeer onjuiste Wagner-accenten,
waren opgewassen tegen de hooge liggingen dezer impetueuse en demonische muziek.
Terwijl in plaats van het steeds on-klare, doezelige nooit op de noot af ingestelde
geluid van Van Oort, die zijne hooge fis' maar inslikte, de doorzichtige, duidelijk
afgeronde stem van Roosen had moeten staan, zou men de Berlioz en de uitvoering
gediend hebben door Berthe Seroen te kiezen in plaats van mevr. Menagé Challa.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Jegens de nagedachtenis van Berlioz was de eerste uitvoering van dit fragment
eene rechtvaardige amende honorable, maar geen volledige. Het mag niet blijven bij
een fragment.

J.F. Verhey-Neumeyer en A.B.H. Verhey
Men zou zeggen, dat zoo eene beginnende zangeres, zoo eene jonge vrouw, nog vlak
bij de natuur, bij de bronnen der muziek moet staan? Neen; zij staat in de school. En
men zou zeggen, dat zoo een half-geschoolde stem nog veel van zijne prille
ongereptheid moet bezitten, en den onbevangen toon, den vrijen klank? Neen, ook
dat gebeurt niet; zij stond geheel in den dwang van het onbeheerschte systeem.
Er bestaan tien, twintig theorieën over den oorsprong, de afstamming der toonkunst.
Zou men niet eens gaan overwegen wat haar doel is? Eene Yvette Guilbert met
beperkte middelen, bereikt precies wat zij wil. Maar zij wil wat. Waarom bereikt
eene mevr. J.F. Verhey-Neumeyer met beperkte middelen niets, absoluut niets?
Omdat dat alles doelloos klinkt, alles volgens het boekje poogt gereciteerd te worden,
omdat alles zonder overtuiging, zonder overvloed, zonder innerlijken dwang, zonder
noodzaak, zonder roeping gebeurt en blijft gebeuren. Waarom moet zoo eene
beginnende zangeres ook optreden met de gebruikelijke hooge kunst van César
Franck, Fauré, Pierné, Hugo Wolf, Brahms, Strauss, welke zij beurt om beurt gaf,
met dezelfde monotonie, met dezelfde slordige dictie, onvaste inzetten, en forte's
zonder achtergrond, luchtledige fortissimo's?
A.B.H. Verhey begeleidde en steeg van een mat begin met een opmerkelijke
gelijkmatigheid naar een mooie illustratieve klaarte en uitdrukking in Wolf's
Mörike-liederen. Doch zijn Franck-solo (Prélude, air, final) was nog te dor en te
demonstratief pianistisch om bij alle knapheid, niet lang, zéér lang en uitgerafeld te
lijken.
Er was vrij veel publiek en de mezzo (o! een weeke, blonde, vochtige mezzo!)
van mevr. Verhey werd onderscheiden met verschillende bloemen.

Dr. Peter van Anrooij [dirigeert Webers Freischütz-ouverture,
Beethovens Vijfde symphonie, Francks Le chasseur maudit, Ravels
Ma mère l'Oye en Wagners Meistersinger-voorspel]
De totale stemming van den Zondagmiddag bleef onder den invloed der
Freischütz-Ouverture, waarna het concert aanving. De finale van dit
Weber-meesterwerk, genomen in dat voortvarend tempo en effectvol ontketend na
de hoog-spannende stilte eener zeer lange voorafgaande fermate, had zoo iets
radieerends, zoo iets opgetogens en verlossends, en droeg een zoo luiden jubel, dat
zij haren grondklank voortplantte over de geheele uitvoering. Het moge vreemd
lijken, maar na deze Freischütz-finale klonk de inzet van Beethoven's Vijfde
symphonie mat en bleef vergelijkenderwijs mat tot de laatste noot. De vreugde, de
lichtweelde, de klaar-flamboyante melodieën-stapeling van de Finale der Vijfde,
haar accent van bevrijding heeft oppervlakkige analogieën met de ontknooping der
Freischütz-ouverture; aldus te verstaan, dat Weber een persoonlijken roes
componeerde, Beethoven eene universeele en hooge uitzinnigheid. Naast Beethoven's
groot-menschelijke blijdschap, reikt Weber's Freischütz-finale niet verder dan een
overschuimende liedertafel-vroolijkheid. En het was Dr. Peter van Anrooij's ergste
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tekort, dat eene technisch magistraal geënsceneerde liedertafel-vroolijkheid,
Beethoven's wijdste en juichendste jubilaties kon overstemmen.
Het bleek, dat de dirigent der Residentie den vorm der muziek gemakkelijker
benaderde dan haar inhoud. Niemand zou kunnen zeggen b.v. wat er technisch en
uiterlijk ontbrak aan den Chasseur Maudit van César Franck. Maar het stuk was
ontdaan van alle romantiek; maar le brave père Franck kan onverdraaglijk kerksch
klinken en hier deed hij 't; maar zijne naïeviteit, als men er niet voorzichtig mee
omspringt, kan buitensporig klein-burgerlijk getimbreerd worden, wat Van Anrooij
ons aan de ooren liet ondergaan; maar het pathos van den quasi ingenuën Franck
klatert soms afschuwelijk hol en bombastisch in de ruimte; hetgeen onder leiding
van den Haagschen dirigent geschiedde.
Het goedmoedige, kinderachtige verhaal van den Zondagsjager, die in hellekrochten
verdoolt, heeft echter ook zijn infernalen, gruwzamen kant en een dirigent met intuïtie
en fantasie laat er de rosse vlammen uit opflakkeren. Dr. Peter van Anrooij, die de
Vijfde niet kon heffen boven de Freischütz, speelde den Chasseur Maudit in de
banaalste, in de teemerigste rythmen en accenten.
Hij was aannemelijk bij de sprookjes-intimiteiten van Ravel's ‘Ma mère l'Oye’ en
de dwalende, vage, nevelige onoriteit ging hem goed af. De overstelpende
zonneklaarheid van den Jardin féerique had eenige malen luisterrijker gedroomd
mogen worden. Les entretiens de la Belle et de la Bête kan men zich denken met
pittoresker en duidelijker contrast-werkingen en ook de grapjes van Laideronnette
kennen wij geestiger en geacheveerder. Doch Ma Mère l'Oye mislukte ten minste
niet in aesthetisch opzicht gelijk de Meistersinger-ouverture mislukte, met haar
onevenwichtig domineerend luidruchtig koper, hare geëmbrouilleerde polyphonie,
het geheel ontzielde, verschrompelde liefdes-thema, hare lawaaiende pralerigheid,
en de dood-gewone, virtuoze opgeblazenheid, die den bourgeois moest verrukken.
Zij leed aan dezelfde tekorten als de reproductie van Beethoven's Vijfde, waarmee
zij weer overeenkomsten had. En weer werd het liedertafel-vroolijkheid.
Dr. Peter van Anrooij als dirigent heeft niet bevredigd. Zijn gebaar komt nooit
voort uit de muziek, de muziek komt nooit voort uit het gebaar. Het uniforme,
gelijktijdige wieken der armen is ondoelmatig, overbodig, verouderd; het is door
zijne eentonige, onexpressieve, gedurige drukheid ook hinderlijk. Van persoonlijke
opvattingen gaf hij geen noemenswaardige blijken. Men kreeg sterk de impressie,
dat hij vooral werkte met de fortissimo's. Suggestieve eigenaardigheden kon ik niet
ontdekken; bijzondere kunstenaarsinzichten evenmin. Zijn programma echter
waarborgde hem een vast succes (alleen de Chasseur Maudit werd afgewezen) en
een z.g. Pult-virtuoos had het niet handiger in elkaar kunnen zetten.

Myra Hess [Bach, Franck, Schumann, Debussy, Bax en Ravel]
Myra Hess is de eenvoud. In alles. Zij is eenvoudig in haar vertrouwelijke gratie; in
haar teruggetrokken bekoorlijkheid; in de naïeve, meisjesachtige, echt-pianistische,
tevreden deining van het hoofd en het bovenlichaam; in de nogmaals echt-pianistische,
raak-lijnige, instructieve manier van den aanslag zoo hoog boven de toetsen te
plaatsen; in haar pianissimo's, die volmaakt zijn, maar nooit verkostbaard, die ook
nooit trachten naar avontuurlijke zilverigheden of andere droomen van toon; in haar
forte's of fortissimo's, de ruigste, de gedrongenste, de schoonst gebronsde, welke ik
ken, maar die nooit de grens van het tastbare, het bereikbare overschrijden, en de
zoo nabije wereld der fantomen stelselmatig ontwijken; zij is eenvoudig in haar
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pedaal-spel, waarmee zij nooit schildert, nooit orgelt, niet harmoniseert, niet
orchestreert, geen enkele componisten-leegte aanvult, dat zij inkrimpt tot het
uiterst-noodige, en dat zij dan ook niet aanwendt als expressieve factor; eenvoudig
is zij in hare absoluut veilige, verzekerde, volmaakt gescheveerde techniek, waaruit
zij elk raffinement geweerd heeft en die zij toepast als de meest alledaagsche zaak.
Myra Hess is nog het eenvoudigst in hare weerspiegeling der meesters. Zij speelt
Bach lapidair en onwankelbaar van geloof; ieder deeltje van een fuge betoogt een
dogma. De linkerhand-partij in het andante der g-dur-sonate van Mozart zou niet
kleurloozer, automatischer, onbewogener en kinderlijker verbeeld kunnen worden.
Franck (Prélude, Air et Finale) verliest al zijn organisten-soliditeit en krijgt eene
zoete zachtzinnigheid, tè beaat voor een stuk van twintig minuten duur. Maar bij de
zeer gesuikerde Papillons van Schumann, uit de dagen dat onze betovergrootmoeder
gevraagd werd door onzen betovergrootvader (heet de finale niet zoo?), bij de
bleekzuchtigheid, de verwelkingen, de naïeviteit dier overleden muziek had ik wel
wat lavendel willen ruiken uit de traditioneele kast met vergeelde papieren etc. En
of Myra Hess in de Nocturne van Bax streefde naar Oekranische Mei-nachtschemers,
stille, verlangende avond-wijdten en de verliefd opzingende stem - ik weet het niet.
Wat zij wilde met Debussy's Jardins sous la pluie, een cabinet-stukje of de monotone,
aquarelle vervloeiing van alle kleur tot warm wazemend regen-groen - men wist het
niet. Ook zoo met de Goudvisschen, die te menschelijk, dit is hier te pianistisch,
musiceerden. Doch La Cathédrale engloutie werd duidelijk: een kerk op den bodem
der zee, klokken-klank kringt op en bonst op uit het water, over de klokken heen
dreunt een koraal, alles vervaagt en sterft weg tot echo. Dat is niet erg modern
gefantaseerd door Debussy, maar zoo is 't. Dat lag Myra Hess' Engelsch temperament
(behalve Bach en Schumann) het best, en had van een hedendaagschen Händel kunnen
zijn.
Hare schitterendste techniek onthulde de pianiste in het licht-flitsende Alborada
del gracioso van Ravel, dat ook van Albéniz had kunnen zijn. Een stuk vol guitaren,
vol luminisme, verschroeid geluid, aanwaaiende muziek uit huizen en stegen van
Spanje. Maar zij bleef eenvoudig en er bleef een decoratiever, heeter en
gepassioneerder Spanje bestaan. Ik denk echter, dat Myra Hess hare bestemming wil
vinden in het è n k e l -pianiste zijn, zonder meer, en al correspondeert mijn begrip
van muziek bijna nergens met het hare (ik versta zelfs den eenvoud anders), ik hoop,
dat zij bewonderaars genoeg terugwint (men leek haar wat vergeten te hebben) om
in die bestemming te blijven gelooven. Van alle ènkel-pianisten is zij de vaardigste
en de meest sympathieke.

J.P. Sweelinck [Achtste Lustrum van het Amsterdamsch Studenten
Muziekgezelschap
Het Amsterdamsche Studenten Muziekgezelschap Jan Pieterszoon Sweelinck vierde
zijn Achtste Lustrum Dinsdag met een inter-academialen quartetten-wedstrijd, gisteren
met eene zelfstandige, autogene uitvoering in de kleine zaal van het Concertgebouw.
Bij het concours der strijkkwartetten, waar Herman Leydensdorff, Thom. Cavinez
en Evert Cornelis de jury vormden, haalde Delft den eersten, Amsterdam den tweeden
prijs. Het verplichte nummer was 't eerste deel van Beethovens opus 18 no. 4; als
quartet naar keuze kwam Delft met Cesar Franck, Amsterdam met Dvorak. Ik hoorde
als weerklank van de jury zelf, dat de muzikale resultaten van dit amateurs-spel
opmerkelijk en verrassend waren.
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De uitvoering van gisteravond gaf een gelijksoortige uitkomst. Men stond
verwonderd over zooveel schoonheidszin, vlotte beheersching der technische
moeilijkheden, de bewegingsvrijheid in elke muziek, de oude en de nieuwe. Het is
merkwaardig, dat men uit een enkel academisch centrum zulk een compleet en
voortreffelijk strijkorchest kan halen. De qualiteit van klank, van ensemble, van
expressie, zoowel in het bekende Concerto Grosso van Corelli (dat zulke pastorale
en elegische innigheden bevat en gaarne in de buurt van Kerstmis gespeeld wordt)
als in de begeleidingen van Bach's d-moll piano-concert, de superieure Golden Sonate
van Purcell, (welke geschreven werd toen Händel en Bach tien jaar waren en die
Händel en Bach beiden evenaart, ja overtreft in melodieuse, harmonische en
rythmische activiteit) - de muzikale stuwkracht en technische afronding van het
dilettanten-strijkorchest was in deze antieke werken even aannemelijk en verdienstelijk
als in de twee Danses (sacrée et profane) van Debussy. Ik moet zelfs zeggen boeiend.
Want vooral Debussy stroomde warmte uit en groote liefde jegens de levenskrachtige
en edele eigenschappen van dit werk, dat sinds 1912 niet meer te Amsterdam is
uitgevoerd.
De oude Amsterdamsche kooplieden hebben voor den organist en componist Jan
Pieterszoon Sweelinck de beschermende vriendelijkheid gehad om eene geldsom
voor hem te beleggen en op z'n voordeeligst te exploiteeren. Het muziekgezelschap,
dat zijn beroemden naam draagt, wilde zich onder leiding van een jong kunstenaar
stellen en zet voort in het heden, wat de oude Amsterdammers tot eer strekte. Het
koos Hendrik Andriessen (den jongeren broeder van Willem), die als dirigent
debuteerde met jonge, onstuimige opvattingen, met eene drift, die de sonoriteit over
't algemeen wel opdreef, en, in verband met de draagwijdte der piano, uit haar
evenwicht wierp, maar die muziek en voordracht interessant genoeg maakte.
Bach's piano-concert werd door mej. Olga Elias weergegeven met eene
vingervaardigheid, welke het werk aankon. Turina's Andalousische dansen stonden
op de grens van haar kunnen, doch ook hier mag zij gememoreerd worden als een
uitstekende pianiste. De heer Goudsmit speelde de klavierpartijen van Corelli en
Purcell even accuraat en zeker als Ch. Mendes de Leon, J.H. Thiel en H. Rümke de
obligaat-violen. J. Tas was in Debussy's Dansen aan de piano een aandachtig en zeer
handig vertolker.
Men begon en sloot met Io vivat, gezongen en gespeeld. Daartusschen lag de
muziek, kwamen ontelbare bloemen en tientallen kransen, met de wederzijdsche
toespraken. Waarop de zaal ontruimd werd voor andere danses, sacrées et profanes.

Fransche Opera: Louise (Stadsschouwburg)
In een desolaten toestand van verwildering nam de Fransche Opera afscheid. Het
orchest heeft een record geslagen in zeven-en-zeventig maal zeven-en-zeventig
verongelukte noten, in slordigheid, in een non-plus-ultra verwaarloozing van elk
coloriet, behalve het gemeene. Het onbeheerde, zielige koor, de totaal verarmoedde
kleine partijtjes (talrijk in Louise), het wezenlooze, blikkerige gesnater der
vrouwenstemmen, het gejoel - ad libitum - waar gezongen moest worden (ik hoorde
daarvan den vorigen keer al verbijsterende staaltjes in de Bohème), heel dat sjofele
koor is afgetakeld tot een schande, die met muziek niets meer te maken heeft. Er
waren in de partituur coupures aangebracht, men had veranderingen verzonnen, men
speculeerde op effecten, welke enkel buiten alle kunst om gewaardeerd kunnen
worden.
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Deze ‘koninklijke’ afscheidsvoorstelling ging voor een stampvolle, uitverkochte
zaal die tuk is op den roman van de vrije liefde, het gevallen meisje, de illuminatie
van Parijs met den éénen vuurpijl, op de vier of vijf onbetaalbaar geachte geestigheden
als daar zijn: 1e. de straatjongen, die een klabak uitjouwt; 2e. de artist, die het
dienstmeisje een lang brood ontfutselt en er mandoline op speelt - aangevuld door
Salvaneschi die een der naaistertjes een onbeschaamde schop verbeeldde te geven;
3e. den eeuwigen mijnheer met zijn ‘avez vous des habits à vènndrrrrr’; 4e. de
wansmakelijke grappen van de apprentie in de atelier-scène; 5e. de verlichting en
het ééne vuurpijltje. Ieder van deze bedenkelijkheden, deed 't 'm weer, juist als ieder
jaar en tien jaar geleden.
Men verveelde zich echter wel een tikje meer dan vroeger, want zonder een
aanvullend, behulpzaam orchestraal fond zijn er in Louise onoverkomelijke
langdradigheden. De Julien van Salvaneschi was bovendien antipathiek, onuitstaanbaar
aanstellerig, droog en middelmatig als acteur en als zanger. Madame Zorah Dorly
kan tegenwoordig alles éér naar waarheid uitbeelden dan de jonge dochter, die haar
eersten stap in het leven waagt. Hare vertolking leed aan buitensporig agressieve
onwaarschijnlijkheden, welke door hare gestalte nog meer worden opgedrongen. Dat
zij het derde bedrijf speelt met een oververhitte furie, alsof zij van alle duivelen
bezeten is, alsof zij ik weet niet welke razende profetes voorstelt, dat mag
verdienstelijk zijn van uithoudingsvermogen, dat mag de goedige zaal, die het
muzikaal zoo nauw niet neemt met haar en met het krijschende orchest overbluffen,
dat mag een louter physiek effect teweeg-brengen, maar het is ook lichtelijk ridicuul,
vertoont gebrek aan smaak en valt buiten alle toelaatbare proporties der Louise-figuur.
De Vader (Leroux) smeet bij deze ijselijke scène een stoel stuk en anders verwijt ik
hem niets dan een ruim vibrato. De moeder (Nelly Vertregt) zong uitstekend, maar
't zure, kijverige type lukt haar slecht. Van al de overigen mag alleen vermeld worden
de weeke, klankschoone stem van Dukers als Voddenraper. De rest bleef beneden
den welwillendsten norm.
Louise zelf zakt jaar op jaar en ik geef ze nog vijf seizoenen belangstelling.
Hoogstens tien. Langer houdt de holle tekst het niet, die toch maar een
twee-cents-colportage-verhaal is, langer houdt ook de muziek het niet.

Die Matthäus-Passion
Alles kreeg zijn verloop gelijk verleden jaar. Daar waren dezelfde honderden trouwe
Emmaus-gangers, die met Christus hun geloovigen en geduldigen tocht deden, door
zijn heilig leven, dat Bach met zooveel geloof en geduld componeerde; en die
honderden volgden met devotie en verzonkenheid het verhaal uit hun gemakkelijken
brevier, die het klavier-uittreksel is der Peters-Edition.
Er ontbrak niets aan de onschendbare traditie. Nog niemand van alle
Bach-vereerders heeft geëischt, dat het oratorium gegeven zou worden zonder de
coupures, welke één derde gedeelte opslokken van de zoo onmisbare en aangebeden
muziek. De steeds wederkeerende Da Capo's (ik bemin die niet) neemt men nog met
de grootst mogelijke zuinigheid. Het koor van Vijf Honderd zangers is nog steeds
niet gereduceerd tot Vijftig en het koor der Vijf Honderd wordt nog steeds vergezeld
van zijne, voor Mengelberg, voor mij en voor iedereen merkbare, aesthetische
bezwaren. Elk tutti absorbeert het heele fragiele, week-getinte orchest, de instrumenten
verdwijnen in de davering der stemmen en onder de zingende massa door hoort men
monotoon en luchtledig het egale gebrom der contrabassen. Waar dan het tutti
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afwisselt met instrumentale tusschenspelen, duikt uit den zwaar-golvenden,
substantieelen klanken-stroom plotseling in al zijn magerte het orchestrale skelet op.
Het klinkt bleek en bloedeloos, het zweeft in de ruimte, want koor en orchest werken
samen zonder begrip, zonder respect voor verhouding. Dat verbrokkelt structuur,
klank, indrukken; men weet dit; men wordt er voor gewaarschuwd; maar alles gaat
in schijnbare onaantastbaarheid, in uiterlijke praal zijn eenmaal vastgestelden gang.
Men vond de solisten dan ook nog steeds geïsoleerd van het koor.
Doch gelijk zij is, en reilt en zeilt om Bach en de historie heen, mag deze uitvoering
tot in de wolken verheven worden. De koren zijn met eene bovenmenschelijke
zekerheid, schittering en souplesse, feilloos gezongen; de koralen, voor klein-koor
en groot-koor, waren met nieuwe en afzonderlijke dramatische intenties tot in de
uiterste finesse geacheveerd; het jongenskoor (dat niet met één vinger op het orgel
ondersteund moest mogen worden), had weer zijn mooi, onwrikbaar, stalen timbre.
Thom Denijs verbeeldde zijn Christus beter dan vroeger, ditmaal met eene veilige
hoogte, maar weet zijne partij nog altijd niet de onbetwijfelbare goddelijke emanatie
te geven. Carl Erb won sinds 't vorig jaar aan techniek, en zoowel 't
Evangelisten-recitatief als de aria's kunnen meesterlijk heeten. Mevrouw Noordewier,
die alles van binnen-uit voordraagt, met bovenmenschelijke afstralingen van religieus
gevoel en van klankschoonheid, vervoerde weer het allermeest en misschien wel het
allereenigst. Mevrouw Dresden-Dhont gaf van de alt-partij tot mijn teleurstelling
geen nieuwe visie en verzuimde deze kans om hare persoonlijkheid voor goed en
duidelijk in onze gedachten af te teekenen. Ik kreeg niet den indruk, dat de alten-crisis
bij Toonkunst door haar is opgelost, maar zij leek me ook niet geheel vrij te kunnen
beschikken over hare stem; vooral niet over het lage register. Van Oort zong de kleine
baspartijen op zijne gewone wijze, zonder veel fantasie maar met des te meer zoetheid.
De volkomen magistraten (mèt den allesbeheerschenden Mengelberg en mevr.
Noordewier) waren de instrumentalisten Zimmermann (viool), Krüger en Blanchard
(oboe d'amore), Willeke (fluit), Hendriks (orgel), Cornelis (cembalo), die men ieder
jaar met evenveel bewondering, aandacht en waardeering hoort.
Tot de laatste noot (dat duurde drie-en-een-half uur zonder pauze) zijn de honderden
Emmaus-gangers verzonken en gespannen geweest in de meest gewijde stilte. De
eerste zucht steeg op bij 't laatste accoord, dat aanhield alsof 't niet los wou laten.
Met dien zucht keerde men terug tot het gelukkige leven.

Dresdener Trio [Werken van Schubert, Arensky en Brahms]
Jean Cocteau, medewerker van Eric Satie aan het allernieuwste futuristische ballet
‘Parade’, gaf den vorigen zomer een boekje schrandere en kalme aforismen uit in
een klein, welwillend formaat. Hij vond onder veel andere curieuse, geestige
opmerkingen, een beeld voor de denkwijze, de gewoonte, de hebbelijkheid (naar
gelang hun waarde) van de klassieke meesters. Zij gaan zóó te werk zegt hij: Ik kocht
gisteren een penhouder. Gisteren kocht ik een penhouder. Een penhouder kocht is
gisteren. Ik gisteren kocht een penhouder. Een penhouder gisteren kocht ik. Gisteren
een penhouder ik kocht. Ik kocht een penhouder gisteren.
Dat is niet om dol te worden. Wanneer men zoo'n rijtje aandachtig leest of bedenkt,
krijgen de woorden een irreëele onzekere gedaante; men gaat b.v. het woord ‘gisteren’
opzoeken in het lexicon, of 't werkelijk bestaat.
In de muziek, eene achtenswaardige kunst, heet dat procédé ‘het ontwikkelen van
een idee’ en er zijn nog minstens duizend instellingen op het oude vasteland en elders
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waar deze methode streng en onfeilbaar gedoceerd wordt. Of er voorbeelden van
zijn in de litteratuur, in andere kunsten betwijfel ik bijna. Maar de instrumentale
muziek heeft een zeer bescheiden armzalige afstamming, waarover liever nooit
gesproken, nooit gedacht wordt. Ik geloof echter, dat men geen futurist behoeft te
zijn om de bedoelde en gekarakteriseerde hebbelijkheid te houden voor passeïstisch,
onbestaanbaar, irriteerend, en ook een beetje gekscheerderig.
Bij Schubert, den grootsten virtuoos en goochelaar met het procédé, noemde men
het Himmlische Länge. Hij is inderdaad altijd lang, onbedaarlijk lang. Hij kan soms
ook hemelsch zijn, als wanneer hij zóó gespeeld wordt, dat alle wezenlijkheid
verdwijnt achter het floers van zingende zielen. Maar lang blijft hij steeds. Een minder
bekende meester der gebruikelijke methode is Arensky, neo-klassicus met veel talent,
veel vaardigheid en een ongelooflijk uithoudingsvermogen in het varieeren, het
repeteeren, het ‘ontwikkelen’ van zijn ideeën, die ondertusschen niet kwaad voor
den dag komen. Een zeer bekend meester, die het procédé met al zijn autoriteit, zijn
aanhangers, zijn roem, zijn kundigheid bevorderd en bestendigd heeft is verder
Johannes Brahms, wederom neo-klassicus met veel talent en met ideeën, welke
dikwijls zeer gelukkig gevonden zijn.
Van elk dezer drie auteurs voerde het ‘Dresdener Trio’ een Trio uit. Het vertolkend
drietal, Franz Wagner aan de piano, Fritz Schneider aan de viool, Hans Bottermund
aan de violoncel, pas uit Saksen gekomen met de eerste serie ‘goede recensies’ op
de affiches, reproduceerde de muziek zeer verdienstelijk, met een solide
ensemble-techniek, met eene mooie individueele vaardigheid, met een juist begrip
van klankwaarde. Maar Brahms' c-moll op. 101, Schubert's b-dur op. 99, Arensky's
c-moll op. 32 verloren nergens de bezwaren hunner tijdelijkheid. Zij klonken eminent,
prijzenswaardig, knap, degelijk; maar ook lang, onbedaarlijk lang.

Nederlandsche Opera: Siegfried (Stadsschouwburg)
Het libretto van Siegfried telt bij taxatie 2500 verzen. Dat zijn nog niet de 5000
(gereduceerd tot 3000! - want in het veen let men op geen turf) van Don Karlos, zij
zijn ook niet royaal gehexameterd, integendeel, gemillimeterd, maar zij worden
gezóngen, gezongen in halsreikende, wijdloopige rythmen, begeleid van voor-,
tusschen- en na-spelen.
Deze verzen bovendien zijn slecht, aarts-slecht. Het rauwe stafrijm veroorzaakt
eindelooze opeenhoopingen van brieschende, krollende medeklinkers, van brallende
adjectieven. Wagner's ongestileerde letterkundigheid, zijn romantieke neiging tot
overlading, de mentaliteit, welke hij toedacht aan de personen zijner primitieve
wereld, verdriedubbelen de nadeelen van zijne staf-rijmende poëzie, welke vergroeide
tot eene onuitsprekelijke, buitennissige leelijkheid.
Die 2500 verzen zijn niet alleen aarts-slecht, zij hebben ook geen gehalte. Een
minimum van inhoud wordt met een maximum van woorden uitgekraamd. In geen
enkel tijdperk der opera is de geest van den hoorder ergerlijker veronachtzaamd en
kindscher aangeslagen. De drama's van Scribe, den librettist van Meyerbeer, hoe
gebrekkig ook, zijn nooit zoo gebrekkig als de drama's van Wagner, want Scribe had
nooit de dilettantische, ondramatische, onvergeeflijke tic om elke handeling (die
door Wagner's woordenvloed reeds onverdraagbaar voortzeult) vooraf te laten
aanmelden door een Wanderer, door een Alberich, door een Woudvogeltje, door een
Erda (etc.) gelijk de ontwerper van den Ring des Nibelungen dat noodig achtte.
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Die 2500 verzen zijn bovendien doorloopend onverstaanbaar. Het ensemble der
Nederlandsche Opera beschikt ongeveer over de helft der manschappen, welke voor
eene rechtgeloovige Wagner-uitvoering aanwezig moeten zijn en zelfs bij dit
gehalveerde orchest wordt elke lettergreep versmoord in een gordijn van geluid. Wat
de verzen betreft is dit geen verlies, wat de toch slakkende handeling aangaat ook
niet, maar géén reëele, opmerkzame hoorder komt dit misbruik te boven, en iemand
die niet verslaafd is aan ongecontroleerde bewonderingsmanieën, aan het blind-weg
accepteeren van een afgod, wil niet zonder verzet uren lang in een lichten of donkeren
afgrond staren waar voortdurend gemanoeuvreerd wordt op een basis van woorden,
welke zinledig en ontoegankelijk voor hem blijven. Niets is irriteerender dan deze
afgrond van boven-de-macht gillende personen, die doelloos in de ruimte schreeuwen.
Wij zullen nog bijwonen wat de naaste toekomst (tien à twintig jaar) beslist over
een werk als Siegfried. In de eerste acte gebeurt niets dan het smeden van het zwaard
en dat gaat altijd bedenkelijk, zoo niet belachelijk. Geen regisseur en geen
lichtgeloovigheid ter wereld zal dit smidsbedrijf ooit aannemelijk maken. Geen
zanger zal deze scènes van vijlen, gieten, hameren, harden, probeeren, ooit
projecteeren over de grenzen der min of meer vermakelijke curiositeit; géén zal ze
e m o u v a n t uitbeelden.
De tweede acte culmineert in de geschiedenis van den tragen, slaperigen draak.
Men mag dit wezen op z'n Paasch-best aankleeden gelijk Koopman deed (echt iets
voor dezen directeur!), hem van alle kanten laten phosphoriseeren en rood-gloeiend
op ‘onveilig’ laten zetten, hem methodisch laten gapen, hem Artis-geluiden laten
voortbrengen - het dooden van deze logge, sloome onbeweeglijkheid zal Siegfried
nimmer aangerekend worden als een heldenfeit. Maar als een lach-succes en daar
gaat het niet om. De draak zal ook nooit eene muzikale werkelijkheid worden en
volgens partituur en kruipende bas-tuba gaat het daar wèl om. Het Waldweben,
tweede culminatie van dit bedrijf, is door de vorderingen der na-Wagnersche muziek,
welke in de eerste plaats de natuurstemmen ontdekt heeft, ontoereikend en zwak
geworden. Wij houden deze geluiden eer voor kazerne-signalen ‘uit de verte’ dan
voor vogelenzang.
Het eerste tooneel der slot-acte, de scène tusschen Erda en Wanderer, is wegens
hare overbodigheid, wegens hare langdradigheid, door geen enkel meesterschap te
redden. Doch bij het tusschenspel, de verwisselingsmuziek, komen de eerste
aangrijpende, overtuigende wonderen van den grooten, genialen musicus, die Wagner
was. Tot dusverre wroette hij met leidmotieven en stokte op den rand der expressie.
Hier nadert hij het wezen der muziek, de liefde, hier hernieuwt hij zich. In dit
tusschenspel worden alle waarden der noten gemetamorphoseerd. Zij winnen hunne
ziel terug. Alles siddert van vervoering van extase over Brünnhilde's naderende
ontwaking tot het leven, tot de liefde en dit tusschenspel stijgt tot de goddelijkste
bladzijden van den Ring, van Wagner's oeuvre, van alle muziek. Zijne radiatie van
geluk wordt nog hooger geheven door den immensen jubel, de zonnehymne van
Brünnhilde en Siegfried, die open gaan als bloemen voor het licht, zich herkennen
en beminnen.
Deze finale schept de onvergankelijkheid voor Siegfried. En wat zal de toekomst
beslissen? Want steeds zal deze finale gezongen moeten worden door een acteur,
dien de twee vorige bedrijven hebben uitgeput. Steeds zal zij aanhoord moeten worden
door toeschouwers, die van ongeduld popelen naar het einde, dat gisteren plaats vond
te kwart-vóór-twaalf.
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Ik noemde van morgen reeds de concentratiepunten der voorstelling: Schulze als
Mime, Muller als Alberich, mevr. Meissner als Brünnhilde. Men hoorde Meissner
nog niet zoo krachtig, zoo stralend dramatisch en menschelijk. De Wanderer van
Helvoirt Pel was gelijk we zijn Wotan kennen: statig, sonoor en mooi van geluid,
maar minder duidelijk en een beetje grauw. Chris de Vos gaf wat hij kon, doch is
tegen de extravagante eischen der Siegfried-rol niet meer bestand. De Erda van Joh.
Zegers de Beyl ging onder in een wild flakkerend vibrato. De Fafner van Bloemgarten
bleef steken in de muil van den draak. De Woudvogel van Fritzy Pollak klonk jong
en lenig maar worstelde met de intonaties.
Albert van Raalte dirigeerde met zekerheid, met verve en onvermoeibaar, doch
kan minder zuinig zijn met de coupures. Hij beheerscht het werk echter volkomen.
Toen bij de finale het licht bezweek van zijn lessenaar, sloeg hij zich met dezelfde
veiligheid, hetzelfde entrain door de partituur heen.
De regie behielp zich met de gebruikelijke, min of meer rommelige en versleten
décors van rotsen, holen en wouden. Maar voor de Ned. Opera (ook voor het orchest)
is deze Siegfried een moreel succes. Tastbare hulp voor de instelling moet men er
evenwel niet van verwachten; ten minste niet in 't ruimschoots gewagneriseerde
Amsterdam.

[Paasch-matinée met een concert voor fluit en harp en een
sopraanaria van Mozart, Dvoraks celloconcert en Schuberts
Unvollendete]
Het was een zieltogende middag. Geen greintje opgewektheid (ik zeg niet eens
enthousiasme), geen greintje voorjaar, levensvreugde. De dood in den pot en in de
armen van Mengelberg. Een concert als een onbewoond huis, als een leege zolder.
En wij werden geacht in voldoenden getale dit concert bij te wonen, gelijk schimmen,
gelijk automaten, die regelmatig klappen voor een uurtje klassieke klankjes. Zoo
gebeurde het ook, want 't was Paasch-matinée en Paasch-vacantie, er waren veel
kinderen, veel jonge meisjes, buitengewoon veel chaperones van veel kinderen en
veel jonge meisjes.
Mengelberg had de Unvollendete van Schubert voor den dag gehaald (waarom
niet!) en dirigeerde ze met de gebruikelijke wuif-handjes naar de hout-blazers, met
de gebalde vuisten naar het koper...... De koper-partijen der Unvollendete zijn van
het werk juist de zwakste kant en men doet de symphonie een dienst door zo zooveel
mogelijk te effaceeren op het verste achtergrondsplan, maar koper en gebalde vuisten
zijn dikwijls de eene helft van Mengelberg's persoonlijkheid, met versmeltende
teederlijkheden als wederhelft.
Men had ook voor den dag gehaald het concert voor fluit en harp, dat Mozart in
een zeer verloren uur schreef voor een Parijschen gentilhomme, die fluit voor zijne
dochter, die harp speelde. Mozart, gelijk Bruckner, had een hekel aan de harp, welke
weinig schijnt te stroken met de psyche van den Duitscher en den Oostenrijker; hij
hield ook niet bijzonder van de fluit, die terrein begon te verliezen, na door eene
langdurigen arcadischen en herderszingenden menschdom beoefend te zijn met
dezelfde halsstarrigheid, waarmee men tegenwoordig viool, piano en harmonium
beoefent. Mozart schreef dus een stuk van algemeen erkende ònwaarde, welks eenige
verdienste is, zich toevallig te bevinden in de bibliotheek van het Concertgebouw.
De voordracht stemde niet tot welwillendheid jegens het stuk. Mej. Olga Walkotte's
harpspel doet denken aan een Tirolsche cither, aan een mandoline, aan een oude
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speeldoos, maar nooit aan een harp. Zij rukt aan de snaren alsof het kabeltouwen
zijn; de snaren vergoeden dat natuurlijk met allerlei jengelende bijgeluiden; zij
detoneeren opzienbarend en er is slechts één aanwezige, die zich daaraan niet 't minst
stoort: de harpiste. Ik hoorde den uitstekenden fluitist Willeke nooit onder zulke
dubbel-slechte omstandigheden van een onvoordeelig stuk en een onvoordeelige
secondante. Men had met het optreden van mej. Walkotte dan ook wel kunnen
wachten tot zij zich een beetje bij onze muziek, onzen stijl, onzen smaak had
aangepast. Men wil immers geen persoon op 't podium brengen, doch d e H a r p ?
Dan hadden aan mevr. Fischer de zeer verwaarloosde égards bewezen mogen worden,
waarop hare virtuositeit, artisticiteit en hare harp rechten hebben, en ook den hoorders,
wien het te doen is om muziek.
Men had nog een ander stuk van Mozart voor den dag gehaald: de aria ‘Bella mia
fiamma’, den componist afgedwongen, afgetroggeld door eene actrice en even
jammerlijk uitgevallen als het harp-fluit-stuk van den gentilhomme. Zij werd gezongen
door Minnie van Velzen met een kelig geluidje, moeizaam voortgebracht in alle
liggingen, vlak en nuchter van expressie, overal tegen den toon aan zonder begrip
van den muzikalen en passioneelen inhoud, in één woord: onmachtig. Waarom zou
men aan het Concertgebouw met voorbedachten rade schijnbaar en in ieder geval
systematisch de uitstekendste medewerkers der Ned. Opera voorbijgaan, alsof ze
niet bestonden, en ons tevreden trachten te stellen met de eeuwig-dilettantische, nooit
goed te keuren probeersels als mej. Minnie van Velzen reeds bij herhaling vertoonde?
Ik weet het niet.
De voordracht van Dvorak's violoncel-concert door Hugo Nolthenius was eene
opluchting na al de voorafgaande overbodigheid en plichtmatigheid. Hugo Nolthenius
beheerscht zijne zenuwen nog niet geheel (hoewel veel beter dan een paar jaar geleden,
toen hij debuteerde), wat bij hem op de stokvoering een noodlottiger invloed schijnt
te hebben dan op de linkerhand. Mij dunkt ten minste, dat hij bij meer innerlijke rust
den stok economischer kan aanwenden, dat hij duidelijker, praegnanter en doelvaster
zou frasceren. De e- en g-snaren klinken ook te schraal en hebben te weinig kern.
Maar zijn toon (vooral op de d en a) en zijn muzikaliteit behooren tot de nobelste,
en eenvoudigste, de boeiendste, welke ik onder de violoncellisten zou kunnen citeeren,
terwijl zijne techniek voortreffelijk ontwikkeld is. Nolthenius moest meer als solist
op het podium verschijnen.

Maria en Jozef Pembaur [Brahms-piëteit]
Er zijn in dit kleine land twee vertalingen verschenen van Romain Rolland's
tiendeligen roman Jean Christophe en de eene gaf zelfs een elfde deel als inleiding
tot het zeer lange boek, dat bovendien in 't origineel door honderden gelezen is.
Zouden het temperament en de geestesgesteldheid van den nieuwen musicus, dien
Rolland beschreef, iets gewijzigd hebben in de Nederlandsche mentaliteit en zou de
nieuwe musicus hier levensvatbaar zijn? Jean Christophe is onverzoenlijk
a n t i -B r a h m s ; niet uit partij-drift, maar omdat zijne natuur hem dwingt tegenover
de algemeene òn-natuur.
Nederland was altijd pro-Brahms of leek het. Nergens ter wereld kan men in één
winter zijne twee ondoorworstelbare piano-concerten hooren behalve hier. Nergens
anders zullen de wonderkinderen met eene Brahms-sonate proeven afleggen van hun
ernst en gedegenheid. Nergens staan er zóóveel Brahms-liederen op de repertoires
der zangeressen als hier. Nergens wordt hij zoo braaf en trouw gecopieerd als door
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den directeur van ons eerste conservatorium. Ons land bracht de ‘Brahms-priesteres’
Elly Ney voort. Alleen hier, en in een paar Duitsche steden, waagt men zich aan een
Brahms-avond.
Dat verflauwt en dat schijnt uit te zijn, zou ik willen concludeeren na het
Brahms-concert van Jozef Pembaur, die optrad voor de slechtst bezette zaal van deze
campagne. Dat moet ook wel uit zijn. Want, als iets verdient te vallen in de algemeene
omverwerping der schijn-waarden, dan is het Brahms. En dezen avond wenschte ik
van Rolland's roman meer goeds gezegd te hebben dan ik vroeger zei. Ter wille van
Jean Christophe, die onverzoenlijk anti-Brahms is, een zijner beste eigenschappen.
Er verdween veel in de altijddurende gedaantewisselingen der muziek en veel
kostbaars verdween. Ik hoop te beleven, dat de figuur Brahms voorgoed van den
horizon geschrapt wordt. Dan hebben ook anderen eens een kostbaar verlies.
Pembaur veranderde niet. Hij speelt nog met zijne zelfde devotie en zijn zelfde
allures van vromen koorknaap de gekoperde accoorden. Zijne piano zingt nog dezelfde
herfst-roode sonoriteiten. Hij is nog een phenomeen van donker-gloeiend, nerveus
en eenzijdig appassionato in toon en voordracht. Hij is nog een der zeer weinige
animistische pianisten, die door het doode klavier een siddering van ziel en leven
kunnen zenden.
Maar in zijne Brahms-piëteit is hij extravagant geweest door de vier Balladen te
spelen met alle voorgeschreven herhalingen; extravagant door Brahms' poëzieën en
expressies, soms ook quasi-modernismen, op te dringen, welke hij liever miste en
die hem nog emphatischer maken dan hij is. Het extravagantst was hij door met zijne
vrouw (wier groote vleugel zijn klein instrument hinderlijk overstemde) de eentonige
en inhoudlooze variaties voor te dragen op het St. Anthoni-choraal van Haydn, dat
Brahms in zulke hyper-clericale accenten laat ontpoppen.
Naar de sonate opus 5 kon ik toen niet meer nieuwsgierig zijn.

[Doppers Zuiderzee-symphonie onder leiding van Mengelberg]
Het ging niet vlot. Honderden waren thuis gebleven en de rood-doorschoten zaal
klonk een tikje hol. Na het eerste deel probeerden tien à twintig door-dik-en-dunners
een verdoft applausje, maar de stilte protesteerde. De ‘humoreske’, die de Schlager
is der symphonie, werd den eersten, den tweeden en ook dezen derden keer
gewaardeerd met handgeklap. Matig. Het derde deel loopt zonder onderbreking over
in de finale en bij het slot was men nog maar nauwlijks welwillend. Mengelberg
dirigeerde de symphonie, en ook, wat veel lastiger was, het publieke animo. In een
minimum van tijd was Dopper naar het podium gewenkt, op de hielen gevolgd door
een bonten krans, met veel geel - symbool van den nijd - en een bloemen-mand. In
de zaal riepen sommigen ho-ho, de kreet, waarmee men in het Concertgebouw een
excessief genoegen pleegt te uiten, zonder ooit te letten op de dubbelzinnigheid. Het
duurde maar kort en toen protesteerde weer de Stilte.
Er is natuurlijk niets geroepen, noch pro noch contra, want het is niet zoo
gemakkelijk voor gesitueerde hersens om iets redelijks te bedenken, dat men roepen
kan. Voor Dopper, voor zijn aanhang, voor zijn beschermheeren was de avond een
twijfelachtige voldoening en zij behoeven den Nijd geen koek te offeren, gelijk de
Grieken plachten bij voorspoed. Ik geef Mengelberg den raad om nu zoo spoedig
mogelijk uitvoeringen te brengen van Doppers Eerste, Tweede, Derde, Vierde en
Vijfde Symphonie. Dan is iedereen genezen en hijzelf ook.
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De Zuiderzee-geschiedenis klonk me nog ongelukkiger en overbodiger toe dan
vroeger. Eigenlijk is het maar een lange potpourri op Valerius' Gedenck-Klanck,
zonder de geslotenheid en de gemakkelijke factuur van een goeden, ouderwetschen
potpourri. Want Dopper heeft geen geest en kan dus geen geconcentreerden geest
hebben, hij heeft geen fantasie, hij is geen vorm-beheerscher. Hij schrijft wat te hooi
en te gras en eene meer dan twintigjarige praktijk zorgt wel, dat het dragelijk uitvalt.
Voor een beginneling zou deze Zuiderzee-symphonie met hare honderd en duizend,
door iedereen die wat componeeren geleerd heeft, toegepaste trucs, een aardig werk
mogen heeten. Het is niet origineel, niet persoonlijk, een beetje slap, een beetje erg
gerekt, wat erg verbrokkeld, wat erg goedkoop, doch het is de degelijke demonstratie
van alles wat er zoo uit een leerboek en bij een bekwamen, niet al te achterlijken
onderwijzer valt op te doen. Het is natuurlijk treurig, dat Mengelberg zich met een
onverklaarbare voorkeur op de propaganda van deze toonkunst toelegt. Mij dunkt,
dat hij meer moest denken aan zijn biografie, want de nakomelingschap zal hem geen
dank zeggen voor zijn geloof in Dopper. Wanneer hij dit bewezen wil zien, laat hij
dan maar Dopper's Eerste, Tweede, Derde, Vierde en Vijfde Symphonie opslaan.
Van Dopper naar Chopin bestaat geen overgang en op Pembaur's bijna goddelijke
vertolking van Chopin's tweede piano-concert moet ik later terugkomen.
De malle Dopper-verdediging van den heer Curt Rudolf Mengelberg in het
programmaboekje krijgt een antwoord bij de eerste auditie der Achtste en Negende
Symphonie (ho, ho!), waaraan Dopper, naar ik hoor, op 't oogenblik werkt.

Bij het concert van hedenavond [Naar aanleiding van Doppers
Zuiderzee-Symphonie]
Wanneer wij de plannen kenden, welke Mengelberg en zijn volgzaam
Concertgebouw-bestuur hebben aangaande het naaste seizoen, en wanneer wij konden
vertrouwen op meer rechtvaardigheidszin en een minder zelfzuchtig beheer van den
almachtigen dirigent, dan zou men de reprise van Cornelis Dopper's
Zuiderzee-symphonie stilzwijgend kunnen laten voorbijgaan. Men kent mijne opinie
over deze kun-je-nog-zingen-zing-dan-mee-muziek, in de wandeling
‘Sousa-Symphonie’ geheeten. Het was te verwachten, dat zij vroeg of laat op het
programma zou terugkeeren. Het verwonderde alleen, dat 't niet éér gebeurde, daar
Mengelberg's répertoire, dat hij met een menigte solisten heeft trachten aan te lengen,
uitgeput raakte en daar hij niet meer de geestelijke kracht schijnt te bezitten zijn
répertoire te hernieuwen. Dat blijkt uit dit seizoen van reprises.
Een rehabilitatie van Dopper als componist behoeft desnoods niemand zorg te
baren. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hij die rehabilitatie na de November-incidenten
noodig heeft, anders zou men ze hem niet geven. Hij krijgt ze misschien schitterend,
want het Concertgebouw-bewind heeft verstand van mise-en scène rondom eene
persona grata. De claque der supporters zal niet ontbreken, de zaal zal vol zijn, en
wellicht strooit men bloemen op zijn pad, gelijk indertijd op het pad van Mengelberg.
Onze maecenaten en geestdriftelingen staan voor niets.
Het zou zonder twijfel voor de waardigheid onze muziek dienstiger zijn, wanneer
Dopper als componist eene afdoende nederlaag leed en radicaal werd teruggewezen.
Het zou echter voor de waardigheid en de waarde van ons muziek-leven noodlottig
zijn, wanneer de wederverschijning van den componist Dopper, den terugkeer van
den dirigent Dopper met zich bracht. Wij hebben ten opzichte hiervan niet de minste
waarborgen.
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De voorlaatste reis van Mengelberg naar Frankfort, gaf de N.R.Ct. aanleiding tot
het publiceeren van een paar weerzin-wekkende kolommen huldebetuiging, waarin
men o.m. las, dat het salon van Mengelbergs Frankforter hotel met bloemen en
geschenken versierd was als voor de receptie eener bruid en dat men in de uitbundig
juichende concert-zaal duidelijk eene stem hoorde roepen ‘Hier bleiben’. Het is
prettig voor de Frankfortenaars, dat zij nog één lichtpunt hebben in hun leven.
Doch hier zet het argwaan.
Wij zijn nu lang genoeg de afhankelijke dépendance van Frankfort geweest; wij
hebben nu lang genoeg de muziek geslikt, welke enkel rekening houdt met de
mentaliteit van Frankfort; er is ons nu genoeg nieuwe Italiaansche, Hongaarsche,
Engelsche, Fransche, Russische kunst langs den neus gegaan, omdat Frankfort den
beschikbaren tijd neemt van Mengelberg; wij zijn nu laag genoeg gezakt tot dood
achterland van een tweede- of derde-rangs kunstcentrum.
Dit kan nu niet geduld worden, en nog minder straks, wanneer de gemeente het
Concertgebouw zal subsidieeren met f 60.000.
Maar zelfs de mogelijkheid mag niet bestaan, dat Mengelberg voortgaat ons
muziekleven, ten eigen bate, systematisch, te deprecieeren door het stellen van
minderwaardige plaatsvervangers (men herinnert ze zich levendig), de mogelijkheid
mag niet bestaan, dat eene ondergeschikte, onbeteekenende, tot alles dienstbare figuur
in Mengelberg's afwezigheid over de concerten beschikt volgens de bedoelde
deprecieerende methode.
Daar wij ten opzichte van dit alles niet de minste waarborgen hebben, moet het
wenschelijk geacht worden, dat de uitvoering der Zuiderzee-Symphonie noch
Mengelberg, noch het Concertgebouw-bestuur reden geeft om Dopper verder te
belasten met de leiding van het orchest en van de concerten.
Ook zij die liefde voelen voor de muziek hebben een zelfbestemmingsrecht en
ieder weet hoe hij dit recht 't uitdrukkelijkst kan gebruiken.
De critiek kan in dit land niet verder gaan dan daarop te wijzen.

Wüllner - Bos
Het is precies zoo voor de hand liggend wat Wüllner doet als de kunsthandel in
gekleurde platen met of zonder lijst, als de winkel in religieuse artikelen, als de
schoorsteenbibelots eener ontwikkelde huiskamer, als de romans van Heimburg,
Felix Dahn, Edward Stilgebauer, Melati van Java, als een jaargang van de Gartenlaube
of iets dergelijks. Ik denk, dat iedere eeuw haar exegese heeft gehad van ‘wanneer
gij niet wordt gelijk deze kinderkens zult gij het hemelrijk niet binnentreden’ en voor
deze eeuw, welke nog altijd fin-de-siècle doet, loopt die exegese evenwijdig met
bovenstaande algemeene nederige genoegens. En het is Wüllners schuld niet, dat
veel menschen een uitstekend werkende lacrymogene zenuw hebben, die altijd
reageert op een snik van een stem, op een welgemeenden uithaal. Hij heeft er
honderden mee in zijn hemelrijk gebracht.
Op zulken avond van ‘melodrama's en voordrachten’ is gewoonlijk alles een beetje
minderwaardig behalve de manier van voordragen. De poëzieën, die gekozen werden,
schijnen te moeten beantwoorden aan een zekere mate van sensatie of
middelbaar-onderwijs-herinneringen, gelijk Das Hexenlied en Das Lied von der
Glocke. De muziek, welke bij de declamatoria geproduceerd wordt, bezit over 't
algemeen eene armoede van geest, die sarcastisch stemt jegens de onvermijdelijke,
op de vingers na te rekenen sentimentaliteiten van het achtbare kunstgenre. Hubert
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Cuypers schildert eene processie voor ‘Die Wallfahrt nach Kevlaer’ door de onnoozele
herhaling in het oneindige van de melodie ‘O sanctissima, o purissima’ (zie den
winkel van religieuse artikelen), Arnold Winternitz engageert voor Andersen's
‘Sprookje van den nachtegaal’ niets dan ik weet niet hoeveel maten triller. Het ergste
is, dat die onvolwassen muziek aan alle behoeften voldoet. Maar ik respecteer de
toelichtende fantasieën van Boris Lenski, die ook een hemelrijk heeft, geen greintje
minder, dan de geschreven noten van Hubert Cuypers, Winternitz en Schillings,
verondersteld, dat een tril-beeld opweegt tegen een tril-stem.
Doch de vergrijsde Wüllner sloeg aan en men kan zweren, dat ieder aan zijn lippen
hing. Ik houd niet van Heimburg, Dahu, Stilgebauer, Melati van Java, Schiller, von
Wildenbruch en zou wel willen, dat de soort veredeld werd. Maar wat zou Coenraad
Bos dan moeten spelen?

De Concertgebouw-subsidie
Het praeadvies van B. en W. en de toelichting van het Concertgebouw-bestuur bij
de aanvrage om eene subsidie-verhooging van f 10,000 tot f 60,000, welke
waarschijnlijk nog bij den demissionairen Raad in behandeling zal komen (wat ieder
ten minste hoopt), zijn niet zoo geruststellend en onbedenkelijk, dat men ze zonder
nadere klaarheid kan aanvaarden.
Men verbaast er zich over dat B. en W. medezeggenschap en stemrecht van de
orchestleden over de zaken der vennootschap, een redelijk en democratisch beginsel,
onverwacht en vijandig afwimpelen met den dooddoener: ‘omdat zulks de beslissing
over de zaken zou kunnen brengen bij hen, die de geldelijke en artistieke
verantwoordelijkheid dier zaken niet kunnen dragen.’ Wijl dat proefondervindelijk
nooit werd vastgesteld, mogen wij nagaan of dit meer is dan eene door het bestuur-zelf
geïnspireerde bewering.
Het komt ons voor, dat, wat de artistieke verantwoordelijkheid betreft, de zeer
groote meerderheid der orchestleden, die zijn opgegroeid met de muziek, die het vak
grondig beheerschen, en een geschoold inzicht hebben in de
ontwikkelingsvoorwaarden hunner kunst, een beter geconsolideerd recht tot
medespreken heeft, een beter te verantwoorden verantwoordelijkheidsgevoel zal
bezitten dan het Concertgebouw-bestuur, dat bestaat uit zeer achtenswaardige
kooplieden, die de muziek op verdienstelijke wijze trachten te protegeeren, doch
wier verhouding tot de kunst steeds eene belangstellende, dilettantische,
onzaakkundige zal blijven.
Wat de geldelijke verantwoordelijkheid betreft, komt ons voor, dat het
Concertgebouw-bestuur steeds bewezen heeft, die niet te w i l l e n dragen. Er was
nooit een boek-tekort, dat de vermogende bestuurders niet door bedel-circulaires
hebben trachten aan te vullen en hunne jongste subsidie-aanvraag staaft onze meening.
Het voortdurend tekort in het Concertgebouw-bedrijf wettigt zelfs het vermoeden,
dat zich in de exploitatie gapingen bevinden, die niet wijzen op een juist besef van
bestuurs-verantwoordelijkheid. Plannen voor een jaarlijksche subsidie van f 60,000
zijn ernstig genoeg om zorgvuldig na te gaan in hoeverre de gapingen der exploitatie
te wijten zijn aan het bestuur, en in hoeverre zij ondervangen zouden kunnen worden.
Wat het beginsel der medezeggenschap als zoodanig aangaat, moet opgemerkt
worden, dat het afwerend praeadvies van B. en W. niet in overeenstemming is met
de vooruitstrevende stroomingen in het college.
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Volgens het verslag in ‘Het Volk’ van 23 April uitte wethouder Wibaut
(mede-bestuurder van het Concertgebouw) zich op het Arnhemsche Paaschcongres
der S.D.A.P. in de volgende bewoordingen:
‘Amersfoort wil mede-beheer der arbeidersorganisaties van bedrijven en
diensten. De toestand is daar echter niet overal rijp voor. Het georganiseerd
overleg moet zich in die richting ontwikkelen. Maar men kan het
mede-beheer nog niet vastleggen, a l z a l m e n h e t m o e t e n
i n v o e r e n w a a r h e t m o g e l i j k i s . (Spatieering van ons.)
En even later:
‘Amersfoort wil invloed van onderwijspersoneel op het onderwijs. W i j
z i j n h e t e r m e e e e n s e n s t e l l e n v o o r t e l e z e n : ‘I n v l o e d
v a n h e t o n d e r w i j z e n d p e r s o n e e l o p d e s c h o o l z a k e n .’
Kan Wibaut er op tegen hebben om te lezen: ‘Wij zijn het er mee eens en stellen
voor: Invloed van musiceerend personeel op de zaken der muziek’? Wij gelooven,
dat de wethouder deze interpretatie kan aanvaarden en m o e t a a n v a a r d e n , wil
hij niet in onmiddellijke tegenspraak komen met zichzelf.
Er is hier herhaalde malen gewezen op ongezonde toestanden, welke B. en W.
niet onbekend kunnen zijn, zoowel in het financieele als artistieke beheer van het
Concertgebouw, die hun oorsprong hebben in de onbegrensde dictatuur van den
eersten dirigent Willem Mengelberg. Welke waarborgen bieden ons B. en W., die
de medezeggenschap van 't orchest kortweg afwijzen, - alsof zij niet anders
voornemens waren dan den dikwijls ongelukkigen gang der zaken weder over te
laten aan de ongelimiteerde willekeur en de egocentrische eigenmachtigheid van
Mengelberg, - dat het Concertgebouw-bestuur zonder uitstel en zonder omwegen zal
streven naar beperking en neutraliseering van al de schadelijke invloeden der
tegenwoordige opperste leiding, die noch het artistieke, noch het financieele peil der
instelling ten voordeel strekten? Want welke waarborgen zal een gemeentelijke
commissaris bieden, wanneer deze niet gekozen wordt d o o r h e t o r c h e s t , en,
zoo de orchestleden dit verlangen, gekozen wordt u i t h e t o r c h e s t . Dit is de
minste tegemoetkoming, welke men kan verwachten. En dan: welke maatregelen
bedachten B. en W. ten gunste eener waardige rechtspositie der tweede dirigenten?
B. en W. kunnen weten welke onrechtvaardige aanvallen gericht werden (en worden)
tegen Evert Cornelis.
Met eene vrijmoedigheid, welke niemand behoeft te hinderen, wordt door B. en
W. het gemiddeld salaris openbaar gemaakt van een Concertgebouw-orchestlid. Het
zou niemand hinderen, wanneer met dezelfde vrijmoedigheid het salaris werd
openbaar gemaakt van den eersten dirigent Mengelberg. Het Concertgebouw-bestuur
stond, volgens zijn eigen publicaties, herhaaldelijk bloot aan steeds hoogere eischen
van Mengelberg en 't is van openbaar belang geworden, dat men weet, of 't bestuur
bij de inwilliging dier eischen te ver ging en te zwak bleek tegenover den zeer
bewonderden kunstenaar. Hier behoort in ieder geval eene niet te overschrijden grens
gesteld te worden, nu men gaat subsidieeren met zoo hooge sommen. Wat voor een
koningin, een president, een gouverneur, een burgemeester mogelijk is (een
vaststaande vergoeding) kan niet onmogelijk zijn voor een eersten dirigent, zelfs al
moet deze nog leeren, dat zijn post niet alleen een lucratieve betrekking, doch ook
een eere-ambt is.
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Wij moeten B. en W. en het Concertgebouw-bestuur er ten slotte op wijzen, dat
hunne berekening van het jaarlijksch deficit ons onduidelijk en onjuist lijkt.
De salarissen der orchestleden worden verhoogd van gemiddeld f 1632 tot
gemiddeld f 2136, d.i. met pl.m. f 500. Het aantal orchestleden, dat hieraan zal deel
hebben, is (zéér ruim geschat) n e g e n t i g . Dit geeft dus pl.m. f 45,000 als
vermeerdering van uitgaven. Het Concertgebouw-bestuur becijfert echter in zijn
toelichting:
‘Er van uitgaande, dat deze (salarissen) op 1 September 1919 van
gemiddeld f 1632 tot gemiddeld f 2136 zullen moeten zijn verhoogd,
raamde het bestuur het tekort voor het jaar f 1919 op f 80,000, hetgeen,
zonder de bijdragen van het Rijk en van particulieren, welke thans
gezamenlijk op een jaarlijksch bedrag van rond f 20,000 kunnen worden
gesteld, o p e e n t e k o r t v a n f 100,000 n e e r k o m t .’
Wij begrijpen dit verschil van f 55,000 niet, wij vinden het niet geargumenteerd en
avontuurlijk groot.
De buitengewoon liberale houding van B. en W. tegenover de muziek valt te
waardeeren en te steunen. Zij moeten echter toezien, dat eene verbetering van
financiën ook eene vermeerdering van bloei, opruiming van misbruiken medebrengt
voor ons eerste en schitterendste muzikale instituut. Zonder ingrijpende wijzigingen,
als boven aangeduid, in het artistieke beheer is deze vermeerderde bloei en opruiming
van wantoestanden onmogelijk. Het is te wenschen, dat B. en W. deze aangelegenheid
even opmerkzaam behartigen als den geldelijken kant der onderneming, waarover
onze financieele medewerker nog zijne opinie zal zeggen.

Hans Franco Mendes [Bach en Reger]
Hans Franco Mendes zou na dit concert gekarakteriseerd moeten worden als een
voornamelijk dialectischen geest, die in de muziek bijna uitsluitend geboeid wordt
door de eigenschappen van exacte wetenschap, welke deze kunst bezit. Hij speelt
instructief en analytisch, zoo nauwkeurig en gepreciseerd, als zijne goede techniek
hem dit toelaat (nog niet altijd even helder en even ongerimpeld), hij speelt boven
en buiten de aandoeningen. Even schrander en levendig als zijn intellect is, even stug
en strak is zijn temperament. Hij speelt ook met al den hoogmoed van den
pianistischen vakman. Welk verstandig mensch, die over twee gezonde handen
beschikt, zal anders het met moeilijkheden overladen stuk ter uitvoering kiezen, dat
Max Reger schreef voor de linkerhand alléén? Het ergert voortdurend, dat dit Scherzo
alle moeilijkheden en daarmee alle interesse zou verliezen, wanneer 't uitgevoerd
werd met twee handen.
De pianist gaf slechts Bach en Reger, welk naïef ‘idealisme’ hem met eene zoo
goed als leege zaal beloond werd.
Bach kan groot zijn en grondeloos schoon. Hij schreef fuga's, die zich in beweging
zetten en voortwentelen rondom de as van haar thema en tonaliteit als een planetarium.
Soms, wanneer hij grondeloos schoon wordt, transfigureert hij dit planetarium tot
levenden kosmos en zijne onveranderlijk eeuwig cirkelende lijnen ontwikkelen dan
eene wilde kracht en duizelingwekkende eenvormigheid, die immens is en
verbijsterend.
Zooiets benaderde Hans Franco Mendes wel ongeveer in het
orgel-praeludium-en-fuga, dat D'Albert voor piano gezet heeft. Hij benaderde het
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tot de laatste bladzijde, waar de matelooze muziek hem ontglipte. Het zou de moeite
waard zijn om zulk een grandioos werk te orchesteeren.
De andere preludia en fuga's uit het Wohltemperiertes Klavier en het Italienische
Konzert (waarvans het diviene adagio onder zijn cerebrale natuur verbasterde) hadden
een dood-gewoon, onopmerkelijk verloop.
Wat hij van Max Reger bracht was onbelangrijk, kinderachtig, vervelend en copie
of schablone.

De Bohemers [Dvorak, Franck en Beethoven]
Wij verlangden naar de Bohemers sinds 1914, doch zij moesten wachten op de
stichting van het Tschecho-Slowaksche Rijk (het rijk ook van h ù n droomen), vóór
zij de grenzen konden open vinden.
En sinds 1914 hoorden wij niet meer zulke ademlooze, ritselende pianissimi, zulke
huiverende rusten in het geluid, zoo onbeschrijfbaar van subtiliteit, van ongestoorde
klankbeving, van veder-donzen zachtheid. Want wij, hier, weten niet wat een
pianissimo is en kennen nauwelijks nog de macht van die hypnotiseerende
geluideloosheden, van die sublieme stilten, waarbij men met alle zenuwen zoekt en
speurt naar den klank.
Sinds 1914 hoorden wij ook niet meer zulke rythmen: sterk en forsch, òp-veerend,
òp-jagend; zangerige rythmen, volmaakt doorsidderd van muziek en van beweging;
rythmen, zóó meesleepend en zóó fantastisch gedifferentieerd, zóó levend, dat men
zich zou kunnen voorstellen, dat dit quartet een ganschen avond niets zou spelen dan
één drieklank in al zijn Boheemsche rythmen van melodieuse rukken, suggestieve
deiningen.
Wij hoorden ook niet meer zulk een cellist, die een gezang zoo verrukkelijk
fluisterend, zoo amoureus en ver en lief en ontroerend kan spelen als de cellist
Ladislaus Zelenka dat deed in 't slot van Dvorak's Lento; wij hoorden ook niet meer
zulke celli-pizzicati, goudachtig resoneerend als guitaar-tonen, of donker
aansomberend als een doffe trom. Wij hoorden in een quartet niet meer zulk een
feilloos-accuraat, noot voor noot bewonderenswaardig en tòch bewogen en vervoerend
viool-spel, als dat van den leider Karel Hoffmann; wij hoorden niet meer eene zoo
romantische alt, met zoo gevoeligen streek en vingerzettingen, evocatief van
verlangende kleur als de alt van Georg Herold; en geen enkel kwartet bezat ooit een
tweeden violist gelijk Josef Suk, een kunstenaar, die zijne partijen zulke wonderlijke
waarden kan geven. Wij hoorden ook niet meer een samenspel van vier
geaccentueerde individualiteiten, die elkander zoo geheel begrijpen, opvangen en
aanvullen, van wie het melodisch en harmonisch resultaat een zoo visionair evenwicht
vond.
Zij overwonnen weer met dit concert, dat hun 327ste is in Nederland. Zij
triomfeerden weer; eerst met een stampvolle zaal en eene uitvoering, die begon met
het overreiken van een krans; toen met Dvorak (op. 96), Franck en Beethoven (het
derde der Russische). En ik zou géén détail kunnen noemen, waarin zij niet
meesterlijk, niet schitterend waren. Welk eene verademing, deze bevrijding der
Bohemers, voor de hoorders en voor den criticus!

De Concertgebouw-Subsidie
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Het is moeilijk, uit de zeer onvolkomen publicaties van de N.V. ‘Het Concertgebouw’
eenig definitief oordeel te vellen over den werkelijken toestand der onderneming.
Voor zoover het begrijpelijke cijfers betreft, kunnen wij nagaan, dat het verlies als
volgt was:
1 Nov. 1915 - 31 Aug. 1916... f 7,214.57½
1 Sept. 1916 - 31 Aug. 1917... ,, nihil.
1 Sept. 1917 - 31 Aug. 1918… ,, 6,766.16½
Subsidies 1e tijdvak……………. ,, 8,333.33
Subsidies 2e tijdvak…………... ,, 20,785.Subsidies 3e tijdvak……….….. ,, 25,760.Totaal………… f 68,859.07
Bij deze opstelling hebben wij den gedachtengang van het praeadvies van B. en W.
gevolgd en een tekort berekend inclusief de subsidies, omdat deze geen
exploitatie-ontvangsten zijn.
Wij vinden dus voor 34 maanden een tekort van f 69 mille, of gemiddeld per jaar
circa f 24.000.
Het is onwaarschijnlijk, dat de exploitatiekosten van bijvoorbeeld 1915-1917 een
basis kunnen vormen voor die van 1919, omdat de duurte ook het Concertgebouw
niet onberoerd moet hebben gelaten.
Indien nu de salarisverhoogingen van de orkestleden, gelijk B. en W. voorstellen,
gemiddeld met f 500 zullen vermeerderen, dan maakt dit bij een aantal van 90 leden
f 45,000 uit. Of nu dit bedrag, verhoogd met wat men zou kunnen noemen een normaal
tekort, tot f 100,000 zal kunnen stijgen, gelijk het bestuur van het Concertgebouw,
blijkens het prae-advies heeft berekend, blijft voor twijfel vatbaar.
B. en W. doen bovendien enkele mededeelingen, waaruit afgeleid zou kunnen
worden, dat de ontvangsten verbeteren zullen. Men spreekt o.a. van de vervanging
van eenige abonnement- door volksconcerten, die in het geheel met 10 zullen
vermeerderen, dus op 42 stijgen. Daarentegen zal, wat het reizen betreft, gestreefd
worden naar vermindering, voor zooverre ‘de draagkracht der vennootschap’ – niet
der uitvoerenden? – dit toelaat.
Er is geen reden om te verwachten, dat onder die omstandigheden, vermindering
van het aantal reizen de exploitatie zal drukken.
De gemeente wil nu de ‘helft’ van het geraamde tekort van een ton bijdragen, doch
het is wenschelijk, alvorens een bepaald bedrag te voteeren, een onderzoek naar de
juistheid der gemaakte begrooting te doen instellen. Wanneer de gemeente thans f
50,000 beschikbaar stelt, plus de subsidie van f 10,000, die ‘uitsluitend beschouwd
moet worden’ – volgens het praeadvies – ‘als contra-prestatie der gemeente voor de
volksuitvoeringen op groote schaal’, zal in totaal f 60 mille bijgedragen worden.
Daar onvoldoende cijfers verstrekt zijn, schijnt er een bepaald verband gezocht te
moeten worden tusschen de ‘helft’ die de gemeente bijpast en het begrootings-tekort;
immers, hoe grooter het tekort is, des te grooter zal de ‘helft’ er van zijn. Men zegt
spoedig de ‘helft’, 'dat is billijk', maar dan dient men zich eerst goed rekenschap te
geven van het geheel.
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Dat de gemeente f 60 mille subsidie verleent, kan billijk zijn, daar gemeenten als
Utrecht met f 39,600, Arnhem met f 15,500 en Haarlem met f 15,000 hun stedelijke
orkestvereenigingen steunen. Doch even billijk is het, dat vooruit vaststaat, onder
welk regime deze weg te schenken belastingpenningen beheerd zullen worden.
Een andere belangrijke kwestie doet zich hierbij voor. Zeer vermoedelijk zullen
particulieren van verdere subsidie ontslagen zijn, indien de gemeenteraad f 60 mille
toestaat. Dat lijkt ons, op zichzelf beschouwd, zeer gezond. Maar indien het verloop
van zoovele jaren tot uitkomst geeft, dat ‘Het Concertgebouw’, trots de
monopolie-positie die het bekleedt, en haar bijzondere antecedenten, waarop B. en
W. in hun prae-advies doelen, door particulieren blijkbaar niet behoorlijk beheerd
kan worden, zou het beter zijn, ten aanzien der exploitatie radicaler te werk te gaan.
Waarom wordt het geheele complex van terreinen en gebouwen niet onteigend? Dan
kan de gemeente desnoods de zalen aan het orkest gratis afstaan, doch behoudt zij
zelve de gelegenheid om de exploitatie in de juiste banen te leiden.
Indien de toestand blijft zooals ze is en deze subsidie gegeven wordt, is de situatie
derhalve zoodanig, dat de gemeente de salarissen der orkestleden op peil moet houden,
de tekorten draagt, maar noch de jure noch de facto iets te vertellen heeft.
Tenzij men naïef genoeg is te gelooven in een ‘gemeentelijken commissaris’.

Richard Heuckeroth
Het ‘Vad.’ meldde onlangs, dat Richard Heuckeroth dit seizoen op medisch advies
niet meer zou dirigeeren en vervangen zou worden door den heer Ruygrok.
Richard Heuckeroth verzoekt ons te berichten, dat hij geheel hersteld is. Het seizoen
der A.O.V. eindigt echter 1 Mei en de zomer-concerten die dan beginnen, zijn steeds
geleid door den tweeden dirigent Ruygrok, die Heuckeroth dus niet vervangt.

[Het laatste abonnementsconcert]
Men begon in den herfst met eene serie pianisten, men ging mid-winter voort met
eene serie violisten, men eindigt in de lente met eene serie pianisten. Dat zijn de 49
abonnementsconcerten. (Zondag het 50e en laatste) in vogelvlucht. De virtuoos
heerschte nooit absolutistischer dan dit seizoen. Het is als een nummer van den
Musical Courier; - quite American. Alle solide reputaties op een rij; ieder een
voordeelig portret; alles eerste-klas; ieder een solide gereputeerd concert om
voor-te-dragen; steeds een volle, eivolle zaal; steeds drievoudig succes; al maar door
goede critieken. En de Muziek wordt geacht te bloeien in die opwekkende, behaaglijke
serre. Voor deze talrijke dames en heeren solisten-virtuosen, die zich het middenpunt
denken der toonkunst, en wien het aan self-assertion nooit mangelt, wordt de laatste
twintig, dertig jaren wel zoo goed als niets waardevols, niets blijvends meer
geschreven - wie zou dat ook kunnen? - maar dat deert niet. Zij beweren toch, dat
de Muziek bloeit.
Ik, - ik hoop op het volgend seizoen. Alle vertoonbare concerten zijn nu afgespeeld
en het dunkt me onwaarschijnlijk, dat men de series opnieuw zal beginnen. Misschien
worden de zangers en zangeressen in eer hersteld. Misschien wordt de symphonische,
de philharmonische kunst méér gerespecteerd, misschien komen er méér noviteiten.
Misschien...
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Frédéric Lamond speelde het 4de concert van Beethoven, dat we 2 December j.l.
pas van Willem Andriessen hoorden, heel goed. Ik geef de voorkeur aan Andriessen's
zoet-vloeiender, licht-voetiger, jeugdiger opvatting, doch Lamond heeft technische
qualiteiten, welke gewaardeerd kunnen worden. Hij was het best, waar het orchest
kleur-perspectieven schiep rond zijn ietwat dooden, eenvormigen, ouderwetschen
aanslag. Hij was zwak in de leelijke, lange en leege cadenzen. Hij was 't zwakst in
de smakeloos gekozen, smakeloos afgeroffelde toegift, welke hij speelde als een
electrische piano. Er zit meer geest in dit perpetuum mobile van Beethoven, dat beter
is dan een leerlingen-deun, of een mopje, waarbij matrones lachen.
Lamond vertolkte het stuk ook Woensdag op 't laatste middenstands-concert en
beide uitvoeringen leken op elkaar als druppels water. Zoo gaat het op den modernen
Helicon. Mengelberg dirigeerde beide keeren de eerste Leonore en de Zevende
Symphonie.

Einde
Een paar dagen voor het vijftigste en laatste abonnements-concert waren
uitnoodigingen verzonden van den volgenden inhoud:
Ve r t r o u w e l i j k .
Eenige vrienden en vereerders van W i l l e m M e n g e l b e r g zouden den
onvermoeiden dirigent op het laatste abonnements-concert, Zondagmiddag
a.s., van hunne bijzondere erkentelijkheid willen doen blijken voor het
feit, dat hij in het afgeloopen seizoen van 12 December af tot 4 Mei een
bijna onafgebroken reeks van méér dan buitengewone concerten heeft
geleid. Gedurende het seizoen 1918-1919 hebben 38 van de 50
abonnements-concerten - zeker een ongewoon aantal - onder Mengelberg's
leiding plaats gevonden.
De bedoeling is een bloemenhulde, die groeit naar de mate van het aantal
deelnemers.
Zoo u aan die hulde zoudt willen deelnemen, wordt u vriendelijk verzocht
uw naamkaartje, met een bedrag van f 1, te willen doen bezorgen bij
‘Flowershop Ivy’, Leidscheplein 37, uiterlijk Vrijdag 2 Mei a.s., des
namiddags 6 uur.
De bloemenhulde (tegen werkelijk civielen prijs) is gisteren aangeboden in den vorm
van een imposanten krans, aan den eenen kant beladen met de (civiele) naamkaartjes,
aan den anderen kant met een opschrift, herdenkend en huldigend de groote,
volbrachte daden. Er werd zeer gejuicht en gejubeld en met zeer bekwamen takt
werden gejuich en gejubel in ontvangst genomen. Mengelberg oefent ook die kunst
uit met virtuositeit.
Mij dunkt, dat de enthousiaste vrienden en vereerders ‘De Telegraaf’ erkentelijk
kunnen zijn voor den steun, welken zij van dit blad ondervonden. Zonder overdrijving
en misschien wel zonder ironie. Aan onze herhaalde, onvermoeide opwekkingen
hebben zij die serie van 38 méér dan buitengewone concerten te danken; daaraan
dankt Mengelberg zijn ongestoorde triomfen.
Wij sloten dit seizoen met Brahms' eerste en Mahler's Vierde. Laten wij veel hopen
van het volgende.
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Huberman-Pembaur [Chaconne van Bach, Sonates van Beethoven
en Brahms, en Liszt's ‘Franciscus van Paulo’]
De stampvolle zaal werd woelig van bewondering tijdens Liszt's ‘Franciscus van
Paulo, die over de golven schrijdt’ en toen het uit was, scheen zij in opstand geraakt.
Men woonde dit jaar nog niet zoo'n langdurig en fel opwervelend enthousiasme bij,
maar men hoorde ook nog niet zoo'n phenomenaal spel.
Om Liszt te spelen, moet men aan wonderen gelooven, en minstens aan het wonder,
dat een pianist door de vingertoppen stroomen en stormen van electriciteit kan zenden
naar zijne hoorders. Pembaur gelooft dat en doet het dus, hij gelooft bovendien aan
Liszt en hij gelooft waarschijnlijk ook aan Franciscus' preek voor de vogels, aan
Franciscus' wandeling over de golven, want uit iedere noot klonk eene groote, warme,
toegewijde overtuiging. En toen hij dus het bladgeruisch speelde en de vogelslagen
en het armelijke, maar toch mannelijk-teedere recitatief van den prediker, toen hij
in het andere stuk de daverende octaven en jagende toonladders klauwde, werd
iedereen meegesleept door de kinderlijke, sterke vervoering, door de zachte
zangerigheid, door de onbeperkte, reusachtige kracht, door den gloeienden hartstocht
van Pembaur.
Zulk spel vult de heele groote zaal. De Chaconne van Bach, die Huberman
voordroeg met een alzijdig meesterschap in bouw, in techniek, in kleur, in klaar of
donker lichtenden toon, is berekend voor andere emoties, voor eene andere ruimte,
en ook de sonaten van Brahms en Beethoven (Kreutzer), welke de twee kunstenaars
samenspeelden met een zuiver evenwicht in klank en expressie. Maar de ontroering
en de geestdrift schenen dezen avond uit eigen beweging te komen en zelfs in de
zware Chaconne was er geen maat, waarbij men niet ademloos betooverd zat.

Het ontslag van Evert Cornelis
Toen men de gevraagde f 50.000 binnen had, toen de concerten waren afgeloopen,
die met hun sleep van solisten nauwlijks meer zijn geweest dan een bankroet der
symphonische kunst, dan een poppenspel, dan een vanity-fair, waar het orchest mocht
begeleiden, toen de laatste krans met de naamkaartjes à f 1 (men telde er wel honderd
zei de ‘N.R.Ct.’, die dat héél wat vond) was uitgedeeld, toen men had afscheid
genomen met een luidruchtig gezongen ‘Alle Menschen werden Brüder!’, toen men
geen schade en geen demonstraties meer te duchten had voor 't oogenblik, toen
dorsten ze, de zoo-genaamde autocraten, Mengelberg en zijn Bestuur, toen dorsten
ze te doen waarnaar zij zes maanden met schrik hunkerden, toen dorsten de ik weet
niet hoeveel inches gentlemen te volbrengen, wat ze met enkele duizenden guldens
nog eerst hadden getracht af te koopen.
Neen. Toen dorsten de achtbare Bestuurderen eigenlijk nòg niet. Want toen het
laffe, dubbel laffe Bod mislukte, toen ontsloegen zij hem niet, omdat zij daarvoor
geen motieven hadden, omdat zij hem slechts konden waardeeren, omdat zij niet
anders konden dan zijn standpunt eerbiedigen. Toen werd het tweede dirigentschap
opgeheven, wat automatisch zijn ontslag meebracht.
Ik geloof niet, dat ik het Bestuur of den heer Mengelberg mijne meening over
dezen handel en wandel duidelijker behoef uit te drukken. In één zet kon men moeilijk
een grooter aantal kleingeestigheden vereenigen. Wij zien Mengelberg, achterdochtig
van jalouzie, een ernstig man die het goede wil in de muziek, eerst onder eene
bekrompen censuur stellen, wij zien Mengelberg, verbitterd over elk succes dat Evert
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Cornelis staag-werkend zich verovert, dezen mededinger daarna uit den weg ruimen.
En de karakterloosheid, waarmee dit gebeurt, is in het Concertgebouw, broeikast van
ijverig-onderhouden rancunes, van elken dag hernieuwde wrokken en onderlinge
verbetenheden, nog nooit vertoond. Men staat verbaasd over de hoeveelheid onrecht
en machtsmisbruik, die daar zonder tegenweer begaan kan worden. Men staat verbaasd
over het gebrek aan zelf-respect, dat een kunstenaar als Mengelberg zijn heil doet
zoeken in daden, welke zijne persoonlijkheid voor altijd zullen verminderen. Vrees
voor mededinging anticipeert op de mogelijkheid eener nederlaag. Vrees voor
mededinging is het eerste blijk van tekort aan het zeldzaamste talent: het talent, dat
men noodig heeft voor de laatste ronde. Mengelberg zal haar verliezen met de
welwillende medewerking van zijn Bestuur.
Bij het bericht, dat de opheffing van het tweede dirigentschap aankondigde, stond
ook vermeld, dat dr. Peter van Anrooy was uitgenoodigd tot het dirigeeren van zes
gast-concerten. Ik heb van Anrooy als leider van het Residentie-orchest zien werken,
en waardeerde hem. Ik zag hem aan 't hoofd van het Concertgebouw-orchest en
waardeerde hem niet. Zoolang het onbekend is of Van Anrooy de uitnoodiging wil
aannemen, kunnen wij de feiten niet vooruitloopen, maar wij mogen zeggen, wat wij
van hem zullen denken, wanneer hij de uitnoodiging aanneemt.
Ziehier. Dr. P. van Anrooy bestond niet voor het Concertgebouw-Bestuur tot men
hem hier in Maart dringend noodig had, daar men besloten had om Evert Cornelis
tot elken prijs van het podium te houden. Hoe kon Van Anrooy bukken voor zulke
korte streeling zijner ijdelheid, die in de oogen van wèl-denkenden eene vernedering
was? Zijn eigen Residentie-Orchest in Den Haag wordt dood-geconcurreerd door
het Amsterdamsche Bestuur, hoe zal hij er toe kunnen overgaan, dat Amsterdamsch
Bestuur uit een brand te helpen, dien het zelf gestookt heeft? Van Anrooy heeft uit
de bladen kunnen lezen, welke de intieme redenen zijn van Cornelis'
uit-den-weg-ruiming: wat moeten wij ons voorstellen van zijne probiteit, van de
veel-geroemde integriteit van zijn karakter als hij zich blijft leenen tot dat treurige
complot? In 't gewone leven heet dat onderkruiperij. Meer nog. Het officieele
Handelsblad vertelde, dat Evert Cornelis te persoonlijke inzichten had om niet in
botsing te komen met Mengelberg. Heeft Van Anrooy zijne individualiteit reeds zóó
ingebonden, dat hij niet meer gevaarlijk is voor onzen eersten dirigent? Maar het
ergste: er is geen dirigenten-vereeniging, doch bestaat er onder dirigenten zoo weinig
spontane zin voor samenhoorigheid, zoo weinig eergevoel, zoo weinig begrip van
waardigheid, dat er één te vinden zou zijn, die een onder dergelijke omstandigheden
vacante plaats zal willen innemen? Ik kan dat niet gelooven. Want in 't gewone leven
heet dat onderkruiperij.
Wij gaven een volledig overzicht van de opinies,1) welke in de pers bij deze
geruchtmakende dirigenten-crisis zijn gepubliceerd. Nooit leed het
Concertgebouw-Bestuur eene zoo groote moreele nederlaag en jegens den
geprotegeerden heer Dopper is het oordeel zoo eenstemmig vernietigend, dat men
in elk ander geval meelij met hem zou krijgen. Maar als ik nog een bewijs noodig
had voor zijne matelooze onbelangrijkheid, zou ik dat construeeren uit zijne houding
bij deze crisis. Hij, de heer Dopper, die als zelf scheppend kunstenaar liever zijne
persoonlijkheid moest redden dan zijne persoon, hij laat met zich sollen gelijk men
wil, hij laat zich openlijk desavoueeren en stemt toe, dat men angstig een uitwegje
zoekt om hem in zijn nederigste bruikbaarheid te behouden. Die slaafsche
onderworpenheid is zelfs voor den toeschouwer deprimeerend en het laatste restje
1) De aan het Concertgebouw met lijf en ziel verknechte ‘N.R.Ct.’ en Den Hertog (Oude
Amsterdammer) hadden tot heden nog geen meening.
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recht op gezag over het orchest heeft de heer Dopper er mee verloren. Ik begrijp niet
hoe hij met zulk een afscheid in de pers en na zulke openbare vernedering van wege
zijn Bestuur en Mengelberg nog den moed heeft om van het podium af te dalen en
zich te vertoonen voor het orchest, waar ieder weet dat 's heeren Doppers eerste rol
is de Mindere te zijn, en geen talent te vertoonen.
Over de toekomst valt op dit oogenblik niets te zeggen. Ik weet niet welke
maatregelen het orchest gaat nemen. Ik weet niet of Wibaut zich verplicht zal zien
uit het Concertgebouw-Bestuur te treden, nu zijn partijgenoot Evert Cornelis met
even onrechtvaardige als onbeschaamde middelen, die het neutraalste rechtsgevoel
schokken, is weggewerkt uit de instelling, welke Wibaut mède-bestuurt, en of hij er
consequenties uit zal trekken, dat bij de eerste de beste gelegenheid een der
subsidie-voorwaarden van B. en W. (gemeenschappelijk overleg) door het
Concertgebouw-Bestuur is geschonden. Mengelberg, die van iedereen volgzaamheid
eischt ‘als van een lijk’ (volgens den befaamden jezuieten-regel) trof in Wibaut een
proefkonijn, waarover hij tot dusverre zeer tevreden kan zijn.
Het Mengelberg-regime heeft ondertusschen twisten en passies gewekt, welke
over drie à vier maanden nog niet gedoofd zullen zijn en die bij de minste aanleiding
weder zullen uitlaaien. Het ware een daad geweest van zeer voor de hand liggende
liberaliteit, om Evert Cornelis náást Van Anrooy, naast Diepenbrock, naast Richard
Heuckeroth, naast Wagenaar uit te noodigen tot het leiden van een paar gastconcerten,
maar Bestuur en Eerste Dirigent schijnen voor niets zoo bevreesd te zijn als voor
een Cornelis-applaus. De autocraten......
Meer en meer vraag ik mij echter af of het niet veel beter zou zijn dat dit huidige,
incompetente Bestuur zich specialiseerde in de exploitatie van Gebouw en Grond en
Tuin en zich niet meer bemoeide met de zaken van het orchest. Welke rechten heeft
dit bestuur nog op het orchest, waarvoor het après tout alleen zijn zaal beschikbaar
stelt, dat het voor 't overige het liefst behandelt als onmondig personeel, laat ploeteren
voor een drukkend honorarium, en voor elk tekort der exploitatie de hulp afbedelt
der abonnés?
Neen, zulk een Bestuur heeft geen rechten. Rechten heeft het orchest, rechten
hebben de abonnés en de Stad, krachtens zijn praestaties, krachtens hun bijdragen,
krachtens haar subsidie. Niet de Zaal, niet de Tuin en niet de Grond vormt de
drijfkrachten der instelling, welke wij bewonderen, maar het Orchest. En ik begrijp
niet waarom het orchest in overleg met de Stad niet z e l f zijne zaken behartigt. Het
kunstzinnig Bestuur zal zijne zaal wel voor een redelijken prijs willen verhuren.

Wagner-Vereeniging: Parsifal (Stadsschouwburg)
Het was eene uitgezochte temperatuur om op 't heetst van den middag, (vijf uur),
naar den schouwburg te gaan en daar dicht opeengepakt, stil en zonder een kuchje,
te luisteren naar een Bühnenweihfestspiel, waarvan een enkel bedrijf even lang duurt
als een heel drama van Shakespeare. Men sprak dus in de pauzen hoofdzakelijk over
de hitte hoewel men zich uitstekend gekleed had. Niemand heeft er eenig idee van
met hoeveel zorg men zich nog kleedt voor Parsifal, in dezen tijd waar het grootste
vredesverdrag (sinds Noë met den regenboog) overhandigd werd in een colbertje en
een fantasie-hoedje.
Over Parsifal zelf valt niet meer te spreken, want hij is gemeen-goed, hij is twee
jaar geleden pas vertoond, en de heele Wagner-Vereeniging kan de leidmotieven
volgen uit 't tekstboek je. Dat is een zeer gewichtige bezigheid, en Wagner, de musicus
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van het Inwendige Leven, moest eens weten hoever zijn nageslacht het bracht in 't
combineeren van gecatalogiseerde en geëtiquetteerde melodieën. Of men nog over
Parsifal droomt en dweept is de groote vraag bij deze tegenwoordige menschheid,
die aan zoo weinig gelooft, over niets droomt, tijdens een der pauzen een
‘Wagner-schotel’ eet in American, en die met een onbeschrijfbaar ernstig gezicht
een speer ziet ontgloeien, den Heiligen Geest in de gedaante eener opgevulde duif,
meer dan levensgroot, aan een touwtje uit een koepel ziet dalen, die een heel decor
van beuzelachtige boomen, stronken en wapperende rotsen zoo maar over het tooneel
ziet wandelen, zonder er bij te grinneken, die de langdradigste gerektheden slikt
zonder één geeuw. Is dat de macht der mode of der muziek? Wat zou ik gaarne in
het binnenste kijken dezer fashionable Wagner-Vereeniging, die toen zij jong was
den eeuwigen Vooruitgang vertegenwoordigde en desondanks zoo bitter weinig deed
voor de kunst en de schoonheid.
Want gesteld nog, dat al wat zingt en speelt voortreffelijk is een vertooning welke
gegeven wordt in zulke afschuwelijke costumes, in zulke beleedigende
kleur-verhaspelingen, in zulk een verjaard decor, waar Klingsor's Toovertuin sprekend
lijkt op een wintertuin à la Krasnapolsky e.d., een vertooning in die ononderbroken
sfeer van ouwerwetsheden en veelsoortige affectatie en pathos van gebaar, rhythme
en andere on-natuur, mag niet goed heeten, al verslond zij nog veel meer geld.
Wat zong was bovendien niet zoo erg voortreffelijk. Het mannenkoor had zwakke
momenten, voornamelijk in het derde bedrijf, waarbij men versteld zat en men zijn
hart voelde stil staan. De Titurel van Anton Sistermans was matig. De Gurnemanz
van Richard Mayer, goedig loeiend, bleef in een enkel timbre met een irriteerenden
ondergrond van teemerigheid. De Kundry van Bertha Morena, een half-Italiaansch,
half-Duitsch Max Klinger-type, heeft weinig illusies van een wilde Arabische voldaan.
Zij zong wat spits, bleef machteloos steken in de expressie en als zij wild deed kwam
zij over 't kantje van 't canailleuse en ordinaire. Aan hare verleidingsscène en aan de
voetenwassching kan men slechts gelooven omdat ze absurd zijn. De sterkste
elementen in de voorstelling waren de Amfortas van Heinrich Schlusnus, eene nobele
en prachtige stem, den Klingsor van Eduard Habich (zijn bezwering van Kundry
behoort bij de paar grandiose momenten welke een beetje verzoenen met het bijna
onduldbare geheel) en de Parsifal van Jac. Urlus. De kleine rollen had men verdeeld
onder Hollandsche kunstenaars. Van Oort en Van Schaik zongen de twee Graalridders
uitstekend. Minnie van Velsen, Jeanne Bleyenburg, Louis van Tulder en E. Miedema
maakten de vier pages vrij dragelijk. De toover-meisjes Jeanne Heeris von Saher,
Anna van Beek-Ristjouw. Minnie van Velsen, Annie Ligthart, Elise Menagé-Challa
en Dina Diependaal (de zonderlinge volgorde wordt me gedicteerd door het
programma) zongen veelkleurig, gracieus en boeiend. Maar wat een actie en wat een
kleedij! Mevr. Dresden-Dhont sloot de rij der medewerkers als duidelijke en mooie
‘alt-stem’.
Het leeuwenaandeel van het voortreffelijkste had het Concertgebouw-Orchest,
een der weinigen, die hier alleen voor de kunst arbeiden. Voor eene goede, zij 't wat
overdadig trage regelmaat zorgde in hemdsmouwen de dirigent Henri Viotta, die na
't slot op 't tooneel met gesloten scherm gehuldigd werd. Prof. Van IJzinga, de heer
De Wild en Robert Krüger hielden een toespraak, die vergezeld was van een krans
en een enveloppe.
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Te Deum (Concertgebouw) [Concert voor de Vrede – Hymne à la
Justice van Albéric Magnard o.l.v Evert Cornelis en Te Deum van
Alphons Diepenbrock onder zijn eigen leiding]
Men zag Diepenbrock nooit als dirigent van honderden op een podium en niet als
dirigent van fulgurente en steeds in den felsten klank opdaverende muziek gelijk zijn
Te Deum is. Wij wisten dus niet, dat deze ‘kunstenaar-wijsgeer’, gelijk Prof.
Niermeijer hem noemde, dit fantastische en dwingende gebaar had. Men zou het ook
voor onmogelijk gehouden hebben, dat de zingende en spelende massa's met zulke
schichtige en scherpe lijnen, die iedere noot, zelfs de ongeschreven, trachtten te
teekenen in het blanke der lucht, konden beheerscht worden tot een evenwichtig en
geordend geheel. Diepenbrock fantaseerde zijn Te Deum met snel wisselende tempi,
met de onverwachtste clair-obscur-van-effecten, en de uitvoerende groepen leken
deel te nemen aan een hymnische bedevaart. Hij improviseerde den lofzang alsof hij
hem opnieuw schreef. En zoo geïmproviseerd alles klonk in den algemeenen
samenhang, zoo waar en warm, zoo onbedwingbaar stuwden telkens geluid en gloed
omhoog uit de groote groepen van koor, solisten en orchest. Er moest hier meer
muziek gemaakt worden op deze natuurlijke wijze, waarbij de spontaniteit en het
vrij-doorbrekende enthousiasme der uitvoerders den ondergrond vormen, welke
muziek niet ontberen kan. Het voortreffelijkste materiaal is altijd aanwezig gelijk
Diepenbrock 't gevonden heeft in het Concertgebouw-orchest, in het solo-quartet
van mevr. Noorderwier-Reddingius, Anke Schierbeek, Louis van Tulder en Jacques
Caro, in een zeer bevredigende samensmelting van uitstekende elementen uit het
Toonkunst-Koor, de Madrigaal-Vereeniging, het a-capella-koor Bel Canto, de R.K.
Oratorium-Vereeniging en de Société Wallonne de Chant.
Daar men den Vrede vierde, moest de Gerechtigheid herdacht worden. Er bestaan
niet veel compositie's, welke dit onderwerp behandelen en het is treffend, dat Albéric
Magnard, die in September 1914 tegen den muur van zijn buitenverblijf te
Nanteuil-le-Haudouin gefusilleerd werd, omdat hij plunderende Duitsche troepen
weerde uit zijn woning, in 1904 reeds, - ik weet niet voor welke Gerechtigheid - een
‘Hymne à la Justice’ schreef voor orkest. Daar ook wordt gestreden om het recht en
deze frenetieke passages, wier bittere grimmigheid en droge, verbeten rythmen
Magnard's eigenste persoonlijkheid schijnen te geven, zijn de beste. Zij hebben een
wild en uitzinnig élan, dat zelfs door Mahler in onstuimigheid niet overtroffen wordt.
De idyllische verschijning der Rechtvaardigheid, hare plichtmatige contrasteering,
de apotheose van haar thema, een beetje conventioneel omspeeld en de milde
slotphrasen klinken tegenover geweld en kracht niet overtuigend genoeg om te groeien
tot eene compositie, welke ook in een ander opzicht dan het technische volmaakt
mag heeten. Zij doet echter verlangen naar ander orchestwerk van Magnard wiens
twee symphonieën hier nog niet gespeeld werden.
Evert Cornelis, met een buitengewone hartelijkheid ontvangen, toen hij opkwam,
dirigeerde de Hymne à la Justice. Misschien ziet hij kans dezen winter om met zulke
‘geïmproviseerde’ middelen voort te arbeiden.
***
Het was een avond met talrijke bloemen en kransen.
Prof. Niermeyer sprak de Inleiding tot den avond en gaf een perspectivisch
toekomst-beeld van een nieuw Europa, waar de Oostersche wijsheid, die alle oorlogen,
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ook de zoogenaamde goede, verderfelijk acht, gepaard zou gaan aan Amerikaanschen
burgerzin. Daarop kon de Hymne volgen van het Concertgebouw-orchest onder
leiding van Evert Cornelis. Muziek, heeft Beethoven gezegd, is eene hoogere
openbaring dan alle philosophie. Het is in dezen zijn slechts mogelijk, om
beschouwingen te houden vóór de muziek zal beginnen. Heeft eenmaal muziek
geklonken, dan heerscht de ziel met andere zintuigen, dan is er eene stemming
geschapen, waartegen géén gesproken woord nog opweegt. Dit ondervond jhr.
Graafland, die de moreele beteekenis van de overwinning zou behandelen. Terwijl
hij over een zeer uitgebreid preludium tot zijn onderwerp was gekomen, moest hij
zijne rede afbreken voor een publiek, dat elke seconde woeliger werd, maar zoo
vriendelijk was zijn ongedurigheid op de ongelegenste oogenblikken met applaus te
uiten.
Toen klonk Diepenbrock's Te Deum, waarvan de inleidende trompetten en hun
schrijnende dissonant zoo overeenstemmen met den tijd als eene immense bevrijding.
Want ieder wachtte op dien jubelkreet.

De Nederlandsche Cyclus (Stedelijk Museum) [Werken van Julius
Röntgen]
De ‘Onafhankelijken’ beweren een eigen gebouw noodig te hebben. Over de kosten
wordt niet gepraat, maar ik ben er bijna zeker van, dat Niehaus zal begrijpen: Laat
negen-tiende der Onafhankelijken in één of twee jaar niet schilderen en wat zij in
dien tijd vermoedelijk aan verf, doeken en lijsten uitgegeven zouden hebben, bij
elkaar potten, dan is er hun gebouw en de kunst vaart er óók wel mee. Ik zou dat
toejuichen. Want met schrik zie ik St. Lucas, den Hollandschen Kunstenaarskring
en andere schildersgroepen hoop koesteren op een eigen gebouw. Als Marix
Loevensohn de bevlieging krijgt om nog andere genootschappen te helpen met het
bijeen werven der benoodigde gelden, dan zijn de concerten in deze dagen nog minder
van de lucht dan de muggen.
Ik geloof ondertusschen, dat de musici niet goed beseffen, wat zij doen. Zij werken
geheel belangeloos en gratis mede voor het mooie doel.
Een gebouw voor Royaards, een gebouw voor Koopman zou ik een mooi doel
geacht hebben, want deze twee hebben iets gedaan voor de Ned. Muziek en zijn niet
voorspoedig met hunne onderneming en hunne behuizing. Doch schilderkunst in het
algemeen gedijt ontegenzeggelijk en zij kost ons jaarlijks ook duizenden en duizenden
guldens. Ik had de rollen dus liever omgekeerd gezien. Laat Arti et Amicitiae, laat
Pulchri Studio, deze vermogende lichamen, eens tien tentoonstellingen houden ten
bate der behoeftige muziek! Er is immer geen noodlijdender, geen armoedzaaieriger
kunst in dit land dan de serieuze muziek. Laat onze voornaamste componisten:
Zweers, Röntgen, Diepenbrock, Dopper, Schäfer en Wagenaar eens publiceeren, wat
zij hun gansche leven verdiend hebben, n i è t met lesgeven, maar met het tijdroovende
componeeren. Gij zoudt versteld staan, Onafhankelijken; gij zoudt er geen plat dak
van kunnen koopen, laat staan een huis, laat staan een gebouw. En daar een werkman
zijn loon waard is, lijkt me dat een schande. Het is edelaardig van onze componisten
en de meeste uitvoerders, die door uitgevers, instellingen en alles worden
geëxploiteerd (zij m ò è t e n wel) om zich wederom geheel belangloos beschikbaar
te stellen en figuurlijk gesproken met het centenbakje rond te gaan, maar het is bijna
ongepast om daarvan gebruik te maken.
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Daar komt nog bij, dat de componisten zich met een cyclus van tien concerten
(plus één voordracht-avond) een kwaden dienst zullen bewijzen. Ik kan mij niet
voorstellen, dat zulk een serie van Fransche, Duitsche of Russische muziek zou
slagen, hoeveel minder dus deze serie van Hollandsche. Zoo het publiek toehapt (wat
nog allesbehalve blijkt) zal het overvoerd worden en de Nederlandsche muziek is
zoo goed als zeker geslachtofferd voor een prachtig bedoelde maar onbezonnen
onderneming.
De rij werd geopend met een Röntgen-avond. Röntgen is voor de muziek wat Jan
ten Brink en Prof. te Winkel voor de Nederlandsche litteratuur is. Onze nationale
muziek-critiek verhoudt zich tegenover Julius Röntgen gelijk ongeveer in het jaar
1885 onze litteraire critiek zich verhield tegenover Ten Kate, den koning der cantate,
en de rest der verouderde letterkunde. Onze muziek-critiek schaamt zich geen moment
om op deze wijze haar tijd een halve eeuw ten achter te zijn. Forsche en rake
terechtzettingen, als prof. Te Winkel onderging van Willem Kloos, zijn in het
geval-Röntgen van onze muziek-critiek absoluut ondenkbaar en zoo zulk een
terechtstelling plaats vond in de Nieuwe Gids b.v., dan zou geen enkel blad haar
durven overnemen. Toch speelt Röntgen, als directeur van het Conservatorium en
als componist, dezelfde ongewenschte rol als de ex-hoogleeraar Te Winkel. Toch
zult gij zien, dat morgen zijn vakkennis, zijn kundigheid geprezen wordt als ware
muziek gelijk te stellen met timmeren of metselen.
Zijn cello-sonate van 1917, zijne Bredero-liederen, fragmenten uit de pianostukken
‘Buiten’, zijn klavierkwartet van Augustus 1919 kwamen gisteren tegenover de
welwillende hoorders. Ik heb den nasmaak van eene zangoefening der lagere school.
Onbeschroomde pathetiek en kinderachtige genoegelijkheid wisselden elkaar af of
gingen samen. Niemand weet waarom, ook Röntgen niet. Het is onbeschrijflijk, wat
deze auteur heeft durven maken aan rethorisch-preekerigs van den intiemsten Bredero
in ‘Scheiden, bitter scheiden...... gij gaat mijn jeugd bereiden een overdroeven dood.’
Marix Loevensohn, Ferd. Helmann, Betsy Schrik en Hendrik van Oort brachten
deze werken op het geïmproviseerde podium der benedenzaal van het Sted. Museum.
Röntgen zelf begeleidde. Hij werd wederom dikwijls wild en stampte dan zware
trom-donders op den houten vloer. Dit was hinderlijker dan de verre trams, maar bij
Röntgens muziek raakt men niet gauw van de wijs.

De Nederlandsche Cyclus (Stedelijk Museum) [Cornelis Dopper en
vele anderen]
Het voordeel van een tentoonstelling is, dat een schilderij niet meer tijd kost dan men
zelf wil. Bevalt ze niet, dan gaat men er langs. Een ander voordeel van exposities is,
dat men een groot aantal kunstwerken te gelijk in zijn geestelijk bezit kan krijgen.
Op de nu durende tentoonstelling van ‘De Onafhankelijken’ 332 voor 30 (dertig)
centen. De schilders weten zelf niet, hoe schappelijk dat is.
Maar met de muziek gaat 't anders. Men wordt geacht te blijven zoolang 't stuk
niet uit is, ook wanneer het hindert als een slechte sigaar. Muziek is ook veel duurder
dan iedere andere kunst. Gij kunt u daar geen 332 werken koopen voor dertig centen,
zelfs niet in den pathéfoon. De cyclus der Onafhankelijken kost twaalf-gulden-vijftig
in abonnement, plus elf zomeravonden, plus veel welwillendheid, plus veel goed
humeur.
Ik weet niet, wie zich aan dezen cyclus het meest gaan compromitteeren, de musici
of de schilders. De musici, omdat ze zich zooveel moeite geven voor de schilders,
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de schilders omdat ze zich zooveel moeite geven voor de musici. Want - lees de
critieken - de vereeniging en de schilderijen der Onafhankelijken zijn de moeite niet
waard. En de muziek - lees geen critieken - is de moeite niet waard.
In het midden van het met teekeningen geillustreerde programma troonde Cornelis
Dopper als een stevige groote totem. Men kan zien, dat hij zich houdt voor taboe.
Hij heeft wederom vijf liederen gecomponeerd. Het ‘Kleinood’ van Adama van
Scheltema over dien genoegelijken schilder, die den hemel blauw verfde en drie
druppels liet vallen, zette Dopper over in ernstige en zalvende gemeenplaatsen voor
viool, cello en zangstem. Het is geschikt voor huisorgel. De bovenjuffrouw uit ‘Eva
Bonheur’ kan het met twee vingers spelen. ‘De Stal’ van Adama van Scheltema staat
voor piano. Ik schrok van het ouelijk hinkebeenend accompagnement. Hij kon er
niet van afkomen. Het keert in ieder couplet terug, afgewisseld door een choraal, dat
ook het Wien Neerlands Bloed had kunnen zijn. ‘Oud Liedeke’ van Jules Schürmann
en twee Duitsche verzen stonden voor strijk-kwartet, harp en piano. Waarom dat
kwartet en waarom die harp? Geen dezer vijf instrumenten is aangebracht in zijn
karakter. Ze dienen tot niets dan ons de treurigste banaliteiten met de banaalste
treurigheden te dekken. Treurig, treurig! En eene leerlinge van Cornelis Dopper, de
zestienjarige mej. Elisabeth van de Velde, geïntroduceerd als adept van den
Zuiderzee-componist heeft heel zijne onbeduidendheid, zijn gemakzucht, heel zijn
gemoedsleegte afgekeken en in een minimum van tijd onder de knie gekregen. Wat
zou ik in de gansche muziek nog moeten waardeeren als ik over haar ‘Gewijde Klok’
(Gezelle) ook slechts één goed woord schreef?
Dat werd geflankeerd door het ‘Pastoraal-kwintet Blankeweer’ van C.D. Oberstadt,
dat ik me met ironie herinnerde uit Arnhem. Het is zeer welwillende, goedmoedige,
zg. enthousiaste, oppervlakkige, handige muziek, verwaterd van de eerste noot tot
de laatste. Maar beter dan Oberstadt's ‘Improvisation espagnole’ voor piano smakelooze, virtuose klinkklank zonder den schijn van een ideetje. En dat werd
afgesloten met Wouter Zürchers' eerste viool-sonate. Ik durf na zoo'n avond niets
meer talentvol noemen, wanneer er niet eene zeer intrinsieke waarde uit opschreeuwt.
Eén twintigste van deze viool-sonate is misschien goed, te midden van negentien
twintigste lapwerk, bij-de-hande, gemakkelijke lyriek, bombast en reminiscenties.
Dat noemt men het bevorderen van Nederlandsche kunst. Het publiek hapt niet
toe en zal tóch overvoerd raken: door de critieken. Ik sta overigens verbaasd over de
slecht gevulde zaal. De Onafhankelijken tellen 332 leden. Kunnen die niet een beetje
meehelpen? Zij laten hunne onderneming onwelvoegelijk in den steek.
De componisten aan de piano waren van de uitvoerders de grootste desillusie. Zij
spelen niet als componisten; zij spelen met een ergerlijker vakmatigheid dan de
vaklui.
De eenige verrassing was het optreden van mevr. Suze Luger. Eene magnifieke
alt met een prachtige scholing. Zij lijkt mij aangewezen voor de alt-partijen der oude,
monumentale oratoria.

De Nederlandsche Cyclus (Stedelijk Museum) [Daniël Ruyneman,
Henriëtte Bosmans, Henriette van Lennep en Wouter Zürcher]
Wanneer de noten eenmaal geschreven zijn, valt het zwaar ze te verloochenen. Daniël
Ruyneman mag tegenwoordig bij de uiterste linkerzijde hooren, zijne tweede
viool-sonate, die niet zóóver staat van den tijd, toen hij lieve liederen schreef met de
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toevoegsels ‘Van Danny aan Diny’, deze viool-sonate, die ook lief is en bevattelijk
en absoluut niet modern of linksch (alleen linksch van handigheid) laat hij leven en
denkelijk koestert hij ze nog in zijn hart. Want het is aangenaam en gemakkelijk te
gelijk om te componeeren in den trant van dat werk. Wat wilt ge! Theorieën verbinden
tot niets, zou men zeggen. Men draagt ze als kleeren, min of meer behoorlijk. En
Arthur Pétronis, directeur-fondateur van het universalistisch, uiterst-linksch orgaan
‘La Revue du Feu’ speelt de sonate gelijk hij de klassieken óók speelt. Modern?
Neen. - Maar met een Italiaansch-Hongaarsch, aantrekkelijk alluretje. Een beetje
slordig, evenals trouwens mej. Henriëtte Bosmans aan den vleugel.
Het ‘Klaaglied van een Slaaf’ is in Ruyneman's leven een overgangswerk. Het
klonk in dit milieu van benauwenis als een opluchting en gaarne had ik het twee keer
gehoord. Toch heeft het geen specifiek-muzikale karakteristieken of intonaties uit
een bijzondere, persoonlijke sfeer. Doch Ruyneman's spel aan de piano was boeiend.
Hij maakt een curieus tremolo-vibrato en verkrijgt eigenaardige, merkwaardige
banjo-effecten.
De cello-sonate van mej. Henriëtte Bosmans, uitgevoerd door Marix Loevensohn
en de componiste, moet gerekend worden tot de zeer academische manier. Het is
nabloei van Brahms. Als mej. Henriëtte Bosmans in het vierde deel van Jean
Christophe nalas wat daar gezegd wordt over de valsche gevoeligheid der Duitschers
en dat ter harte nam, zou haar werk er redding bij kunnen vinden.
De liederen van mej. Henriette van Lennep en van Wouter Zürcher op teksten van
Rainer Maria Rilke, J.H. Leopold, Miek Janssen en Jules Schürman behoorden en
gros en en detail tot de zeer gebruikelijke tekstverknoeiïngen zonder eenig individueel
talent of inzicht. Mevr. Zegers de Beyl en Faniella Lohoff putten zich verdienstelijk
uit aan een ondankbare taak.
Een Museum is niet alleen een gebouw, waar de helft der schilderijen niet verdient
te hangen en waar de andere helft slecht hangt, het is ook een gebouw, dat niet
geventileerd kan worden en waar alles slecht klinkt. Wanneer er noodgedwongen
een raam openging, moest er juist een auto-hoorn langs grauwen.

Het Universalisme
Wat is het Universalisme?
Een aanzienlijke quantiteit van het meest verfijnde Amsterdamsch intellect heeft
zich gisteravond, modern gekleed, opgehouden in een der bóven-zalen van Americain,
alwaar een groen saaien gordijntje hing, van waarachter dit nieuwste gedefinieerd
zou worden. Ter opluistering heeft Dine Ruyneman eenige liederen van Manuel,
Satie en Daniël Ruyneman gezongen, heeft Florrie Bierman Debussy, Moussorgsky,
Japansch en Beethoven gedanst, waarbij alleen de laatste dans hare natuurlijke gratie
en speelschheid tot uiting bracht en heeft Louis Saalborn zijn krachten gegeven aan
eenige Duitsche gedichten. Maar ten slotte heeft een publiek dat uit het meest verfijnde
Amsterdamsch intellect bestaat en zich in Américain vereenigd had, Saalhorn reeds
eerder gezien en gehoord, wat ook van Beethoven, Florrie Bierman en Daniël
Ruyneman kan gezegd worden.
Universalistischer was klaarblijkelijk dan ook de heer Petronio, uitvinder der
beweging. Deze verscheen en sprak. Begenadigden op de allereerste rij meenen
gehoord te hebben, dat hij Fransch sprak en dat er dus gèèn sprake is van een nieuwe
taal. Ook vermoedens omtrent dadaïsme, simultaneïsme, vortexisme, etc. werden
van deze zijde gedurende de toespraak tegengesproken. Nadat er zeven trams in de
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richting Marnixstraat en acht in de richting Weteringschans waren voorbijgegaan,
boog de heer Petronio en kon men met eenige welwillendheid tot de definitie komen.
Het Universalisme is een zacht geraas.
De toespraak van den heer C. de Dood, na de pauze, was het tijdperk van den
avond dat ons gedurende eenigen tijd het naaste bij eenig begrip heeft gebracht. Hij
noemde de beweging revolutionnair en, waarschijnlijk, kortstondig. Hij kan het
weten.
Het Universalisme is dus een kortstondig revolutionnair geraas.
De heer Nol Prager voerde eenige muziek op die zich bij deze definitie aansloot.
Waarna een heer in de zaal zich tot het Universalisme bekeerd gevoelde en zich
volgens de definitie gedroeg. Nadat men van officieele zijde de overtuiging had
gekregen, dat hij niet op het programma stond, werd hij verwijderd. Een profeet is
in eigen land niet geëerd.
Hierna heerschten er merkbare twijfelingen in de zaal. De avond sloot met een
Universalistischen dialoog, gespeeld door den auteur C. de Dood en Louis Saalborn.
Er gebeurden vreemde dingen in, maar de zaal was vrij goed geventileerd.
Wat is het Universalisme?

Budapester Strijkkwartet [Debussy, Von Dohnanyi en Haydn]
Zij zijn muzikanten van goed ras en van een goede school. En laat de Raden regeeren
in Budapest of laat de Raden hangen aan een Budapester galg, de muziek verandert
er niet om. Het klonk alsof 't muziek-seizoen reeds twee maanden aan den gang was,
zóó overwogen-gaaf, enthousiast-beheerscht speelden de vier.
Men moest er slechts aan wennen. Want muziek breekt de diepste afgronden der
ziel open en wij hebben zes weken lang in den hemel gestaard zonder ééne romantieke
bij-bedoeling. Van welke muziek trouwens is een sensatie en een apocalyps te
verwachten, nu ‘in 's Blaue hinein’ doodgewone, alledaagsche werkelijkheid is
geworden, die iedereen kan beleven door het dood-gewone, alledaagsche middel van
een plaatskaartje? De Amerikaansche music-halls beweren: eene zangeres of danseres
en het publiek onder tien zware zoeklichten; begeleiding van trommen, bekkens,
jankende sirenen, claxons en stoomfluiten. Misschien hebben zij gelijk. Wie weet.
De Egyptenaren hebben het zwaarste gewicht in den grond gezet. De moderne
Europeeërs zetten het zwaarste gewicht in de lucht. Dat is knapper dan de
Egyptenaren, knapper dan de constructeurs van Gothische spitsbogen of Romaansche
koepels. En nóg duizelen wij niet, wat we zoo gaarne willen. Waartoe dienen al deze
dingen, èn de muziek, anders dan om zooveel mogelijk van God te zien en te duizelen?
De Budapesters, jonge kunstenaars, die ernstig werken en die nauwkeurigheid der
vertolking opvoeren tot de hoogste finesse, brachten met het kwartet van Debussy
prachtige fragmenten van technische reproductie en soms ook mooie oogenblikken
van passie. Het pizzicato scherzo, in een ongebreideld tempo voorgedragen, klonk
als muziek van zigeuners. Het andante, met de ver weg-zwevende accoorden en de
zoete expressies, had zeldzame zachtheden van klank en melodie. Maar tóch zongen
zij niet het binnenste uit van Debussy, want de eigenaardige, deinende perioden-bouw
der nieuwe Franschen scheen dezen Hongaren slechts langs den omweg der hersenen
toegankelijk te zijn. Men voelde hen streven naar de schoonheid, doch men onderging
haar slechts bij tusschenpoozen.
Het best gaven zij zich in het tweede kwartet van Ernst von Dohnanyi. Dit is mooie,
gemakkelijk bereikbare muziek van een nobel mensch, wiens natuur slechts gedreven
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behoefde te worden door een sterker wil en een sterker verlangen om tot de kracht
der meesters te stijgen. Maar dan zou hij misschien niet zoo volmaakt vertolkt zijn,
want de uitvoering wordt lichter, wanneer men niet te worstelen heeft met de psyche.
Mag men de Budapesters rekenen tot de eerste-rangs-kwartetten? In technisch
opzicht zeker. Hun Haydn (No. 40) - nog mooier en gemakkelijker bereikbaar dan
Dohnanyi - was een model-reproductie, die niet verfijnder en subtieler gedacht kon
worden. Het ensemble van Emil Hauser, Alfred Indig, Stephan Ipolyi en Harry Son
bezit eene gemeenschappelijkheid en een evenwicht, welke, naast de schitterende
klank-qualiteit, het geheim schijnt te zijn der Slavische kwartetten. Om te oordeelen
over de kunstenaars, zou men eerst willen hooren bij een temperatuur, die geschikter
is voor snaar-instrumenten en minder van de aandacht vergt, zou men ze ook willen
hooren in Beethoven, Mozart en nóg eens Debussy. Het succes scheen ondertusschen
een tweede concert reeds te voorspellen.

De Nederlandsche Cyclus (Stedelijk Museum) [Hans Franco Mendes,
Ludwig Felix Brandts Bys en Hendrik Andriessen]
Drie universalisten konden 't niet uithouden en gingen heen. De rest werd rumoerig,
smoesde, bleef zitten en applaudisseerde. Ja, het duurde lang, en 't was onbescheiden
van Hans Franco Mendes om de heele serie te spelen zijner twaalf ‘symphonische
preludes’. Het is een groot bezwaar dat Chopin en andere componisten veel van deze
muziek beter en vroeger schreven. Maar het is nog bezwaarlijker den menschen
twaalf stukken voor te zetten die zoo duidelijk op elkaar lijken. Ieder probeert ze te
tellen, ieder vertelt zich en ieder wordt kriegel.
Die universalisten en de rest moeten echter niet denken, dat de muziek ongewoon
erg was. Wat Ludwig Felix Brandts Buys deed met zijne flauwe gedichtjes was veel
erger. De muziek zit den Brandts Buysen in het bloed, maar ook de reactie. Over
honderd of twee honderd jaar komt er misschien wel eens 'n merkwaardige Brandts
Buys, gelijk in de familie Bach, doch tot dus verre hebben zij nog niets met eene al
of niet Nederlandsche toonkunst te maken.
En wat Anton Sistermans deed met de muziek van dezen Brandts Buys en met
zijne flauwe gedichtjes (Soera Rana, Dantzenberg, Marie Boddaert!!), wat hij deed
met ‘Es war ein alter König’ en ‘Recueillement’ van Diepenbrock, dat was het ergste.
Anton Sistermans zingt met melodramatische overdrijvingen en sleepende ophalen
als een bas, die op een feest stukjes voordraagt. Het is een goede stem, doch aan zijne
manier van zingen zijn wij hier ontgroeid.
Hoewel Phons Dusch en Hooymeyer waren aangekondigd, werd het overige
programma in beslag genomen door Hendrik Andriessen: een klavier-trio, een sonatine
voor cello en vijf liederen.
Het klavier-trio ging voorbij zonder dat men 't merkte. De harmoniek heeft geen
karakter; het rythme krijgt nergens gestalte, nergens leven; de melodie schraagt
gedeeltelijk op voorbeelden van achttiende-eeuwers en is gedeeltelijk beïnvloed door
de school van Franck; de factuur is handig, maar oninteressant in het detail en vooral
leeg in de piano-partij; de vorm is gerekt, nergens geconcentreerd genoeg en telt
verschillende gevaarlijke hiaten. Het is een ‘talentvol’ stuk, dat men zal opbergen
bij het milliard andere talentvolle stukken.
De cello-sonatine lijdt aan 'n monotoon en weinig expansief geconstrueerd
hoofdthema, dat monotoon en druilerig wordt verwerkt. De kleur is vaal-grijs zonder
zich samen te pakken tot intensiteit in de rouw-stemming, welke Andriessen scheen
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te beoogen. Een talentvol stuk, dat slechts vijf minuten duurt. Het werd even goed
gespeeld door Loevensohn, als het trio, waar Betsy Schrik de viool speelde. De
componist aan den vleugel stelde te leur. Ik hoorde weer geen teederheid voor de
toetsen, geen fantasie, geen verliefdheid voor het klavier, dat zóóveel zich eischt,
aleer 't er wat terug geeft.
De liederen impressioneerden en zij hebben dit te danken aan mej. Mia Peltenburg.
Ik zou den aard der liederen niet kunnen bepalen, omdat zij geen eigen aard hebben
in melodisch, rythmisch, harmonisch en creatief opzicht. Maar Mia Peltenburg voerde
ze ter overwinning met eene innerlijke warmte, eene natuurlijke overtuiging en
overreding, eene nergens twijfelende zekerheid en geloof in die muziek, eene zacht
geëxalteerde stem. Zij is niet ‘af’, zij zal nog moeten studeeren, maar zij bezit het
geheim van 't levende en bezielde zingen, dat te midden van de verstarring en de
dorheid der honderden keel- en vinger-oefenaars zeldzaam weldadig kan aandoen.
Hendrik Andriessen werd wel totaal gered door zijne vertolkster. Want wat ontbrak
aan zijn trio en sonatine: persoonlijkheid, vitaliteit en plastiek, ontbrak hier ook. Men
werd bovendien gehinderd door talrijke vergrijpen tegen de prosodie, zoowel in de
Fransche als in de Latijnsche teksten. Hij kan het vers omhullen met een muzikaal
fluïdum, doch dit fluïdum condenseeren tot muziek, die van hem is en van niemand
anders, dat vermocht hij nergens. Hij werkt waarschijnlijk te haastig.

Ilona Kabos [Een toccate van Bach-Busoni, Les Adieux van
Beethoven, werken van Debussy en Liszt]
Zij kon een tien jaar jongere zuster zijn van Vera Schapira. Zij heeft forsche,
kloek-gespierde geweld-armen van dezelfde soort en inhoud als Schapira, armen,
die de piano kunnen doen donderen en onweeren als een vol orgel. Zij heeft ook
diezelfde harde, rake vingers, rap als kleine toover-mechanieken. Zij heeft dezelfde
ostentatieve, onbeschroomde techniek. Zij staat voor niets.
Maar Ilona Kabos is jonger en milder dan Schapira. Zij weet haast geen weg met
hare reusachtige, vitale energie. Zij schuimt over van puur physieke levenslust. Als
er in Pallieter, behalve de tien andere muziek-instrumenten, die daar bespeeld worden,
eene piano voorkwam, zou zij de Pallieteraire pianiste zijn. Want zij slaat dikwijls
door en slaat er dus dikwijl naast. Maar dan blijkt zij over een nog zelf-bewuster
sans-gêne te beschikken dan d'Albert en Röntgen, die ook weten van er naast slaan,
en zoo deert het niemand, behalve den componist. Haar virtuositeit en haar sans gêne
zijn beide even wonderbaarlijk. Men proeft overal een sterk en groot ras, een land
met lucht-spiegelende toekomst-horizonten, een volk met evenveel brutaliteit als
fierheid, met evenveel streberei als schoonheidszin. Het is vreemd, dat er in een natie
zoo onvervaard, zoo onbuigbaar en quasi-onoverwinnelijk gespeeld kan worden, na
honderd-duizenden dooden, na de nederlaag en na de vernietiging.
Toch - en dit voel ik als zeker - zou Chopin Ilona Kabos niet aangenomen hebben
onder zijne leerlingen. Hij zou gezegd hebben: lees eerst de romantici, schrijf ze over
en leer ze van buiten vóór ge mijne muziek speelt. Hij zou gezegd hebben: het largo
van mijne sonate in b-klein moet klinken als nachtegalen, die tegen elkaar óp-zingen
om een vrouwtje voor den zomer. Daar moet aan de piano eene Vox humana
ontstijgen. Dat moet den langoureuzen, extatischen en warm-verliefden ondertoon
hebben, gelijk een ‘Nacht’ van De Musset. Gij, Ilona Kabos, speelt dit nog veel te
veel van uit een zelf-genoegzame, tevreden mechaniek.
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Het is zoo. Er ontbreekt Ilona Kabos niets dan eene innerlijke cultuur, welke haar
onmiddellijk contact geeft met het diepste en eenvoudigste wezen der meesters. Al
wat zij speelt, eene Toccata van Bach-Busoni, - met eene onovertreffelijk ingezette
fuga, - les Adieux van Beethoven, Hommage à Rameau en L'Isle joyeuse van Debussy
- met verblindend-gele fortissimo's, - de Faust-wals-paraphrase van Liszt - met
onbedwingbare rythmen - alles wat Ilona Kabos speelt heeft buitengewoon fameuse
hoedanigheden. Maar alles kan en moet een paar graden hooger en aesthetischer
geïntoneerd worden, zonder dat 't iets van zijn kracht en werking op het publiek
behoeft te verliezen.
Het zal slechts van Ilona Kabos afhangen, of men na twintig, dertig jaar nóg over
haar schrijft, en zooveel bloemen reikt als gisteren.

De Nederlandsche Cyclus (Stedelijk Museum) [G.H.G. von Brucken
Fock en Willem Pijper]
De viool-sonate van G.H.G. von Brucken Fock duurde nog geen dertig maten, toen
men ze reeds mocht beschouwen als een verloren en overbodig werk. Na het aardig
gevonden en charmante hoofd-thema na twee of drie gevoelige, eenvoudige,
ouderwetsche cantilenes komen er niets meer dan stokpaardjes. Het zijn de in
hoofdstukken of paragraphen opgezette stokpaardjes van ieder leerboek en ze doen
alsof ze prettig gestemd zijn en een mooi gangetje gaan. Ze hinderen niet met hun
air van opgewektheid en hunne nagebootste grimassen. Ze zijn lief en goedig, omdat
de heer Von Brucken Fock lief en goedig is. Waren zij het brein van Röntgen Senior
gepasseerd dan zouden ze pedant, geleerd, pathetisch en hartsvurig gedaan hebben.
Nu acteerden ze naief, simpel, dikwijls glimlach-wekkend, soms geriskeerd vervelend.
Persoonlijkheid, die van een andere soort is dan de dagelijksche goede of bedenkelijke
eigenschappen van den manager kan op stokpaardjes niet overgebracht worden. Hun
gebrek is dat ze geen geheimen bezitten en dat iedereen er mee kan omgaan. Wat is
Von Brucken Fock verschillend en zich ongelijk! Wat heeft hij weinig zelf-critiek!
Hij moest, als Anton Brucker, een intellectueelen en strengen curator nemen om op
zijn werk toe te zien. Dan zou deze viool-sonate van 1907 in de lâ gebleven zijn.
Maar onze componisten hebben altijd onverwachte kronkels in hunne mentaliteit
en men durft nooit zeggen, dat men hen begrijpt. Want wat noodzaakte Willem Pijper
om de uitvoering zijner vier liederen toe te vertrouwen aan mej. Sienna Masthoff,
die niet zingen kan, het Fransch afschuwelijk uitspreekt en de teksten niet begrijpt?
Als hij er op gesteld was geweest om zijne Fêtes Galantes radicaal verknoeid te zien,
had hij geen geschikter vertolkster kunnen vinden. Het is niet prettig 't dilettantisme
zoo geprotegeerd te zien door een man van 't vak. Het was echter juist gezien om de
Romance sans paroles van Verlaine (‘C'est le chien de Jean-de-Nivelle’) op 't laatste
moment van het programma te nemen. Heel 't vocale gedeelte had geschrapt moeten
worden.
Dat er weder zulke zware schaduwen vielen over dezen vijfden avond van den
Ned. Cyclus is jammer, omdat de serie eene hoopvolle wending scheen te nemen
met Pijper's twee sonates voor viool en voor violoncel. Beide werken werden
geschreven in 1919. Zij zijn niet evenwichtig, - de cello-sonate is beter dan de
viool-sonate - zij zijn niet voldragen en niet volgroeid, maar zij zijn minstens
interessant voor de helft. Men mist er misschien niets dan den almachtigen innerlijken
drang en stuwkracht, want het materiaal van den componist, zelfs het zwakke, is
overal bruikbaar. En het psychische geweld, de geladenheid en de ontladingsdrift
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geeft steeds den doorslag. Groote meesters schenen er een behoefte aan te hebben
om een ruim deel van hun leven te werken met minderwaardig of bedenkelijk
materiaal. Doch zij gaven dit materiaal eene ziel en zenuwen, zij legden
voortplantingsmogelijkheden in de trillingen welke zij wekten, zij schiepen 't materiaal
om met eene energie en gezondheid, die alle bedenkingen effaceert. Bij Pijper's
wankele elementen blijven de bedenkingen immer onopgeheven. Het is niet de
quaestie welk soort van idee men heeft. Het is de quaestie met welke soort van kracht
en van welken gunstigen gezichtshoek men het idee uitzendt.
Op dit gebied heeft Pijper, die in technisch opzicht alles kan, nog alles te leeren.
Een componist moet nooit sollen en nooit experimenteeren met zijn hoorder. Hij
moet hem precies geven, wat hij belooft; liever méér, doch nooit minder. Pijper ziet
dat niet in. Hij heeft spannende aanloopen, forsche opzetten, maar zij verzanden
telkens en raken nergens over het gevaarlijke, moeilijke en gewichtige doode punt.
Ik hoorde sinds langen tijd geen muziek zoo verrassend, boeiend en indrukwekkend
als het begin der nocturne zijner violoncel-sonate, met die nieuwe en origineele
cello-partij van spring-stok gecombineerd met ongearticuleerde glissando's. Dat is
de meest-expressieve instrumentatie van wègvlagend nachtgeluid, die ik ken. Maar
later, bij den fortissimo, hoorde ik eene cello-melodie, nooit zoo roekeloos
gebanaliseerd door eene plichtmatige, gefabriceerde piano-begeleiding. Dergelijke
desillusies brengen zijne twee sonates voortdurend. Hoe dikwijls verloopt een actief
geënsceneerd fragment in geklungel van een paar dissonanten boven een nietsnuttig
figuurtje! Hoe dikwijls blijven wij teleurgesteld zitten te midden van een uitstekend
in beweging gezet tempo!
Pijper heeft zich dit jaar met heel zijn werkkracht op de kamermuziek geworpen
en het lukte hem kranig. Het resultaat en het succes loonden de moeite. Hendrik
Rijnbergen was een partner in de viool-sonate, dien men ook bij Brucken Fock slechts
matig kon waardeeren. Marix Loevensohn daarentegen vertolkte de cello-sonate gaaf
en met overtuiging. Maar wanneer Pijper wenscht, dat zijn werk langer duurt dan
enkele seizoenen, zal hij zich onmiddellijk moeten zetten aan ingrijpende retouches.
Deze echter zullen óók de moeite loonen.

Judith Bokor [Cellowerken van Valentini en Haydn]
Als het de warmte niet is dan is het de vocht, welke snaren doet detoneeren. Het is
nooit de speler. Wanneer er noten mislukken bij tientallen, dan zijn 't de haren van
den stok, of de hars, of de oorlogskwaliteit der snaren, of 't instrument, - of de warmte
en de vocht. Het is nooit de speler. Wanneer het passage-werk, de
virtuositeits-afdeeling van elk stuk, aldoor derailleert, wanneer de cadens knarst,
wanneer de slotnoten - de andere merkt men niet - nergens stemmen met de piano,
dan is 't het zaallicht, of 't publiek, dat de muziek afwerend aankijkt, of de ongewone
stoel. Het is nooit de speler. Het is alleen de speler, wanneer alles goed gaat; dan telt
zelfs de componist niet.
Na aftrek van den pijnlijk en opzienbarend detoneerenden cello (laten wij gelooven,
dat hij humeurig was), na aftrek van de niet-aansprekende en de verongelukte noten,
het altijd knoeierige passage-werk, rest er de charmante, jonge celliste Judith Bokor.
Waar de muziek gemakkelijk is klinkt haar toon mooi en gevoelig (het moest er nog
bijkomen, dat dit niet zoo was); zij verstaat de kunst om de noten lichtelijk vervoerd
na te staren in de ruimte van het zaaltje; zij heeft de techniek van de eerste en de
laatste noot, d.w.z., wat er tusschen de eerste en de laatste gebeurt komt zoo nauw
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niet. De hoorders en de schenkers van bloemen vinden dat niet alleen genoeg, ze
vinden dat veel. Want er zijn weinig goede cellisten en men zegt, dat de cello verliefd
klinkt.
Ik hoorde van Judith Bokor eene sonate van Valentini, welke tienmaal accurater,
geestiger, levendiger en zangeriger gespeeld had moeten worden. Ik hoorde ook nog
Haydn's bekend concert. Van de begeleiding, die op de piano overgedragen zoo
kinderachtig en armzalig aandoet, maakte Louis Schnitzler zich af met een slordig
Jantje-van-Leiden. Hij doet 't, maar ik geloof niet, dat 't mag.

De Nederlandsche cyclus (Stedelijk Museum) [Zagwijn, Dresden,
Ingenhoven en Diepenbrock door het Concertgebouw-Sextet]
Het duurde langer dan de andere keeren voor men gewend was aan de ongelukkige
acoustiek van het Stedelijk Museum. Dat lag aan de hobo, fluit, hoorn, fagot, clarinet
en piano, die zelfs bij ideale ruimte-verhoudingen en bij ideale componisten onwillig
zijn om samen te vloeien. Het is eigenlijk heel onredelijk, dat wij in de met
zonderlinge kolommen toegeruste benedenzaal zitten, terwijl de
Concertgebouw-rotonde leeg staat. Wat hebben de ‘Onafhankelijken’ tegen het
Concertgebouw-zaaltje? De wandversiering? Zouden zij daarvan meer last hebben
dan sommige musici van hunne schilderijen? Zou een dikbuikig, lachend
renaissance-engeltje hinderlijker zijn voor hunne schilders-oogen dan een altijd
vertroebeld geluid onaangenaam is voor onze muzikanten-ooren?
Misschien is het geld een bezwaar geweest. Maar dan had 't den voorzitter van het
‘Eere-comité’, dat voor deze concerten is ingericht, den heer Willem Mengelberg,
slechts één woord gekost om de kunst-beschermers der Van Baerlestraat hunne deuren
te doen openen Er blijkt echter niets zoo goedkoop als zitting te nemen in een
‘eere-comité’. Van de elf leden, waaruit dit comité bestaat, is tot dusverre alleen
Julius Röntgen verschenen om zijn eigen composities te hooren en die van een zijner
kennissen. De rest bleef weg en interesseert zich voor de Nederlandsche kunst rustig
uit de verte. Gelijk de meeste der Nederlandsche componisten trouwens. Niets
interesseert hun minder dan een Nederlandsch componist en op een paar na hebben
ze elkaar allen in de gaten. Toch verbazen zij zich over de onverschilligheid van het
publiek.
Ik geloof, dat de twee eerste deelen van Zagwijn's Suite opgeofferd moesten worden
aan die onregelmatige acoustiek. Maar toen de ooren geregeld waren, steeg er vanuit
het Sextet eene weldadige en hartroerende warmte op. Zagwijn's werk, dat dateert
van 1913, heeft vooral waarde door zijn conscientieuzen bouw, de overzichtelijkheid
en de zeer vlotte expressie der thema's, maar in de Idylle voelde men ook den mensch
en zijne verlangens even duidelijk uitgesproken als hij het doen zou in een woord
en in een glimlach. Deze muziek is ouderwetsch van gevoeligheid, doch zij is oprecht
en waarachtig, zelfs in het half-persoonlijke.
Voor Sem Dresden's ‘kleine Suite’ moet men eerbied hebben zonder reserve. Al
wat hier gespeeld wordt, is niet steeds tot zuivere muziek gekristalliseerde klank;
men zou willen dat zulke impressionistische en expressionistische effecten bereikt
werden op een méér psychische, méér melodische basis. Maar deze diffuse, opgeloste
muziek, deze kunst van klank-spiegelingen, van zoeklichtende geluiden boeit met
hare onophoudelijke geheimzinnigheden, met hare altijd-durende verrassingen en
met de mooie, subtiel belijnde continuïteit in de verrassingen. Dit is rijk, fantastisch,
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origineel werk, zèker van zijn doel en zèker van zijn middelen en waarom zet Dresden
dit stuk niet voor orchest? Hij zou de atmosfeer nog vaster in de hand hebben.
Jan Ingenhoven's ‘Kwintet in één deel’ viel tegen. Ingenhoven gaat zijne eigen
baan en hier in Holland gaat men eene andere. Hij leek me geheel ontworteld en ik
kende hem nauwlijks terug. Want hij schreef knap en gemakkelijk, maar het klonk
als de doorvoering van een thema, dat nergens geëxposeerd was, en dat, wanneer hij
't geëxposeerd had, nauwlijks 't hooren waard zou geweest zijn. Het loopt hoe langer
hoe vaardiger, lichter en darteler, vooral in de tweede helft, het is aardig notenspel,
men komt echter nergens achter de bedoeling, de uitdrukking, de muziek, van de wel
vroolijke maar nuttelooze tierelantijnen.
Bij Diepenbrock's ‘Geistliches Lied’ en ‘Come Raggio di Sol’ (gezongen door
mevrouw Kubbinga-Burg) stond men onmiddellijk van ziel tot ziel. En vooral aan
de compositie op Novalis' verzen ontrees een weemoed en eene bovenaardsch-innige
schoonheid, welke in onze gansche nationale muziek (met of zonder cyclus)
magistraal, persoonlijk en voor altijd geschreven staat.
Het was dezen winter de eerste keer, dat Evert Cornelis op het podium kwam - en
met zulke louter artistieke resultaten. Het quintet van den hoboïst Blanchard, den
fluitist Klasen, den clarinettist Swager, den hoornist Tak, den fagottist de Groen en
den contrabassist Van Deursen, dat van al de uitgevoerde werken zelf de aanleiding
en de rechtstreeksche oorzaak was (zoo moet het ook) gaf ze met al de kunst en de
meesterschap, welke die werken eischen. In dit opzicht werd vooral de kleine Suite
van Dresden een schitterende prestatie.

De Nederlandsche Cyclus (Stedelijk Museum) [Jan Willem
Kersbergen, Von Brucken Fock, Hans Franco Mendes en Phons
Dusch]
Men kon van den heer Jan Willem Kersbergen, over wien in het programma
geschreven staat, dat hij in 1875 een einddiploma haalde, geen bijzonder jonge,
frissche, origineele muziek verwachten. Ik geloof ook wel, dat zijne cello-sonate
ontstond in anno domini 1919.
Credo - - quia absurdum. Het is misschien wel de merkwaardigste curiositeit van
den heelen onafhankelijken cyclus, dat de heer Jan Willem Kersbergen deze sonate
componeerde in 1919 en niet in 1818. Hij moet wel een excessief goedaardig, simpel
mensch zijn om deze muziek van een trapje hooger en een trapje lager, loopjes naar
boven en loopjes naar beneden, gefigueerde en ongefigureerde nootjes en nog verderen
rompslomp om een schraal ideetje te dateeren met het jaartal 1919 en zijne onnoozele
bezigheid in zulk een zelfbewust en onfeilbaar verband te brengen met de geboorte
van Christus. Dit is de vermetelste uitdaging aan den Tand des Tijds, waarvan op
dezen rampzaligen cyclus werd blijk gegeven.
Het praatje ging, dat de heer G.H.G. von Brucken Fock de kunst om mystieke
overwegingen had afgezworen, doch hij schijnt alleen de goede kunst afgezworen
te hebben. Gelijk de heer Jan Willem Kersbergen zoo maakt de heer G.H.G. von
Brucken Fock muziek-confectie naar enkele onbepaald ouderwetsche modes en hij
doet het niet slechter, niet beter, niet middelmatiger, niet hulpbehoevender. Doch hij
waarmerkt zijne alt-sonate (die overigens niets met het karakter eener alt-viool heeft
uitstaande) als opus vijf. Wat klinkt ze vriendelijk, kinderachtig, praatvarig en
onbeduidend!
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Het ging crescendo. De heer Hans Franco Mendes heeft muziek geschreven op
verzen van Frederik van Eeden, die eens de dalende zon gevraagd heeft te wachten;
muziek op wat hij (Franco Mendes) doen zou als hij een klein woudvogeltje was,
muziek op Cupidootje, speelgenootje, liefdegodje wat bedotje, en nog een ander
aardigheidje van Adama van Scheltema en de groote hond en de kleine kat van
Verwey. Ik heb nooit zulk een hoeveelheid banaliteit (met wat kruisen en mollen)
zonder een sprankje geest, en nooit zooveel sentimentaliteit en onpersoonlijkheid
met zooveel durf gelanceerd gezien door een jongen componist aan de piano.
Maar de heer Phons Dusch heeft mij verbijsterd. De anderen agiteerden zich met
hun zotte panache in het costume en het idioom hunner vaders en grootvaders, hij,
Phons Dusch, geboren in 1895, die zijne twééde cello-sonate óók al dateerde van
1919, klungelt, wroet en wurmt in de taal van dezen tijd. Hij heeft geen gedachte,
geen vorm, geen fantasie, geen techniek, geen karakter, geen persoonlijkheid, hij
heeft alleen een zekere gewetenloosheid tegenover de geschreven noten en tegenover
het jaartal. De oude generatie schaamde zich niet veel en zoo de ouden zongen zoo
piepen de jongen. Maar dat muziek-fröbeln zonder toezicht moest verboden zijn in
deze eeuw van het kind.
Betsy Schrik speelde handig en smaakvol de altviool. Betsy Schmidt zong
zoetsappig-slecht de liederen. Marix Loevensohn introduceerde de cello-sonates. Hij
moet zuiniger omspringen met zijne flageoletten en glissando-pizzicato's. Het slot
van Dusch' sonate klonk alsof de muziek werd uitgebraakt en dat was natuurlijk de
bedoeling niet.
Dit concert was het ergste van de zeven en ik vrees, dat het nòg erger wordt. De
heer Loevensohn bewijst de Nederlandsche muziek een nog niet te taxeeren dienst.

Nationale Opera: Tristan en Isolde (Stadsschouwburg)
Het was de openingsvoorstelling der Nationale Opera. Men begon om zeven uur met
een krans aan den lessenaar van Albert van Raalte, en een verwelkomend applausje,
men eindigde halftwaalf in de haastig aangesleepte bloemen voor ieder, met alle van
hun dood herrezen medewerkers op 't tooneel, met een grif huldigend enthousiasme.
Het leek geen bezwaar, dat iedereen sterft in Tristan, om de nieuwe naamlooze
vennootschap in te halen met een voortreffelijke en goed-bedoelde geestdrift. Het
paste alleen een beetje slecht bij zooveel lijken en na zooveel onverstaanbaar genoten
metaphysica.
Van Korlaar's Nationale Opera schijnt van plan te zijn de Nederlandsche Opera
van Koopman geleidelijk te continueeren. Uit de verzameling bezwaren, welke ik
had tegen den vorigen directeur, die nu den aardbol rondreist, keeren dus verschillende
terug ten laste van den nieuwen leider, die een voorloopige vaste stee vond als hoofd
van een onveranderd gebleven troep.
In de eerste plaats de vertaling.
Te 's-Gravenhage, het domicilie der naamlooze vennootschap, woont,
Regentesselaan 176, Nederland's gelauwerde dichter Willem Kloos. Hij vertaalde
den heelen Ring des Nibelungen en toen deze tien jaar geleden in pracht-uitgave van
Holkema en Warendorf verscheen, heb ik mij de moeite gegeven om den tekst van
Kloos te confronteeren met de muziek van Wagner. Op een klein gedeelte na, dat
gemakkelijk te wijzigen ware geweest, bleek Kloos' overzetting bruikbaar. Want
Kloos, met zijn betrouwbaar instinct voor klank en accent van het vers, met zijne
snel en zeker reageerende intuïtie voor de muziek der woorden, had bijna zijne heele
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vertaling zonder het te willen toepasselijk gemaakt voor de noten. Waarom heeft
men den Tristan und Isolde niet ter bewerking gegeven aan Willem Kloos? Welke
rechten op het Duitsch of op het Nederlandsch heeft de heer Alexander Poolman om
het totale libretto te verknoeien tot een gedrochtelijk, onverstaanbaar en voortdurend
germaniseerend koeterwaalsch? Ik heb geen lust den heer Poolman of de Opera
belachelijk te maken met het citeeren van een en ander uit al den hachelijken nonsens,
waarmee dit tekstboek werd opgehoopt. Het kwaad is gebeurd en voor jaren zitten
we weer met een deeltje charivaria op muziek van Wagner. Bij elke reprise zal men
zich kunnen amuseeren.
In de tweede plaats de regie.
Henri Engelen is een man met idealen, maar zijn idealen zijn ouderwetsch en 't
zijn altijd de idealen van een ander. Er zit veel humor in een opera-décor, in een
opera-groepeering en er was geen stukje coulisse, er was geen stand, geen gebaar,
geen intonatie, welke bij tien vorige gelegenheden al geen aanleiding gaf tot den
kostbaren opera-humor. Daar waren de lijntrekkende matrozen. Daar was Isolde, die
(op de maat) naar Tristan wuifde alsof zij muggen joeg. Daar was Kurwenal, die met
den dood-zieken Tristan sjouwde, alsof hij hem wilde mollen. Daar was de bekende
rotspartij derde bedrijf van zichtbare zandzakjes. Daar was het onvermijdelijk gevecht
en het kasteel, dat met wallen en tinnen waggelde als de muren van Jericho. Daar
was de zieke Tristan met koren-geel haar, grasgroen jak, wijnroode overdeken, op
het bronskleurig divan-kleed met een lila-hoofdeinde. Daar waren tientallen andere
coloristische zotheden. Daar waren honderden dramaturgische zotheden. Allemaal
bekend en allemaal gecopieerd. Is het niet treurig te moeten gewaar worden, dat 't
geen cent méér zou kosten, wanneer 't goed en smaakvol gedaan was? - De directeur
Van Korlaar zal enkele mijnen moeten leggen om een flinken bres te breken in die
routine.
Ten derde de acoustische verhoudingen
Van den ganschen Tristan heb ik geen bladzijde verstaan en al is dit nooit een
bezwaar ten opzichte van den afdoende om hals gebrachten tekst, men legt zich niet
gaarne willig neer bij de noodelooze redeloosheid van vervloekingen en
verzuchtingen, welke ons worden toegebrult en ons tòch onbegrijpelijk blijven. De
Stadsschouwburg heeft niet de sublieme acoustiek van een oud-Grieksch amphitheater,
waar de zacht weg-huiverende trillingen eener enkele lier doordrongen tot de verste
rangen. Maar de onevenredigheid tusschen zangers en orchest, tusschen de
instrumentale groepen onderling, behoeft niet zoo extravagant te zijn, als hier
onophoudelijk voorkomt. Hoe dikwijls vroeg ik reeds om de bestiaal brieschende
tuba en de opdringerige bazuinen onder het afdak te zetten? Neen. Men schijnt het
den zangers liever driedubbel zwaar te maken. Men schijnt liever al wat woord en
stem is verzwolgen te zien in de loeiende instrumentale massa's.
Laat ik mij beperken tot deze drie zeer essentieele bedenkingen. Want voor de rest
was deze Tristan in het kader der Ned. Opera een goede en zeer dragelijke
voorstelling.
Het orchest, geheel al-fresco behandeld, klonk 't best en 't overtuigendst in de
fortissimo-gedeelten, waar het détail niet meer gecontroleerd kon worden. Het gevolg
werd een overmatige expansiviteit in de gepassioneerde gedeelten, een zekere droogte
en kleurloosheid bij de momenten van stilte en verinniging. Het was echter treffend
met welk eene handigheid, eene mooie drift, een gespannenheid en een absoluut
veilige virtuositeit Albert van Raalte het geheel in zijn hand had.
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Liesbeth Poolman-Meissner was vooral een vocale Isolde en onvergelijkelijk van
stem. Men wilde, dat zij ook zoo volledig bevredigde als actrice. Jules Moes (Tristan)
scheen ongedisponeerd en zijne intonaties waren in de gewichtigste oogenblikken
het bedenkelijkst. Als acteur wensch ik hem in hoofdzaak revanche voor het derde
bedrijf. De Kurwenal van Anton Dirks was van top tot teen gechargeerd, waarvoor
ik meen Henry Engelen verantwoordelijk te mogen stellen. De Brangäne van mevr.
Zegers de Beijl kon evenmin voldoen. Het eerste bedrijf lang wist zij geen raad met
zich zelf; al wat zij deed - intonaties en gebaren - was cliché of onnatuur. De koning
Marke van Kubbinga slaagde, bij al de onmogelijke langdradigheid der rol, niet
kwaad. Van Tulder en Jan Lubbers deden hun best in de kleine partijen van herder,
jongen zeeman en Melot. Het koor zong zijne kleinigheden betreurenswaardig. De
‘lustige Weise’ werd (met een juist effect) op een trompet geblazen in plaats van op
den altijd onhoorbaren Engelschen Hoorn.
En het stuk? Het stuk is soms grandioos aangrijpend, doch over 't algemeen
onbeschrijflijk vervelend. Het is vooral een stuk in de lengte. Toen aan Claude
Debussy bij een interview gevraagd werd, waaraan hij bezig was antwoordde hij:
‘Ik werk aan een Tristan. Dat onderwerp is nog niet behandeld.’ Debussy zei méér
dan een paradox, hij zei de waarheid. Wie den Tristan kent van Bédier (vertaald in
de Wereld-bibliotheek), weet hoe Richard Wagner faalde, toen hij uit dit poëem van
liefde en dood een particulier en individualistisch geschiedenisje distilleerde. Al
schreef hij zijn Tristan met zijn dikwijls aanwezig genie en met de gouden pen, welke
hij van Mathilde Wesendonck ten geschenke had, het onderwerp zelf verdient eene
nieuwe en betere behandeling. Had Debussy het maar gedaan!

Kathleen Parlow
Mozart stierf jong, behoeftig en overwerkt. Hij werd van den arme begraven. Het
regende toen men hem naar het kerkhof bracht. De twee huurlingen, die achter zijn
lijk liepen, vonden, dat zij te nat werden en gingen een glas drinken achter de trieste
ruitjes. Mozart werd zonder getuigen in den grond gestopt en niemand weet, waar
hij ligt. En meer dan een eeuw lang verdient men geld aan Mozart: de uitgever, die
zijn werken drukt; de winkelier, die ze verkoopt; de violist die levenslang hetzelfde
concert speelt; de zangeres, die rondreist met hare parade-aria; de dirigent met zijne
parade-ouverture en parade-symphonie; het wonderkind, dat binnen de twee maanden
een recette maakt van vijftig duizend gulden, - het sommetje, dat Mozart van de
tering zou gered hebben. En er zijn veel Mozarts in de kunstgeschiedenis. Zaterdag
4 October kunnen wij mediteeren over de wijze, waarop wij twee honderd vijftig
jaar geleden Rembrandt lieten heengaan in de eeuwigheid.
Ik zou willen weten of er ooit eene betere toekomst zal aanbreken voor die fonteinen
van alle goeds. Ik zou Maxim Gorki willen vragen, die zorgt voor de kunst der
bolsjewisten, hoe hij zich de plaats van den kunstenaar voorstelt in zijne
toekomst-maatschappij. Want het is geen prettig gevoel om bijgedragen te hebben
in eene recette van vijftig duizend gulden binnen de twee maanden.
Zij zijn er altijd geweest de virtuozen en nog lang zullen ze tieren, maar ik zal
nooit van hen kunnen houden. Ik kan hun bestaan niet verantwoorden tegenover den
componist; ik schaam me voor hen tegenover den schilder, den letterkundige, den
architect, den dichter, den beeldhouwer, en de andere arbeidzame delvers van
schoonheid. Het is misschien wel treurig niet van de virtuozen te kunnen houden,
want zij doen hun best, en hun gelaatsmasker verbergt ook niet steeds tevredenheid
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en geluk. Maar als zij dragelijk zijn, is het alleen omdat zij niets ondragelijks deden
ten opzichte van hunne kunst.
Zij zijn altijd onberispelijk en altijd vlekkeloos. Er zal geen noot verongelukken
en hoogstens twee keer zal de stok even beven op de snaar. Doch hun medeleven
met de muziek gaat nooit verder dan een verzadigd welbehagen en aan de weeke
behaaglijkheid wijden zij minstens de helft van een programma. Zij veranderen ook
nooit en meenen daarom te kunnen denken, dat er nooit iets verandert. Zij blijven
optreden met eene Locatelli-sonate, een concert van Ernst, een serie lievigheidjes en
een barcarolle als toegift.
Zoo was Kathleen Parlow; niet anders dan tien jaar, vijf jaar geleden. En zij verbaast
zich misschien, dat de zaal niet uitverkocht was, dat het succes plichtmatig bleef in
de hartelijkheid, hoewel haar techniek geenszins achteruitging.

Trio Noordewier, de Haan, Verhey [Werken van Porpora, Cherubini,
Schubert, Cornelius, Franck, Diepenbrock en Debussy]
Het trio heeft voor zijn jaarlijkschen twintig-steden-tocht nieuwe dingen gezocht en
gevonden. Verhey speelde eene orgel-fantasie uit een vroege periode van César
Franck, melodieus en vloeiend werk. Mevr. Noordewier en De Haan ontdekten een
magnifiek duet van Porpora (Rigate lacrimis), een warmen, zangerigen Lauda Sion
van Cherubini en goede arrangementen van een paar Fransche en Iersche
volksliederen. Dit werd afgewisseld met een Peter Cornelius, het Geistliches Lied
van Diepenbrock, een Schubert, een Debussy.
Het beperkte orgel, de witte verstorvenheid der Nieuwe Waalsche Kerk op de
Keizersgracht, het pieuse temperament van Mevr. Noordewier en de na-mijmerende,
melancholisch schaduwende alt van Mevr. De Haan (gaver en schooner dan men
haar sinds lang hoorde), dat alles droeg er toe bij om de muziek te brengen in de
eigenaardige teruggetrokkenheid van den godsdienst, die muziek zoo wonderlijk
sterk en roerend kan maken, die haar zoo gauw verheft boven zich zelf en beter doet
klinken dan zij is. Men kon stil en ongestoord verzinken in droomen.

Urlus
Men vierde het vijf en twintigjarig feest van Jac. Urlus. Waarom dat juist dit jaar en
dezen dag gebeurde was niet gezegd en niemand wist het waarschijnlijk. Maar men
had hem geaccepteerd als attractie en misschien wel als Deus ex machina (het is géén
toespeling op Smulders' machine-fabrieken te Utrecht, waar Urlus in zijn jeugd
werkte en waar men nog zijn aambeeld bewaart!) om het seizoen in naam van dezen
werktuigelijken god blijde gestemd te openen. Het wilde echter niet vlotten met de
blijde stemming, ondanks de opgepropte, in alle hoeken overvolle zaal, ondanks eene
menigte van heugelijke kransen en bloemen, ondanks de populaire nummers van het
repertoire. He vlotte ook niet bij de particuliere huldiging in den foyer, na afloop van
het concert. Iedereen scheen te denken, dat hij het morgen wel in de krant zou lezen
en zoo was er behalve Urlus, zijn oude patroon Smulders en burgemeester Tellegen,
bijna niemand dan de betrokken beroemde mannen Mengelberg, Freyer, Van Rees,
Dopper, Schmuller, Boissevain, G.H. de Marez Oyens, Dr. Curt Rudolf Mengelberg
en enkele andere zaligen van den Parnassus der Van Baerlestraat.
Een schilderij van Bobeldijk, den jubilaris voorstellende en de glorie van
Noordwijk, stond te midden der bloemen klaar om te worden aangeboden. Dit ging
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niet zonder eene toespraak en de toespraak ging niet zonder indiscreties. Zoo vertelde
de heer H.J. de Marez Oyens, dat het geld om den schilder te bekostigen niet maar
zonder moeite was bijeengebracht en dat de heer Samuel Bottenheim ‘door iedereen
na te loopen en aan zijn jas te trekken’ (waarbij Mengelberg en iedereen lachte in de
beteekenis van: ‘ja-ja, zoo is-ie, zoo doet-ie, hangt altijd aan je jas’) zich bij de
inzameling bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Dat was weer echt in den stijl der
N.V. Het Concertgebouw, dat was weer een staaltje van de goede kunstbeschermerij.
Mengelberg, voorzitter van het comité, die al lang de middelpuntzoekende kracht
voorstelde, sprak ook, geestig en charmant, zooals hij altijd is. Hij begon met te
zeggen, dat hij niet wat hij noemde 100% was, (dat waren we vanavond geen van
allen), hij herdacht de eerste schreden van Urlus, en sloot met een ‘hoog’ op den
wijd-beroemden tenor. Men riep driemaal ‘hoog’. Dit was geen germanisme, maar
een grapje op de hooge c. - Dat wist echter niemand. En Urlus antwoordde. - Hij zei,
dat hij alles bereikt had wat een tenor bereiken kon (behalve een plaatsje in de laatste
editie van Riemann's Lexicon, docht me), hij had bereikt zonder schipperen, en hij
dankte Mengelberg, die hem van af 't begin had bijgestaan met de autoriteit van zijn
persoon en zijne kennis. Toen werd het toestel gereed gemaakt en wie wilde kon
zich laten fotografeeren, in den kring der zaligen van onzen Parnassus.
Zou ik Urlus op dezen dag verwijten, dat hij wel reeds grootvader is (volgens het
programma-boekje), maar nog niet geheel weet wat een ernstig kunstenaar voegt,
zelfs als hij jubileert? Want is het geen transpositie, welke op een heiligschennis
lijkt, om Beethoven's Florestan-aria, die speelt in het donker kerker-hol en een desolaat
hart vertolkt, voor te dragen in rok en witte das? Het was in elk geval te véél gevergd
van zijn uitbeeldingsvermogen en van zijn suggestieve macht. De finale vergde zelfs
te veel van zijn stem. Zal ik hem op dezen dag verwijten, dat hij weer de
Grals-erzählung gerukt had uit het lichaam van Lohengrin, gelijk de eerste de beste
tenor doet op een mannekoor-feestavond? Moet men hèm nog leeren, dat deze
Grals-erzählung en het Preislied der Meistersinger en de Florestan-aria meer dan
negen-tiende verliezen van hare wijding en hare betoovering, als men ze zoo buiten
het drama tot bravour-stuk maakt ter wille van een persoonlijk succes? Neen. Hij is
vastgeroest in de misbruiken van het podium, dat muziek en schoonheid te dikwijls
vijandig is. Maar Urlus moet niet denken, dat hij als kunstenaar alles bereikte wat
hij bereiken kon, zoolang hij niet geleerd heeft den uitvoerder ondergeschikt te achten
aan het uitgevoerde kunstwerk.
Behalve het jubilé was er ook nog muziek bij dit concert. Ik wil daar in het
avondblad op terugkomen.

De uitbreiding [Alexander Scriabine, Le Poème de l'extase]
Het orchest waaierde nog breder uit tot aan de helling van het podium-amphitheater
dan bij vroegere apotheosen van muziek, de feesten van moderne of klassieke kunst.
De eerste en tweede violen zijn elk gebracht op 18, de alten op 10, de celli op 10, de
contrabassen op 8 spelers. Het strijkkwartet, dat vroeger 50 instrumenten telde, telt
er nu 94, het geheele orkest is uitgedijd tot ongeveer honderd man.
Laten wij een paar vergelijkingen maken, alvorens te concludeeren tot de
redelijkheid of onredelijkheid dezer uitbreiding.
Het orchest van Monteverdi's Orfeo (1609 gedrukt in Venetië) bestond uit: 2
Gravicembali (clavecimbels); 2 contrabassi da viola; 10 ‘viole da brazzo’; 1 Arpa
doppia; 2 violini piccoli à la francese; 2 Chitarroni (groote luiten); 2 Organi di legno
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(portatief-orgel); 3 bassi di gamba; 1 Regale (portatief-orgel) 4 tromboni (bazuinen;
2 Cornetti; 1 kleine fluit; 1 clarino (1e trompet); 3 Trombe a sordine (trompetten met
dempers); dit orchest van 36 man zat achter het tooneel.
Het Dresdensch model-orchest der achttiende eeuw, bestond onder Hasse
(1699-1783; de grootmeester van zijn tijd, maar absoluut vergeten) uit 8 eerste violen,
7 tweede violen; 4 alten; 3 celli, 3 contrabassen; 5 h o b o s ; 5 f a g o t t e n ; 2 fluiten;
2 jacht-hoorns, trompetten en pauken.
Over het Beethoven-orchest bestaat een citaat van Beethoven zelf:
‘Ich habe keine Lärm-muzik geschrieben. Ich verlange für meine
Instrumental-Werke nur ein Orchester von ungefähr 60 guten Musikers, indem ich
überzeugt bin, dasz nur diese Zahl die schnell Wechselnden Schattierungen im Vortrag
richtig geben kann.’
Voor het orchest der Groote Opera te Parijs (waar dikwijls 6 of 8 harpen
functionneeren) vond Berlioz noodig 15 eerste, 14 tweede violen; 10 alten; 12
violoncellen; 8 contrabassen. Het ideale orchest, dat Berlioz zich dacht, zou bestaan
uit 21 eerste, 20 tweede violen; 18 alten; 15 violoncellen; 10 contrabassen; 4 harpen,
met hout, koper en slagwerk in de gebruikelijke bezetting van heden. Een koor, dat
tot zulk een denkbaar schoonst ensemble in de juiste verhouding zou zijn
geëvenredigd, moest 46 sopranen, 40 tenoren, 40 bassen tellen. (Het Toonkunstkoor,
samenwerkend met 't zooveel matiger geproportionneerde. Concertgebouw-orchest,
telt ruim 500 zangers!)
Mahler specificeerde nooit het aantal der benoodigde strijk-instrumenten; hij
vergenoegde zich met de aanduiding: ‘alle Streichinstrumente stark (of sehr stark)
besetzt’.
De moderne Franschen schrijven simpel vóór: ‘quintette á cordes’.
Richard Strauss vraagt in zijn ‘Heldenleben’ en ‘Sinfonia domestica’ 16 eerste,
16 tweede violen; 12 alten; 12 (10) celli; 8 contrabassen. Excessen als in het Festilides
Praeludium, waar hij 20 eerste, 20 tweede violen eischt, 24 alten, 20 violoncellen,
12 contrabassen, heeft hij slechts bij buitengewone gelegenheden bedreven.
Voor de muziek der zeventiende en achttiende eeuw is dus geen enkel modern
orchest geschikt; voor Beethoven en de andere klassieken is het bijna tweemaal te
groot; voor de modernen heeft het Concertgebouw-ensemble op de alten en de celli
na nagenoeg de juiste formatie gekregen; in de violen bezit het zelfs een surplus, dat
door twee der modernste standaard-werken niet wordt gerechtvaardigd.
Wij zagen Mengelberg in Beethoven de fagotten dikwijls opvoeren tot 4, omdat
zij in het strijkkwartet, dat vroeger 50 instrumenten bevatte, spoorloos verzonken.
Hij zal ze nu moeten vermenigvuldigen tot 6.
Wij zagen Mengelberg in Beethoven de hoorns dikwijls opvoeren tot 4, soms (in
de Eroïca) tot 5 of 6, omdat zij door de opgedreven massiviteit der 50 strijkers altijd
gevangen bleven op het tweede plan. Hij zal er nu 8 of 10 moeten nemen.
Er wordt de laatste twintig jaren over geen enkel technisch onderdeel der muziek
met zooveel animo en stelligheid gebazeld als over de instrumentatie. Het is gelukkig,
dat Beethoven's goede faam in zake instrumenteeringskunst onaantastbaar is. Als
men bedenkt, dat de fagotten en de hoorns gedurende de laatste halve eeuw in
dimensie, middellijn en geluidvolumen ongeveer verdubbeld zijn, behoeft men niet
te vragen of door de versterkte aanwending dezer nieuwe speeltuigen het
oorspronkelijk klank-beeld van Beethoven ook gewijzigd en verwrongen wordt.
Ieder, die zich objectief en zakelijk plaatst tegenover sommige moderne
Beethoven-uitvoeringen, kan deze muziek wegens de zwaar-opgelegde
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midden-partijen, niet anders dan slecht geïnstrumenteerd achten. Dit komt echter ten
laste aan de fabrikanten, die voor een vergroofden smaak grovere instrumenten
bouwen, ten laste van de dirigenten, die oude partituren niet ongemoeid kunnen laten.
Ik vraag me echter af, waarom Mengelberg, die Bach b.v. nog nooit naar de letter,
nooit naar den geest van het achttiende-eeuwsch orchest-en-koor heeft uitgevoerd,
die in Beethoven wijzigt naar believen, zooveel letterlijk respect en precisiteit najaagt
voor twee of drie moderne auteurs, wier onsterfelijkheid nog niet verzekerd is en die
onder de regelmatig terugkeerende repertoire-meesters de kleinste minderheid
vertegenwoordigen?
En waarom handelt hij in het najagen dier precisiteit zoo onverklaarbaar
inconsequent en willekeurig? Als hij er tegen opziet wegens artistieke overwegingen
om de ‘Symphonia domestica’ b.v. te geven met een onvoltallig bezet strijkkwintet,
waarom zijn die overwegingen dan niet dringend genoeg om de ‘Symphonia
domestica’ op te doen vertolken met de 4 saxophones, waarbij voorgeschreven staat,
‘nur im äussersten Notfalle ad libitum’? Men zag die Saxophones nooit aanwezig
en er valt niet aan te twijfelen, dat het al of niet optreden van vier instrumenten met
zulke geprononceerde eigenschappen, een partituur-beeld kunnen beïnvloeden.
Sterker dan 10 violen meer of minder.
De vraag echter of de twee à drie moderne meesters een zoo kostbaar strijkkwintet
waard zijn, kan niet onpersoonlijk en wetenschappelijk genoeg gesteld worden om
haar veilig te beantwoorden. Onder de nieuwste richtingen is er een teekenender
drang naar kleine dan naar groote orchesten. En wat het klank-karakter der jongste
auteurs betreft geloof ik, dat de periode van oververzadiging, massaliteit en physiek
effect definitief achter den rug ligt. De quaestie krijgt haar ernstigsten kant wanneer
men zou moeten concludeeren, dat de orchest-uitbreiding zich beweegt in een
vicieuzen cirkel. Twee trompetten (en de rest in verhouding) vroegen twintig violen,
drie trompetten vroegen er dertig, vier blijken er 36 te vragen. Maar zullen deze 36
violen niet schreeuwen om 5 trompetten en 5 trompetten weer om 46 violen? Het
heeft er allen schijn van. Deze redelooze strijd om de macht kan slechts door den
dirigent betoond worden, omdat hij door den dirigent veroorzaakt wordt.
Men mag het onderwijl voor zeker houden, dat de twee of drie moderne meesters
op eene practischer en goedkoopere wijze geholpen hadden kunnen worden. Wat
toelaatbaar is voor de Caecilia-concerten mag toelaatbaar gerekend worden voor het
Concertgebouw: het engageeren van versterking, zoo dikwijls dit noodig is. De
homogeniteit van het corps heeft onder zulke toevallige versterkingen nooit
noemenswaardig geleden. Eén supplementaire trompet bedierf dikwijls meer in den
gewenden nobelen klank van het orchest, dan twintig supplementaire violen. Mij
dunkt, dat een dergelijke regeling ook gewenschter zou geweest zijn voor de veel
besproken finantieele draagkracht van de N.V. Men zou in ieder geval meer in
overeenstemming gehandeld hebben met de bedoelingen van den raad, die de groote
subsidie toekende, door de uitbreiding uit te stellen en het bestaande orchest te
ontheffen van de levenszorgen, welke onder de tijdsomstandigheden drukkender zijn
geworden dan ooit. Geen enkele ‘artistieke reden’ kan opwegen tegen deze eerste
noodzakelijkheid.
***
Mengelberg had op zijn eerste programma ‘Le Poème de l'extase’ van Alexander
Scriabine als noviteit. De opzet en de ontwikkeling der motievische gegevens stuwen
naar den triomf en de gigantische proclamatie eener melodie, welke genoteerd staat
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als ‘Thema der Selbstbehauptung’. De kwetsbare en doodelijke plek van dit
symphonisch gedicht is de leegte, de onpersoonlijkheid, de dorheid van dit voor de
overwinning bestemde symbool. Wat het te kort kreeg aan psychischen inhoud kon
het met materieel geweld niet aanvullen. Een goed symbool werkt trouwens liever
met het weinige dan met het vele.
Scriabine's zwak is ook in dit stuk zijn thematisch schema. Hij had prachtige
bedoelingen, projecteerde ze handig tot matelooze concepties, doch vond zijn
levenlang nooit één thema, dat niet alleen de fraaie bedoelingen maar ook hare
identiteit met het binnenste hart en de natuur van den kunstenaar uitdrukt.
Wat zal er van alle nieuwigheden ooit duren en altijd nieuw blijven, tenzij het hart
of de ziel eener muziek, die beiden ondefinieerbaar zijn, die beiden echter onmiddellijk
herkend worden?
Over Scriabine's harmoniek en instrumentatie zijn wij 't reeds lang eens en 't
essentieelste kon hij niet schenken. In zijn uiterlijke en innerlijke verschijning doet
dit Poème de l'extase trouwens sterk aan als een Vóórstudie tot den lateren ‘Prométhée,
poème du feu’. Het is slechts minder cyclopisch van effect en dus minder geslaagd.
De Prometheus is in 1912 eenmaal gespeeld en toen opgeborgen. Zou ‘le poème de
l'extase’ in dezelfde la terecht komen? Dat ware jammer van de moeite, gebruikt
voor deze schitterende en geraffineerde uitvoering. De Prometheus, (geen
meesterwerk, maar onvergetelijk om zijn aardebevend fortissimo-hoogtepunt) en het
Poème de l'extase op één programma zouden aanleiding kunnen geven tot een klaar
en noodig doorzicht in Scriabine's kunst.

[Muziek is weten, muziek is geloof - Mahlers Zesde door Mengelberg]
Het is altijd merkwaardig bij de goede en indrukwekkende concerten, hoe wij daar
in het Gebouw, teruggetrokken van den grijzen of van den stralenden dag, afgesloten
van de buitenwereld gedurende uren, die eene hemelsche eeuwigheid kunnen zijn,
hoe wij daar met twee duizend hoorders eene afzonderlijke gemeenschap vormen,
die orfische mysteriën viert of de Waken houdt van den nieuwen tijd, en hoe we
vreemd worden van de menschen. De muziek is oud, ouder dan wij denken in onze
schoolsche wijsheid. Zij was reeds oud, toen Plato den Demiurgos het heelal liet
construeeren naar dezelfde arithmetische verhoudingen volgens welke de toonladder
was samengevoegd, en de muziek moet toen wel tooverachtig, geweest zijn om zulk
eene gigantische phantasie aannemelijk te maken. Dat is vijf-en-twintig eeuwen
geleden. Wat toen speculatieve philosophie was, werd in vijf-en-twintig-honderd
jaren werkelijkheid. Eerst zijn de tonen gevonden en vastgesteld in hunne onderlinge
proporties. Toen zijn ze vereenigd, één voor één, en meer en meer. Daarmee gingen
eeuwen heen. Toen werden zij vrij en konden wentelen naar hunne eigen wetten,
hunne eigen rythmen. Nu vormen zij den éénigen kosmos naast den kosmos. En de
muziek, welke volgens den antieken wijsgeer de eerst-geboorne is, geen zingende
stemmen noch instrumenten behoeft, omdat zij eeuwig is en ontsproot aan den
absoluten geest van den wereldschepper, wiens gedachten in de eindeloosheid der
tijden, vóór het bestaan van aarden en hemelen onafgebroken, eeuwig werkzaam
waren en bouwden in getallen, deze muziek, welke men gedurende al die eeuwen
zoo souverein en goddelijk droomde is wereldschepper-zelf geworden. Zij is de
eenige, die almacht bezit. Zij is de eenige, die de levenswaarden doet ervaren in kern
en wezen. Géén andere kunst, geen overreding, geen dialectiek opent het leven zoo
in al zijn afgronden, in al zijn werkelijkheden. Muziek is weten, muziek is geloof.
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Muziek is het eenige, betrouwbare, openbarende geloof. Muziek is de altijd definitieve
zekerheid. Nooit ervaren wij vreugde of smart, liefde of lijden, duidelijker, dieper,
dringender, wezenlijker dan wanneer muziek spreekt over vreugde of smart, liefde
of lijden. Nooit graven wij dieper in de aarde, in de ziel of in het verschiet dat Hemel
heet, of in God, die altijd het toekomende is, dan wanneer muziek ons deze geheimen
opheft en binnenvoert.
Ik ken slechts twee gedichten, die van deze dingen het wezen raken. Zij zijn van
Adwaita (Dèr Mouw). Het eene is die visionaire, matelooze verbeelding van het
Tetrachord, Isis' viersnarige, kosmische harp. Het andere komt voor in Adwaita's
grandiozen cyclus ‘Trots’. Ik heb 't vermoeden, dat hij het schreef onder suggestie
van Mengelberg, en als Mengelberg zijn beste ziel geeft wordt hij in dat sonnet juist
en bewonderenswaardig uitgebeeld. Het vers heeft recht op vereering van al wie
muziek bemint:
‘Mijn armen voel 'k, als was 'k een dirigent,
Die met zweepend gebaar tot hijgend draven
En stormgang voortjaagt zijn steig'rende oktaven,
Dat 't op en af, naar top, naar afgrond rent;
Hij staat, een heros uit de mythê: hij ment
Zijn monsters van geluid, en uit de graven
In menschenziel ploegt hij, wat, nu begraven,
Wilde oertijd kende en nog de sage kent;
Hij, wit 't gezicht, trillend de mond, en wazen
Voor de oogen, hitst tot waanzin van ekstazen
'T vioolgegil en 't bonken van metaal:
Zoo is 't, als dirigeer 'k de dithyramben,
O Aarde, van uw donder en mijn jamben,
Mijn ééne dubb'le-orkest van storm en taal.’

Mengelberg, die Donderdag beneden de 100% was, steeg op de Mahler-uitvoering
van gisteren ver boven pari. Hij dirigeerde om de overwinning van Mahlers Zesde
symphonie. Mahlers Zesde heet ‘de Tragische’ en is in de agnostische, vertwijfelde
triptiek, welke de eerste vier symphonieën voortzette, de zwaarste, de verbitterdste,
de meest lichtlooze en de langste. Het ging niet alleen om een technisch volmaakte
reproductie. Het ging er om of de dirigent dit werk van hopeloosheid en strijd kon
omvademen, kon spannen van de eerste noot tot de laatste, of hij het kon electriseeren
tot het slotaccoord.
Ik zou het sonnet van Adwaita niet geciteerd hebben, als Mengelberg niet in zulken
stijl gedirigeerd had. Het klonk vlekkeloos en onvergelijkelijk in alle onderdeelen.
Het was ook verbazingwekkend gesubtiliseerd in de nuances. En de koebellen, de
bezem, waarmee de groote trom geslagen wordt, de houten kist, die twee slagen van
‘het Noodlot’ te vertolken heeft, brachten menschwaardig en psychisch geluid voort
- wat moeilijk is. De symphonie was klaar en overzichtelijk geëxposeerd in haar
plan, in haar verwikkelingen - wat nog moeilijker gaat. Doch zij droeg ons. Zij was
in al haar lyrische en epische smachtingen, in haar wisselingen van elegie en strijdlied
fluïdum van ziel geworden, dat ons en alles omving. Deze continuïteit van
betoovering, deze onophoudelijke demonische uitstraling is een van de grootste
verrassingen, welke ik ooit van het orchest, van Mengelberg en van Mahler
ondervonden heb. Men kan banaliteiten opnoemen naast diviene ontboezemingen,
vele melodische en coloristische vondsten naast breedsprakigheden en vermoeienissen,
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men kan echter niet loochenen dat het onbeschrijflijk boeiend en weldadig was, dat
het meesterlijk geleid en gespeeld is van binnen uit, vanuit het altijd veroverende
hart.
***
Die symphonie van zeven kwartieren was misschien voldoende geweest voor eenen
middag. Na die orgieën van klank, die ‘monsters van geluid’ moesten de teedere,
intieme en zooveel minder wilsbezeten ‘Kindertotenlieder’ wel afvallen. Jos. Groenen,
die zeker een der prachtigste bassen bezit, beheerschte ze trouwens niet in hun
poëtische beteekenis, in hun pantheïstische wijdheid. Dat hij Messchaert nergens
kon doen vergeten en dat zijne dictie niet precies genoeg was afgeteekend om zich
vooral in het eerste register te handhaven tegenover het orchest, dat hem te dikwijls
bedolf, waren zijne weinige maar nadeelige tekorten. Toch ontlaadde het enthousiasme
zich pas na de Kindertotenlieder.

De Nederlandsche Cyclus (Stedelijk Museum) [Rosy Wertheim,
Wouter Zürcher en Phons Dusch]
Wij kenden deze muziek, zooals we, nu, na acht concerten de rimpels kennen van
de zoldering der museum-zaal, zooals wij den in 't koper-groen geöxydeerden
Langen-Jan kennen, die daar ergens onbedriegelijk geschilderd hangt, zooals wij den
goeden hond kennen, die met zijn eenen poot in 't water reeds meer dan vier weken
een goede eend achterna zit.
Ik weet niet meer wat irriteerender werkt, zooveel ongedeesemde schilderijen of
zooveel ongedeesemde muziek.
Het is niet om onprettige dingen te zeggen over de Sonatine voor piano van mejuffr.
Rosy Wertheim, dat dit klaaglied weerklinkt. Er zijn dames geweest, die het Angelus
van Millet borduurden op een divan-kussen, uit loutere bewondering en zij moet
voor de vervloeide paarlemoeren ritselingen der Sonatine van Maurice Ravel een
soortgelijke adoratie gekoesterd hebben. Ja gekoesterd. Het is geen agressief stukje,
het is kort, het is fragmentarisch en uitnoodigend-tot-beter als een hors-d'oeuvre, het
hindert niet, het is zoo rozeving'rig onschuldig.
Maar er kwam niets beters, en nog eens, nog eens liep het concert van kwaad tot
erger. Men heeft Wouter Zürcher bij dezen cyclus de kans gegeven om zich een
aardige reputatie te maken als componist en hij gebruikte die kans om ons in 't hoofd
te stampen, dat wij alle hoop wel kunnen laten varen. Hij staat nog in 't allereerste
stadium, in de fase der beginnelingen, die denken, dat zij met een snoertje dissonanten
een futloos, onbeduidend, ongeventileerd muziekje modern en interessant maken.
Ik geloof geen oogenblik, dat hij van deze fundamenteele vergissing is terug te
brengen. Zijne Sonate voor piano bevat gemeenplaatsen in zulk een ontstellende
hoeveelheid, dat een waarlijk begaafd auteur daar zelf in de eerste plaats wee van
zou worden. Als de heer Wouter Zürcher niet weet, welke banaliteiten hij ons durft
in te pompen (études van Czerny, heusch, staan hooger), dan mag men zijn
muziek-begrip niet houden voor reëel genoeg om nog verder met hem te praten over
serieuse muzikale dingen.
De heer Phons Dusch is niet wakkerder op dit terrein. En bij hem komt er nog bij,
dat zijn pedaal-gebruik niet deugt als hij op de piano speelt.
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Wanneer mej. Esther Booleman met haar Mei-fragment van Gorter zuiniger had
willen zijn, zou zij den avond dragelijk hebben gemaakt. Zij heeft een zacht,
eenvoudig stemmetje, waarmee zij declameert in den stijl van ‘Het Tooneel, dir. W.
Royaards’, maar zij is te monotoon en te weinig genuanceerd om twintig minuten te
boeien. Ik begreep ondertusschen niet, welke relaties Gorter's Mei zonder-muziek
kan hebben met de Nederlandsche Toonkunst. Het voordeeligst kwam mej. Booleman
uit in de kleine, slecht geïllustreerde melodrama's der heeren Zürcher en Phons Dusch.
De teksten waren van Leopold, A. Roland Holst en Fr. Pauwels. Hunne
lankmoedigheid is grooter dan ik kan begrijpen. Zij moesten dat muzikanterig geknoei
met verzen niet toestaan.

Nationale Opera: Hoffmann's vertellingen (Stadsschouwburg)
Volgens het tooneel-bijgeloof ondervindt een troep nooit pleizier van ‘Hoffmann's
vertellingen’. Men krijgt ruzie, men heft de zaak op, of er brandt een schouwburg
af. Zoo zag men de Coöperatieve Opera in 1915 aan Hoffmann's vertellingen
overlijden. Koopman, dien ik als dokter Mirakel nog steeds hypnotiseerend achter
zijn oude garde zie, kon het niet bolwerken...... misschien alleen omdat hij Hoffmann's
vertellingen nooit heeft aangedurfd. Want deze ‘fantastische opera’ is een kasstuk
en wanneer iemand er al eens van stierf, veel meer leven er van. Het eenige wat Van
Korlaar Jr. voorloopig boven het hoofd hangt, is een serie uitverkochte zalen. Er
bestaat niets prettigers dan te griezelen in de maat en op muziek. Concurrentie is er
niet omdat overal het griezelen werd afgeschaft, behalve in de Golem homunculus
en soortgenooten.
Men was daarom niet zuinig met sensationeele détails: behalve het portret der
moeder, dat opzienbarend geïllumineerd wordt, solo-zingt en mee-doet in een
meesleepend terzet, kon men een karbonkel bewonderen ter grootte van een
kindervuist en met de duidelijkheid van een onveilig sein (hij schitterde aan de hand
van Dapertutto), terwijl van Dr. Mirakel's viool, waarmee Antonia wordt
doodgespeeld, de vonken letterlijk afvlogen. Het instrument stond om zoo te zeggen
in vuur en vlam. Interessant of niet? Het leek haast den tooverlantaarn van Richard
Wagner.
Als Jacques Offenbach in dit posthume meesterkasstuk werkelijk een wraakgierigen
geest verstopt heeft, zou ik willen, dat hij den dirigent Willem Harmans een paar
onrustige nachten bezorgde. Deze dirigent doet waarschijnlijk aan analyse en synthese,
misschien doet hij wel aan de theorieën van prof. Freud. Hij heeft in Offenbach's
onderbewustzijn Mendelssohntjes en Bizetjes ontdekt; zelfs César Franckjes. We
hoorden den Midzomernachtsdroom, hoorden Carmen, hoorden het koor der Genieters
uit de Béatitudes. Men kan echter te veel muziek kennen zonder de Barcarolle, de
zalige barcarolle, te kunnen dirigeeren. Wie laat die zoete, delicieus-prikkelende
begeleidingsfiguur afpinken als venijnige steken-onder-water eener getemde feeks!
Van den waren Offenbach, den Offenbach van het heele sensueele tweede keizerrijk,
den Offenbach van zóóveel zwakke en verleidende vrouwen-harten, heeft Harmans
nog geen lucht gekregen. Hij kent alleen den Offenbach der muziekgeschiedenis,
die dit jaar herdacht mocht worden, omdat hij honderd jaar geleden geboren werd.
Daarom denkelijk rammelden de ensembles ook zoo buitengemeen in hunne
schots-en-scheeve voegen.
Als die raadselachtige Offenbach omgaat met geesten, zou ik ook willen, dat hij
een nachtelijk bezoek bracht aan Rudolf van Schaik. Niet om hem te plagen, maar
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om hem een keel in te zetten, die geschikter is voor Hoffmann's Vertellingen. Het
desillusioneert bij een fantastische opera, wanneer een tenor steeds moet worstelen
met een paar hooge noten. Is er iets zoo teleurstellend als een tenor, die gedurende
teedere en verliefde passages onaangename klanken uitstoot en beweert zijn dame
te aanbidden? Neen. Van Schaik viel tegen. De keeren, dat hij detoneerde, miste, en
de noten niet bij den kop pakte, waren niet te tellen. Hij gaf geen animeerenden
Hoffmann.
Daar staat tegenover, dat de Nationale Opera een trouvaille deed met Leonard van
Rhenouwen, den Lindorf, Coppelius, Dapertutto en dr. Mirakel. Van Rhenouwen
heeft een bewondenswaardigen bariton en acteert met intentie. Overal waar hij niet
door de waggelende ensembles gehandicapt werd, deed hij schitterende dingen en
zal er in de toekomst nog meer doen. Hij hoort tot de beste aanwinsten der
Nederlandsche opera-kunst in den laatsten tijd.
Ook Lea Fuldauer was als kleine, grappige Olympia eene verrassing en haar
fijn-overwogen, coquette automaat, bijna volmaakt thuis in de zware coloratuur, zoo
volmaakt als een vogeltje, dat men opdraait, was het groote succes van den avond.
Zij was Nuri waard in Laagland en zij was Olympia weer waard in Hoffmann's
Vertellingen Zij reikte ver boven het algemeene niveau.
Jac. Bijleveldt liet lachen in vier kleine rollen en kreeg een open doekje met de
coupletten van Frans. Of de Giuliette het best past bij de stem van mevr. Van
Raalte-Horneman geloof ik niet. Maar zij ging vooruit als actrice en boven het groote
Venetiaansche tutti planeerde zij met een penetrante, stralende sopraan. De Antonia
van Annie Ligthart werd geen bloed en zenuwen. Van André Span als Schlemil kan
ik alleen zeggen, dat hij zich eindelijk ontpopt als bariton. De Spalenzani van Hans
v.d. Winkel, de Crespel van Coen Muller, de Nicolaas van Greta de Hartogh en mevr.
Zegers de Beijl als ‘stem der moeder’ konden gewaardeerd worden; ook Jan Lubbers
als Luther, den eigenaar der taverne, Jos. Fransen en Jan Steinmetz als studenten.
De regie van P. Verstu rme was niet meer dan dragelijk in de traditioneele lijn,
maar de décor-verwisselingen gingen niet zonder hindernissen en maakten veel
lawaai. De ‘wijngeesten’ en ‘biergeesten’ van Lilli Green, Margaret Walker en
gezellen behoorden ook niet tot de lichtvoetige elfen. De dansen in het eerste bedrijf
echter waren zeer bekoorlijk. Lilli Green en Margaret Walker schenen wèl de
ballet-aanvoerdsters te zijn om een danscostuum naar de eischen en regels der
Rijkscommissie voor Dramatische Kunst te ontwerpen en toch danseres te blijven.

Dr. Karl Muck [Beethoven, Egmont-ouverture en Achtste - Brahms,
Vierde symphonie]
Het ging zooals het altijd gaat: Beethoven werd slecht, Brahms werd goed gedirigeerd,
Beethoven was schablone, Brahms ‘leefde’ zoogenaamd. Men hoorde 't al in de
Egmont-ouverture. Wat had deze muziek uitstaande met een of anderen tragischen
Egmont? Niets. Dat waren noten en accoorden, onderverdeeld volgens een opgemaakt
plan. Dat waren schakeeringen van luid en zacht, langzaam en snel, die elkaar in
harmonische volgorde afwisselden. Dat was niet het extract, het substratum van een
drama; daar was geen peripetie, geen ontknooping, daar sprak ook geen menschenhart.
Dat werd gedirigeerd zonder intentie, dit goddelijke stuk, het meest opstandige, het
spannendste, het revolutionnairste van alle Beethoven-stukken.
Dus geen opsnikkende melodieën in de houtblazers, geen angst-accenten nu en
dan in de pauken, geen wildheid, geen opgejaagd gebaar in de felle en gepijnigde
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hoorn-accoorden, geen schrik-beving in de pizzicato's der contrabassen, geen jubel
in de violen der finale, geen hardnekkigheid, geen ongebroken, rotsvaste kracht bij
den terugkeer van het fiere, lapidaire thema, geen adem-stilte en benauwenis in de
bewegenloos gerythmeerde strijkers - niets, niets, absoluut niets van alles wat deze
ouverture beklemmend, geniaal en onovertreffelijk maakt. Niets, geen greintje geest,
geen greintje fantasie, geen greintje levenswarme schoonheid. Niets dan academisme,
classicisme en pedantisme. O, als Beethoven kon bijwonen, hoe de waarde nazaat,
de waarde gastdirigent der waardste nazaten hem opvatten! Hij zou zijne werken
eenvoudig terugtrekken uit den handel.
Zoo uitgedroogd verliep ook de Achtste. Niets nieuws, niets persoonlijks, geen
oogenblik contact met een onvervalschten, niet-geolympiseerden Beethoven. Als
orchest en dirigent onzichtbaar waren gemaakt, had niemand een Dr. Muck herkend.
Het had Weingartner kunnen zijn, het had Wagenaar, Van Anrooy, Van Raalte, het
had iedereen kunnen zijn. Er klonk geen tempo, geen rhythme, geen expressie op uit
deze Achtste, welke men al niet honderd malen gehoord en herkauwd had.
In Brahms' Vierde kwamen geen karakter of persoonlijkheid, maar er kwam ten
minste drang. En drang, enthousiasme, gevoel, extase is het minste wat men bij
Brahms geeft, want daar is Brahms voor. Men heeft Brahms nog nooit slecht begrepen
gezien, omdat hij altijd begrijpelijk blijft. Men hoort Brahms in een los of een vast
ensemble, in mooi of vlekkerig coloriet, men hoort Brahms nooit tekort-gedaan in
de psyche. Want de psyche dient hij toe in zulke geringe maat, dat zij altijd
verkrijgbaar is, met een volle of met een leege maag - altijd. Materieelen weerstand
valt hier nooit te overwinnen en er bestaat géén componist, die zoo geanimeerd
gespeeld kan worden. Dat getuigt elke nieuwe uitvoering in kleine en in groote zalen.
Het pleit echter niet voor de geestesgesteltenis van ‘meester Johannes’.
Het schijnt mij toe, dat de Amerikanen wisten wat zij deden, toen zij Dr. Karl
Muck, Duitsch burger en leider van het Bostonsch orchest, interneerden als den
eersten den besten particulier. Zij teekenden zijn onmisbaarheid: voor Dr. Muck een
ander te Boston. De Amerikanen hadden gelijk. Dr. Karl Muck is knap, zakelijk,
smaakvol, gereserveerd, maar zoo leven er nog vele anderen in de oude en nieuwe
wereld der dirigenten.

De Nederlandsche Cyclus (Stedelijk Museum) [Werken van
Hooymeijer, E.W. Mulder en Dresden]
Tegen de muren van het museum bronst nu wingerd, de maan is weer vol geweest
en uit de lucht komen alle geluiden koeler, verder en werkelijker. Een Egyptische
herder met een fluit in de ondergaande zon is meer waard dan al uwe regels heeft
Debussy gezegd, geloof ik, en mij is die warm-rosse wingerd meer waard geworden
dan de ijdelheid der ijdelheden van den heelen Nederlandschen Cyclus, die nog altijd
duurt, en waarvan wij de werken zien passeeren, zooals de koeien kijken naar een
trein. O, het is treurig, onbeschrijflijk treurig. Hier maakt men muziek van alles en
er is geen idee zoo overtollig of men haalt, maakt er muziek uit. Goethe moet zich
vergist hebben, toen hij zei, dat persoonlijkheid het hoogste geluk was der
aarde-kinderen, want nooit heeft men verschillende soorten vergenoegdheid in zoo'n
groot aantal soorten van onpersoonlijken stijl zien toonzetten.
Van Hooymeijer's cello-sonate kan ik niets met genoegen en waardeering
memoreeren dan het slot der rêverie. Dat zong oprecht, innig en doorvoeld. Bij heel
de rest van zijn werk tobt hij met een monotone piano-begeleiding, tobt hij met de
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harmonieën wier moderne kleur altijd onwaarschijnlijk en geforceerd klinkt, tobt hij
met de thema's, die wel zingen en goed gevonden zijn, maar in eindelooze herhalingen
worden uitgemergeld. Wat Hooymeijer ‘Le Soleil’ gelieft te noemen (de finale) kan
men slechts opvatten als een grap, kinderlijk, maar niet méér geoorloofd, dan een
restaurant, een manufacturen-magazijn, dat men ‘De Zon’ noemt.
Uit de tweede viool-sonate van E.W. Mulder, den jongsten auteur in den cyclus,
herinner ik me geen noot, die niet bedenkelijk afgezaagd werd ingezet en uitgerafeld.
Er is geen hopeloozer, melancholischer gezicht dan iemand met volle overtuiging
de ergste banaliteiten te zien voordragen. Wanneer deze jonge man heeft begrepen,
dat hij den verkeerden weg gaat, wanneer hij zich herstelt van de desillusie, welke
hem die ervaring zal berokkenen, wanneer hij zich toelegt op eene minder vooze,
minder leege kunst en deze met voldoende zekerheid beheerscht, kan juist het beste
gedeelte van zijn leven verstreken zijn. Laat hij zich dus haasten, laat hij onmiddellijk
alles verbrandden, wat hij gisteravond aangebeden heeft.
Marix Loevensohn en Hooymeijer, Sam Swaap en Mulder speelden deze
gloed-nieuwe, onbekookte en ongecontroleerde muziek. Loevensohn voerde nog de
cello-sonate van Dresden uit, met het schoon weg-trillende slot, de dolende pianopartij,
waar men geen weg mee weet, en de geïsoleerde, eenzaam verlangend schreiende
cello, die ondanks alles, óók teleurstelde. Want met de piano-partij weet ik waarlijk
geen weg.

Frederic Lamond [Schumann, Beethoven en Chopin]
Er moest een instrument bestaan, dat op de wijze van een seismograaf de geluidsen gevoelstrillingen eener muziek registreerde. De papierstrook, welke de
evenwichtigste, de mooist gebalanceerde golvingen opschreef, of die, waarin de
schokken met het meeste overleg en de juistste effect-berekening waren aangebracht,
zou den meester-pianist aanwijzen. Zoo er zonderling geaccidenteerde curven naar
voren traden, onverklaarbare schommelingen zou men den vertolker ter verklaring
en ter verantwoording kunnen roepen.
Er moest een handboek bestaan over het verband tusschen muziek en gebaar. Want
er bestaat geen enkele muziek, oude of nieuwe, welke niet een gebaar en daarmee
overeenstemmenden rompstand en gelaatsuitdrukking met zich draagt. Gelijk men
de armen kan reconstrueeren van Milo's Venus, zoo kan het gebaar worden
opgeteekend, dat elke muziek inhaerent is. Met behulp van zulk een handboek (het
zou iets zijn voor dr. Jac. van Ginneken) kon elke vertolking wetenschappelijk
geobserveerd worden, en elk vergrijp tegen de natuurlijke wetten, elke smakeloosheid,
elk exces kon besproken worden onder verwijzing naar paragraaf zooveel-en-zooveel.
Waarom, zou men den pianist kunnen vragen, speelt gij daar een zacht gelaat, met
oogen in droom, met rustige handen, en waarom liet gij 't een moment later grijnzen,
grimassen trekken, waarom kreeg 't beeld opeens de dwaas-gepassioneerde vingers
van een pierrot, waarom werd het even later hikkend-sentimenteel en nadrukkelijk
grof en insisteerend banaal? Of waarom liep dat stille schimme-beeld eensklaps
onverklaarbaar-haastig weg?
Men zou ook gemoedstoestanden moeten kunnen fotografeeren en hunne
geleidelijke of geforceerde, hunne gemotiveerde of redelooze ontwikkeling en relaties,
het tegen-elkaar-uitspelen hunner waarden moeten kunnen meten, nawegen zooals
dat gebeurt in een kunstig gebouwd klassiek drama, dat even wetenschappelijk, even
conscientieus en zeker van zijn effect is samengesteld als een modern serum.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

Wanneer zulke imponderabilia, welke het wezen der muziek vormen, in een
laboratorium der toekomst kunnen gewikt worden, zal men gedocumenteerde en
gefundamenteerde critieken kunnen schrijven over virtuozen met een kwart-eeuw-oude
reputatie. En dan zullen er nog bewonderaars zijn, die deze critieken niet gelooven.
Nu zingt muziek en stuift weg voor alle eeuwigheid, niet te achterhalen. De variaties
der 12 études symphoniques van Schumann klonken slordig, traag, slaapverwekkend,
leeg en totaal uit den tijd. De kleine sonate van Beethoven (op. 10 No. 2), een
glimlach, een stukje zachte verliefdheid, en vol van charmante jeugd, werd grof,
dikhuidig, met barsche uithalen voorgedragen De berceuse van Chopin, die niet
zoozeer verhaalt, in hare hemelsche teederheid, van het kind, als van de vrouw die
peinst, en van de liefde, waaruit het kind geboren werd, is gespeeld met onnadenkende
luidruchtigheden, zonder romantiek, zonder de frêle poëzie en de innige
verzonkenheid, welke Chopin hier uitsprak. De heroïeke Polonaise, een van Polen's
legendes des siècles, welke altijd doet huiveren van onrust, welke altijd het hart doet
juichen, zelfs wanneer men ze hoort van een automaat, werd hier opgezegd zonder
grandezza, zonder edelmoedigheid, zonder haar ingeboren, ridderlijke grootheid.
Frederic Lamond vertegenwoordigt een stijl en eene psyche, welke reeds vèr achter
ons liggen, een stijl en een psyche, waarin dwalingen en misgrepen zijn opgestapeld.
De vele hoorders gaven geen teekenen, dat zij dit inzagen, maar misschien is er in
hun onbewustzijn wel een waarschuwing geweest, die hen onbevredigd stemde en
verlangens onvervuld liet.

Domestica [Karl Muck dirigeert Strauss' Symphonia domestica en
de Jupiter van Mozart]
De ‘Symphonia Domestica’ van Richard Strauss is de huiselijke symphonie, waarin
de man drie thema's, de vrouw twee thema's, het kind één thema krijgt. Voor den
man beduiden die thema's activiteit, intelligentie, enthousiasme; bij de vrouw
nukkigheid en gevoel; bij het kind jonge dartelheid. De man an sich van Strauss heeft
geen ondeugden; de vrouw an sich van Strauss heeft geen deugden. Goed bekeken
is de noteering der vrouw het omgekeerde van de noteering des mans. De vrouw legt
steeds het loodje. Het kind groeit haar direct over 't hoofd. Waar de vrouw optreedt,
dreigt alles onmiddellijk in 't honderd te loopen en immer wordt het zwakke wezen
uitgebeeld door een min of meer kwakkel ensemble. Maar de activiteit of het
enthousiasme des mans hamert, verordent, schreeuwt het huisgezin weder in zijn
evenwicht. Het werk, dat begint met de openbaring des mans, eindigt met zijne
apotheose. Hij is en blijft de baas, de meester en het hindert hem nergens om voor
tyran door te gaan. De ‘symphonia domestica’ is dus de huiselijke symphonie van
elk burgerlijk wetboek, waar nog de vrouw wordt ingeschreven als halve slavin en
gehoorzame dienares. Het zal er hoofdzakelijk van afhangen in welk land, onder
welk regime men geboren en getogen is, of men zulk eene familie-groepeering nog
waardeeren kan. Ze is op het kantje van aarts-ouwerwetsch en hinderlijk.
Deze muzikale paraphrase op enkele huwelijks-artikelen van het wetboek duurt
ongeveer drie kwartieren. Dat is onvergelijkelijk knap. Men moet Strauss zijn om
zes kortademige thema's, die wel een begin, maar nooit een einde hebben, aan te
lengen tot een symphonie van dien omvang en nergens te vervelen. Want die zes
thema's zijn hoogstens armzalig en men mag het voor mogelijk houden om uit
Mendelssohn en Schumann minder slappe afkooksels te trekken. Maar Strauss laat
die erbarmelijke thema's zingen, streelen, vechten, kraaien, jubelen, zuchten, janken,
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weenen, droomen, grapjes maken; hij laat ze komen en gaan: hij snijdt ze in stukjes
en repareert ze; hij combineert ze, isoleert ze; hij zeeft ze, zet ze in alle denkbare
kleurenspectrums, in alle nuances van klank, rythme en kracht; hij doet er alles mee.
Alles - behalve ontroeren. Hij weet dit, de sceptische, vermoeide, in alle
levensdesillusies doorgewinterde Strauss; hij weet, dat hij nooit verder komt, dan de
onvertaalbare Rührseligkeit; hij weet, dat hij in zijn gevoeligste momenten, gelijk
elke wasch-echte Duitscher, toch maar wat biedermayert, zooals hij in zijn verhevenste
momenten maar wat tiroolert. De Biedermayer in de Duitsche muziek nà Beethoven
is onverwoestbaar. Strauss weet ook, dat het evenmin de moeite waard is om te
gelooven in de Rührseligkeit als in andere, zelfs betere dingen. Het is zijn lot. Wanneer
hij telkens weer te goeder trouw probeert den ban te breken en de fundamenten bouwt
voor eene emotie, welke met een beetje meer karakter en meer uithoudingsvermogen
groot had kunnen worden, dan ontwaakt zijn sceptische, ontkennende en altijd sterkere
demon, hij wordt baldadig, hij gaat beeldstormen in eigen huis en slaat alles tot
gruizels, een paar goed-Straussiaansche Witze. Hoe jammer! Hij gelooft wèl aan het
krollen van zijn kleinen Hercules, aan het ginnegappen van ooms-en-tantes in de
kraamkamer! De stille vervoering, de schoone, aangrijpende gemoedsweelde van
het Siegfried-Idyll b.v. laat hij gaarne schieten voor wat bedenkelijke grapjes.
De bestanddeelen dezer symphonie staan duidelijk en nuchter naast elkaar als de
figuren van een poppenspel en hun doorschijnende zakelijkheid wordt nog
onderstreept door onbeperkte herhalingen. Dit werk heeft geen geheimen, geen
raadsels, geen afgronden, het is van de eerste tot de laatste noot
positivisme-op-muziek. In dezen zin is het even gemakkelijk voor den dirigent als
voor den hoorder en is het voor beiden even ondankbaar. De hoorder geeft aan
enthousiasme en warmte terug wat hem aan warmte en enthousiasme geschonken
wordt. Dit kon niet veel zijn. De dirigent der domestica mag zwoegen op het zoo
zorgvuldig mogelijk wegwerken van de smerige timbres, groezelige colorieten,
waarmee Strauss nooit zuinig is, hij mag waaghalzige kruisingen van hout en koper
equilibreeren, hij mag toezien op de gewenschte proporties der verschillende
orchest-groepen. Het baat hem nergens en het brengt hem nergens dank van den
algemeenen hoorder. Hij put zich uit in oplettendheid, zooals de basclarinet, de
fagotten zich uitputten aan moeilijke opgaven, die rechtstreeks lijken overgeschreven
uit een studieboek voor fagot of basclarinet en waarvan geen noot verneembaar uit
het overladen en opgekropte ensemble komt.
Het was voor dr. Karl Muck een daad van zelfverloochening, toen hij de Domestica
op het programma nam van zijn tweede concert. Mengelberg is expansiever, regeert
straffer en ontboezemt zich gevoeliger. Muck neemt de muziek cerebraler op en
riskeert meer. Het was de eerste maal, dat wij de finale der Domestica hoorden in
zulk een roekeloos, snel, opwindend tempo. Maar hij won er geen hart mee. Want
veel meer dan Schumann's Kinderscènen of Papillon's onder 't vergrootglas en
matigjes gemoderniseerd is de Domestica niet en huiselijkheid in de twintigste macht
blijft huiselijkheid.
Muck's Jupiter-symphonie was door-en-door interessant en zou magistraal
geworden zijn als het zwaar bezette immobiele strijkkwintet hem niet gedwarsboomd
had in de snelle hoek-deelen. Hij was het persoonlijkst in de ijle rythmiseering van
het menuet, hij was 't meest virtuoos in de prachtig wéér-lichtende clair-obscurs van
van de finale. De muziek bleef echter eer boeiend dan verwarmend, zelfs tijdens de
nachtelijke zachtheid van het Andante, een van Mozart's goddelijkste liefdezangen.
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Dr. Muck zou misschien 't best gekarakteriseerd kunnen worden als de volmaakte
gentleman-dirigent. En wij allen, getrainder en gedresseerder in de richting van
sentiment en nog eens sentiment, zouden meer dan twee concerten van hem moeten
hooren om ons te assimileeren aan zijn stijl. Eenmaal getraind en gedresseerd gingen
wij hem wellicht ook verheffen en verafgoden, want een dirigent is altijd het grootst
in zijn eigen, gewende milieu.

Het Wonder-trio
Het was ernstig bedoeld. Zij deden alles met aardig-uitgestreken gezichtjes. Ze
maakten onvervaard de houterige kniksen; ze beredderden drukdoende, zonder een
plooitje om de lippen, stoelen, lessenaars, muziek. Ze stemden haar instrument niet,
wat héél serieus is. Ze attaqueerden zonder fronsen en hielden zonder fronsen op,
dansten de houterige kniks en gingen verder. Als het mooi klonk knipoogden ze niet,
als er noten verongelukten knipoogden ze ook niet. Ze gaven 'm van katoen, ze jasten
met de echte welgemeendheid van kinderen. Een ontstemd instrument baarde geen
bekommernis. Als het gedaan was trokken ze elkaar hand-aan-hand de deur uit.
Wij, de groote menschen, glimlachten. We glimlachten als eventjes haar zieltje
sprak, wij glimlachten als er met loopjes gesmokkeld werd, als het ensemble
vervaarlijk schommelde, als de vingertjes of de snaren soms dienst-weigerden. Het
serieuse gedoetje was aardig. Van kinderen kan men geen kwaad zeggen, dat weten
hare vaders en moeders. Wat Else Hilger die 14 jaar is en de twee muzikale knobbels
op het voorhoofd draagt, met haar cello doet is knap en bewijst talent, Greta Hilger,
die 15 is, heeft in haar klaren aanslag iets aparts, en Marie Hilger, die 16 is, bespeelt
hare viool lang niet kwaad. Waarschijnlijk zijn ze 't absoluut niet eens met de
pedagogen, die haar naar 't podium slepen en dat zou getuigen van gezond verstand.
Voor eene Montessori-school konden ze een prachtige reclame zijn, onder de
kunstenaars hooren ze niet thuis.
Stephan Partos begon ook in het kleine zaaltje van Duwaer en Naessens, ontketende
eene manie en trok als kapitalistje weg. Nu wordt het wonder herhaald. En wat is
aantrekkelijker, dat men een wonder op z'n eentje, of dat men een wonder met z'n
drieën doet? We zullen de kat uit den boom kijken. Onder de drie is er allicht eene,
wier ster goed genoeg is om een paar maanden voor de furore te zorgen.
Ze speelden het cello-concert van Dvorak, eene voor viool en cello bewerkte
passacaglia van Händel, het melodieuse trio op. 99 van Schubert, de nocturne van
Chopin, die voor alle instrumenten gezet is en een Spinnlied van Popper.

Max Orobio de Castro
Ik sloeg na, wat onze medewerker R in het avondblad van 8 Oct. schreef over Max
Orobio de Castro's concert in Rotterdam. Er behoeft niets aan toegevoegd te worden.
Op de suite van Reger na was het programma erger dan overbodig en Reger's suite,
eene rondborstige copie van oude denkmanieren, is even leelijk als leeg. Dat één
cello hier in het meervoud te spelen krijgt is de eenige opmerkenswaardigheid van
zulke producten, waarvan de onbeschaamde inhoudloosheid iedereen zou hinderen,
wanneer men ze hoorde in een redelijke normale, practische bezetting, zonder vertoon
van acrobatie. Dat Max Orobio de Castro zoo'n meervoud aan-kan en beheerscht,
toont ondertusschen zijn virtuositeit en daarvoor worden zulke suites toebereid.
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Bronislaw Huberman [Noviteiten van Wolf-Ferrari en Arensky]
De viool-sonate van Wolf-Ferrari kwam over ons als vlagen van muziek. Huberman
had daar een zijner profetische buien, waarvan hij er op elk concert minstens één
heeft. Hij speelde als de rhapsoden der legenden, aangegrepen, bezeten door een
wervelenden geest. Hij sloeg den stok over de snaren, wild en machtig, hij rukte
klanken uit de viool, zoo doordringend en ontstellend van drift of passie, dat men
verbijsterd zat. Hij had tusschenpoozende oogenblikken van lyrische stilte, van week
geluid, dat als een adem over de snaren ging. Hij had hoogtepunten van hymnische
bewogenheid, waar het instrument zong als volle koren van melodieën. Alles lukte
hem. Zijne flageoletten snerpten, schrijnden en streelden, naar hij wilde. Zijn toon,
die koortsachtig, onstuimig kon worden aangezet, raakte nergens buiten de grenzen
der schoonheid. Hij speelde met een phantastische ongebondenheid, en iedere noot,
in hare werkelijkheid en in haar verbeelding, bleef verantwoord. Naast het
zigeunerachtige, naast het geïnspireerde stond de vaardigste techniek en de grootste
nauwkeurigheid. Men kan niemand citeeren onder de violisten, die zoo volmaakt
kunstenaar is en zóó volmaakt technicus. Alle tweespalt op dit gebied heeft hij
opgeheven.
De sonate van Wolf-Ferrari met hare dramatische accenten, hare groot en zwaar
gedachte intonaties, hare stormen en hare vol-korige lyrismen heeft trouwens een
vertolker noodig als Huberman, die deze voor meer dan de helft zuidelijke, vurige,
felle muziek heroïesch weet te declameeren, die gaarne een verrassing lanceert,
gaarne wisselt van rythme, uitdrukking, toon en kleur, die haar speelt met bravoer,
met geloof, met overtuiging. Maar Huberman zou ze niet kunnen zetten in dien gloed
en in die snelle wisseling van effecten zonder zijn begeleider Paul Frenkel. Er is
naast Wüllner-Bos, Seroen-Cornelis geen evenwichtiger tweetal dan
Huberman-Frenkel. In een werk als Wolf-Ferrari's sonate, waar de piano eene
buitengewoon belangrijke zelfstandige partij heeft, weet men niet wie leidt, Huberman
of Frenkel. Zij vormen eene organische eenheid. Zij hebben hetzelfde fanatisme van
tempo en van rythme, dezelfde meesleependheid, dezelfde verstillingen, zonder dat
een van beiden zijne persoonlijkheid loslaat. Er zijn misschien geen anderen, die zóó
spelen naar de intuïtie, naar de innerlijke stem der muziek en elkaars uitwijkingen
zoo veilig opvangen. Men zou van deze twee superieure kunstenaars de viool-sonate
van Guillaume Lekeu eens willen hooren.
Wolf-Ferrari's werk was een noviteit. Zij loonde geen virtuozen-succes, doch zij
loonde de moeite van den kunstenaar in betere bewonderingen. De andere noviteit,
een concert van Arensky, concert met een wals, vlotte melodieën, en alle
snorrepijperijen eener brillante techniek (voor 't eerst hoorde ik aannemelijke octaven
op een viool, omdat Huberman ze absoluut zuiver speelde), deze wel bekoorlijke
maar ook oppervlakkige muziek zorgde voor de ovatie. Het aangenaamste echter
kwam na de pauze: de twee romances van Beethoven (àfgespeeld), ‘Albumblatt’ van
Wagner-Wilhelmj en eene Mazurka van Zarzycki.
Huberman is dus overgegaan tot noviteiten. Bravo! De muziek is geen antiquariaat,
de levende kunstenaars van dezen tijd bezitten óók rechten. Huberman ziet dit in.
Laten wij, in harmonie met de hoorders, zorgen, dat de andere virtuozen,
liederen-zangers, pianisten etc. dit eveneens inzien.
Wat zouden de componisten van honderd en tweehonderd jaar geleden gedaan
hebben, als niemand ze had uitgevoerd?
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Mahler [Das Lied von der Erde na Wagenaars Cyrano-ouverture,
Emile van Enthoven en H.D. van Goudoever]
Ach, ik meende, toen het pauze werd, zeer welwillend te zullen schrijven over drie
Nederlandsche componisten.
Van Johan Wagenaar hoorden wij de Cyrano-ouverture, opbruisend gespeeld in
een glans van schaterend koper. Het is geen origineel werk, deze Cyrano-muziek,
en in romantische snoeverij noch in verliefde aanbiddingen haalt zij het ergens bij
den subliemen rederijker Rostand, maar zij heeft toch zwier en losheid van gebaar,
de opgewekte, zing-zangende tutti komen en gaan met een vrije en vranke allure,
terwijl de instrumentatie overloopt van fijne, schertsende en poëtische treffers. Dit
is noemenswaardig veel voor een Nederlandsch componist van de vorige generatie.
Van Emile Enthoven hoorden wij twee symphonie-deelen. Enthoven, die geboren
werd in 1903, schreef deze stukken op vijftienjarigen leeftijd en sommigen
beschouwen hem als wonderkind. Neen! Ik meende hem te prijzen als normale vrucht
van een goed pedagogisch systeem. Dat Arthur Rimbaud op zeventienjarigen leeftijd
de Fransche prosodie omwentelde is vreemd en zeldzaam, maar dat hij op
zeventien-jarigen leeftijd onverwelkbare verzen schreef, is wonderlijk. Wonderlijk
is, dat Mendelssohn op zeventien-jarigen leeftijd goddelijk bloei-stortte in zijnen
Midzomernachtdroom. Wonderlijk is alleen en altijd de schoonheid, die ontstaat,
waar en wanneer zij wil, door tusschenkomst van jonge en van oude menschen. Wat
Emile Enthoven doet, als medium dezer ondoorgrondelijke en eeuwige stem der
wereld, zijn nog maar zwakke, onbeholpen stamelingen. Hij wordt door geen enkele
macht gedreven en kent ook niet zijn eigen wil. Hij bouwt schema's, en onvolgroeide,
onorganische geraamten. Hij wankelt van het grove naar het ijle en altijd vergeet hij
zijne eigen bedoelingen. Hij is zijn materiaal niet baas en zijn materiaal blijft altijd
beneden eene middelmatige waarde. Moeten wij hierover in enthousiasme raken?
Neen! Wij zouden hem bewonderd hebben, wanneer hij op zoo jongen leeftijd de
kracht getoond had om van zulk werk de onbeduidendheid te zien. Dat zou wonderlijk
geweest zijn. Nu, met zulke alledaagsche, algemeene tekorten, trad hij niet anders
op dan als resultaat van een eminenten pedagoog (Dr. Johan Wagenaar) en men durft
zelfs niet raden, wat hij beteekenen zal voor de toekomst.
Wij hoorden ook nog een ‘Impressie’, het nieuwste werk van H.D. van Goudoever.
‘Impressie’ zou het vervolg kunnen heeten van de nocturne ‘Sfinx’, welke het vorig
jaar is opgevoerd. De stemmingen bleven dezelfde: mondaine bekoorlijkheid in een
aura van nachtelijke toovers, dwaallichtende, schimmige colorieten. De conceptie
veranderde niet: fragmenten van weeke, behagelijke weelderigheid, afgewisseld met
panische schrik-momenten en hallucinaties. Doch ‘Impressie’ werd virtuoser bearbeid.
De inventie, welke cabaret-atmosfeeren benadert, is gewoon, àl te gewoon in hare
wendingen en onophoudelijke dans-deiningen, er komen in dit stuk twéé
continuo-gerythmeerde passages voor (wat minstens één te veel is voor zulk een
muziek van korten duur) maar Goudoever werd de schitterendste colorist, dien de
Nederlandsche muziek op dezen dag bezit, de volleerdste en boeiendste regisseur
van orchestrale prachten. Hij ontleent bijna alles aan de moderne Fransche partituren,
tevergeefs zoekt en wacht men een klank, die zijn eigendom zal zijn en te duidelijk
bespeurt men, dat hij niet vooruitging. Maar hij interesseert. Lange generaties
zwoegden aan de maximale, geraffineerde, niet meer te overtreffen techniek, welke
van de tegenwoordige muziek een voortdurend phenomeen maakt. Het jonge geslacht
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kreeg die ervaringen van eeuwen gratis mede bij de geboorte, ervaringen, om welke
de pas-gestorven meesters nog worstelden. Waartoe zullen zij hun dienen en wat
zullen zij er mee doen? Niemand weet het.
***
Toen kwam ‘Das Lied von der Erde’ van Mahler. De muziek brak open als een
plotselinge vlam, alles wat juist-geleden zinledige klank was, ontving wezen en
verscheidenheid, alles werd weg-gevaagd en wij stonden van ziel tot ziel.
De violen zongen smarten en verrukkingen, leed en verlangen van alle menschen,
die zijn en die geweest zijn. De groote trom ruischte uit de onpeilbare verten het
naderen der schoonheid. Aan bazuinen ontsteeg de zwoelte van den wijden zomernacht
en zijn onzichtbare, demonische dreigingen. De hoogste fluiten en de diepste bassen
spanden de geheimzinnige afgronden tusschen de aarde en het zwarte firmament.
Hoorns koerden als duiven, hoorns zorgen de verwezen, nooit-aflatende pijn der
eenzaamheid. De cor anglais mijmerde zijn diepen, donkeren, troosteloozen weemoed.
De houtblazers weenden de moeheid van den herfst, zij lachten de vreugde der jonge
meisjes, die bloemen plukken, zij riepen als opgeschrokken vogels in den avond. Of
zij zegden met de violen de extase der lente, de stilte der nevels, het feest der vrienden
in het wit-groen porceleinen pavillioen, den langen, tragischen, overstelpenden
kruisweg van het afscheid des levens, de roerlooze horizonten van den dood en het
‘eeuwig, eeuwig’, dat uitsterft over de immer hèr-bloeiende aarde.
O, het was onbeschrijflijk indrukwekkend. Wij dronken den beker van ‘Das
Trinklied vom Jammer der Erde’ tot aan ‘Der Abscheid’ en wij weten niet meer,
ontrukt aan de verheerlijking dezer muziek, of hij bitter smaakte of zoet.
Het was elf uur toen dit zeldzame concert eindigde met de toejuichingen van
duizenden en ik vind later wel gelegenheid om te zeggen, hoe onvergelijkelijk
Mengelberg (die mij in een geheel nieuwe phase getreden schijnt) dirigeerde, hoe
hij de bezielende magiër was voor het orchest, Ilona Durigo en Jac. Urlus.

De Nederlandsche Cyclus (Stedelijk Museum) [Johannes Röntgen,
Phons Dusch en G.H.G. von Brucken Fock]
Wij kwamen daar voor den tienden keer met onze minimale weinigheden en onze
minimale verwachtingen. De zaalwanden waren ontruimd en de jute-bekleeding zag
er niet grauwer uit dan de schilderijen. Alleen de oude, harde dorpsherbergstoeltjes,
met hunne ruggen als tralies, leken critischer dan ooit onder het analyseerende licht
der electrische bollen, en hadden 't air, dat ze den Ned. Cyclus ridicuul vonden. Ze
waren oud, de stoeltjes, hadden veel meegemaakt, doch beweerden langer te zullen
leven, dan het gros der Nederlandsche muziek waarmee zij hier kennis hadden
gekregen. Voorloopig zien we ze niet meer, die harde meubels, met hunne
symbolische en welsprekende tralies. Want de Ned. Cyclus verhuist naar het
Concertgebouw. De ondernemer Loevensohn, die reeds voor ontelbare
stoelen-en-banken gespeeld heeft, en daar geen kwaad in ziet, is niet van zijn stuk
te brengen. Er komt de zoogenaamde niemand, maar hij zet door.
Dezen avond echter was Loevensohn ongesteld en daar er slechts één cellist bestaat
in Nederland, stonden ‘De Onafhankelijken’ met een ontredderd program. Alex
Booleman annonceerde deze teleurstelling vol begrijpelijk leedwezen. Want wij
zaten daar en het was de gewoonte, dat wij daar zouden zitten tot circa tien uur. Zoo
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had Booleman de afgrijselijke opdracht om het tien uur te laten worden. En eerst
kondigde hij (het zijn z'n eigen woorden) ‘den jongenheer Johannes Röntgen’ aan
met eene viool-sonate, die gespeeld zou worden door mej. Sepha Jansen en den
componist.
Was het stuk oud of nieuw? Ik weet het niet. Ik hoorde 't vorig jaar eene
viool-sonate van dezen beginneling die nog steeds bezig is zijne eerste schreden te
zetten op het pad der kunst. Die sonate bestond uit niets en waar niets is kan niet iets
onthouden worden. Ook deze zal het zoo vergaan vooral wanneer het dezelfde is. In
heel ons muzikale heden en verleden kan geen enkel auteur geciteerd worden, die
zijne onnoozelheid en de prehistorische qualiteiten van zijn talentje zoo duidelijk en
nadrukkelijk heeft publiek gemaakt als ‘de jongenheer’ Johannes Röntgen. Hij alleen
kon zich zelf overtreffen toen we na de pauze nogmaals door Booleman werden
gewaarschuwd voor drie betreurenswaardige pianostukjes. Wij moesten immers den
tijd doorkomen. Wie nam het den Onafhankelijken niet kwalijk, dat zij zich op dit
gebied zoo mager van inventie toonden? Door de zaal wandelden Oberstadt (die
vergeefs gereisd had voor zijn cello-sonate), Von Brucken Fock en Jan Willem
Kersbergen. Waarom vroeg men hun niet eene improvisatie in een hunner min of
meer klassieke tranten?
Over het Poème van Phons Dusch, voor viool en piano, eveneens gespeeld door
Sepha Jansen zal ik niet schrijven, wijl ons hart te zeer verkild was. Over de liederen
van G. v. Brucken Fock voorgedragen door mevr. Menagé Challa, behoeft niets
gezegd te worden, omdat zij te leur stelden. Dat is de eerste keer niet bij Von Brucken
Fock; 't zal ook de laatste niet zijn.
Wat een avond! En op de gemeentelijke toegangsbiljetten heet dat ‘openbare
vermakelijkheden’!

Ilona Kabos [Bach, Liszt, Szendy, Weiner, Bartok, Dohnanyi]
De Hongaren zijn niet practisch geweest. Dat ze met hun allen tegelijk uit het
vaderland trekken kan redelijk zijn, maar zij hadden hier stuk voor stuk moeten
optreden. Budapester Strijkkwartet, Judith Bokor, Gabriël Zsigmondi, Ilona Kabos,
Erwin Nyiregyhazi, Wonder-trio, - alles binnnen één maand tijds - hebben gezamenlijk
de hegemonie dezen herfst. Maar zij loopen elkaar in den weg en zij overvoeren de
markt. Dat veroorzaakt automatisch daling. En Ilona Kabos, figuur die een
overwinning waard scheen, ras-type, kunstenares, die de gemiddeldheid wijd
overvleugelt, nog geen vier weken geleden binnen-gehaald met enthousiasme en
korven bloemen, speelde gisteren voor een bijna leege zaal.
Zij is echter niet enkel dupe der Hongaarsche invasie, zij is ook slachtoffer van
haar programma. Ik weet niet, hoeveel minnaars er bestaan van Bach-transcripties.
Als iedereen zou vinden, dat Bach's orgelmuziek niet gezet hoeft te worden voor
piano, omdat Bach stapels piano-muziek schreef, dan heeft iedereen gelijk. Laten
we dus Liszt's arrangement der orgelfantasie en fuga in g-klein, pompeus en geweldig,
voor neutraal houden. Doch Liszt's sonate, (dramatisch, fantastisch, een brok epos),
is hier niet populair. Waarschijnlijk omdat niemand ze in grooten Liszt-stijl,
boven-de-moeilijkheden-uit, geïmproviseerd en met een chevalereske,
slavisch-romantische geste kan spelen. Omdat niemand tegen dit herculische werk
is opgewassen. Omdat deze sonate alleen bestaan kan door een onafgebroken,
onvermoeibaren, levens-waren brand van passie. Zelfs Ilona Kabos, de beste
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vertolkster der sonate die ik tot dusverre hoorde, haalde het slechts over de helft,
zakte en kon zich niet meer herstellen.
Het ‘Hongaarsche’ deel van 't programma werd een perpetuum mobile. Er stonden
zes getitelde stukken van vier componisten: Szendy, Weiner, Bartok, Dohnanyi.
Alles leek op elkaar, ongeacht den naam van het stuk of den naam des auteurs en het
concert eindigde vóór dat iemand het wist. Ieder had zich verteld en Ilona Kabos kon
dit slechts aan het verstand brengen door het slot te bisseeren. Voor de titels en de
auteurs was dat een treurig fiasco.

Historische Cyclus I [De zeventiende eeuw]
Een paar jaren geleden wist nog niemand van het bestaan der heeren Melchior
Borchgrevinck, Nicolaus Gistow en Benedictus Grep. Hunne werken hadden
weggeknaagd kunnen zijn door slordige of rancuneuse kakkerlakken en geen
sterveling zou 't betreurd hebben. Dat het standvastige papier met de onverbleekbare
inkt teruggevonden werd op een zolder of in een kelder, drie honderd jaar sedert de
drukker het prentte onder de pers, dat een muziek-kenner het deugdelijke, oude papier
ontdekte voor dat eene, óók niet lyrisch geneigde muis 't deed, dat hier eene
Vereeniging voor Nederlandsche Muziek-geschiedenis zich onledig houdt met
hèr-drukken, dat Cornelis Dopper ze arrangeert voor een hedendaagsch orchest, dat
Mengelberg deze onbekende emeritus-componisten speelt voor eene menigte van
pl.m. 2500 koppen, dat de heeren Borchgrevinck, Gistow en Grep met onaanzienlijke
uittreksels hunner werken samengekoppeld een historischen cyclus openden, dat is
een dier gecompliceerde en ondoorgrondelijke grillen zooals enkel het toeval ze
heeft. Wat is het zonderling* verband en hoe was de wisselwerking tusschen deze
omstandigheden? Welke geleerde of ziener schrijft over dergelijke
aanknoopingspunten zijn standaard-boek voor de blindelings tastende menschheid?
***
Men kan niet zeggen, dat de ‘Historische Cyclus’ gelukkig en juist werd ingezet.
Het is eene ingewortelde vergissing om de muziek, ‘die wij onbevangen kunnen
genieten’ te dateeren vanaf omstreeks 1600, en het verwondert me, dat Curt*
Mengelberg deze dwaling nog theoretisch tracht te bevestigen in zijne toelichting
tot het programma. Hij, als Rijnlander, kon betere ervaringen hebben op dit gebied,
dan de Noord-Duitschers of Saksers, die de vorige eeuw de muziek-geschiedenis
stempelden met hunne apocriefe en eenzijdige inzichten. Ik vermoed, dat Curt
Mengelberg wel eens den antieken Te Deum hoorde intoneeren, die reeds vijftien
eeuwen achter ons ligt! Of den Veni Creator, de Victimae Paschali, die twaalf eeuwen
tellen. Of den Dies Irae, den Lauda Sion, die reeds zes eeuwen hunne stem verheffen!
Hoorde hij niet eene mis van Palestrina? Woonde hij geen enkel concert bij der
Madrigaal-Vereeniging? Hij moet weten, en kan 't controleeren, dat de overgang van
den derden naar den vierden toon in het Te Deum eene modulatie is, zóó doordringend,
onfeilbaar en aangrijpend, dat de muziek moest wachten tot Beethoven's Eroïca, voor
dit ‘effect’ wederom eenigszins benaderd zou worden. De finale der beide deelen
van Mahler's Achtste is nergens menschelijk machtiger, nergens overweldigender
dan de finale van den Credo uit Palestrina's Missa Papae Marcelli. Neen, de muziek
en hare ziel resideeren niet alleen in geperfectionneerde en handzame instrumenten.
*
*

In De Telegraaf: onderling, in De eene grondtoon: zonderling.
In De eene grondtoon gebruikt Vermeulen consequent de voornaam Rudolf.
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De muziek en hare ziel beginnen niet bij een of ander globaal geschat jaartal. Zij zijn
ook niet afhankelijk van de momenteele waarde, welke wordt toegekend, onder
invloed van de meest heterogene factoren, aan onderdeelen der techniek, gelijk daar
zijn of waren: polyphonie, monodie, generaal-bas, basso-continuo, harmonie,
instrumentatie etc. De ‘gevoelswaarden’ van een Helleensch fragment, van een
middeleeuwsche hymne, worden niet bepaald en afgemeten door wat wij wisselvallig
en veranderlijk verstaan onder ‘harmonie’. De gevoelswaarden der meesterwerken,
oud of nieuw, zijn een der weinige absolute en eeuwige dingen van ons zichtbaar en
onzichtbaar heelal. Zij zijn een der weinige dingen aan welke men houvast heeft; die
men steeds herkent, steeds herkende, oogenblikkelijk, onvoorwaardelijk; die een
deel vormen, en misschien het wezenlijkste van wat wij noemen onze onsterfelijkheid.
***
Het is een beetje blameerend om een historischen cyclus te openen met de drie
zoo-goed-als-anonieme auteurs Borchgrevinck, Gistow, Grep. Ik weet wel, dat Willem
Mengelberg ze niet kiest en ze aankijkt met ironie, ik weet wel, dat ze hem voorgesteld
worden, want hij, evenmin als ik, evenmin als de vorige editie van Riemann, kent
of acht de drie verstorvenen. Doch waarom laat Mengelberg zich twijfelachtigheden
inspireeren?
Men arrangeert een stukje van zekeren Borchgrevinck, een der honderd leerlingen
van Gabrieli.1 Men ziet Gabrieli zelf over het hoofd, een der grootste kunstenaars
van Venetië en van Europa. Curt Mengelberg schrijft een beknopte genesis der Suite,
maar van de meesters der Suite, Fux, Muffat en hunne voortzetters Fasch, Fischer,
hoorde men hier nog geen noot. De Duitsche Bläser-suiten van Schein, Franck,
Peuerl, Petzold, Haussmann blijven liggen in het vergeet-boek der monumentale
Denkmäler. Wij beweren een kijk te geven op de evolutie der muziek, maar de
scheppers der symphonie Johann Stamitz en Christian Cannabich verschenen nog
nooit op onze programma's. Wij negeeren de bewonderenswaardigste kunstenaars:
Monteverdi, Schütz, Hasse, Purcell, Salieri, Haszler, Lulli, de Scarlatti's, Vivaldi,
Geminiani. Wij spelen machinaal één werk van Corelli, een der edelste en
vruchtbaarste geesten der achttiende eeuw. En wat weten wij ondertusschen van het
Italiaansche concert, van zijne voorloopers en tijdgenooten? Niets, volmaakt niets.
Wij doen aan ‘geschiedenis’ en laten arrangeeren voor orchest eene viool-sonate van
Tartini, die n.b. 18 viool-concerten schreef, waarvan geen enkel bekend is. Van
D'Astorga, den laatsten der Troubadours, kiezen we een repertoire-nummertje voor
zang. Belangrijke meesters worden geïgnoreerd, maar Salvator Rosa, een schilder,
die zich ook met muziek bezighield, is vertegenwoordigd. Van Caldara, die
aanzienlijker dingen schreef, nemen we de eenig-bekende bloemlezing-aria. Francesco
Durante, hoofdfiguur der Napolitaansche school, wordt begenadigd met een
afgezongen Ariëtta!
Dat alles is ‘geschiedenis’, ja, maar niet op ernstige, waardige wijze beoefende
geschiedenis.
1

In de stadseditie van De Telegraaf ontbrak het laatste woord en de twee volgende zinnen.
Met een ‘erratum’ zette Vermeulen zijn bedoeling uiteen: ‘In de critische beschouwing over
de waarde van den "historischen cyclus" wilde ik pleiten voor den bewonderenswaardigen
Giovanni Gabrieli, wiens Sacrae Symphoniae, echo's der praal van den San Marco en van
de poëzie der lagunen, prioriteitsrecht hebben krachtens hare historische beteekenis en
krachtens hare schoonheid boven alle andere bewerkte of niet-bewerkte auteurs zijner eeuw.
Maar de passage kwam verminkt over en moest luiden: [de aangevulde alinea].’
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***
Waarheen trouwens was de waarheid, de wetenschappelijkheid verzeild op dit eerste
concert van den ‘historischen cyclus’? Waar was de authenticiteit, de echtheid? De
heeren Borchgrevinck, Gistow, Grep werden gespeeld in eene bewerking, die zoo-ver
mogelijk afweek van de historische kleur. De componisten D'Astorga, Salvator Rosa,
Caldara, Durante waren geïnstrumenteerd op eene wijze, welke zij zich nooit hadden
kunnen droomen. Tartini is gearrangeerd (met smaak en kennis overigens) met
bedoelingen, welke lijnrecht indruischen tegen 't solistisch karakter zijner sonate.
De viool-partij, geconcipieerd om uit het ensemble te treden, vervloeit, verwazigt in
het begeleidende coloriet.
De oude meesters hadden fantastische, origineele orchest-groepeeringen, die
onafscheidelijk zijn van de ziel hunner muziek. Zij dachten pittoresker, willekeuriger
dan wij, twintigste-eeuwers, ondanks al onze gewaande phantasmagorieën van klank.
Wij normaliseeren, nivelleeren onze concepties eerst naar de verhoudingen der
gebruikelijke, bestaande ensembles. Of wij het recht [hebben] om de Ouden te
onderwerpen aan deze standaardiseering kan serieus betwist worden. Maar in ieder
geval mogen wij niet van ‘historie’ spreken, zoodra wij de standaardiseering toepassen
en de Ouden dwingen te herrijzen in onze actueele verschijningsvormen. In Frankrijk
en Duitschland heeft men een redelijker begrip van ‘geschiedenis’. Hier ook - wanneer
't over schilderijen of oude poortjes gaat.
Ilona Durigo zong de Italiaansche soli, waarvoor een Italiaan geroepen had moeten
worden. Want Durigo's dictie is te los en laks voor dezen stijl en zij kent slechts ééne
gevoeligheid: de min of meer larmoyante. Zimmermann speelde Tartini en
Mengelberg dirigeerde, behalve het geciteerde, Corelli's repertoire-concert, een
ouverture en een Concerto grosso (met prachtige hobo- en fagot-partijen) van Händel.
Een uitvoering van auteurs der achttiende eeuw verloopt nooit zonder een zekere
loomheid en het applaus, dat de muziek voortdurend verstrooide, kon die loomheid
niet breken.
Zoo stond de eerste middag van den historischen cyclus in het teeken der
Concertgebouw-bibliotheek, wat het teeken is der routine. Zouden wij alle hoop op
een waarlijk-levende, steeds zoekende, steeds trachtende, steeds stijgende
muziek-beoefening moeten laten varen? Neen! De historische cyclus is een
compendium uit vier-en-twintig jaren van Mengelbergs dirigentschap.
Zijn vijf-en-twintigste jaar zal beter zijn, een nieuwen aera en een nieuwen
kunstenaar brengen.

Annie Vleming en Evert Cornelis [Liederen van Moussorgsky,
Mahler en Diepenbrock]
In ‘Le Legs de Moussorgski’ (Moussorgski's nalatenschap) verhaalt mevr.
Olénine-d'Alheim van eene zigeunerin, die voor het Paleis van Justitie te Parijs, het
vonnis afwachtte van haar man, die terecht stond wegens diefstal. Haar man was
veroordeeld en werd niet vrijgelaten. Toen men haar dat zeide, sprak ze geen woord,
doch brak los in een wild-klagende, snikkende melodie. Zij wist niet meer dan haar
leed en haar zang, dien zij weende zonder ophouden. 's Morgens begon zij, 's avonds
zong zij nòg; niet lettend op den heengaanden dag en onverstoorbaar voor de
omstaanders. - Naar het accent van deze zigeunerin, zegt mevr. Olénine-d'Alheim,
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hadden onze zangeressen moeten kunnen luisteren. Deze zigeunerin zou haar
Moussorgski geopenbaard hebben.
Van deze dingen hebben wij in West-Europa geen gelijkenissen. Vocifereerende
zigeunerinnen zijn zeldzaam en aan de Russische zangers uit elken Russischen roman
(‘Mijn Leven’ van Maxim Gorki geeft een paar hunner boeiendste typen) gelooven
we alleen in de litteratuur, niet op 't podium. Wie zal zoo van oog tot oog, berooid
en hulpeloos tegenover het leed durven staan als een verwezen en geslagen Russische
barde?
Mevr. Annie Vleming, die Moussorgski's ‘Chants et danses de la mort’ hier voor
't eerst compleet uitvoerde, bezat bijna alles wat voor eene aangrijpende evocatie
dezer eenvoudige en poignante muziek noodig was, behalve het diepere inzicht. Men
onderging de lyriek der melodieën en de milde straling harer stem. Men onderging
niet - in ‘Le Paysan et la Mort’ - de verlatenheid van bosschen en velden, den
huiverenden wind, de wilde bezetenheid van vlagen sneeuw en angst en de lichtende
vreugde, de zacht-roepende signalen van het andere leven. In de ‘Berceuse de la
mort’ was niet de ademlooze schrik, niet de bleekheid van den eersten morgen, geen
verlokking van den wiegenden dood. In de Sérénade was niet het immense, warme
begeeren, de nadering van het extatisch uur in den week-omwikkelenden lentenacht.
En in ‘La Guerre’ was niet de verbijstering, het fanatisme, de roekelooze,
opzweepende vaart, het gruwelijke appèl.
O, mevr. Vleming heeft eene magnifieke stem, anders zou men haar deze
bijzonderheden niet zeggen. Maar het is een voorloopig tekort aan fantasie in haar
om het refrein van Mahler's Revelge, ‘Tralali, trallaley, trallalera’, dat tienmaal
terugkeert in tien verschillende belichtingen van gevoel, tienmaal op dezelfde wijze,
zonder merkbare nuance, voor te dragen. Den Baudelaire van ‘Sois sage, o ma
Douleur, et tiens-toi plus tranquille’ (Diepenbrock) voelde zij nauwlijks aan naar de
letter. Ik geloof, dat zij alleen den Mörike van Hugo Wolf geheel begreep en doorzag
- wat niet moeilijk is. Laat mevr. Annie Vleming uit de noten komen, uit de
preoccupaties van toonvorming, dictie, ademhaling etc., laat haar de vrijheid
verkrijgen eener Yvette Guilbert, de vaardigheid eener zangeres, maar den wijden
horizon eener artiste, laat haar de geste vinden, die elke trilling van klank en tekst
tot leven, tot onmiddellijk leven maakt. Hare stem verdient deze voltooiïng.
De voornaamste ontroering en schoonheids-factor op dezen avond bleven de
begeleidingen van Evert Cornelis. Mahlers Revelge, Moussorgski's ‘La Guerre’ en
‘La mort et le paysan’ waren meesterstukken van suggestief spel. Sem Dresden's
kleine impressionistische serie, die in 1916 verscheen bij Noske, dichtte hij om tot
subtiele, kleurrijke schetsjes. De suite van Händel met de variaties op ‘The harmonious
Blacksmith’ hamerde hij met eene ongelooflijke virtuositeit en met de wervelende
rythmen eener tarentella in onze verbaasde ooren.
Maar wat het merkwaardigste was: hij voerde mevr. Annie Vleming zoo ver mee
in bewogenheid en overgave aan de muziek, als me op dit oogenblik bereikbaar leek.

Ilona Durigo [Liederen van Beethoven, Brahms, Von Brucken Fock,
Tschaikowsky, Bizet en Debussy]
De liederen-schat van Ilona Durigo is de verbruiks-lyriek voor alle momenten des
levens, de passepartout-poëzie uit ‘Der Rheinländer’ van Carl Sternheim, over wien
dr. Fischer schreef in ons nummer van Zaterdag. Hier ontmoet men niet alleen
geciteerd, maar zálig gezongen: ‘Der Tag ging regenschwer und sturmbewegt’; - ‘O
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wüsst ich doch den Weg zurück, Den lieben Weg zum Kinderland.’ Mevr. Durigo
zou er menig jubileum van kunnen vieren.
De conservatorium-aria der beginnelingen, het parade-stuk der ingewijden in alle
kunstigheden, de ‘Ah! Perfido’ van Beethoven, honderd jaar oud en alom bekend,
ontbrak niet. Ook G.H.G. von Brucken Fock stond op het programma met vijf liederen.
Mevr. Durigo wisselt gaarne van Nederlandschen componist, Von Brucken Fock
verandert gaarne van zangeres; en hij begeleidt graag, hoewel hij eigenlijk een
bedenkelijk pianist is. Wij hoorden al ruim veel van hem onder de Nederlandsche
cyclisten, doch hier trof hij ten minste een volle zaal.
Beethoven, Brahms en Von Brucken Fock waren vergezeld door Tschaikowsky,
Bizet en Debussy. Geen ontdekkingen. En iedereen weet hoe mevr. Durigo zingt.
Van een der verdwenen nachtegalen gaat nog de legende, dat zij in vlug tempo eene
chromatische toonladder kon voordragen met een triller op iedere noot. Zij had echter
slechts negen of tien nummers in haar keeltje. Van mevr. Durigo zal onder ons
misschien ooit de legende gaan, dat zij zong met roering, met sentiment, met hart en
ziel. Hoeveel nummers heeft zij?
Eene populaire zangeres is alleen gevoelig voor het weer. Niet voor critiek. Daarom
koos ik Casella voor Durigo.

Alfredo Casella [dirigeert Sinigaglia, Malipiero, Respighi, eigen werk
en Rossini]
Casella dirigeerde het tweede volksconcert.
De programma's der volksconcerten zijn stroo-gele strooi-biljetten. Zij bevatten
geboorte-jaartallen en namen; ze geven geen letter toelichting. De titels en de
onderdeelen der stukken zijn dubieus vertaald in onwaarschijnlijke bewoordingen.
De beste eigenschap der programma's is, dat ze slechts een stuiver kosten. Zou men
echter niet gaarne een dubbeltje, zelfs een kwartje neerleggen voor goede
ophelderingen betreffende de muziek?
Ik zag Casella reeds in 1910 en hij kreeg nog meer de hoekige, zuinige,
geometrische modeleering van een beeldje van Archipenko dan toen. Hij veranderde
niet. Maar wat zal hij hier in dat verloop van tien jaren onmetelijk veel veranderd
vinden! Toen, in 1910, liet een door en door gemusicaliseerd publiek zijne ‘moderne’
muziek indifferent en koud langs zich heen gaan. Gisteren werd hij met warmte
ontvangen op een populaire uitvoering. Ja, alles is gekeerd en wij zijn in dat korte
decennium wèl het meest vooruit-strevende muziek-centrum geworden van de twee
werelden. Ik geloof, dat wij vanavond zijne nieuwe Italianen interessant zullen vinden,
pittoresk, geraffineerd van coloriet, maar nauwlijks nog ‘modern’. Want staan wij
niet het verst in het heden, het dichtst bij de toekomst? Het was een der eigenaardigste
ervaringen. Den kunstenaar, die ons vóór was, haalden wij in, onze evolutie ging
sneller dan de zijne, hij staat aan 't eind der oude, wij zijn over het begin der nieuwe
ronde.
Op het abonnements-concert van dezen avond dirigeert Casella ongeveer dezelfde
werken als op deze volksuitvoering. Ik kom in het volgend ochtendblad op hem en
zijne Italianen terug.

Alfredo Casella [Rossini versus Malipiero, Respighi en Casella]
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Men eindigde met de liedjes en met het jachtende stretto van Rossini's
Semiramis-ouverture en Rossini maakte het effect van een levens-elixer. Hij klonk
als een ‘verheugt-u!’, de groet der ouden. Hij lachte, met een accent, dat we niet
meer kennen, zonder bijgedachte, zonder een of andere nuance in zijn lach. Hij
veroverde, iedereen en onmiddellijk, met zijn zorgeloos paradijs-geluid. Hij werkte
als eene onvermoede elyseesche lucht, met een tikje te veel zuurstof.
Er bestonden geen componisten meer na de ouverture van Rossini. In 1822 speelde
hij Beethoven en Schubert weg uit het geheugen van Weenen, na 1830 heeft hij in
Parijs Berlioz weggespeeld en alle serieuze componisten, gisteravond rekende hij af
met zijn eigen, zèlfbewust nageslacht: - Sinigaglia, Malipiero, Respighi, Casella, veegde ze met zeven of acht minuten muziek weg uit onze herinnering. Het was
wonderlijk. Wonderlijk, dat zijn werk onverwelkbaar bleef en al zijn eerste frischheid
behield, wonderlijk, dat het tintelde en insloeg als bij een première.
Er zat niets Mephistofeliaansch in de geste van Casella. Hij wilde Rossini op zijn
programma hebben; Casella's tijdgenoot en collega Ildebrando Pizzetti schrijft eene
verliefde studie over Bellini, den schepper van Norma.
Zou het een gebaar zijn van verlangen naar bevrijding? Zouden zij de
zwaar-op-de-handsch doorwrochte, symphonische muziek ondergaan en dulden als
een ballingschap, als eene onterving hunner eigene natuur? Zouden zij met heimwee
aan hun gouden, saturnischen tijd terug-denken? Gedurende de middeleeuwen
bezweken zij voor den inval der polyphonie. Zij herstelden zich en schiepen de aria.
In de vorige eeuw bezweken zij voor de symphonische kunst. Beide invasies kwamen
over de bergen, uit het Noorden. Zouden zij zich wéér verzetten, de
altijd-vernieuwende Italianen? Zou er wéér een Peri, een Caccini opstaan en de wereld
hervormen met eene ‘nieuwe muziek’?
De eerst-volgende tien of twintig jaren zullen in de geschiedenis der muziek tot
de gewichtigste en de interessantste behooren. Twee meesters, die hun tijd teekenden,
Debussy en Mahler, zijn dood. De derde, Richard Strauss, die door zijn tijd geteekend
werd, is het levenshoogtepunt voorbij. Alle krachten hebben deze drie heerschers tot
zich getrokken. Zij zijn tyrannen. Zij hebben alles, wat onder het bereik hunner
trillingen kwam, omwikkeld en gevangen. Al het pas geschrevene wat op dit oogenblik
gehoord kan worden is in laatste instantie nadichting, nadroom van een uit het
Driemanschap. Zelfs wanneer het geen copie is. Hunne techniek wordt gedetailleerd,
wordt verfijnd, aangevuld, verrijkt of verarmd, maar het blijft de techniek van een
der Drie. De uitgangspunten bleven dezelfde, nieuwe elementen werden niet
toegevoegd, de kleur behield haar overeengekomen spectrum, het rythme veranderde
niet van hartsslag, de melodie verliet niet de welvingen, die een der Drie haar had
toegedacht. Wie zal de Vierde zijn? Welke gestalte zal hij brengen, welk gebaar,
welke stem, welke kleur? Hoe en wanneer zal de toover der Drie gebroken worden?
Hij is niet ontdekt bij de Italianen, die Casella gisteren geïntroduceerd heeft.
Francesco Malipiero (geb. 1882) is een fantastisch en verbluffend menger van
bij-tonen en een bewonderenswaardig instrumenteerder. Wie ooit klokken hoorde
in een toren, kon nagaan met welk een onbegrensde virtuositeit hij de duizend
onvangbare geluid-gonzingen van gelui heeft opgeteekend in zijn ‘klokken-dialoog’.
Het waaren van den wind noteerde hij met dezelfde vaardigheid en werkelijkheidszin.
Aan dit soort van verisme echter is alles wat muziek intrinsieke waarde geeft,
opgeofferd. Zoo critisch Malipiero zijne nabootsingseffecten controleert, zoo
oncritisch, onpersoonlijk, achteloos koos hij zijne ideeën.
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Ottorino Respighi (geb. 1879) is een voortreffelijk vormbeheerscher. Zijn Fontane
di Roma spannen een boog van onovertrefbare lijning. Hij houdt van warme,
verzadigde kleur en past ze toe met meesterschap. Hij schrijft duidelijk en zangerig.
Maar het geven van vier fonteinen bij ochtend, morgen, middag en avond, had nieuwer
kunnen zijn, minder passéistisch. De gevoelsattributen der dagstonden zijn niet te
verrassend, misschien zelfs te conventioneel, genomen uit het vademecum der poëten.
De dagstonden klinken aannemelijk, doch hare sensitiviteit is vrij gematigd. Respighi
componeert uitstekend, maar niet sterk en noch met geweld, noch met mildheid
veroverend.
Casella zelf (geb. 1883) is de eclecticus. Alle formules, oude en nieuwe, zijn hem
vertrouwd. Hij schrijft een Marsch als Mahler, een barcarolle als Offenbach (met
varianten!) een wals als Richard Strauss, een gavotte of een menuet (met varianten!),
als een rococo-auteur. Het verbaasde me, dat er in een ‘Klooster op het water’ (‘Le
couvent sur l'eau’) zoo weinig boven-redelijke dingen gebeurden en dat alles zijn
gang ging als in de concertzaal. Hoe is 't mogelijk, dat deze Casella zoo inventief in
timbres, zoo vindingrijk in technische verbijzonderingen zich met de eerste de beste
geclicheerde conceptie tevreden stelt? Zijne ‘Elegia eroica’ (‘ter herdenking der
zonen van Italië, die strijdend voor zijne grootheid vielen’) vindt geen andere wijze
van klagen dan een chromatisch ostinato-motief. Hij voert het hardnekkig door in
parallelle groote septimen (niets nieuws overigens), doch hoe dikwijls zouden
componisten reeds geklaagd hebben met een chromatischen ostinato? En wie helpt
ons af van deze verbleekte rethorica, die vieux jeu blijft, ondanks alle denkbare
modernismen, wie zal deze kunst van recepten wegruimen?
Het valt niet te voorspellen, wat wij te wachten hebben van het jonge Italië, dat
langs Rossini en Verdi heen, in een ongelooflijk korten tijd zich een (misschien)
oneigen stijl koos en virtuoos leerde hanteeren. Men kan dit zonder bedenkingen
eerbiedigen. Maar ik zou de hoop op het jonge Holland van Pijper, Ruyneman,
Dresden en v.d. Goudoever toch niet lager willen richten, dan de hoop op het jonge
Italië. Italië is groote-mogendheid, Holland niet, ziedaar het eenige verschil. In
perspectievisch talent zijn Italië en Holland, zonder overdrijving, minstens gelijke.
Zij zouden kunnen uitwisselen.
Casella dirigeert gelijk hij componeert: duidelijk, knap en zonder wonderen van
suggestie. Hij heeft het orchest bij herhaling laten huldigen. Minnie van Velzen zong
de barcarolle (op vocalen). Zij voldeed, en meer mediterranneesch aroom dan zij
gaf, scheen Casella niet te wenschen.

Alfredo Casella [op uitnodiging van de Universalisten in de bovenzaal
van het Americanhotel]
De exquis-besnaarde Universalisten hadden zich voor hun tweede onder-onsje meester
gemaakt van Alfredo Casella.
Ziet, hoe exquis-besnaard zich de Universalisten betuigden.
Zij vroegen Casella, waarschijnlijk met behulp van ostentatieve brievenhoofden,
tot het geven van een concert in de bovenzaal van 't American-hotel. Het was er koud
en er zwierf etenslucht: de onuitstaanbaarste combinatie van atmosfeeren. In de nis
van het podium, tegen het verlepte boomen-decortje, oudsten stijl, wachtten eene
treurige canapee en een treurige fauteuil, pluche natuurlijk, op niemand. Het
instrument, dat Casella moest bespelen, was een gedegradeerd, halfsleetsch en slecht

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

gestemd vleugeltje, dat men voor vingeroefeningen van beginnelingen niet zou durven
aanbevelen.
Daar, en daarop, moest Casella ons inleiden tot de vermetel gedivisioneerde klanken
en timbres van den nieuwen stijl, tot de expressionismen van spinraggende, met de
uiterste zorgzaamheid gewikte sonoriteiten. Buiten gierde het avondstraatlawaai van
blaffende autohoorns, bellende trams, fluitende, gillende jongens, dat scheurde door
ruiten en gordijnen en ijle harmonie. Langs wanden en deuren van het polychrome
zaaltje drensden de wals-weeë geluiden van een strijkje uit een aangrenzend vertrek.
Men rookte, want men was onder auspiciën van fumisten. Men hoestte onverstoorbaar,
men overkuchte rythmen en melodie, terwijl de stoelen kraakten in koor. Er hing de
stemming en gezindheid van een bittertafel.
Het publiek, op enkele eenvoudige menschen na, had zich samengesteld uit
soi-disants hyper-sensitieven, kleur-voelers, verfijnde zintuigelingen, vergeestelijkten,
aestheten en andere schoonheidzoekers in soorten. Zij gebaarden zich nieuwsgierig,
behaaglijk en welgedaan. Zij namen zelfs het air van zich minder te interesseeren
voor hunne cigaret dan voor de Muziek, waarvan geen enkele klank hen ongehinderd,
onverminkt en onvermengd kon toekomen, waarvan alle ontroering verstrooid en
elke nuance door de onafgebroken herrie werd stukgestooten. Het deerde niet.
Niemand van dit uitgezochte groene hout (wat zal er dan met het dorre geschieden?)
dacht aan den hoon of bekommerde zich om den smaad, dien heel de omgeving
uitstortte over de muziek, over de schoonheid.
Het was pijnlijk voor Casella, dat men hem zoo dringend noodigde ons voor
barbaren te houden. Het is een schande, dat muziek hier voor zulke smakelooze
bejegeningen goed genoeg wordt geacht. Casella zag kans om zijn programma tot
de helft te bekorten. Maar hij had minder hoffelijk mogen schipperen en ronduit
moeten weigeren om aan deze paskwillige vertooning mee te doen. Het was beter
geweest ons in 't harnas te jagen met eene anecdote van Beethoven, die eens verklaarde
niet te willen spelen voor varkens, dan het met zijne idealen op een accoordje te
gooien.
De verantwoordelijke persoon voor dit misbruik-maken van kunst en kunstenaars,
de heer Arthur Pétronio, uitvinder der Universalisten, heeft geen besef gehad van
het respect, dat zelfs een Al-bedil verschuldigd is aan eene verschijning gelijk Casella
en aan de Muziek in 't algemeen. Hij beunhaze voortaan maar liever niet meer met
dit onderdeel van het Universum. Men wil in dit land wel eens eene andere kunst
geëncanailleerd zien dan de altijd en eeuwig vogelvrije muziek.
***
Casella, een pianist met een opmerkelijk en zeer vindingrijk toucher, een
buitengewoon dichter op zijn instrument, geeft Woensdag een avond in het
Concertgebouw. Dan worde hier geschreven over zijn spel en over de hedendaagsche
Italiaansche klaviermuziek.

Madrigaal-Vereeniging [Monteverdi en andere oude meesters Debussy en d'Indy - Dresden, Wachterlied]
Als er een zestiende-eeuwsch beeldje of schilderijtje ontdekt was, dat ook maar de
halve waarde aan ontroerende oprechtheid, diepgloeiende kleur en vorm-volmaaktheid
had van een der twee vergeten en verdwenen Madrigalen van Claudio Monteverdi,
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welke Sem Dresden gisteren liet zingen, dan zou er door de groote gemeente van
schoonheidsvrienden, de obligate zucht van verrukking gegaan zijn, die hoort bij een
ontdekking.
Monteverdi herrijst kalmer van zijn schijndood. Toen men zich nog geen halve
eeuw geleden zijn bestaan eenigszins duidelijk begon te herinneren, kraaide er buiten
de wereld der muziekgeleerden geen haan naar. Want de hedendaagsche maatschappij,
die bibelots en antiquiteiten eert met fortuinen, heeft zich de namen der edelste
componisten, die Europa vroeger voortbracht, nauwelijks willen verlevendigen. Kan
men zich eene hoogere tragiek denken dan den reddeloozen ondergang van al de
muziek der Renaissance en Prae-Renaissance? Honderden, duizenden folianten,
resultaten van heele generaties ervaring en energie, van heele generaties liefde, droom,
aanbidding en hartstocht voor God en menschen, liggen onherroepelijk begraven in
het duister hunner notenschriften, in het duister der bibliotheken. Want muziek, de
onsterfelijkste kunst, leeft geen oogenblik zonder bemiddeling van het stoffelijke.
En elke drie, misschien elke vier eeuwen, lijdt zij een zondvloed, die alles wegvaagt,
tot zelfs de heugenis van wat was.
De twee zoo amoureus gezette klankstukjes van Monteverdi zijn de eenige, welke
ons tot dusverre bereikten uit minstens tien boeken Madrigalen van den meester,
dien zijne tijdgenooten voor onsterfelijk hielden. Geloof niet, dat wij, verfijnde
zoekers, hem ooit overtroffen. Wien zou men moeten citeeren, die zóó klaar en
rimpeloos als hij het woord laat spiegelen in den toon? of die de verschillendste
nuances van gevoel en stemming zoo waar en duidelijk kon opvangen in een rythme,
een timbre, ze zoo snel en sprekend kan wisselen? of die een gedicht kan plaatsen
in zooveel variaties van week-gouden stralingen? En even wonderlijk van
trefzekerheid in vorm en ontroering was ook de Noël van du Caurroy, de hymne op
St. Nicolaas van Orlando Lasso, de Ave Maria van Palestrina, La sortie des Gendarmes
van Claude Lejeune - allen meesters, allen schimmen, die hoogstens vaag voortbestaan
in een straatnaam, maar allen ook genadeschenkers, die over den afgrond van eeuwen
nog de macht bezitten om licht en vreugde en zachtheid te storten in onze harten.
Van de tijdgenooten bleek Vincent d'Indy's ‘Deus Israël’ de zwakste, de
ontoegankelijkste de gewrongenste. Zijne muziek kwam droog en stug. Zijn tekst
was een verhaspeling zonder piëteit van fragmenten uit het Hooglied en brokken
latijn, welke hij misschien zelf samenvoegde. Weinig voelde d'Indy van de
voorjaars-smachting en het mateloos opwiekende verlangen, dat breekt uit deze paar
regels van het Canticum Canticorum. En even weinig onderging Enrico Bossi de
bloemige en alom-opademende weelderigheid van Carducci's lente-rythme en
herwonnen paradijs-zang ‘Primavera classica’. Na de renaissancistische streelingen
zat men verlegen tegenover zooveel banaal geluid en gebrek aan fantasie als een
moderne kan bergen in een goede techniek.
Het verrassendste, het gedurfdste en het best geslaagde van de tijdgenooten hoorde
men in Dresden's eigen ‘Wachterlied’ en in Debussy's ‘Quant j'ai ouy le tabourin’.
Beiden omhulden het gedicht met de sfeeren waarin het speelt. Dresden laat de
stemmen, open, luchtig en wazig als flageoletten, af en aan zweven in nevelige
harmonieën rondom zijn aangrijpenden, anoniemen tekst ‘De dag en wil niet
verborgen zijn’, die beurtelings gedeclameerd wordt door een der stem-groepen.
Debussy gaat simplistischer te werk. Hij laat het mijmerende en luisterende vers van
Charles d'Orléans zingen door eene alt-solo (mevr. Dresden-d'Hondt deed het
onbeschrijflijk evocatief) en plaatst de stem in de half-ruchtbare, naderende en
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wijkende klanken van den stil-feestelijken Mei-morgen. De grens, die altijd vèrder
getrokken wordt, van het voor menschen-stemmen bereikbare, is het dichtst genaderd
door Dresden. Hij pointilleert het grijze lichten van den vroegen dag, broos,
gestalteloos en zwervend in toon-formaties, welke het gewaagdste zijn van alles wat
de Madrigaal-vereeniging te overwinnen kreeg. Maar Debussy was directer en
practischer: de tekst van den solist staat scherp afgeteekend op den begeleidenden
en schilderenden achtergrond; het is de gelijktijdigheid van twee meesterlijk
weergegeven momenten: de moeheid, de weemoed der verzen en de zacht
voorbij-gonzende, onbekommerde vreugde. Ik geloof, dat Dresden kunstiger en
roekeloozer, maar dat Debussy (op 't oogenblik) veelzeggender en ontroerender
klonk.
Dit waren, mèt twee prachtige en boeiende oud-Fransche bewerkingen van Gevaert,
de tien onbekende noviteiten van één programma, aangevuld door welkome
recapitulaties van Paul Le Flem, Joh. Wagenaar en Maurice Ravel. De
Madrigaal-Vereeniging gaf dikwijls avonden, die een lange, ongestoorde verrukking
waren van luisteren en deze zijn niet geëvenaard door de jongste uitvoering. Want
er mislukten inzetten, er wankelden ensemble's, er waren kleine breuken in de
groep-verhoudingen en oneffenheden in de qualiteit der zangers. O, er is géén
instrument gevoelig, subtiel van evenwicht als een a-cappella-koortje, en géén klank
is doorzichtig, analyseerbaar als de klank van niet-begeleide stemmen. Maar de
laatste toets, die soms ontbrak, of de weifelingen, welke niemand in de hand kan
hebben, zijn ruim opgewogen door zooveel nieuwe muziek en nieuwe indrukken van
het programma.

Bokor - Luger [Caldara, Durante, Borodine en Moussorgsky,
Boccherini en Bach]
Mevr. Luger deed de fouten van alle debutanten: zij begon met Caldara-Durante en
zij was nerveus.
Welke rechten hebben Caldara, Durante en nog een paar andere achttiende-eeuwers,
die tot de goede opvoeding behooren van een vocalist, om onafgebroken generaties
van zangers en hoorders te plagen en onbevredigd te laten? Niemand weet het.
Misschien waren zij onvermoed groote componisten, maar om hunne voornaamste
werken te kennen zou men op reis moeten gaan naar de bibliotheken van Parijs en
Weenen. De miniatuurtjes, welke onverklaarbaar in 't leven bleven, zijn goede, doch
middelmatige melodieën, door een of anderen lang ontslapen bewerker voorzien van
een primitieve, houterige, nietswaardige begeleiding, welker eenige verdienste is,
dat de zanger ze zelf kan uitvoeren. In geen enkel opzicht zijn ze representatief, noch
wat den componist, noch wat den stijl of de uitgesproken psyche betreft. Zij
vertegenwoordigen geen type. Hun ergste nadeel voor den vertolker is echter, dat
hun innerlijk accent hunne gevoelssfeer te ver buiten onze gewone associaties ligt
om er ooit zoo geheel en volmaakt vertrouwd mee te worden, dat men ze van binnen
uit kan herbeelden. Onder dien dwang vangen alle debuteerenden aan met zich te
forceeren, met hun eigenlijkste wezen te verloochenen, met zich absoluut verkeerd
in te stellen tegenover de factoren, welke zingen schoon en ontroerend maken,
factoren, die voor alle kunsten dezelfde zijn: oprechtheid en techniek. Van deze
beiden is oprechtheid het moeilijkst vereenigbaar met zulke aria's der conventie,
welke reeds meer dan een eeuw vergroeid zijn tot pose. Wanneer ze niet onuitroeibaar
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blijken zouden ze spoedig vervangen moeten worden, door muziek tegenover welke
het den vertolker en hoorder mogelijk is zich onbevangen en natuurlijk te verhouden.
Dat mevr. Luger nerveus was, heeft haar vooral in 't eerste deel van het programma
merkbaar gehinderd. Zij intoneerde weifelend, vibreerde doelloos en beheerschte
niet steeds de kleur der tonen. Men betreurt dergelijke toevalligheden nooit sterker
dan bij een technisch volledig toegeruste stem; men bejammert ze wanneer het
materiaal der stem zoo ongeëvenaard is als de alt dezer zangeres, edel van aanzet en
van onvermengden gouden klank. Doch zij heeft de trieste, tranende desolaatheid
van Borodine's ‘Dans ton pays de charmes’ niet voldoende kunnen verwerkelijken,
en tegenover de poignante en onmiddellijke contrasten van Borodine's ‘Chez ceux-là
et chez nous’ stond zij nog te aarzelend. Een forsche en beslissende greep deed zij
echter met Moussorgsky's ‘Hopak’, fel aangeheven en met juiste nuances doorgevoerd.
Toen kwam de warmte, het enthousiasme; toen kwam het spontane succes; toen was
ook haar programma uit. Doch weinig debuten eindigen met een zoo klare belofte
voor de toekomst.
Het onoverkomelijke doodepunt van dit concert was de begeleiding door den heer
Marcel van Gool. Van Gool is een deugdelijk pianist en zal als pianist wellicht een
uitstekend pedagoog zijn. Maar begeleiden is niet alleen het in-de-maat-spelen met
den solist. Begeleiden is het scheppen van achtergronden; het aanbrengen van kleine,
onmisbare, expressieve toetsen; het ondersteunen en opveeren der stemmingen; het
onmiddellijk, ontwijfelbaar aanvoelen, realiseeren eener atmosfeer. Accompagnement
en solist moeten tot elkander staan als woord en toon eener goede compositie. Het
eischt autoriteit, eene vlugge intuïtie, eene onvermoeibare phantasie, een groote
liefde, een rijk gemoed. Begeleiden is een der moeilijkste kunsten.
Marcel van Gool begrijpt niets van dit alles. Hij accompagneert het laatste nummer
gelijk hij 't eerste accompagneerde, het een gelijk het ander. Voor hem bestaat de
muziek louter uit nummers, die hij accuraat, maar droog, ongelooflijk droog,
ondichterlijk (dus onmuzikaal) en zonder de altijd wisselende, zonder de altijd
vereischte intenties, nummers, die hij min of meer machinaal afwerkt. Ik weet niet,
of hij met zijn dorre en preciese techniek geneesbaar is, doch op het tegenwoordig
podium en ten opzichte der tegenwoordige sensitiviteit is hij ontoelaatbaar en
verouderd.
Judith Bokor had een ruim aandeel in dit concert. Zij speelde eene sonate van
Boccherini met de meeste poëzie; tegen eene suite van Bach was zij niet opgewassen;
de zangerige effect-stukjes gaf zij 't bekoorlijkst. Zij moet hare techniek en hare
veelzijdigheid niet overschatten. Haar magnifieke toon is haar beste steun.

Caecilia: Mahlers Eerste (Stadsschouwburg)
De uitvoering was in den Stadsschouwburg en ieder kon wel waarnemen, dat de
pauken een blikkerigen klank hadden, dat de pizzicati der contrabassen nooit droegen;
dat de groote trom, waarvan één slag 't ensemble kan opveeren, nauwelijks hoorbaar
werd als een dun, grijs geluidje; dat de tuba geen verband kon vinden met de overige
groepen en soms treurig-eenzaam loeide; dat bekkens en tam-tam gebouwd zijn op
wijder spannende lucht-golvingen, dan ze hier konden teweegbrengen in die
Lodewijk-zaal; dat de aard der houten instrumenten dikwijls op de vreemdste wijze
misvormd werd; dat de trompetten over alles heen kraaiden en zelden het zorgvuldigst
afgestemde coloriet gaaf lieten; dat de violen snerpender en kruidiger zongen dan
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goed leek voor de ongebroken kleuren en proporties van een orchest of van een
partituur.
Het deerde niet en niets was wonderlijker dan dat het niet deerde.
Eerst luisterde men. Met stille fanfares, dicht bij aanwaaiend uit de clarinetten,
ver echoënd uit verborgen trompetten, met vogelroepen, met de hooge, onbewogen
flageolet-tonen der violen werd men ingevoerd tot den koelen, droomenden morgen.
Men dacht aan Mahler, die ons dezen droom schonk op zijn dertigste jaar, dezen
droom van zilverig licht, deze muziek jong, gelijk alleen dauw kan zijn en vroege
bloemen. - Toen het ochtendlijk neuriënde hoofd-thema kwam dacht men nòg aan
Mahler, die daar een jeugd dichtte, zoo pril en ongerept als er sinds Daphnis en Chloë
niet gedicht werd. Men raakte vervoerd. De phase van het luisteren was voorbij. Men
luisterde niet meer. Men werd opgenomen in de melodieën, die ons deden ademen
zooals zij ademden. Het rythme, het geluid nam ons in bezit en men werd één met
geluid en rythme. Er bestond geen ander leven meer dan er ontrees aan die muziek,
met de heffingen en dalingen, met de warme vreugden, de ingekeerdheden en de
mijmeringen dier muziek. Men brak open met dat openbrekende licht, met dien overal
los-daverenden klank. Dat was de volle roem der schoonheid, de zegenende zon, de
vervulling van den morgen en van den droom. Dat was Mahlers, en ieders,
verheerlijkte leven; de apocalypsis van al die speelden, van den dirigent, van ons,
die wegvielen in dezen gloed. Toen wist men niet meer van realiteiten. Wij waren
aangeraakt en gewekt door een soevereinen geest. Wij waren geheven en hieven; wij
zonden de liefde terug, grooter dan zij gegeven was. Men wist niet meer van
bedenkingen, van weifelingen. Zoo klonk nooit de weemoed droever, het smachten
dringender dan verdoken in de kracht en de luidruchtigheid van het scherzo, dan
omwolkt men den half-oriëntaalschen luister en de Rembrandtieke schaduwingen
van het langzame deel, dan te midden der stormen en der pralende koralen van de
finale. Men zou zeggen, dat alle scepsis, alle twijfel tegenover het rudimentaire
geweld, de naïveteit, de lengte en de naaktheid dezer finale was weg-gesuggereerd.
Nadat het verlangen zoo smeekend was ondergaan kon de triomf werkelijkheid
worden.
Deze lange, onverstoorde gemeenschap met de Muziek en met het diepste wezen
van een harer meesters werd verricht door Mengelberg, die alles begreep, alles
omvatte, alles ordende en van wien eene bezieling, een magnetisme uitstroomde, dat
iedereen onderdompelde in zijn wil tot schoonheid, in zijn vereering en passie voor
Mahler. En terwijl het nog geen zeven jaren geleden is, dat hij dezelfde Eerste
Symphonie dirigeerde voor een bijna leege zaal, vingen de hoorders van gisteren,
die in niets verschilden van toen dan in waardeering, de laatste accoorden op met
een onbedaarlijke ovatie. Er is dus iets bereikt.
***
Aan Mahler ging vooraf de Anacreon-ouverture van Cherubini en Mendelssohns
viool-concert. Zimmermann speelde het met zijne verfijnde en zekere techniek, zijn
weelderige intonaties, verzorgd, accuraat en bloeiend. Het bracht hem een mooi
succes, maar noch in Cherubini, noch in Mendelsohn vergat men een oogenblik de
bezwaren der Stadsschouwburg-acoustiek. Die vergetelheid was de gave, de
overwinning van Mahler en zijn vertolkers.
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Hongaarsch Strijkkwartet [Over de gelijkwaardigheid van de
partijen in het Kwartet van César Franck en Beethoven op. 127]
Bij 't Hongaarsch Strijkkwartet zit de cellist E. von Kerpely naast den primarius
Emerich Waldbauer; de cellist heeft tegenover zich den altist E. Kornstein; tegenover
Waldbauer zit de tweede violist J. von Temesvary. Ik weet niet of deze afwijkende
groepeering toeval is of bedoeling. Het zou echter op inzicht en op juiste berekening
der onderlinge verhoudingen kunnen berusten, dat men de tweede viool in de voorste
linie bracht en ze niet verdekte achter den primarius. Want von Temesvary, de 2e
violist, kan niet op tegen den aanvoerder Waldbauer. Temesvary's toon heeft de
weeke, omwaasde kleur van een alt-viool in 't klein of van een viola d'amore; hij
speelt bijna voortdurend in een schuchter en teeder accent van vluchtig maar
veelzeggend aangeroerde snaren. Maar zoo liefdevol insinueerend en verholen
Temesvary de dikwijls gewichtige tweede-viool-partij vertolkt, zoo incisief, ruig en
open strijkt Waldbauer, altijd overheerschend, energiek, doordringend. En niet enkel
Temesvary komt in de verdrukking bij de snellere intonaties van den leider; ook
Kornstein, wiens alt noch geheel de rulle, korrelige viola-kleur, noch het smartelijke
mystieke, scherpe coloriet geeft, dat de echte alt karakteriseert naast alle andere
instrumenten. Kornstein aarzelt tusschen deze beide timbres en brengt niet 't een
noch het ander tot volheid van ontwikkeling. De cello, welke deze drie moet
fundeeren, speelde evenals de eerste viool, meermalen in eene luchtledigheid. Men
heeft nooit gemakkelijker kunnen observeeren dan bij het Hongaarsche Strijkkwartet,
dat er tusschen alt en cello eigenlijk nog steeds eene gaping bestaat en dat het type
instument om deze leemte te vullen in het hedendaagsche strijkersensemble ontbreekt.
De kwartetten, welke deze Hongaren gekozen hadden, Franck en Beethoven's
opus 127, waren 't minst van alle geschikt om de zwakke positie der midden-stemmen
te verdoezelen en ook de gewijzigde opstelling kon ze niet maskeeren. Ik geloof, dat
de primarius Waldbauer onvoldoende inziet, dat zijne leiders-taak bij kwartetten als
die van Franck en den laatsten Beethoven van eene geheel andere orde moet zijn dan
bij kwartetten van Haydn, Mozart en den jongen Beethoven. Hij kan in Haydn, Mozart
en in de werken uit Beethoven's jeugd over 't algemeen de eerste viool spelen volgens
ons spreekwoord. Doch Franck's stijl en de techniek der kwartetten uit Beethoven's
onafhankelijkste, vermetelste periode is gebouwd op minder primitieve relaties der
instrumenten. Het begrip 1e en 2e viool is daar weg-gevallen. Bij de haast volmaakte
individualiseering der partijen, zooals Beethoven, die in het rijke, overdadige laatste
stadium van zijn genie bereikte, mag van afscheiding der partijen naar rang en
beteekenis niet zoo opvallend sprake zijn als Waldbauer zich dat voorstelt. Men kan
den fantastischen, visionairen Beethoven, die vlak voor zijn dood nog eene polyphonie
uitvond, waaraan de modernsten nauwlijks toè-zijn, niet nadrukkelijker misvatten
dan door het effaceeren der tusschen-stemmen. Men kan Franck, wiens hoogste
waarde ligt in zijn hartstochtelijke genegenhheid voor het détail, in het zorgzaam
divisioneeren der melodische contour, in 't vermenigvuldigen der expressies door
het menigvoudig aantreden van zelfstandig zingende lijnen, niet erger loochenen in
zijn wezen dan door hem tot stuwende reliëf, het boeiende en het onmisbare van
klaar geëxposeerd bijwerk te ontnemen.
Er waren fragmenten, zoowel in Franck als in Beethoven, vooral de Scherzo's, die
zonder bedenking slaagden. Doch Franck zoowel als Beethoven kan men van een
ruimer en verhevener plan zien. Franck bleef te weinig gevarieerd, te monotoon
dolend in modulaties. Beethoven's schijnbaar ongecontroleerde, toomelooze concepties
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werden bij stukken en brokken, hoewel de spelers alles suggestiever, spannender
hadden mogen aanzetten, juist begrepen, maar vingen elkaar niet op, zij groeiden
niet tot eene organische, onverbreekbare gedachte, zij misten in de vele wisselingen
der gevoelsgrepen de innerlijke continuïteit.
Dat de cello moeilijk een basis vormde, dat de tusschen-stemmen faalden en dat
de eerste viool te fel buiten de proporties trad, ondervond men nergens duidelijker
dan in de drie cantaten-aria's van Bach, waarmee mevr. Ilona Durigo dit programma
verstoorde in zijn stijl-eenheid en langer maakte dan men wenschte. Doch mevr.
Durigo geriefde hare bewonderaars met een prachtig gedisponeerde stem en een even
toeschietelijk gemoed. Het scheelde niet veel of de aria ‘Auf! Freue dich!’ werd
gebisseerd en een aanzienlijk gedeelte van het enthousiasme sloeg over op de
praestaties der Hongaren.

Historische Cyclus II [Bach]
Men was veilig voor den storm en voor de vlagen van den ijzelenden sneeuw. Men
was als in een warm, oud huis, achter zware luiken, met een hecht dak tusschen ons
en den kouden nacht, met een ton gouds in den kelder, echt goud in een echte ton.
Het stemde rustig en tevreden den wind bij poozen te hooren rammelen aan de ramen.
Men leefde twee honderd jaar terug, opgesloten in den langen winter. Men zag
alle dingen op een afstand. Men onderging ze niet, men herinnerde ze zich; bijna
onpersoonlijk, vaag, met de vertrouwde schaduwen van een sprookje. In de grage
stilte en onder het licht, dat niet bewoog, kwam de H-moll suite. Zeven fluiten met
haar koelen toon verluchtigden de vele violen, die men waarnam als door een
transparant van kristallen. Er lag heimwee over deze feest-muziek, een zacht
verlangen, dat men niet bepalen kon. Het lag in de kleur der tonaliteit, het lag in 't
vogelen der fluiten, in het onstilbare opzweven der melodieën, in de rank verstrengelde
rythmen, in het geresigneerde gonzen der vulstemmen. Het klonk alsof men om veel
getroost moest worden.
Toen zonk men nadenkend weg in twee préludes voor violoncel. Het instrument
leek te zingen, zooals 's zomers het loof zong van den boom, waaruit 't gezaagd werd.
Het preludeerde naar eene gestaltelooze oneindigheid. De ruischende arpeggio's en
de fragmenten van zangerigheid schimden op ons aan en omsponnen ons met hun
contemplatieve bekoorlijkheid. Ze preludeerden wonderen, welke ieder doen kon
naar zijn eigen hart.
De Huwelijkscantate was eene naïeve en spraakzame confidentie uit den ouden
tijd. Zij vroeg om zwaarmoedigheid en droefenis te verjagen en om bezielde liederen
aan te heffen. Waan. Overal zong hetzelfde snakkende gemoed, dat de vreugde en
den hemel slechts zien mocht achter nevelen van teleurstelling en altijd pijnende,
eentonige moeiten. Naïeve en bijna belachelijke dingen zong het in een accent van
diviene elegie, die zich spiegelde in de mijmeringen van een solo-viool, een oboe
d'amore, met zijne mystieke zoetheid, een cello en een contrabas. En naast den
kinderlijken tekst van ‘Eure zarte Harmonie - Ist für die beglückte Eh' - Nicht die
wahre Panacee’, welke aanleiding is tot deze muziek van een eeuwig onbevredigd
gevoel, hoorde men eenvoudige waarheden gereciteerd van ‘de liefde, die veel sterker
heet dan de dood wie loochent 't? de muziek sterkt ons in stervensnood’. En naast
deze simpele dichterlijkheid, naast deze onverwachte visie op een moeden en
vermurwden mensch, weer de candide bekommernis over een beschermer, die ook
tijdens zijn huwelijk gemaand wordt de edele harmonie trouw te blijven. Ter wille
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van een paar minuten pure schoonheid moest men een overvloed van tirades, praatjes
en rethorica voor lief nemen.
Men deed 't. Men deed 't ook bij de aria voor trompet en sopraan. De daverende,
botsende vol-koren van strijkers en hun schokkend bij-vallen onder het ijle spel der
solisten had in het concert voor twee violen met strijk-orkest de sfeer van rust en
verzadiging nergens kunnen breken. De trompet was het eerste geluid uit de
buiten-wereld. Maar men geloofde niet aan haar profane en onwaarschijnlijke galmen.
Men geloofde slechts aan de aria ‘Höchster, mache Deine Güte - Ferner alle Morgen
neu’. O, dit had uren mogen duren. Want dit kwam uit het allerbinnenste hart. Dit
werd gepreveld met een ootmoed van bidden, met een ontzag, met een
toegenegenheid, waarmee het heiligste en hoogste mocht worden aangeroepen.
***
Al deze muziek was van Bach. Op een ‘historischen cyclus’ kon hij niet volledig
vertegenwoordigd worden met vijf werken. Om hem te teekenen met al zijne kleinen groot-menschelijke hoedanigheden, zijn zonderling tweevoud van dienstbare
functionaris en kunstenaar, van knap handwerksman en dichter, van schoolmeester
en lyricus, van bureaucraat en visionair heeft Jules Combarieu in zijne
muziekgeschiedenis meer dan een vel druks noodig en peilt hem nòg niet geheel.
Men kan bij de beperkte ruimte van een dagblad en met eene voorbijgaande critiek
Bach's plaats en rol in het leven en in de historie, met al het vóór en tegen van de
blinde en eenzijde bewondering welke hij de vorige eeuw wekte, niet aanroeren.
Bach behoort echter tot de auteurs, die 't minst bekend zijn uit eigenhandige stukken.
Laat hij zich zelf eens karakteriseeren uit den volgenden brief, welken hij 28 October
1732 verzond aan een vroegeren mede-leerling en jeugdvriend Erdmann:
‘Uwe hoogedelgeboren zal een ouden, trouwen dienaar verontschuldigen, dat hij
zich de vrijheid neemt u te incommodeeren. Er zijn nu haast 4 jaren verloopen sedert
Uwe hoogedelgeboren mij gelukkig maakte met een goedgunstig antwoord op mijn
aan u gerichte woorden; wanneer ik daarom herinner, dat u genadig verlangde over
mijne lotgevallen eenig bericht te geven, zal zulks hiermede allergehoorzaamst
geschieden. Van jeugd af zijn u mijne fata best bekend, tot aan de mutation, welke
mij kapelmeester maakte te Cöthen. Daar had ik een genadigen, de muziek zoowel
kennenden als minnenden Vorst, bij wien ik mijne levensdagen hoopte te eindigen.
Maar het moest geschieden, dat gezegde Serenissimus eene Bernburgsche prinses
huwde, en het toen wilde lijken, dat de muzikale Inclinatie van mijn Vorst verflauwde,
te meer de nieuwe Vorstin amusa1) scheen te zijn: zoo behaagde het God, dat ik naar
hier beroepen werd als directore Musices et cantore aan de Thomas-School. Hoewel
het me eerst gansch niet passend wilde schijnen van een Kapelmeester een Cantor
te worden. Daarom traineerde mijne resolutie ook een kwart jaar, maar deze post
werd mij dermate favorable beschreven, dat ik eindelijk, te meer daar mijne zonen
schenen te inclineeren tot de studiis, in des Hoogsten naam waagde en mij naar
Leipzig begaf, mijne proef aflegde, en de mutation aannam. Ik ben hier nog volgens
Gods wil. Maar omdat ik nu vind: 1e dat deze dienst op verre na niet zoo voordeelig
is als men mij beschreven had; 2e dat vele accidentia2) aan dezen post ontnomen zijn;
3e een zeer dure plaats en 4e eene wonderlijke en de muziek weinig gezinde overheid
is, ik verder in bijna voortdurende spijt, nijd en vervolging moet leven, zoo zal ik
1) onkunstzinnig; zonder Muzen.
2) bijverdiensten.
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genoodzaakt zijn met des Hoogsten bijstand mijne fortune elders te zoeken. Mocht
Uwe Hoogedelgeboren in Uwe stad een convenable post weten of vinden, dan
verzoeke gansch gehoorzaam voor mij eene teer begeerde recommandation te doen;
aan mij zal het niet mankeeren, dat ik mij beijveren zal de hoogbegeerde voorspraak
eenige satisfaction te geven. Mijn huidige post beloopt ongeveer 700 Thaler, en
wanneer er wat meerdere lijken zijn dan ordinairement, zoo stijgen naar proportion
de accidentia; is hier echter gezonde lucht, dan vervallen ook zulke, zooals ik 't vorig
jaar aan ordinaire lijken meer dan 100 Thaler accidentia heb ingeboet. In Thuringen
kan ik met 400 Thaler verder komen dan hier met nog eenmaal zooveel honderden,
wegens het excessieve kostbare leven. Nu moet ik nog een en ander vermelden over
mijn huiselijken toestand. Ik ben ten 2 male getrouwd en is mijne eerste vrouw zaliger
in Cöthen gestorven. Uit het eerste huwelijk zijn 3 zonen en eene dochter in leven,
gelijk Uwe Hoogedelgeboren nog in Weimar gezien hebt, als U zich genadig herinnert.
Uit 't 2e huwelijk zijn in leven 1 zoon en 2 dochters. Mijn oudste zoon is studiosus
juris, de beide andere frequenteeren nog de een primam de ander sucundam classem
en de oudste dochter is ook nog ongehuwd. De kinderen van het andere huwelijk
zijn nog klein en de eerstgeboren jongen 6 jaar oud. Allen zijn geboren musici en ik
kan reeds vocaliter en instrumentaliter een concert formeeren met mijne familie, te
meer daar mijn huidige vrouw een flinke sopraan zingt en mijne oudste dochter niet
kwaad invalt. Ik overschrijd de maat der hoffelijkheid wanneer ik Uw
Hoogedelgeboren met meerdere incommodeer, daarom haast ik mij te eindigen met
alle respect levenslang verblijvend, Uw Hoogedelgeboren gansch gehoorzaamste en
dienstvaardigste dienaar Joh. Seb. Bach.’
Dat is Bach ten voeten uit: zich trouw beijverend voor de muziek; goedmoedig
bezeten van de muziek; maar altijd zakelijk, reëel, practisch; maar in al zijn fantasieën
en droomerijen redelijk, berekenend, omslachtig, taai, vasthoudend, burgerlijk; dat
is Bach, onhandig ceremonieus, naïef, kalm geloovig, onderdanig, nederig, geslagen,
in het juk, maar met een bedaard zelfbewustzijn en een zachtaardige
onverzettelijkheid.
***
De uitvoering, die zoo overvloeide van piëteit, stemmigheid en wijding, werd gedragen
door Mengelberg. Hij leidde meestal met de linkerhand aan den cembalo
accompagneerend, den dirigeerstok in de rechter. Loevnnsohn speelde den
violoncel-solo. Zimmermann en Helmann voerden de solistische partijen van het
Concerto. Willeke en Klasen stonden aan 't hoofd der rij van fluitisten. Mevr.
Noordewier-Reddingius zong de Bruiloftscantate. D. Speets, in de uiterste regioonen
der trompet even lenig en zeker als een ander op de fluit, wedijverende met mevr.
Noordewier in glans en beweeglijkheid. Zoo stijlloos de aria zelf is - een hedendaagsch
componist moest eens wagen zoo cru en gruwelijk banaal te schrijven voor trompet
- zoo bewonderenswaardig was de vertolking.

Nationale Opera: Het geheim van Suzanna
Duur: drie kwartier.
Inhoud: Mevrouw rookt; mijnheer rookt niet, verdenkt haar van een minnaar;
hebben drie scènes, waarbij een stoel en een parapluie gebroken worden en het orchest
fortissimo speelt; eindigen met samen te rooken. Een nulligheidje.
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Muziek: Alles echo. Op het thema ‘terug naar Mozart’, zooals dat tien jaar geleden
mode was in Duitschland. Mozart of Haydn, onderheid met zware bassen en
aangestampt met gewichtige, dikke, drukke tusschen-stemmen. Soms een actueel
idee, dat dan zelfs lijkt op 't hoofdthema van Debussy's L'Après-midi d'un faune.
Opgevulde, ondoorzichtige instrumentatie. Geen greintje persoonlijkheid. Veel
sentimentaliteit waar geest had moeten zijn. Elke kleinigheid vierdubbel onderstreept.
Tekst: geen woord verstaanbaar.
Regie: een elegante salon van Henri Engelen. Zeer bedenkelijk. Zonder stijl, zonder
karakter, maar vol overbodigheden. Lakei in halve livrei. Mijnheer slecht getailleerd;
mevrouw minder goed. Er zijn tegenwoordig étalages langs de straat, waar Henry
Engelen in de leer zou kunnen gaan. O, o....
Spelers: Leonhard van Rhenouwen, (mijnheer de Graaf), log, aangeleerd, geen
distinctie, veel te melodramatisch. Helene van Raalte-Horneman, (mevrouw de
Gravin), óók overdreven, zwaar-op-de-hand. Jac. van Bijlevelt (lakei, stomme
persoon), kluchtig, verreweg de beste, doch mag een beetje gereserveerder mimeeren.
Uitvoering: geen aanleiding tot lichte, gracieuse accenten, die zouden we gevoegd
hebben bij het libretto, dat een grappig nietsje had moeten worden. Men speelde met
een hartstocht, alsof 't de Cavalleria gold, vlot en accuraat (een enkelen keer geestig)
onder directie van Albert van Raalte.
Componist: Wolff-Ferrari. Men heeft hier een zwak voor dezen Wolff-Ferrari.
Waarom? Niemand weet het. Schitterende, speelsche, knetterende, knapperende
vuurwerkjes-van-muziek als ‘L'Education manquée’ van Chabrier of ‘L'heure
espagnole’ van Ravel, gaat men voorbij. Waarom? Vraag 't Van Korlaar Jr.

Bohème
De Bohème met Van Tulder, Annie Lighart, Lea Fuldauer en Coen Muller in de
hoofdrollen, was niet beter en niet slechter dan vorige jaren. Koopman's lauweren
blijken van uitstekende qualiteit en deugdelijk in 't gebruik. Is dit geruststellend? Ik
zou 't niet durven zeggen. Er waren tijden, dat Koopman-zelf, met zijn eigen lauweren
niet rondkwam. Hoe zal een ander er dan mee rondkomen? Het zal wel spoedig
blijken, dat répertoire houden goed, maar dat répertoire m a k e n beter is. Er ook
moeilijker.

Josef Pembaur [Liszt, Variaties op Bachs ‘Weinen, Klagen, Sorgen,
Zagen’ - Schubert, Sonate op. 53]
Liszt nam een motief uit een der 300 Cantates van Bach als tekst (‘Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen sind der Christen Tränenbrot’) en hield er een preek over in den vorm
van variaties. Een preek van Liszt gaat niet zonder octaven in de linkerhand, octaven
in de rechterhand; gaat niet zonder een recitatief met koperen profeten-stem, die toets
voor toets eene welgemeende melodie declameert; gaat niet zonder een slot van
langzaam-maar-zeker opgebouwde, daverend uitwaaierende choraal-accoorden. Het
is een beetje ernstiger dan een Liszt-commentaar op Verdi, Gounod of Meyerbeer,
doch aan Bach dacht niemand.
De pianisten houden er van den naam Bach eenigszins ijdel te gebruiken. Zij achten
dezen meester taboe en beweren, dat zij hem aanbidden. Maar Bach is pas geschikt
voor hen wanneer hij eerst eene gestalte aanneemt, welke met hunne klavieristische
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handgrepen accoord gaat en zich op het peil wil laten brengen van een 19de en 20ste
eeuwsch podium. Hij staat onder curateele en zonder zijne voogden Liszt, Tausig,
Bülow, Busoni - géén Bach.
Waar is de pianist, wiens adoratie 't aandurft om een hedendaagsch publiek te
noodigen tot de eeuwige ijsvelden en de speculatieve klank-duizelingen van ‘Die
Kunst der Fuge’? of tot de majesteit van ‘Das musikalische Opfer’? of wie waagt
een cyclus der 48 preludiën en 48 fuga's van het ‘Wohltemperiertes Klavier’?
Dat zouden daden zijn.
Josef Pembaur kan zich ondertusschen miskend achten, want hij vond nauwlijks
een halve zaal. Men moest dezen zeer achtenswaardigen kunstenaar nauwkeuriger
op de hoogte brengen van onze geestesgesteldheid. Schubert's tweede ‘groote sonate’
opus 53 (welke liever de ‘lange sonate’ moest heeten) is muziek voor piano-pedagogen
en Schubert-historici. Voor de concertzaal is ze te populair, te bevallig, te gerekt, te
weinig geconcentreerd, te leeg, te zwak van bouw, te Wienerisch. En Liszt (13de
Rhapsodie, ‘Sospiro’, ‘Bénédiction de Dieu dans la solitude’) moet niet te automatisch
op de programma's komen. Hij heeft altijd te veel snaren op zijne piano.

Historische Cyclus III [Jean-Baptiste Lully, Rameau, Gluck, Grétry
en Haydn]
Taine prees den tijd, dat iedere persoonlijkheid, kunstenaar of politicus, er op verdacht
moest zijn, achter elke deur een dolk, achter elken straathoek een geweer op zich
gericht te vinden of, zooals Cyrano, vanuit de lucht een balk op zijn hoofd te krijgen.
Dat hield den geest werkzaam en veerkrachtig. Dat maakte van het leven een roman;
dat bracht motieven aan voor volbloedige kunstwerken. Dat noodzaakte ook den
geheelen mensch in te zetten. Halve karakters waren uitgeschakeld. Men was zwart
of wit.
Zoo Jean Baptiste Lully, de grondvester der Fransche opera, de componist, die
het Parijsche repertoire bijna honderd jaren beheerschte, wiens stijl over de hoofden
van Rameau en Gluck heen norm is geweest voor het muzikale drama.
Hij was een Italiaansche jongen, die viool en guitaar speelde, en door den chevalier
de Guise, pretendent naar den Napolitaanschen troon, dien hij nooit kreeg, van
Florence werd meegenomen naar Parijs. Toen hij de Guise niet meer amuseeren kon,
werd hij overgedaan aan mlle. de Montpensier, de beroemde Grande Mademoiselle.
Zij erfde 20.000.000 francs, 4 hertogdommen, een heerlijkheid, een graafschap en
dus sprak het Hof zijn veto uit over alle huwelijkspogingen, die zij ondernam. Zij
was de Jeanne d'Arc der Frondeurs en Turenne heeft voor hare kanonnen moeten
wijken. Zij gebruikte Lully als koksjongen.
In de keuken der Grande Demoiselle werd hij opnieuw ontdekt als musicus met
het doel om een chanson te schrijven op zijne gemakkelijk te ridiculiseeren meesteres.
Het is de eerste zijner bekend geworden laaghartigheden. Hij ging de laan uit als
koksjongen, maar werd opgenomen onder de ‘violons du roi’, want hij speelde altijd
op de goede kaart.
De koning dier violisten was Louis XIV, een knaap nog, die zijn tijd doorbracht
met het dansen in balletten, in feeërieën, in maskeraden, vervaardigd op de lafste
teksten, vertoond met de wonderbaarlijkste technische apparaten, betaald met de
opbrengsten van heele provincies. Lully danste vóór en mèt den Koning, die slechts
danste op muziek van Lully, en de autoritaire Roi Soleil raakte onder suggestie van
den Florentijnschen avonturier. Als er schaduwen gingen over zijn fortuin, wist hij
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zich steeds met een of andere drieste clownerie te redden. Lully was ook comediant,
en op het randje der ongenade heeft Molière hem eenmaal de rol van Pourceaugnac
gegeven uit den Bourgeois Gentilhomme. Bij 't tooneel, waar hij vanuit alle hoeken
der scène wordt achternagezeten, wierp Pourceaugnac-Lully zich in het orchest en
borg zich in een clavecimbel, dat uit de voegen viel. Louis XIV vond het idee nieuw,
aardig, geestig en Lully was hersteld in de koninklijke gunst.
Toen hij veertig jaar was, deed hij zijn greep naar de opera, waarvan hij voordien
nooit kwaad genoeg kon spreken. Cambert, componist, Perrin, tekstdichter, waren
de eerste beoefenaars van 't genre in de Fransche taal, en Perrin ontving van Lodewijk
XIV patent-brieven voor de oprichting der Académie royale de musique. Lully wist
hem met listen en intriges zijne privileges te ontfutselen, wat hem des te makkelijker
viel, daar Perrin, een ongelukkig zakenman, wegens schulden in de gevangenis zat
en geen enkele voorstelling zijner Academie kon bijwonen. Maar Lully deed meer
dan hem wegjagen. Er kwam een koninklijk decreet, dat op straf van 10.000 livres
boete, met confiscatie van theater, décors, machines en kleeding, het componeeren
en opvoeren van tragedies op muziek aan iedereen verbood - behalve aan Lully. Hij
was dus alleenheerscher. En Lully weerde niet enkel de bestaande Fransche
componisten, ook buitenlandsche auteurs sloot hij onverbiddelijk buiten. Hij wenschte
niemand in zijne nabijheid, in staat om mede te dingen naar de genade van zijn
Koning.
Toen begon een bestaan van bovenmenschelijke inspanning. Lully deed alles zelf.
Hij kocht zich den uitstekendsten der librettisten, Quinault, voor 4000 francs per jaar
en dwong hem slaafs te werken naar zijn, Lully's, inzichten. Hij componeerde zelf.
Administreerde zelf. Instrueerde zelf zijn orchest, waar ieder altijd van meet-af moest
beginnen. Vormde zelf zijn ballet. Verzorgde zelf de buitengewoon gecompliceerde
machinerie van een XVIII-eeuwsch tooneelstuk. Onderwees zelf de acteurs, de koren.
Dirigeerde zelf. Amuseerde ondertusschen zijn vorst met kunst of met
kunstemakerijen. Het eenige, wat hij niet zelf deed, was het kiezen der onderwerpen.
Dit deed Lodewijk XIV.
Lully hield dit vol vanaf 1669 tot aan zijn dood in 1687; geapplaudisseerd door
het hof en oppermachtig dictator. Al wat talent had werd door hem uit den weg
geruimd. Hij ontzag niemand, die hem schaden kon. De Académie moest hare
goedkeuring geven aan de verzen van Quinault, maar Lully had maling aan de
Académie. Hij vroeg La Fontaine een gedicht op Daphné. Toen La Fontaine zijn
tekst gereed had, verklaarde Lully, dat zijn verzen geen cent waard waren en bracht
op den koop toe een dom en hatelijk epigram over den fabulist in omloop. Quinault
en Molière, die ook voor hem werkten, werden schaamteloos afgedankt, toen zij hem
geen nut meer brachten. Men zou uit het Parijs van dezen tijd niemand kunnen
citeeren, die niet op voet van vijandschap stond met Lully. Zelfs Boileau heeft hem
gehekeld, scherp en venijnig:
‘En vain par sa grimace un bouffon odieux
A table nous fait rire et divertit nos yeux.
Ses bons mots ont besoin de farine et de plâtre.
Prenez le tête-à-tête, ôtez-lui son théâtre,
Ce n'est plus qu'un coeur bas, un coquin ténébreux;
Son visage essuyé n'a plus rien que d'affreux.’

Toen zijn zwaar, arbeidzaam leven ten einde was, hadden Frankrijk en Louis XIV
hunne Opera, tien tragédies lyriques in vijf bedrijven en een proloog op antieke
motieven: Cadmus et Hermione, Alceste, Thesée, Atys, Isis, Psyché, Bellérophon,
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Proserpine, Persée, Phaéton, die alle werden beschouwd als meesterwerken en die
meer dan tachtig jaren zonder serieuse mededinging het Fransche en Europeesche
répertoire hielden.
Toen zijn leven ten einde liep had Lully ook 68.000 livres overgespaard. Hij stierf
aan een waar koninklijk ongeval. Louis XIV had lange jaren last gehad van een abces
in de rechterzij. Toen dit abces genezen was, componeerde en dirigeerde Lully een
Te Deum tot dankzegging aan God. Hij was een driftig man en het overkwam hem,
dat hij zich met den toenmaals gebruikelijken dirigeer-staf, waarmee de grond
gestampt werd (Goethe was nog van deze zonderlinge gewoonte getuige bij zijn
Italiaansche reis), een wonde in den voet sloeg en op zijn beurt een abces kreeg. Hij
wilde zijn been niet laten amputeeren en bezweek aan de zorgen van een kwakzalver,
die zich marquis de la Carrette noemde. Aan den dokter, die den lieveling des konings
genezen zou, had le duc de Vendôme een geschenk aangeboden van 80.000 livres!
Maar wat nog vreemder is: behalve een paar contracten e.d. heeft Lully geen letter
schrift nagelaten. Een notenbalk, welke door de hand van Lully zou beschreven zijn,
werd tot dusverre nog niet gevonden.
***
Doch het raadselachtigst: Lully, schepper der Fransche Opera, die het critische
Frankrijk tachtig jaar boeide, heeft ons geen kwartier lang kunnen interesseeren. Jean
Philippe Rameau, de voortzetter zijner tradities, van wien men evenveel avonturen
en nog meer schoonheidswonderen zou kunnen verhalen, de meester dien Voltaire
noemde: ‘notre Euclide-Orphée’, die de hevigste polemieken veroorzaakt heeft onder
de encyclopedisten, leek ons kinderachtig, onbeduidend, vervelend. Gluck, de laatste
der antiquiseerende, heroïseerende periode, beschermeling van Marie-Antoinette,
klonk dor, geesteloos, vlak en verouderd.
Dat is het resultaat van een historischen cyclus. Wij beelden ons in, dat wij aan
muziekgeschiedenis doen. In een programma, dat twee uren duurt, bestrijken wij een
tijdruimte van twee eeuwen. Wij geven elken meester gemiddeld een kwartier om
ons de geheimen te openbaren van zijn ziel en van de ziel zijner dagen. In zijn leven,
in zijn oeuvre, in die eeuwen beteekent dat kwartier een oogwenk. Wij kiezen deze
seconde niet eens met eerbied of met overleg. Wij kiezen wat toevallig in de
bibliotheek beschikbaar ligt. Wij reproduceeren niet het origineel, wij geven een
arrangement. Wij wanen den meesters rechtvaardigheid te bewijzen door hen even
te vernoemen. Wij verhoovaardigen er ons waarschijnlijk op dat wij een modern
publiek inwijden tot de geschiedenis der muziek. De goede menschen gelooven
denkelijk ook dat zij nu op de hoogte gebracht zijn van Lully, Rameau, Gluck, Grétry
en Haydn, - toe maar - binnen twee uren en door middel van 8 werken te zamen.
De uitvoering was deugdelijk genoeg, maar er is den ganschen avond geen contact
gekomen. Mevr. Maria Freund, die verschillende winters geleden eenmaal optrad en
geen onuitwischbaren indruk scheen te hebben achtergelaten, werd uitermate koel
begroet en kon met een aria uit Lully's Thésée en Gluck's Alceste geen verovering
maken. Dat lag niet aan hare prachtige sopraan-stem. Het is echter onbegonnen werk
om te trachten eene doode en vergeten kunst, waarmede misschien geen atoom van
ons heele wezen nog verwantschap heeft, te doen herrijzen door onsamenhangende,
verbrokkelde fragmenten. Dat is zelfs te veel gevergd van de reconstructieve,
evocatieve vermogens der meest begaafden.
Hoe lang zal dit misbruik nog tieren?
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Een andere, zeer bezwaarlijke vergissing bij deze uitvoering, kan niet met
voldoenden nadruk worden onderstreept:
Mengelberg heeft zich ontdekt als maëstro al cembalo, als clavecimbelist-dirigent
en ik was verleden jaar de eerste, die wees op de fijne styleering zijner partij in
Corelli's Concerte Grosso.
Gisteravond evenwel leek Mengelberg gehypnotiseerd, bezeten door den
clavecimbel. Te pas en te onpas (méér te onpas), zonder systeem, zonder plan, zonder
overzicht, werd de clavecimbel in het ensemble gejaagd. Tot mijn verwondering trad
hij zelfs op in Grétry's ouverture van L'epreuve villageoise, die met een zóó
wonderbaarlijk zekeren toets georchestreerd is. Maar tot mijn stomme verbazing
werd de clavecimbel ook aangewend in het menuet en in de finale der Haydn
symphonie.
Bij een zelfstandig en vrij uit te werken clavecimbel-partij hoort een basso continuo
of een becijferde bas die door den componist onveranderbaar wordt vastgesteld. Zou
Mengelberg ons in kunnen lichten bij welke editie of manuscript van
Haydn-symphonieën hij iets dergelijks heeft aangetroffen?

Jacob van Domselaer
Van Domselaer's ‘Proeven van Stijlkunst’, zeven stukken voor klavier, in 1916
uitgegeven door ‘De Nieuwe Kring’, waren naakte, armoedige, stugge composities.
Zij hadden de aantrekkelijkheid van eene algebraïsche formule. Er waren bladzijden
bij, die er uitzagen als tabellen logarithmen, hard, kaal, onbezield, maar vol suggestie,
vol geheimzinnigheid, vol vermoedens. Het waren onvervaarde abstracties van een
zuiver willenden, afwezigen geest, die leefde in ijskoude leege verten, waar alles
essens leek te worden of embryo.
Deze muziek naderde tot niets. Zij was een wijde woestijn. En sinds 1916
fascineerde geen musicus mij dringender dan Van Domselaer; naar niemands
ontwikkeling ben ik nieuwsgieriger geweest.
De bundel der ‘Proeven van stijlkunst’ bevatte deze notitie: ‘De stukken zoo te
spelen dat “het staande element” (de harmonie) er in op den voorgrond treedt en dat
“de gang” (de melodie) ondanks het domineeren van het staande element,
onbelemmerd en rustig is.’
Dit ‘staande element’ heeft in de drie sonates voor piano, dateerend uit 1918 en
1919, welke Van Domselaer gisteravond speelde, plaats moeten maken voor een
ruime dosis ‘gang’, d.i. melodie. Van Domselaer deed een stap tot ontwaking, tot
verlevendiging, tot deelneming.
Het was als een kind, dat den eersten menschelijken kreet tracht uit te stooten, als
een vogel, die de eerste pogingen doet om zich te bemachtigen van een woord. Het
was stumperig, medelijdenwekkend, tragisch, belachelijk, irriteerend. Het was bête.
Het was zoo versuffend.
Zijne onherbergzame woestijnen, zijne doode einders van sneeuw en nevels trachtte
Van Domselaer te bevolken met gestalten en gebaren en wezenlijkheden. Ik geloofde,
dat zulk eene nieuwe schepping, zulk een opgang tot het leven, zulke verrijzenis
verrassend had kunnen zijn.
Van Domselaer heeft mij ongehoord ontgoocheld.
Het ‘staande element’ der sonates verschilde niet met dat der stijl-proeven. De
‘gang’ (de melodie) kwam niet verder dan de erbarmelijkste citaten van Beethoven,
Mendelssohn, Chopin, Schumann, Wagner, Schubert, en populaire zangboekjes. Er

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

waren brokken onder die men rechtstreeks op een draaiorgel kon zetten. Er waren
aanwendsels onder (het verbijsterende misbruik b.v. van z.g. sequenzen) welke altijd
tot de afschuwelijkste, pedantste eigenschappen gerekend werden van tiende-rangs
muziek-meesters. Er waren ongecontroleerde smakeloosheden onder, welke een
operette-componist, een fantaseerend bioscoop-pianist, niet meer zou aandurven.
Het leek af en toe eene dictaat-oefening voor leerlingen onder de tien jaar.
Het niets bleef niets en de woestijn bleef woestijn, maar er zijn geen
geheimzinnigheden, geen vermoedens meer. Er waren echter veel schilders en andere
intellectueelen, die het geval interessant en aanmoedigenswaard vonden. Als ik
schilderijen prees van dit gehalte zouden zij mij uitlachen.

Historische Cyclus IV [Mozart]
Mozart die twee jaar minder leefde dan Raphaël, zijn evenbeeld in de schilderkunst,
liet volgens de nieuwste telling van Charles Malherbe 754 werken na, waaronder
132 niet-voltooide. Van de 622, welke gedurende zijn vijf-en-dertig-jarig bestaan
gereed kwamen, werden er 26 nog niet teruggevonden, 14 nog niet uitgegeven.
Onze eeuw is de eeuw van Hephaestos en de cyclopen, die onder den Etna vuur
en ijzer bewerken. Men leze, hoe Couperus de mythe van Hephaestos en de hem
verleende macht over de aarde geallegoriseerd heeft in een zijner kleine elegieën vol
wit-en-paarsen rouw, welke hij zoo soepel insinueerend, zoo bewonderenswaardig
kan intoneeren.
Voor geen enkele eeuw kon Mozart onbegrepener zijn dan voor de onze. Wij zijn
hem toegedaan en toegenegen, omdat onze ziel steeds geboren en herboren zal worden
met geen andere schoonheid, geen andere liefde, geen andere aanbiddingen dan de
zijne. Maar de harde donkere en meedogenlooze tijd wil, dat wij zijne muziek spreken
met het accent van vreemden, of met den weemoed van bannelingen.
Op den historischen cyclus was Mozart vertegenwoordigd met de bekende kleine
‘Nachtmusik’; met een Andante uit het Fagot-concert, dat den eersten fagottist Elders
goed lag voor zijne mooie techniek en zijn menigvoudig geschakeerden toon; met
het Piano-concert in Es-dur, gespeeld door Wanda Landowska, die in haar wezen
eigenlijk een antipode is van Mengelberg, doch haar uiterste best deed om zich bij
zijn tempo en voordracht aan te passen; met een aria uit Figaro, eene canzonetta uit
het eerste bedrijf van ‘Die Entführung aus dem Serail’, die Jan Dekker vlot, kranig,
duidelijk, expressief, met klankrijke maar soms wat vlakke stem gezongen heeft;
met de symphonie in G-moll, een der drie laatste van Mozarts 43 symphonieën,
uitgevoerd in volle bezetting der strijkers.
Zoo zwaar van atmosfeer en nadrukkelijk van stemming Bach de vorige week
gedirigeerd werd, zoo verbrokkeld, vluchtig, oneigen, opgemaakt en
virtuoos-vormelijk klonk Mozart.
Ik hoop hierover nog te schrijven.

Nationale Opera: Fidelio (Stadsschouwburg)
Met de instrumentale inleiding van het quartet ‘Mij is zoo wonderbaar’, trof Albert
van Raalte het accent, dat over de heele voorstelling besliste. Er zijn regisseurs, die
bij deze passage zonne-stralen laten binnenspelen, hier echter fonkelde het
onuitsprekelijke en onbeschrijfbare licht, dat de ontroering is, op uit die eenvoudige
drieklanken. Bij deze stil aangonzende, tot binnenste zielsluisteren verteederde
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geluiden, kregen wij gemeenschap met Beethoven. Niet met den klassieken meester,
niet men den Beethoven der biografieën en commentaren, maar met den mensch
Beethoven, in de minuten, dat hij deze muziek componeerde; toen hij die even
bevende, ingehouden klanken van zacht-verwonderde liefdesverwachting vond,
terwijl hij waarschijnlijk zelf in de herinnering was aangeroerd door eene blije illusie,
door een zoete hoop. Wij naderden hem alsof hij dat gisteren zong, en van toen af
bleef hij aanwezig, op 't tooneel, in 't orchest, in de zaal, met zijn eigen geest, zijn
eigen gedachten, met de groote, weldoende warmte van zijn onuitputtelijk hart.
Hij bleef aanwezig, ondanks alle naïeveteiten en stumperigheden van het
tekstboekje, ondanks de parlando's want overal werden de sferische geslotenheid en
de trillingen der muziek onmiddellijk hersteld. Hij bleef aanwezig, ondanks de
sentimenteele gevangenen, van wie twee wederom reusachtige baarden droegen (o
Henry Engelen!) en de rest, wat nog veel onwaarschijnlijker is, zorgvuldig geschoren
was. Hij bleef, hoewel de gevangenen honderdmaal zongen, en soms zoo hard zij
konden: ‘spreek zachter!’ Hij bleef, niettegenstaande de fout van den regisseur, die
in het zwarte kerkerhol het souffleurs-licht liet branden. Hij bleef tijdens de
ingelaschte Derde Leonore-ouverture en nooit zelfs heeft men hem zoo nabij gevoeld
als gedurende dit symphonisch wonderwerk.
Men moet zulke praestatie van Albert van Raalte wel signaleeren als buitengewoon
meesterlijk. Men moet hem na zulk een vertolking wel prijzen als een onzer sterkste
dirigenten. Laten wij het durven, ofschoon hij jong is. Hij heeft bij deze
Fidelio-uitvoering elke intonatie in zijn macht gehad, hij heeft alle nuances van
gevoel in hare hoogste en directste mogelijkheid verwerkelijkt, van af de vele milde
lyriek tot de vele jubelende Beethoven-extase, van af de speelsche vroolijkheid tot
het zware leed. Hij gaf die schakeeringen en die gevoelens met schoonheid, met
overtuiging, met hartstocht, met aangegrepenheid, zonder aarzelen, vaardig, suggestief,
nergens te veel, nergens te weinig en overal rechtstreeks vanuit het eigen rythme der
muziek.
Bij dezen Fidelio, Van Raalte's eerste-creatie, welke ik geheel bewonderen kan,
werd de dirigent onwaardeerbaar gesecundeerd door mevr. Poolman-Meissner, in
de titelrol, door Jules Moes als Florestan. Hun duet, het opgetogenste dat Beethoven
schreef, was een verrukking van wild openbrekende vreugde, hun beider aria werd
gezongen met een doordringende expressie en een kunst, welke alle moeilijkheden
overwon. Kubbinga, een goedmoedige Rocco; Van Rhenouwen, een Pizzarro, die
nog te duidelijk leek op vorige rollen, zwak stond in het parlando, maar dikwijls
weer schitterend zong; Van Tulder, een zeer aannemelijke Jaquino; Jan Blok, een
goede stem doch niet krachtig of imponeerend genoeg als Don Fernando om het
slot-tafereel en de apotheose te vullen; Lea Fuldauer, een lieve Marcelline, maar niet
heelemaal vergroeid met de muziek en te bezorgd voor de maat; een mooi klinkend
koor, een volgzaam, lenig getimbreerd orchest, - deze gezamelijke factoren maakten
de voorstelling tot een der gaafste en der best gestileerde, welke De Nationale Opera
hier gebracht heeft.

4de Volksconcert - Leonid Kreutzer [Tschaikowsky's
Romeo-en-Julia-fantasie, Vioolconcert en Vijfde Symphonie]
De pianist Leonid Kreutzer heeft het leiden van een orchest vrij goed geleerd, hij zal
zich niet verslaan, overziet eene partituur voldoende, hij kan zich met de
instrumentalisten bezig houden op een wijze die het publiek bevredigt, zijne attaques
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en tempo-wisselingen worden soms op 't kantje van onveilig en onduidelijk
aangegeven, maar kunnen geen kwaad bij een zoo onverstoorbaar ensemble als het
Concertgebouw-orchest. Gelijk verscheidene dirigenten, die niet minder gebaren
maken voor de zaal, of voor zich zelf, dan voor het orchest, gaf hij dikwijls te veel
aan. Men zag hem met ironie bij sommige passages van het eerste deel in
Tschaikowsky's Vijfde noodeloos eene menigte achtsten uitslaan en niets bereiken
dan vertroebeling der melodische contouren.
Kreutzer's gebaar varieert tusschen breed-plechtig-monumentaal (met
wijd-wiekende slagen, die elk zoo-wat een meter bestrijken), hartstochtelijk-bewogen
(met zachtmoedige linkervuist, tril-bevingen in den stok) en
bekoorlijk-gracieus-innemend (met wiegende zwenkingen van het hoofd,
gereserveerde deiningen van schouders en lichaam); dit alles is goed ingestudeerd
en keert regelmatig terug.
Maar de onontkoombare Greep op de hoorders en op het orchest, ligt niet in het
bereik van Leonid Kreutzer. Hij is geen krachtige, overvloedige natuur; hij is niet
zeer ontvlambaar; hij is niet overtuigend; hij heeft precies zooveel autoriteit als hij
in zijn positie van om een of andere reden gekozene door het Concertgebouw-beheer
hebben kan; hij suggereert niemand; hij boeit niet; hij doet slechts algemeen verwachte
en bekende dingen en men voelt aan honderden kleine nuances, dat hij de kunsten
van Orpheus, van den Rattenvanger van Hameln, van Heer Halewijn in 't geheel niet
beoefent, noch beoefenen kan. Hij is geen persoonlijkheid.
Kreutzer is ook geen dichter. En om Tschaikowsky's Romeo-en-Julia-fantasie
aannemelijk te maken moet men de genade hebben van het dichterschap.
Tschaikowsky koos het onderwerp bij gebrek aan beter en tegenover Shakespeare's
groote geliefden is dit gebrek aan eerbied bijna heiligschennis. Er leven geen Romeo
in dit stuk en geene Julia. Er is misschien tragiek in deze muziek, maar nergens
Liefde. Men ontwaart een soort gewijde, galmende statigheid, die Padre Lorenzo
kan zijn, of het idee, dat hij vertegenwoordigt; men ontwaart opschuddingen met
gedonder van trom en bekkens in alledaagsche geweld-nuances, welke twee twistende
families kunnen voorstellen, maar men bespeurt niets van de twee onsterfelijke
Shakespeareaansche minnaars. Mengelberg kan de holheid, de ontoereikendheid van
deze compositie verbloemen. Mengelberg kan ze bij wijlen dood en vernietiging
instorten, - Kreutzer niet. Kreutzer kon ze gematigd dirigeeren.
Zoo verging het eveneens Tschaikowsky's Vijfde, welke zonder inhoud, zonder
de dramatische waarde, welke haar binnen-in schragen, geëxposeerd werd.
Mengelberg schept ze om tot tragedie, Kreutzer maakt er een banaal geïntoneerde,
populaire symphonie van, welke men zonder veel intellect, zonder veel
combinatie-vermogens kan volgen. Het viool-concert liep af met dezelfde
gelijkmatigheid, met geen andere bekoring dan zijn virtuositeit. Daarvoor zorgde
Schmuller. Maar hoever staan zijne opvattingen, zijn affiniteit met deze melodieën,
zijn temperament beneden Bronislav Hubermann! Hubermann speelt het met
slavischen drang en toover, Schmuller met de spichtigheid en de gevoeligheid van
een Mendelssohn-muziekje.
Noch bij Kreutzer, noch bij Schmuller raakte men verder dan tot neutrale, zakelijke
indrukken.

Seroen - Cornelis [Liederen van Hugo Wolf en Debussy, pianowerken
van Malipiero en Casella]
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De naamlijst en het overzicht van auteurs en liederen, welke Seroen-Cornelis bij hun
vorig programma voegden, beteekende dus de verwijzing naar een afgesloten tijdvak:
de periode van het Fransche lied. Het bestond niet voor ons, toen de zangeres en de
pianist hunne twee-eenheid stichtten. Zij leerden ons in dien tijd van lyrische
verbazingen, verrukkingen, onthullingen de nieuwe schoonheid van Debussy, en
Ravel en zooveel anderen. Ieder concert was eene ontdekking, een gids, een
aansporing, een verkondiging. Het was ook een proef en een waagstuk. Men zou
geen twee kunstenaars kunnen noemen, die, gelijk Seroen en Cornelis zoo dwars en
moedig tegen de sleur, tegen de conventie zijn opgetrokken. Zij hebben het aanschijn
der kleine-zaal-programma's veranderd. Dat groote, moeilijke werk ligt nu achter
hen; het onbekende geluid klonk door en echode overal. Zij werden nog niet
geëvenaard, maar kunnen nagevolgd worden.
Het zou mij niet verwonderen als de tweede periode van Seroen en Cornelis Hugo
Wolf tot hoofdfiguur kreeg. Want Seroen ging Duitsch zingen. Zij begon de uitvoering
met twee Mozartjes in het Duitsch, waarvan men niet zwart-op-wit zou kunnen
zeggen tot welken stijl ze hoorden, zij ging voort met twee Mozartjes in het Fransch,
die eer van een gemakkelijk zingenden Brunetten-componist konden zijn dan van
Mozart. Maar Hugo Wolf was de openbaring.
Ja, zoo is Wolf een der bewonderenswaardigste meesters van het lied, zoo kennen
wij hem 't minst: met de volmaakte samenvloeiïng van stem en begeleiding.
Voor Cornelis en Seroen bestaan geen ‘voorspelen’. Bij hen begint de tekst bij het
‘voorspel’. Een tusschenspel is bij hen geen muzikaal intermezzo; het is toelichting,
verdieping, onderstreeping van het gedicht, van de situatie, van de atmosfeer. Men
merkt bij hen geen scheidslijnen tusschen piano en zangeres. Men bespeurt zelfs
geen strofen meer van het vers. Alles wordt herschapen tot organische geleidelijkheid,
tot levenden, ongebroken samenhang. En op deze wijze componeerde Hugo Wolf.
Hij maakte geen schetsen, geen voorstudies; hij schrapte of radeerde zelden. Het
gedicht greep hem aan en hij schreef de muziek onmiddellijk met de mooiste en
duidelijkste noten in het net. Wolf componeerde gelijk de Chineezen en Japanners
schilderen; met een ongelooflijk concentratie-vermogen en zonder aarzeling.
Cornelis had als begeleider de muzikale intuïtie, de onvermoede achtergronden,
het aanduiden en wisselen der stemmingen; Seroen als zangeres had de litteraire
intelligentie, het poëtische doordringen der woorden, der beelden, het welven en
wenden der melodieën rondom het accompagnement. Men kende ‘Auf einer
Wanderung’ (Mörike) niet zoo vol van vergezichten, van verliefde suggesties, van
vervoerende lente-heerlijkheid. ‘Ich hab' in Penna einen liebsten wohnen’ kan slechts
met zulke gezamenlijke virtuositeit en eenheid opgevoerd worden tot die synthese
in acht regels van een bloed-warm, veroverend en geestig Carmen-type.
Men ondervond slechts één bezwaar: het was te kort, te voorbij-flitsend. Eén
nummer uit het Spanisches Liederbuch, dat er 44 telt, één nummer der Mörike-lieder,
waarvan Wolf er 53 schreef, twee uit het Italienisches Liederbuch, een serie van 46,
is genoeg misschien om den zeer verschillenden grondtoon dezer bundels op te
roepen, doch te weinig om hem zoo sterk te doorleven als men wenschen kan. Ik had
gaarne de Mozart's gemist, gaarne de Debussy's overgeslagen, waarin mevr. Seroen
expressief en prachtig gedisponeerd bleek, voor een vollediger gegroepeerde
Wolf-cyclus. Laat dat het resultaat zijn van het enthousiasme, de bloemen en de
ontroering dezer voordracht.
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Als solist speelde Cornelis twee noviteiten van Francesco Malipiero en Alfredo
Casella, naast twee jeugdwerken van Debussy (Nocturne en ‘Danse’) en ‘La plus
que lente’, Debussy's zangerige, en wat te mondain gevoelde succes-dans. Nieuwe
gezichtspunten op de moderne techniek of op de moderne sensitiviteit gaven noch
Malipiero's Barlumi (‘Schijnsels’) noch Casella's ‘Twee contrasten’. Het is geestig,
bekoorlijk, vluchtig, pittoresk impressionisme, schitterend van factuur, met prachtige
vrijheden van klank. Cornelis speelde de stukken met zijne fijnheid van toets, zijne
zekerheid van plastiek en evocatie welke ik hem nog eens hoop te zien wijden aan
het beste, het minst-bekende en het zwaarste van Debussy's Préludes. Malipiero en
Casella leken de schijn, de lokkende, wéérlichtende, speelsche schijn. Debussy is
het wezen; het wezen, waarvoor Cornelis het kunstenaarsschap, het begrip, de kennis
bezit. En onder die Préludes zijn nog veel noviteiten, waarvan wij gaarne de vereerders
willen zijn.

De Bohemers [Strijkkwartet van Dirk Schäfer en Dvorak nr. 7]
Om te geraken tot een blanke waardeering van Dirk Schäfer's strijkkwartet, dat als
middelpunt stond op 't programma der Bohemers, moet men eerst enkele voor goed
gecanoniseerde persoonlijkheden ter zijde schuiven. Dat zijn Beethoven, Brahms en
Franck. Wanneer men over de scheidslijn van hun drievoudig lichtende aureool heen
komt, merkt men Schäfer op het tweede plan. En wie gaf ooit een gepreciseerd beeld
van zijn aard en wezen als componist? Hij is geen classicus, geen romanticus, geen
neo-classicus, geen neo-romanticus, geen modernist. Hij is misschien traditionalist,
maar van welke traditie? Hij heeft geen nationaal-Hollandsche kenmerken, geen
specifiek Duitsche, geen Fransche, noch eigenschappen van een ander land. Hij heeft
ook geen individueele merk-teekenen. Men zou geen stemming, geen atmosfeer,
geen accent, geen passie, geen levensvisie kunnen noemen, welke door Schäfer
krachtig, typeerend, origineel en definitief werd uitgesproken in muziek. Hij is echter
ook geen zwervend eclecticus. Hij is ook niet heelemaal een schimmende, een
gedaantelooze. Hij is niet zielssterk, hij is niet waarheidsgroot, hij is niet warm, niet
koud en ook weer niet heelemaal lauw.
Ik weet het niet. Men kan den componist Schäfer niet verwerpen, want hij werkt
feilloos, zeker en met oprechtheid. Men kan hem niet bewonderen, niet vereeren,
want hij grijpt niet in het hart. Men kan zijne muziek niet liefhebben, want de
schoonste eigenschappen der liefde, het contact met sommige eerste waarheden der
ontroering, de innerlijke drift, de onberekende lyriek en nog zooveel andere nederige,
eenvoudige dingen, ontbreken haar. Men kan zijne muziek ook niet beschouwen als
eene interessante curiositeit. Schäfer leefde tusschen twee uiteenloopende stroomingen
en volgde noch de eene noch de andere in haar noodlot, in haar consequenties. De
Duitsche richting reikte verder dan hij en de Fransch-Russische heeft hem nauwelijks
aangeroerd. Hoe zal men zich dan tegenover Schäfer verhouden in deze actieve jaren
nu alles wil en tracht naar nieuwe stranden? Ik weet het niet. Ieder doet zijn best en
de toekomst beslist.
De Bohemers, die een vrij zwak kwartet van Dvorak (het zevende - in as - der
Acht) tot een stille en steeds verwonderlijke schoonheid van reproductie hadden
omgetooverd, gaven Schäfers kwartet in eene sereniteit van toon en voordracht, in
een evenwicht van doorzichtig en broos geluid, welke meermalen begoochelden en
meesleepten. Zij zijn altijd onovertroffen herscheppers; hier waren zij dikwijls
scheppers.
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Concertgebouw-Sextet [Fluitsonate van Philippe Gaubert,
toneelmuziek van Albert Roussel en Beethovens Septet]
Jaartallen in vogelvlucht:
Anno 1300, begin der georganiseerde meerstemmigheid. Vanaf de verste, legendaire
tijden had men gezongen in één-stemmige, hoogstens evenwijdige melodieën. Toen
werd de muziek geraakt door een levensgolf; men vond den samenklank, men vond
de verstrengeling van zingende lijnen. Overal tegelijk stonden meesters op van den
nieuwen stijl, - die uitgebouwd zou worden tot de meest fantastische constellaties
van reien en tegenreien, - in Parijs, in Noord-Italië, in Engeland, in de Nederlanden.
Anno 1600, begin der georganiseerde harmonie, ontdekking van de onderlinge
relaties der accoorden en der rythmen, beperking der algemeene, onbepaalde vrijheid
en zelfbeschikkingsrecht der melodieën. De individualiteit breekt baan en de
heerschende enkel-stem keert terug onder gewijzigde omstandigheden, begeleid door
een sterk in persoonlijkheid gedaald aantal ondergeschikten en dienenden. Weer
wordt de muziek gegrepen door een levensgelf. Overal tegelijk staan meesters op
van de verjongde kunst, - die de enkel-stem, (de monodie) zal doen triomfeeren met
de ongekendste varianten, - in Italië, in Frankrijk, in Duitschland, in Engeland, in de
Nederlanden.
Anno 1900, uitbreiding van den samenklank in zijn wijdste mogelijkheden,
vernietiging der harmonie als zoodanig, stormloop tegen de tijdens de vorige periode
pas geconsolideerde hegemonie der majeur tonaliteit, terugkeer tot de oude
toonsoorten, omwenteling van de begrippen over rythmiek. Alweder vlaagt een
levensgolf langs de muziek en overal staan meesters op, die geboren zijn met den
nog onontgonnen stijl: in Frankrijk, in Rusland, in Spanje, in Italië, in Engeland, in
de Nederlanden. Wie zal ze tegenhouden, deze met regelmatige golflengten van drie
eeuwen herboren wordende muziek? Niemand. Wie zal durven voorspellen, dat deze
alom-tegenwoordige opbloei niet gaat regeeren over de naaste toekomst? Niemand,
die de universeele gelijktijdigheid bemerkt heeft, niemand, tenzij de een of andere
nakomer uit den vorigen golfslag.
Toen Cornelis Zaterdagavond Malipiero, Casella en Debussy speelde, dacht ik
reeds aan deze groote historische bogen, aan deze gestadige wisselingen van het
muzikale aspect, aan de vitaliteit der pas-ingezette nieuwe toonkunst, aan hare kansen,
welke niemand vermoedt. Ik herdacht 't na de fluit-sonate van Philippe Gaubert, na
de tooneel-muziek van Albert Roussel bij Jean-Aubry's een-acter ‘Le Marchant de
sable qui passe’, de noviteiten der eerste abonnements-uitvoering van ‘Het
Concertgebouw-Sextet’. Gaubert is geen krachtige, geen ontdekker in dit korte,
melodische, bekoorlijke werk, maar aangeraakt door dien twintigste-eeuwschen,
zoekenden toon. Roussel is een buitengewoon kunstenaar, die het accent heeft, de
intonatie, welke ons heel eigen en toch heel wonderlijk toehuivert, die met eene
techniek van vroegere en hedendaagsche factoren te zamen, ontroeringen en visioenen
roept uit het onbetreden, onontdekte gebied.
Tot welke doordringende schoonheid een klein ensemble in staat is, toonde Roussel
met zijne verfijnde orchestrale toets en het Concertgebouw-Sextet met zijne prachtig
gedragen, intensieve, door en door gevoelige vertolking, onder leiding van Evert
Cornelis. Het was de nuance, de nuance in al haar fascineerende veelvoud; de nuance
van fluit en gedempte violen, van grijzen contrabas met donker-goud resoneerenden
harp, van koele, diepe clarinet en warm-weeke hoorn, van traag vervloeiende

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

schemerende kleuren, van gedempte en open timbres, altijd gedragen door levende,
lyrische thema's. Nic. Klasen (die met Cornelis ook Gaubert's fluit-sonate speelde),
Swager (clarinet), Tak (hoorn), mevr. Fischer (harp), Blazer (contrabas) en het
Hongaarsche Strijkkwartet (Waldbauer c.s.), vormden het schitterende
gelegenheids-ensemble dezer indrukwekkende vertolking.
Na Roussel zou ik Beethovens populaire Septet (waarop Guido Gezelle het vaag
kabbelende, beweginglooze vers gemaakt heeft van ‘Er lei 'ne keer 'n bladtjen op het
water’) niet meer hebben kunnen hooren, want niet ieder vermag zulke afstanden te
overbruggen. Maar ik vraag wederom: Wanneer gaat het Concertgebouw-Sextet
zijne tweejaarlijksche uitvoeringen verdubbelen?

Leonid Kreutzer [Chopin-avond]
Omtrent de wijze, waarop Chopin zijne eigen composities speelde, bestaan
geloofwaardige, eensluidende beschrijvingen van Franz Liszt, Hector Berlioz, Robert
Schumann, George Sand, Henri Heine. Een pianist dus, die een weinig respect heeft
voor de traditie en voor het integrale wezen van een kunstenaar, zou trachten het
karakter zijner vertolkingen eenigszins af te stemmen en te intoneeren naar zulke
duidelijke, historische getuigenissen. Niet aldus de heer Leonid Kreutzer. Het
domineerend accent van zijn Chopin-spel wisselt tusschen ruwheid, nuchterheid,
slordigheid, willekeur, gemis aan ziel, geest en goeden smaak, allemaal
eigenschappen, welke Chopin verafschuwde en die fundamenteel met Chopin's
muziek in strijd zijn.
Mij dunkt niet, dat hierbij te twisten valt, want het gaat niet over eene nuance of
kleine schommelingen, of gradaties. Het verschil is essentieel. De heer Kreutzer
begrijpt Chopin of begrijpt hem niet. Wijl het blijkt, dat hij Chopin geheel misverstaat,
moet men hem raden Chopin niet meer te spelen. Hunne naturen zijn onvereenigbaar.
Wanneer de heer Kreutzer 't in dit opzicht niet met mij eens is, of wanneer hij
denkt zijn aard nog te kunnen verruimen, verdiepen en beschaven tot een
personifieering, welke bij de zeer poëtische, zeer verfijnde schoonheid van Chopin
zou kunnen passen, en hij wil voortgaan met het geven van Chopin-avonden, dan
zal men hem toch in ieder geval moeten verzoeken Chopin's muziek te spelen, gelijk
Chopin die schreef. Subjectiviteit en individualisme hebben grenzen. Onder geen
enkel voorwendsel kan worden toegelaten, dat een vertolker voordrachtsteekens
wijzigt, omkeert, weglaat naar believen, accenten verlegt, den klank doorloopend
zwaarder, grover instelt dan Chopin bepaalde, geniale rythmische raffinementen in
steeds ondoorzichtige geluidsmassa's annuleert, slechts twéé opmerkingswaardige
lijnen erkent: de boven-stem met de onder-stem en de rest veronachtzaamt of effaceert
in een dikken, loggen toets, troebel, traag pedaal; - dat kan géén musicus, die zich
iets bekommert om den tekst goed-praten met de termen: ‘rubato’, ‘slavisch
temperament’, of vager nog, ‘Russische opvatting’.
Kreutzer speelde de Phantasie in f-klein, de 24 Préludes, welke voor 't grootste
deel geschreven werden tijdens Chopin's verblijf met George Sand op Majorca, de
tweede Sonate (‘met den treurmarsch’), de Berceuse, twee Mazurka's en een scherzo.
Chopin is een der meesters aan wien ik mijn ziel verpandde en ik hield het uit tot en
met de sonate. Alles leek mij onverklaarbaar, onverdedigbaar. Ik moest mij
voortdurend afvragen: Waarom schreef Chopin deze melodieën en rhythmen en
accoorden-toovers eigenlijk op? Wat verstaat de heer Kreutzer onder de waarde, de
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schoonheid van Chopin? Zou het mogelijk zijn, dat er een sterfling leeft, die Chopin
enkel p i a n i s t i s c h kan beschouwen?
Het was niet hartverheffend te mogen bedenken, dat de heer Kreutzer leerling had
kunnen zijn van een leerling van Chopin. Zoo gebroken en radeloos, stuurloos,
stijlloos is de moderne cultuur.

Edward Elgar [dirigeert zijn Ouverture ‘Cockaigne’, Vioolconcert
en Eerste symphonie]
Het bleek van de eerste maten der symphonie af, dat wij Edward Elgar's muziek tot
dusverre hadden waargenomen uit een onjuisten gezichtshoek.
Wij zagen zijn techniek eenzijdig en leerstellig als conservatorium-zinnebeelden.
Ze kan echter dikwijls middel tot een doel zijn en er zit meer phosphor in Elgar's
hersens den wij vermoedden. Hij werkt minder in formules en formalismen, dan wij
dachten. Of liever: zijn formalisme is bloedlevender, warmsoortiger dan hier gemeend
werd. Zijne zangerigheid, zijne religiositeit, die vol verlangen klinkt naar het eiland
der zaligen, lijdt niet aan de bleeke, zielige Zondagmiddag-sentimentaliteit achter
verregende ruiten, waarmee men Elgar hier inheemsch maakte. De lucht, welke zijne
muziek uitademt is ozon-rijker, haar gebaar energieker, zelfbewuster, trotscher,
lyrischer en lichter, haar accent opener, ruimer en weldadiger dan wij wisten. Ik zou
Elgar ook niet zoo grif achter Brahms durven rijen als hier zonder duidelijk motief
gebruikelijk is. Elgar haalt het nergens in zijn hoofd om hybridische stijlen dooreen
te haspelen en heeft geen onwaarachtigen grondtoon; hij fanfaronneert geene platte
burgerlijkheden; hij vermijdt gemakkelijke aandoenlijkheid; hij schrijft dus niet in
den trant van Brahms. Neen.
Er is eene intercontinentale muziek, welke slechts half in het leven, half in het ras,
half in den geboortegrond, half in de ziel, half in de zenuwen grijpt en voor de andere
helft leeft van overal geldige overeenkomsten en verkeersvormen. Het is eene muziek
als een Volapuk, Esperanto of Ido; de muziek voor een wereldrijk. Zij wordt overal
begrepen, doorschouwd, vlug geabsorbeerd. Zij wenscht wegens geen enkele
bijzondere hoedanigheid af te steken. Zij is gematigd warm, gematigd populair; zij
bezint zich steeds, en vooral in zeer aardsche of zeer hemelsche dingen. Men vindt
in geen enkele kunst haars gelijke. Er bestaat b.v. eene Russische litteratuur met een
diepen toon van medelijden, een Fransche litteratuur met een wrangen toon van
werkelijkheid, een romanesken toon van droom, een Engelsche litteratuur met een
helderen toon van intellectualiteit; etc. Maar er is eene Russische, Fransche, Engelsche
muziek, die onderling niet meer verschilt dan het kraaien van een haan in den Oeral,
aan de Seine of in Wales. Het komt misschien, omdat muziek directe echo is van de
geheimzinnige harmonie der sferen. En misschien kan er wel geen verhevener
gedachte worden uitgezonden, dan die eener kunst, welke onafhankelijk van gedaanten
en verschijningen, voor alle volkeren der aarde verstaanbaar is. Dit ging op voor de
dagen van Augustinus, die conventie onafscheidelijk achtte van schoonheid, dit gold
voor de eeuw van Palestrina, misschien nog voor de eeuw van Bach en Händel. Maar
de nieuwe tijd voelt particularistischer en onze diepste ontroeringen danken wij aan
de eenlingen, de eenzamen, de autochthonen, wier verbijzonderde binnenste voor
Koninkrijk Gods geldt.
Men mag echter eene figuur als Elgar niet critiseeren zonder de grootste
waardeering voor zijne volmaakt beheerschte techniek, zijn nobelen stijl, zijn genereus
en veelvoudig genuanceerd gemoed. Ik zou zelfs willen, dat men hem nog
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nadrukkelijker geëerd had, dan door hem een geheel Concertgebouw-programma ter
beschikking te stellen. Ik zou gewild hebben, dat een van onze vier of vijf
koor-vereenigingen deze uitvoering gecombineerd en aangevuld had met de vertolking
van ‘The Dream of Gerontius’, de trilogie ‘The Apostles’ of andere vocale werken,
die wij niet kennen en die in zijn oeuvre een gewichtiger plaats innemen dan de
instrumentale. Zijn verschijning kreeg meer van eene revelatie dan van eene
kennismaking en er zijn tientallen componisten van mindere afmeting met wie wij
sinds jaren gemeenzamer omgaan.
Elgar's wijze van dirigeeren is lapidair. Hij lijkt niet zoo gehecht aan detailleering
en onder-detailleering, aan afspinnen der stemmingen als wij dat doen. Hij intoneert
voortdurend breed, monumentaal, positief. Hij suggereert niet, maar wijst aan en
teekent. Hij schept een onophoudelijken stroom van levenden klank. Hij is zeer
overzichtelijk, zeer bevattelijk. Hij moduleert de tempo's, de effecten, de wisselende
gevoelens met de eenvoudigste, grootste volgbaarheid. Hij houdt van plein-air, van
mededeelzaamheid. Hij is soms breedsprakig, wat alle geboren organisten zijn, doch
weet de breedsprakigheid te vullen met de ondefinieerbare aantrekkingskracht en de
stoere rondborstigheid van zijn wezen. Hij is volleerd in iedere afdeeling zijner kunst
en vooral een bouwer. Men kent geen architect van tonen, die hem in den opzet,
systematische doorvoering, de finale apotheose van het religieuse hoofd-idee zijner
eerste symphonie zou evenaren.
Het concert, dat laat eindigde, was voor Elgar een buitengewone triomf. Ik herinner
me geen componist, die zoo spontaan door het orchest is gehuldigd. De avond was
ook een overwinning voor Alexander Schmuller, die Elgar's viool-concert, dat
bovenmate moeilijk en vrij ondankbaar is, met een absolute, verrassende meesterschap
en prachtig gedisponeerd voordroeg. Het viel te betreuren, dat een onverklaarbaar
gerucht, dat uit alle hoeken der zaal aansnerpte, muzikale allures had en denkelijk
afkomstig was van de centrale verwarming, den magnifieken cadens met de mysterieus
mandolineerende begeleiding, hinderlijk onderbrak. Wanneer 't dezelfde centrale
verwarming is, die de stemmingen der kleine zaal zoo dikwijls stoort, dient ze spoedig
te worden nagekeken, alvorens zij een concert erger zal storen. Hier kon men ze met
een beetje fantasie ophelderen als een pizzicato en ze liet de indrukken ongeschonden.
Die indrukken zijn ovaties geworden, zelfs nog na de ouverture ‘Cockaigne’. Elgar,
die meer dan een dozijn titels en eere-doctoraten draagt, zal het leven niet eindigen,
zonder, evenals Saint-Saëns, zijn eigen standbeeld te zien. Voor intercontinenale
muziek was de tijdgenoot immer erkentelijk.

Historische Cyclus V [Beethovens Derde pianoconcert en Eerste en
Derde symphonie]
Een jong, ultra-modern auteur, Josef Hauer, uit de school van Arnold Schönberg,
werd onlangs door een filister van een der Duitsche muziek-bladen (doctor natuurlijk)
belachelijk gemaakt, omdat hij bij sommige passages eener symphonie de keuze der
instrumenten overlaat aan den dirigent. Deze methode, toegepast o.a. door Lully,
Händel, Gluck en alle aarts-beroemde, aarts-classieke auteurs, die componeerden
met een becijferden bas, dus ook door den onkreukbaren Bach, deze met zooveel
gezag omhulde methode heet tegenwoordig dom, brutaal, dilettanterig.
Er is een tijd geweest, dat er geen notenschrift bestond en men zich behielp met
onontraadselbare teekens, neumen genaamd, welke ieder naar willekeur en believen
in de hedendaagsche notering overdraagt. (Voor fantastische varianten op een
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‘vertaalden’ tekst moet men bij de muziek-archeologen zijn.) Het dirigeeren heette
toen ‘cheironomie’, d.i. leiding door handgebaar. Hoogte, laagte, rythme en
klanksterkte der melodie werden plastisch gemimeerd in de lucht. Men beweert dit
tenminste. Want wij houden de ‘neumen’ uit den tijd van Karel den Groote voor
méér dan onwetenschappelijk dilettanterig, vaag en onleesbaar. En wij zijn natuurlijk
trotsch op onze positieve notenbalken, op onze mathematisch afgewogen noten, op
onze rhythmen en geluids-verhoudingen, die volgens vaste coden en wetten worden
opgeschreven en vertolkt.
Geloof het niet, lezer. Ons notenschrift is precies even deugdelijk en even gebrekkig
als de ‘neumen’ der middeleeuwen, als de letter-figuren der Grieken, en als het
notenschrift der volkeren, die geen notenschrift bezitten, voor wie muziek niets is
dan geheugen, herinnering, overlevering, welke gaan van vader op zoon.
Wanneer onze achtenswaardige notenbalk met zijne complicaties van heele, halve,
kwarten, punten, dubbele punten, vlaggetjes, streepen en lijnen, méér was dan
vergankelijke schijn en schim en ijdelheid der ijdelheden, dan zou het niet gebeuren,
dat Dirk Schäfer eene bladzijde van Chopin speelt als een droom-avontuur in de
Tuinen van Armida en dat Leonid Kreutzer dezelfde bladzijde van Chopin speelt
met grof makerende handen en klank zonder hart. Dan zou het niet gebeuren, dat
Wanda Landowska elke noot van een Beethoven-concert tinkelt met de vroolijke
helderheid van Chineesche klokjes, dat Leonid Kreutzer hetzelfde concert afbeukt
en afhamert met klauwende grepen, logge, harde, stompe, gevoellooze toetsen. De
een weeft wazige, lucht-open feeërieke muziek, de ander dreunt en davert cyclopische
klank-formaties uit dezelfde noten, gedrukt bij dezelfde uitgevers, naar dezelfde
manuscripten. Wat is dan waarheid? Beiden meenen 't aan 't rechte eind te hebben.
Beiden spelen wat er staat. Beiden krijgen 't zelfde quantum applaus. Is het niet
overbodig om daarover nog eene meening te formuleeren? Is 't niet volmaakt nutteloos
bij zulke verschillen partij te kiezen?
De aarts-beroemde classieken, die van eene piano-partij alleen den bas noteerden
en de rest overlieten aan het zelf-respect en de verwaandheid van een virtuoos, de
ultra-moderne auteur Josef Hauer, die tot een dirigent zegt, ‘kies zelf het instrument,
dat gij op deze plaats 't geschiktst vindt’ hebben allebei gelijk. Ondanks het
ingewikkeldste notensysteem is muziek gril gebleven van het oogenblik, gril van de
personen, die ze figureeren, defigureeren, transfigureeren in hunne hersens, hunne
zenuwen, die naar omstandigheden dom, artistiek, fijn bewerkt of bekrompen zijn,
terwijl de noten der componisten, waaraan sommigen zoo fanatiek hechten, steeds
de eeuwige, onveranderlijke noten blijven, zwijgend en dubbelzinnig als de sfinx.
Het was wel zoo oprecht wanneer wij terugkeerden tot de neumen, of ons gezamenlijk
wierpen op de perfectioneering onzer muziek-noteering.
Leonid Kreutzer speelde Beethoven's derde concert in c-klein. Mengelberg
dirigeerde Beethoven's Eerste en Derde symphonie. En Mengelberg sprak boekdeelen
in denzelfden zin en strekking als bovenstaand betoog.

De Bohemers [Strijkkwartetten van Beethoven, Ravel en Röntgen]
De nabuurschap van Ravel deed Röntgen geen kwaad. Psychisch is Ravel nooit zwaar
geladen en zijn kwartet, dat al van 1903 dateert, wint onrustbarend aan
overzichtelijkheid en soberte. De passages, die vroeger ooren en oogen doortintelden
van vreemdheid werden nu maten en het lijkt alsof de tijd spoedig zal komen, dat
deze muziek voorbijgaat zonder wonder, zonder geheimenissen. Zij heeft iets in zich
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van een stil-leven, voornamelijk wanneer men ze precieus speelt als achter glas,
gelijk de Bohemers. In de weeke licht-vallen van die vertolking was zij niets dan
gracelijke teerheid, en glimlach. Zoo bros en voorzichtig zij op de snaren werd
aangestreken, zoo van-zelf-sprekend en on-modern kwam zij op ons toe.
Röntgen had dus een mooie kans en zijn nieuwe strijkkwartet zette inderdaad
gelukkig in met de zangerige gedragenheid, de lyrische, volle warmte van een ‘Lento
e Sostenuto’, die een inniger, oprechter en bewogener Röntgen bracht dan hij zich
globaal geeft. Doch het Presto leggiero is als Scherzo eene banale mislukking. Het
gesourdineerde en gefugeerde Allegretto verloopt in eentonigheden. De finale sukkelt
aan Röntgens oude kwaal: het boerenliedje. Het zou de moeite waard zijn van den
theoreticus Röntgen te vernemen, hoe de combinatie van het hoofdthema uit den
‘Lento’ met het boerenliedje kan toegelicht en verdedigd worden. Het is een der
barokste ideeën, welke in Röntgens hoofd zijn opgeschoten en hij beleefde er geen
pleizier van. Het boerenliedje werd bij elk da capo nuchterder, het lento-thema bij
iedere reprise Wagneriaanscher en alles eindigde met een onverholen verveling.
Het leek mij toe, dat ‘De Bohemers’ dezen avond niet beschikten over al de
hulpbronnen van hun kunst en kunstenaarsschap. Want Beethovens 14de kwartet
(cis-klein) kan niet alleen gewijder, sereener en heiliger geïntoneerd worden, men
kan het ook rijker fantaseeren in de details, men kan de vele wisselingen van expressie
gevoeliger, subtieler, diepzinniger moduleeren, men kan het eeuwigheids-aspect,
waaronder deze matelooze muziek met de simpelste, meest alledaagsche middelen
is gegroeid, dichter benaderen. Beethovens laatste kwartetten zijn geschreven op de
hoogste toppen van den berg der zaligsprekingen en geen componist, noch voor noch
na Beethoven, drong ooit verder door in de grondeloosheid van het andere leven.
Zulke geheven stemming ontbrak vanaf den aanvang en er rezen mij geen andere
herinneringen dan van het goddelijke Capet-kwartet, dat deze ingevingen van
grootsten Beethoven, die het minst bekend, het minst beschreven is, ongeëvenaard
wist te sublimeeren en onuitwischbaar in de ziel kon leggen. Het verschil? Capet en
de zijnen vertolkten deze muiek intuïtief, schouwend, met de beweeglijkheid, de
gevoeligheid van bloem-blad; alsof zij ze ondergingen. De Bohemers speelden ze,
alsof zij ze schitterend gestudeerd hadden.

Hollandsch Strijkkwartet [Werken van Guy Ropartz en
Mendelssohn]
Guy Ropartz leidde eerst het Conservatorium te Nancy. Kort na het intreden van den
wapenstilstand werd hij benoemd tot directeur van het Conservatorium te Straatsburg.
De Franschen weten hunne mannen te kiezen. Guy Ropartz' wezen en aanleg zijn
bij uitstek geschikt voor acclimatiseering in grensgebieden. De Germaansche
elementen welke zich bevinden in Straatsburg, zal hij niet afstooten, den Fransche
zal hij genegen zijn. Hij heeft merkteekenen van het type, dat Romain Rolland
voorzweefde bij het concipieeren van zijn Jean Christophe in wien tegenstrijdige
culturen zich louterden en aanvulden. Guy Ropartz heeft de sensitiviteit en de heldere
transparante intonatie van de Fransche psyche; hij heeft de dogmatiek, de
ontoegankelijkheid van de Duitsche theorie. Deze gevolgtrekking maakte men
tenminste uit het kwartet dat de Hollanders hier gisteravond introduceerden.
Het is een buitengewoon ernstig werk. Niets dan muziek ter wille van de muziek.
Geen veratmosfeerde klank-schuivingen, geen half-tintigheden, geen weeke en
nerveuse mijmeringen, geen nuance et puis la nuance et encore la nuance, geen
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gesluierde subtiliteiten van harmonie of van rythme of van melodie, geen
twijfelachtigheden, geen vaagheid, geen romantiek. Neen. Uit iedere noot duikt
Ropartz' afkeer van de verfijningen der nieuwste richtingen, zijn tegenzin, zijn hekel.
Neen. Hij wil klaarheid, nerf, soliditeit, rake, dag-heldere lijn, ongebroken accenten,
duidelijke plastiek. Hij neemt het wrange voor het zoete, het scherpe en bittere voor
het zachte en teedere. Hij doet geen enkele concessie gedurende geen enkel der vier
regelmatige, gebruikelijke deelen, zelfs niet wanneer hij dempers aanwendt. Hij
wenscht ook niet pittoresk te zijn, niet litterair; hij doet niet aan folklore; niet aan
impressionisme of expressionisme; hij weifelt geen oogenblik. De verbetenheid, de
vereenzaming van den unisono, waarmee het aanvangt, en die gededuceerd kon zijn
van Beethovens krampachtig en trotsch ‘Muss es sein?’ laat niet af tot aan het slot.
Ik respecteer dit werk, dat alle spitsvondigheden uitbuit eener doorwrochte techniek,
welke gebaseerd is op de oude, veilige imitatorische vormen, maar zou het niet de
onsterfelijkheid durven voorspellen. Ik zou er ook geene meening op willen
grondvesten omtrent Ropartz' beteekenis voor de tegenwoordige kunst, want wij
kennen niets van hem dan dit eene kwartet. Als Nederlander schaamde men zich een
beetje voor de kinderachtigheden en de achterlijkheid van den Amsterdamschen
conservatorium-directeur, die den vorigen avond vertolkt werd door de Bohemers.
Het Hollandsch Strijkkwartet gaf zich aan Guy Ropartz met al zijn vaardigheid
en enthousiasme. Het klonk gebouwd en als de muziek ook slechts eenige willigheid
had getoond, zou men in vuur geraakt zijn. Het is evenwel jammer dat men steeds
meent zulke daden te moeten vergoelijken en compenseeren met verstaanbaarder
muziek; jammer in ieder geval, dat men daarvoor een verbleekten, verwelkten
Mendelssohn koos.

Nationale Opera: De zwerver (Stadsschouwburg)
De muzikale stof voor ‘Carmen’ vond Bizet in Spaansche liederen-bundels.
Moussorgski trok zijn Boris Goedoenof op met Russische volkswijzen. Xavier Leroux
exploiteerde voor De Zwerver (Le Chemineau) de folklore van Bretagne, Normandië
en de Landes. Wanneer haalt een Nederlandsch componist opera's uit Valerius'
Gedenckklanck, uit de drie dikke deelen van Florimond van Duyse's Vlaamsche
liederen, uit de schatten aan volkskunst, welke op Terschelling, in Friesland, in den
Achterhoek en andere vindplaatsen gedolven worden? Of wanneer zal de
Nederlandsche componist de inheemsche muziek zoo leeren observeeren, dat men
er de aarde uit proeft, de natuur, dat zij is du pays, du terroir? en wanneer zal hij ze
geven zonder de Aufklärungs-accenten van de theoretische pontifen, zonder het
conservatorium-vernisje, dat ze de ziel smoort?
Dat zijn de twee eenige condities voor een nationale opera. Karakter in plaats van
talent; oprechtheid in plaats van goed-gedresseerde automatismen; geen schrik voor
trucs; geen halfheid, noch in 't goede, noch in 't kwade; helderheid en zelfbewustzijn;
geen aarzelingen, maar durf en moed.
Het is zoo lastig niet, dat ziet men aan Charpentier, aan Massenet, aan Xavier
Leroux. Hadden deze componisten, die alle schouwburgen der wereld veroverden,
veel meer dan een stevig geloof in hunne persoonlijke eigenaardigheden, die bij alle
drie tamelijk bedenkelijk zijn? Ik zou ze niet graag met de groote meesters vergelijken,
maar zooals deze hun geniale gaven inzetten, zoo zetten de anderen hun minder
geniale gaven in: met volle kracht, met overtuiging, met stoutmoedigheid. Het is
treurig, dat Nederland met al zijn talent zich niet bevrijden kan tot dat onafhankelijke
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gebaar. Er zijn voor de vuist weg tien Hollandsche componisten op te noemen, die
niet slechter bedeeld zijn dan Leroux en die toch niet doen, alsof zij nog eens een
werk zullen schrijven met evenveel draagvermogen als Le Chemineau.
Ik zag van De Zwerver twee bedrijven. Het verbaasde me, dat men het stuk heeft
laten vertalen door Hugo Nolthenius en dat deze vertaling voortdurend en aanzienlijk
gevarieerd werd door de gezamenlijke spelers. Ik begrijp hiervan de reden niet, want
het lijkt vanzelfsprekend, dat men eene opera-vertaling niet alleen maakt om ze te
laten drukken. Op deze wijze komt men, wat de qualiteit van den tekst betreft, nooit
tot een zuiveren toestand en ik zou willen weten wie hier fout is.
Het verbaasde me ook, dat de algemeene leider zoo weinig aandacht blijft schenken
aan de hoedanigheid van het spel en alles wat verband houdt met de uiterlijke
verschijning. En bloc genomen maakt de regie een aannemelijken indruk, maar er is
zoo goed als geen enkel detail, dat tegen eene gematigde critiek bestand is. Om een
paar voorbeelden te geven: géén verstandig mensch, en zeker niet een boerinnetje,
zal met de schoentjes welke Aline droeg gedurende het vierde bedrijf, de sneeuw
ingaan. Niemand zal bij winter-kou de deur laten open-staan van eene kamer, waar
een stokoude, uitgeteerde man op sterven ligt. De twee bedrijven, welke ik zag,
wemelden van dergelijke onnauwkeurigheden. Men was ook weer getuige van de
zonderlingste houterigheid en van actie, welke tegen alle gezond verstand indruischt.
Het spel, dat gegeven wordt door de hoofd-personen, door de figuren van het tweede
plan, door iedereen, is onzen tijd en onzen smaak meer dan vijftig jaren ten achter.
Bezoekt niemand van de leden der Nationale Opera ooit een tooneel-voorstelling of
een bioscoop? ‘De Zwerver’ is een veristisch, z.g. natuur-getrouw muziek-drama.
Laat men er op letten, dat acteurs nooit meer gevaar loopen belachelijk te worden,
dan in simpele alledaagsche rollen.
Onze Rotterdamsche medewerker besprak de bijzonderheden dezer première in
ons avondblad van 17 November. Daar de bezetting bijna ongewijzigd bleef (Van
Tulder verving Van Schaik in het rolletje van 's zwervers zoon) behoeft aan zijn
oordeel niets te worden toegevoegd. Ik zou er alleen op willen wijzen, dat het orchest
onder Willem Harmans harder en stugger klinkt dan onder Van Raalte. Wanneer zal
men er toe besluiten om de orchestruimte te overdekken of het orchest zóó te
temperen, dat men niet gedwongen is zich te pijnigen om den tekst te verstaan? Op
welke wijze het meerendeel der hoorders er in slaagt hier eene opera te volgen is mij
hoe langer hoe raadselachtiger.

Dickenson - Walen [Reger, Vioolsonate op. 139 en de sonate van
Pierné, twee Adagio's van Bach]
Max Reger, zegt zijn leeraar Riemann, heeft zich laten meesleepen door stroomingen,
tegenover welke de hedendaagsche critiek alle houding verloren heeft, en geeft met
voorbedachten rade eene zulke opeenhooping van de laatste harmonische
waaghalzerijen en moderatorische willekeurigheden, dat den hoorder het mede-leven
onmogelijk gemaakt wordt.
Ik begrijp dit niet. Sinds ik me toeleg op de muziek is de naam Reger mij
voorgehouden als eene sfinx in noten en sinds ik de eerste muziek van Reger zag,
zocht ik naar zijn raadsel. Ik vond dit raadsel nooit, omdat hij 't me nooit opgaf. Ik
had reeds in de lagere klasse der theorie het spelletje geleerd van de tonale functies
en de gebruiksaanwijzing van de drie bestanddeelen Tonica, Dominant, Subdominant,
en hunne onderlinge varianten. Zooals men eene chemische formule heeft voor water,
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zoo heeft men eene chemische formule voor Muziek, die luidt: T.S.D. Het is bijna
een tooverspreuk en wil zooveel zeggen als: muziek in acht lessen. Wanneer men
niet totaal ontbloot is van een beetje rythmisch gevoel en wat melodischen aanleg
kan men met behulp der Kabbalistische T.S.D. muziek maken in elke hoeveelheid.
Aan hoeveelheden ontbreekt het de tegenwoordige muziek dan ook niet.
De een gebruikt den passe-partout met een simpel gemoed, de ander met veel
slagen om den arm; de een met een argeloos, ledig hoofd, de ander met een geteisterd
brein; de een is sober met de varianten, de ander verslingerd op verwikkelingen; de
een gedraagt zich spaarzaam met uitwijkingen, de ander is onuitputtelijk in kronkels
van mollen en kruizen. Maar geen van beiden raken zij los van hun schema T.S.D.
Reger heeft den passe-partout aangewend met een getourmenteerd hart, met
cerebrale complicaties en veel geheimzinnigheid. Met een opeenstapeling van
verborgenheden, alsof hij de formule van zich af wou schudden, alsof hij zich
bevrijden wilde van haar doem. Doch steeds hoort men T.S.D. En daar volgens de
theoretische begrippen, welke aan het schema vastzitten, de melodie voortkomt uit
de harmonie, kan de melodiek van Reger niet zulke zonderlinge draaien nemen of
men weet onherroepelijk, welke de volgende noot zal zijn. Dit is de fataliteit van
Reger en van alle slechte auteurs: de componist blijft den hoorder altijd een seconde
achter.
Zoo vond ik bij Reger nooit een Raadsel en hoe meer ik zocht, hoe meer hij mij
teleurstelde. Hij heeft nog andere fouten: fouten van dialectiek, fouten van
perioden-groepeering, fouten van onsamenhangendheid, fouten van innerlijke
onzekerheid, nog vele andere, maar dit is de zwaarste: de fictie van niet-aanwezige
mysteries.
De desillusie was zoo fel als ooit bij de vioolsonate, welke Mary Dickenson-Auner
en Marie Janette Walen met veel ijver en veel vaardigheid introduceerden uit zijn
rustelooze, overwerkte laatste periode (op. 139). Men kon er de ooren en het intellect
op scherpen, meer niet. Het stuk is van een verbijsterende leegte. En als er niet twee
adagio's van Bach waren geweest (wier zingende lijnen zuiverder geteekend hadden
mogen worden) zou dit een concert geweest zijn zonder muziek. Want de sonate van
Gabriel Pierné klinkt even vluchtig als vlot en niets van al het voorbijgaande is hier
gegrepen in klanken, die duren.

Dr. Peter van Anrooy en Willem Andriessen [Beethovens Vierde
pianoconcert en Brahms' Eerste symphonie]
Men vroeg zich zonder ophouden af: waarom?
Waarom slaat Dr. Peter van Anrooy eene zes-achtsten-inleiding met dubbele cirkels
van de beide armen, cirkels die roteeren naar rechts, zwaaien naar links, en draaien
over twee schouders en zwarte kringen in de lucht teekenen en veel kracht verbruiken,
veel plaats innemen, veel aandacht afleiden en veel misbaar maken? Meent hij, dat
die dolle cirkels een bijzonderen gemoedstoestand uitdrukken? Ik dacht, dat de
muziek dit moest doen. Meent hij, dat die rondzwemmende armen het rythme
verduidelijken? Dan vergist hij zich; want het duizelt den hoorder voor de oogen en
de orchest-speler kan aan die wentelingen geen houvast hebben; naar plastiek en
stiptheid trouwens kan men doelmatiger trachten; naar hartstocht en agitatie ook.
Waarom heeft Dr. Peter van Anrooy voor 'n attaque één of anderhalve meter
plaatsruimte noodig met beide armen? Overweegt hij niet bij zich zelf, dat er voor
het afleggen van den afstand tusschen het begin [van] de anderhalve meters en het
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einde eene zekere hoeveelheid tijd verloopt, miniem zonder twijfel, maar juist
voldoende voor een speling welke de precisie der inzetten kan verwarren en ze ook
meestal verwart?
Waarom dirigeert Dr. Peter van Anrooy voortdurend met twee handen en twee
hoekige ellebogen en twee losse polsen, die aan weerskanten volmaakt dezelfde
figuurtjes teekenen en welker symmetrie perfect zou zijn als hij in de linkerhand ook
een stok hanteerde? Dat lijkt overbodig werk, dat is de tautologie van het gebaar, dat
in twee richtingen hetzelfde zegt. Dat is oppervlakkigheid en gebrek aan inhoud. Dat
is ook wederom niet economisch. En dat is weer even onsierlijk als de cirkels.
Waarom volhardt Dr. Peter van Anrooy zoo lang en zoo koppig in een tempo alsof
hij van binnen uit bewogen werd door een Maat-meter (geen metronoom, - om Emants
een pleizier te gunnen), alsof een rythme, eene beweging gelijk staat met een
dwang-voorstelling? Dit getuigt van gebrek aan fantasie, tekort aan innerlijke
daadkracht. Wanneer men hartstochtelijk acteert met cirkels, moet men ook een
tempo durven nuanceeren.
Waarom let dr. Peter van Anrooy zoo slordig op de evenrediging der verschillende
orchest-groepen? Leek het in de symphonie van Brahms niet dikwijls alsof alles
tegen elkaar opwerkte? Moest men zich niet dikwijls inspannen om de melodische
contour, die wegzonk in de begeleidingsklanken (hooge zeeën bij Brahms) te
completeeren met het tweede oor, het oor der herinnering? Waarom kwam er bij die
ontelbare gymnastische armbewegingen geen enkele ciseleerende aanduiding, geen
enkel teeken, dat het geheim eener melodie openbaarde (voor ons en voor de spelers),
geen enkele schakeering welke bewijzen kon, dat Dr. Peter van Anrooy de muziek
zelf doorleefd, doorkend had, dat zijne ziel er in gevangen was geweest?
Ik zou op al deze vragen een antwoord willen hooren, want wat niet vanzelf spreekt
moet gemotiveerd kunnen worden. Een dirigent moet zijne werken even begrijpelijk
en redelijk kunnen argumenteeren als een dichter, een schilder, een beeldhouwer,
een architect, een componist. Een dirigent moet elke spierbeweging, elk gebaar
kunnen verantwoorden, gelijk een schilder een kleur-vlak, een musicus het breken
eener melodie of de verrassing van een accoord.
Ik kan dit niet bij Dr. Peter van Anrooy en heb dus niet het recht méér in hem te
vinden dan een middelmatigen vertolker.
***
Beethovens Vierde piano-concert was als tegenbeeld gesteld naast Brahms' eerste
symphonie. Willem Andriessen, minder onfeilbaar op de toetsen dan wij gewend
zijn, riep in de lyrische fragmenten zachte huiveringen van schoonheid en verrukking
wakker. Van Anrooy verwaarloosde veel verfijningen, innigheden en vertrouwde
ontroeringen, welke de partijen van orchest en piano in elkaar oplossen. Maar van
Anrooy dirigeerde Brahms met een drift en overdrijving, welke mij het stuk nog
rethorischer en holler maakte, dan ik 't me ooit had mogen denken. Ik begrijp, dat
de roode partituur van ‘Ein deutsches Requiem’, welke Nietzsche uitdagend op
Wagners piano legde, Wagner het bloed naar de oogen joeg. Voor Wagner was
muziek ziel der wereld, ziel der menschheid, ziel van zijne natie. Er moest iets
scheuren in zijn hart, toen hij zag, dat een groot gedeelte van Duitschland contact
vond met een stijl, welke het de mogelijkheden afsneed eener levensvatbare toekomst,
een stijl, die voor de helft bestond uit formule en formalisme, een stijl, die Wagner,
weter van de hoogere realiteiten, moet gezien hebben als een verzwakking, een
teruggang.
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Hoe is het mogelijk, dat intelligente hoorders zich niet verzetten tegen al die
Beethoven-copie en de aanmatiging verdragen van regelrechte citaten uit Beethoven's
Negende? Brahms zeide dat elke ezel zulke reminiscenties hoorde. Pleit het voor
Brahms, dat zelfs ezels zijne tekortkomingen opmerken? Beethoven had dergelijke
dooddoeners niet noodig om te overtuigen van de echtheid zijner persoonlijkheid.
En Luther vergiste zich toen hij schreef voor een anderen tijd:
‘Musica ist eine halbe Disziplin und Zuchtmeisterin, so die Leute gelinder und
sanftmüthiger, sittsamer und vernünftiger macht. Die bösen Fiedler und Geiger dienen
dazu, dass wir sehen und hören wie eine feine Kunst die Musica ist: denn Weisses
kann man besser erkennen, wenn man Schwarzes dagegen hält.’
Was 't maar zoo!

Walther Kerschbaumer [Bach-Busoni, Chopin, Hynais en Liszt]
Voor alle mogelijke en onmogelijke dingen heeft de muziek dienst gedaan. Men
heide er palen mee in den grond, men liet er beren en paarden op dansen, en
Cyprianus, een lang overleden bisschop van Carthago, zegt in een zijner geschriften,
dat bij sommige christengemeenten het gebruik bestond om ieder geloovige bij het
vieren der agapen (dit waren liefdemalen voor de afgestorvenen) een psalm te laten
zingen, waarmee hij bewijzen moest de matigheid voldoende betracht te hebben.
Want de mensch is altijd onvolmaakt geweest in het goede en bij de agapen kwam
wel eens onmatigheid voor. Ik deel dit mede op gezag van Eduard Schelle, die het
vermeldt in zijn zeldzaam boekje, vol van wetenswaardigheden, dat getiteld is ‘Die
päpstliche Sängerschule in Rom genannt die Sixtinische Kapelle’. De geschriften
van Cyprianus heb ik natuurlijk niet gelezen.
Vroeger zong men ook wel een lied voor het stelpen van een bloedende wonde,
voor de gemakkelijke geboorte van een kind, voor het bezweren der dooden, voor
het verwekken van regen, om van een melancholie verlost te worden of tegen de
verveling, en nog om veel andere redenen. Zelfs om de buren te hinderen. Doch
onder al die redenen vind ik er geene, waarmee men het concert zou kunnen verklaren
van den heer Walther Kerschbaumer.
Hij begon met de d-moll toccata van Bach-Busoni en ging voort met de Apassionata
van Beethoven en vervolgde met de g-moll-ballade plus een paar etudes van Chopin
en speelde verder met een paar nulligheidjes van zekeren Hynais en sloot met een
pot-pourri van Liszt op de Stomme van Portici. En er waren 18 hoorders, die geen
teeken van leven gaven, onder wie minstens vier critici. En er bewoog niets in den
witten Concertgebouw-foyer dan een late mug, de verwijtende klok en de automatische
handen van den pianist. Het heele repertoire werd afgedreund als een hinderlijke les:
de Apassionata in dezelfde toonloosheid als de Stomme van Portici, Hynais met
dezelfde sloomheid als Chopin en Bach. Geen vleugje gevoel, geen zier opgewektheid,
geen greintje enthousiasme. De geweldige piano stond daar als zwarte catafalk met
de lijken der diverse componisten.
O, de critici! In de laatste veertien dagen van November hoorde ik dertien
concerten, waarvan het meerendeel voor onbewoonde stoelen. De solist van een dier
concerten droeg de ontzaglijke titels ‘een grootmeester der cello’; ‘een nieuwe
komeet’; ‘een door God begenadigde genius’, welke critische ontboezemingen
gedurende een week te kijk hingen op de affiches. En de zaal was op den concertavond
ongeveer leeg. Wanneer zullen al die schrijvers in vergrootende en overtreffende
trappen, welke niemand gelooft, zich van hunne verantwoordelijkheid bewust worden?
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De heer Kerschbaumer is voornemens om op Woensdag 3 December wederom te
concerteeren. Dit schijnt mij voorbarig. Men kan hem op 't oogenblik geen andere
aanbeveling geven dan voor een fabrikant van electrische piano's, die achter schermen
bewijzen wil, dat zijne machinale uitvindingen evenveel ziel reproduceeren als
menschen.
Het was een treurig avondje.

Nederlandsch Tooneel: Hamlet
[volgt op de recensie door toneelcriticus J.C. Schröder (ps.
Barbarossa)]
De Muziek
De muziek? Er is een Hamlet-motiefje, dat Alex de Jong niet kwalijk genomen hoeft
te worden, omdat het van Grieg kon zijn. Er is een ander motiefje, dat waarschijnlijk
op Ophelia slaat, en ook niet hindert, omdat het kort duurt. Er is echter een
Koningsmotief voor trompet, dat zoowel den Koning als de trompet belachelijk
maakt. Ten minste in Hamlet. Niet in een of andere rusten-burger-hoekje, waar een
trompet wordt door-geblazen met een gebroken majeur-accoordje om op toon te
komen.
De heer Alex de Jong is de auteur van deze probeersels voor strijkers en af en toe
een harp, die altijd weer op Grieg lijken en gemaakt zijn door een man, die nauwlijks
't vak verstaat, en zóó kortademig is, dat men hem nooit moest vragen om meer dan
twintig maten te schrijven. In de buurt van de twintigste maat tuimelt hij altijd terug
naar het begin (dat nooit een begin was) en drenst verder zooals hij beginnen wou.
Wanneer men spreekt of wanneer ik lees over Verkade's dilettantisme, moet ik
steeds denken: Ja, tegenover de Muziek is de gedragslijn van Verkade zeer
dilettanterig.
Het is erg, dat hij den onbekwaamsten koos van alle toonzettertjes, die ons land
bevat; het is nog erger, dat hij hem zoo lang houdt.
Maar ik geloof niet, dat men dit Verkade aan het verstand kan brengen. De diapason
en het rythme, waarin hij-zelf den Hamlet neemt, is van-huis-uit onmuzikaal.
Onmuzikaal tot in de keuze van den gong, die met een blikkerig, gebarsten geluid
de nachtelijke twaalf slaat. Onmuzikaal tot in de heele zegging van Van Looy's
vertaalde verzen. Het is gemakkelijker den tekst te volgen van Debussy's Pelléas et
Mélisande te midden van pl.m. zestig begeleidende instrumenten, dan Shakespeare
te verstaan, gesproken door één Verkade.
De heele muziek der Hamlet-voorstelling, zooals de heer Alex de Jong ze opvatte,
kan gemist worden. Maar laat men in 's hemels naam niet naar Engeland reizen met
het kazerne-trompet-motiefje van den Koning. Of laat men er vier da capo's van
schrappen.

Dr. Peter van Anrooy [Smetana, Dvorak, Roussel en Ravel]
Dit was Van Anrooy's tweede concert. Ondanks de opgewekte dithyramben der
muziek-critiek, waaruit men zou concludeeren, dat dr. Peter van Anrooy de
tweeling-broer voorstelde van den Beethoven, die de ouverture Coriolanus en het 4e
piano-concert componeerde en de intimus van den Brahms der Eerste symphonie,
was de warmte der gemoederen ettelijke graden gezakt. Nog een derde, nog een
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vierde concert onder dezen dirigent en men heeft weer half-leege zalen in het
Concertgebouw.
Er zijn twee soorten van wat de Duitschers Pult-virtuosen noemen. De eene soort
maakt een aantal grimassen, die min of meer in relatie staan tot de uitgevoerde muziek.
Met die grimassen wordt iets bereikt, dat de muziek niet noodzakelijk schaadt, soms
voordeel brengt. Het effect komt meestal ten bate van den dirigent.
De andere soort maakt een aantal grimassen, welke met de uitgevoerde muziek
principieel geen verband houden. De vertegenwoordigers dezer groep beweren de
partituur conscientieus te vertolken, gelijk de auteur ze opschreef. Verder dan de
crescendo- en decrescendo-teekens, verder dan de overige voordrachts-aanwijzingen
gaat hunne accurate, conscientieuse deelneming niet. Voor hen is muziek geen
psychisch dynamisme, doch een physisch dynamisme. Zij zijn de zoogenaamde
objectieven.
Maar voor de practijk van hun droge, cerebrale beginselen hebben zij niet minder
mimiek noodig dan de andere soort der subjectieven. Integendeel. Zij draaien cirkels,
snijden immense driehoeken en diagonalen in de lucht, hunne twee armen en twee
handen zijn gestaag en automatisch in de weer, zij sloven op de kleinste nuance, zij
putten zich uit op een pianissimo en bij een fortissimo lijkt het alsof zij willen gaan
vliegen.
Zij bereiken in het gunstigste geval eene nauwkeurige, machinale reproductie en
bijna onvermijdelijk doen zij de muziek kwaad. Want zij stellen de uiterlijke
verschijning hooger dan het innerlijke wezen, rukken haar los van het leven, en
dirigeeren voor de ooren, niet voor het hart.
Dr. Peter van Anrooy behoort tot de tweede soort der Pult-virtuosen. Ik kies dit
woord niet bij toeval, niet uit routine, niet zonder mij de beteekenis te realiseeren.
Wanneer dr. Peter van Anrooy geen Pult-virtuoos was, zou hij zijne gebaren beperken
tot een minimum. Hij vermenigvuldigt ze echter tot het mogelijkste maximum. Met
dat maximum van inspanning bereikt hij geen minimum van expressie. Een kunstenaar
volgt de tegenovergestelde en de betere methode.
Van Anrooy's programma, dat zich Donderdag hield bij het intercommunaal
beproefde, was gisteren niet voor de helft interessanter. Na Smetana's Verkaufte
Braut, was Dvorak's vijfde symphonie (Aus der neuen Welt) eene inzinking. Het
werk, dat hier verschillende jaren in de kast lag, kwam er verouderd uit en had al
zijn spankracht verloren. Dvorak's techniek bleek te armoedig voor symphonische
projecties. Ons muzikaal denkvermogen is te scherp geworden om door zoo spaarzaam
gedetailleerde melodieën en begeleidingen drie kwartier geboeid te blijven. Het stukje
voor Engelsche Hoorn-solo, dat vroeger maan-avond-landschapjes placht te
suggereeren, verloopt bij 't slot der frase in een platte en afgezaagde zinswending,
welke iedereen ontnuchterde. De roode draad van het leidmotief, dat de vier deelen
bindt, was erg verschoten. Lag 't aan Van Anrooy of aan Dvorak? Roussel's Evocations
werden gedirigeerd als de opzet, de doorvoering, de recapitulatie van een zakelijk,
onvolgroeid thema. Men verbaasde zich ooit wonderen van evocaties en atmosfeeren
uit de noten geraden te hebben. Ravel's Pavane, een mooi, monotoon stukje elegie,
dwong Van Anrooy tot rust, tot stilte en tot meer waarheid in zijne directie. Doch
Berlioz' Fête chez Capulet, dat aanvangt met de verliefde mijmeringen van Roméo
met eene serenade, de verrukkelijk kan zijn, werd door Van Anrooy afgeroffeld
zonder lyriek, zonder intenties, zelfs zonder nauwkeurigheid (men hoorde geen enkel
pianissimo) en uit elkaar geslagen tot een smakeloos brouhaha. Ieder moest na zulk
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een reproductie kunnen lezen, wat Berlioz schreef over den verderfelijken invloed,
welke sommige dirigenten uitoefenen op de gespeelde muziek.
Daar zijn nog onnoemelijk veel dingen in de hemelsche en aardsche regionen der
muziek, waarvan Van Anrooy's schoolsche wijsheid nooit gedroomd heeft. Ik zeg
hem zonder verlangen voor langen tijd vaar-wel.

‘Apollo’ [Het koor van de volmaakte eenheid der stem-soorten]
Het programma van ‘Apollo’ was bont en brokkelig. Het begon met 't koortje van
Grétry, dat gezet is op de beroemde en mooie ballade van Blondel uit Richard Coeur
de Lion. Een ‘Hymne à la Nuit’ van Laurent de Rillé, den specifieken Franschen
mannekoor-componist (is hij dood of bereikte hij 't vorig jaar den oud-vaderlijken
leeftijd van 90?), bleef nog in stijl. Maar toen, na de effectvolle, nachtwind-suizelende
bouches fermées, en na de bezadigde vol-ronde harmonieën der mannenstemmen,
drie stukjes Debussy werden gespeeld op de eenzame vleugel-piano, raakte men de
streek van het kompas kwijt. En na de pauze werd de wir-war nog zonderlinger. Op
Saint-Saëns' pittige en populaire ‘Salterelle’, volgde Grieg's Liedertafel-ballade
‘Landerkennung’. Vanuit deze een beetje schutterachtige Vikinger-wereld werd men
gesleurd naar de galante achttienden-eeuwsche muziek van Couperin-Kreisler. Alsof
men bewijzen wilde dat 't nog fantastischer kon, varieerde men deze viool-soli met
een bariton-fragment uit ‘Tegnèrs Frithjofs Sage’ van Jos, Kerbosch, een werk en
een auteur van wien ik voor 't eerst vernam, met twee liederen van Philip Loots en
Joh. Verhulst. Zeer nederige muziek en zóó inslaand, dat men 't naspel niet kon
afwachten.
Voor mij was 't een verlichting, toen Roeske met een week en zangerig koor
‘Goeden Nacht’ wenschte. Het doet zeldzaam aan een hyper-modernen Debussy en
een hyper-conservatieven Jos Kerbosch met evenveel vuur te hooren toejuichen. Ik
ben niet meer in dezen paradijs-toestand van argeloosheid en ik kan het ook niet
billijken dat, in zake muziek, de boom der kennis niet beter onderhouden wordt voor
ons volk.
‘Apollo’, het koor van de volmaakte eenheid der stem-soorten, zong met smaak
en toewijding. Men zou alleen een juistere uitspraak van de Fransche neusklanken
gewenscht hebben. Roeske dirigeerde met de subtiliteit en verfijning van gebaar,
welke hem eenig maakt onder de koor-leiders. Mej. Elsa Nolthenius speelde de
piano-soli en de vele begeleidingen met bedrevenheid; Francis Koene droeg tusschen
het veel-kleurige programma nog Lalo's Symphonie espagnole voor (die ik niet kon
hooren) en toonde zich in de Kreisler-stukjes weer de violist, wiens toon vergeleken
kan worden met Zimmermann; Joh. Nelissen, die zich liet verontschuldigen wegens
verkoudheid, gaf den baryton-solo in Grieg en de drie liederen. Hij heeft een prachtig
natuur-geluid. Als hij begint, denkt men een tenor te hooren en dat is beter dan
wanneer een tenor klinkt als een baryton.
De zaal liep voller dan ooit te voren bij Apollo en het handgeklap was niet van de
lucht.

Dresdener Trio [Het Trio van Tanajew, Variaties van Beethoven,
Brahms]
Het ‘Dresdener Trio’, dat 't vorig jaar zijn worp deed naar het succes, won niet. Het
bestaat uit drie serieuse, hard-werkende kunstenaars, doch wie de zwaar overvoerde
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Amsterdamsche markt wil veroveren, moet meer bezitten dan ernst, degelijkheid en
goeden smaak.
Zij traden op met een trio van Sergei Tanajew, een nog levenden Russischen
componist, die in de verwarring der tijden geheel van den horizon verdween. Ik
hoorde de finale van dit trio. Als eene finale de peroratie en de samenvatting is der
vorige deelen, dan zijn die deelen ijverig bewerktuigd, zorgvuldig samengevoegd.
Zij missen echter de machtige en sterke stem, welke men tegenwoordig allerwegen
zoekt en vraagt. Het is bloedeloos epigonen-werk.
De Dresdenaars speelden ook de Trio-variaties, welke Beethoven schreef op het
liedje ‘Ich bin der Schneider Kakadu’, den toenmaligen ‘Schlager’ uit ‘Die Schwestern
von Prag’, opera van den nu totaal vergeten componist Wenzel Müller. De variaties
zijn een zeer zwakke Beethoven, hoewel ze uit zijn laatste periode stammen.
Er werd geëindigd met 't b-dur trio, het opus 8 van den jongen, toegankelijken
Brahms, die van zijn hart geen moordkuil maakte en er het sentiment dik oplegde.

De leiding van het Concertgebouw - Een adres aan den Raad
De heeren J.J. Leliveld, D.M. Elias, P.C. Broekmans, Joh. van Ruyven, H.P.C. Dams,
B. Jordens en Jb. Denijs Kzn., te Amsterdam, vormende een comité uit de abonnés
en bezoekers van het Concertgebouw, hebben tot den Amsterdamschen Gemeenteraad
een adres gericht, waarin verzocht wordt bij het verleenen van een subsidie aan het
Concertgebouw, daaraan zoodanige voorwaarden te verbinden, dat:
1o. wat de leiding van het Concertgebouw betreft, zoowel op artistiek als financieel
gebied, rekening wordt gehouden met de eischen der kunst en de duidelijk
uitgesproken wenschen van orkest en publiek;
2o. wat de toegang tot de concerten betreft, er een zoodanige regeling wordt
getroffen, dat ieder ingezetene, die zulks wenscht, in de gelegenheid wordt gesteld
om concerten te bezoeken op zoodanige voorwaarden als overeenkomt met zijne
financieele draagkracht.
De Memorie van Toelichting bevat de volgende aanduidingen:
Het is van genoegzame bekendheid, dat tegen de gestie van het bestuur van het
Concertgebouw, zooals dat thans de zaken leidt, in breede kringen ernstig bezwaar
bestaat, en dat genoemd bestuur, in het bewustzijn van zijn absolute macht, en
uitsluitend te rade gaande met de wenschen en opvattingen van den directeur
Mengelberg, zich hoegenaamd niets aantrekt van de gegronde en ernstige
aanmerkingen, die van de zijde van publiek en orkest op zijn beleid worden gemaakt.
Zoolang genoemd bestuur in zijn houding gesterkt wordt door de opvattingen van
B. en W. en den gemeentelijken commissaris, is geen verbetering te wachten. Wij
achten het daarom noodzakelijk Uwen Raad nadrukkelijk te wijzen op het ongezonde
van den tegenwoordigen toestand, opdat de belangrijke steun van overheidswege,
welke thans aan het Concertgebouw verleend wordt, als middel worde aangegrepen
om te komen tot betere verhoudingen.
Het artistiek beleid zooals dat thans wordt gevoerd, schiet ten eenenmale te kort.
Wenschelijk is, dat het niet in één hand blijft en voornamelijk niet, zooals het door
den tegenwoordigen directeur wordt gevoerd. De opvatting, dat in zake het artistiek
beleid de directeur oppermachtig behoort te zijn, heeft ten gevolge, dat het geheele
muziekleven hier ter stede willekeurig wordt beheerscht door één mensch, die naast
zijn ontegenzeggelijk groote kwaliteiten, ook zijn gebreken heeft, doch zich, steunende
op zijn machtspositie, van de critiek van publiek en pers niets aantrekt. Het gevolg
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is dan ook, dat aan de verlangens en behoeften van een groot gedeelte van het publiek
niet wordt voldaan, omdat de directeur halsstarrig zijn eigen inzichten blijft volgen
en geen plaats wenscht te laten aan andere opvattingen. Een allereerste eisch mag
daarom worden genoemd, dat de directeur niet slechts staat als heerscher o v e r het
orkest, doch veeleer als kunstenaar n a a s t de kunstenaars, die het orkest vormen,
en dat, in zake het artistiek beleid, geregeld overleg plaats heeft tusschen hem en
door zijn medewerkers aangewezen vertrouwensmannen. Als tweede eisch mag
gelden, en zulks te meer waar het hier een directeur geldt met zoo geprononceerde
opvattingen als Mengelberg, dat bij de uitvoeringen ook plaats gegeven wordt aan
een leidend kunstenaar met van die van den directeur afwijkende opvattingen.
De mogelijkheid, die tot voor korten tijd hiertoe bestond door de werkzaamheid
van Evert Cornelis, die op zeer gelukkige wijze en tot groote voldoening van het
publiek kon aanvullen, hetgeen in veler oog aan de leiding van Mengelberg ontbrak,
is hiervan een duidelijk voorbeeld. En juist het feit dat Evert Cornelis door Mengelberg
is weggedrongen, en een kunstenaar van zoo groote gaven tot schade van ons
concertleven belet wordt ons van zijn kunst te doen genieten, is het sprekend bewijs,
dat de opperheerschappij van één mensch uit dit oogpunt uit den booze is. Dit is des
te meer te bejammeren, daar het werkzaam zijn van deze beide krachten door de
omstandigheden zoo goed mogelijk werd gemaakt. Mengelberg kan zich door zijn
dubbele functie nimmer geheel wijden aan het Amsterdamsche orkest. Er is dus altijd
behoefte aan hulp. En het was voor Amsterdam een buitengewoon gelukkige
omstandigheid, dat een zoo begaafd kunstenaar als Evert Cornelis beschikbaar was
om de leiding op zich te nemen van die concerten, die Mengelberg niet kon dirigeeren,
en waardoor het mogelijk was, dat op ongedwongen wijze geprofiteerd kon worden
van de gaven van twee kunstenaars van zoo uiteenloopend karakter, doch beiden
groot in hun eigen genre. Nu zijn wel is waar op het oogenblik de keeren dat
Mengelberg niet aanwezig kan zijn, niet talrijk, doch het is te voorzien, dat zoodra
de tijdsomstandigheden wat gunstiger worden, daarin wel weer verandering zal
komen, zoodat dan weer meer en meer uitvoeringen zullen moeten plaats hebben
onder andere leiding; afgezien nog van de zomerconcerten, die tot nog toe nimmer
onder de leiding van Mengelberg plaats hadden. Doch ook met het oog op den
financieelen nood van het Concertgebouw kan het niet anders dan betreurd worden,
dat Evert Cornelis zonder eenigen redelijken grond uit de concertzaal is gebannen.
Voor de concerten die Mengelberg niet kan geven, worden nu meerendeels uit het
buitenland, gastdirigenten geëngageerd, die duur zijn en lang niet altijd op zoo hoog
peil staan als voor het Concertgebouw mag worden verlangd. Evert Cornelis heeft
jarenlang zijn beste krachten gewijd aan het Concertgebouw tegen het belachelijk
lage honorarium van f 2250. - per jaar. Niet uit winstbejag dus, doch uit roeping, om
de kunst te dienen.
Het behoeft geen betoog, dat de thans gevolgde wijze van doen zwaar drukt op de
exploitatie, evenals het inviteeren van een buitengewoon groot aantal dure solisten
(soms 2 of 3 op één concert), waarvan de kosten bij lange na niet gedekt kunnen
worden uit de entréegelden (abonnementen). Naar de meening van vele ernstige
kunstenaars en muziekliefhebbers is ook het organiseeren van zooveel
solisten-concerten in een instelling, waar het orkest de hoofdzaak behoort te zijn, uit
artistiek oogpunt niet te verdedigen en allerminst noodzakelijk. Niemand minder dan
Felix Weingartner schreef daarover in zijn werk ‘Akkorde’: ‘Aus eigener Erfahrung
glaube ich, einiges mitteilen zu dürfen. Als ich im Jahre 1891 die Berliner Konzerte
übernahm, beschränkte ich die solistische Mitwerkung auf ein Konzert in der Saison,
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und trotzdem haben sich die Einnahmen im Laufe der Jahre um das Fünffache
gesteigert. Dies mag als Ausnahme gelten. Aber auch in den Münchener
Kaïm-Konzerte hat der Besuch nicht nachgelassen, nachdem ich, allerdings nach
Jahre langen Kämpfen mit den dort herschenden Vorurteilen, die Genugtuung hatte,
die Solistenfrage wenigstens in einigermaszen künstlerisch befriedigender Weise
lösen zu können.’
‘Der Geschmack des Publikums kann durch planvolles, von künstlerischem
Feingefühl geleitetes Vorgehen ebenso gehoben worden, wie er durch Sinnlosigkeit,
unzeitige Nachgiebigkeit und Privatinteressen verfolgendes Parteigetriebe verdorben
wird.’*
Hier schijnt het bestuur van het Concertgebouw (in casu Mengelberg) van een
andere meening te zijn. De vooroordeelen van (een zeker gedeelte van het publiek,
in zake het solisten-vraagstuk, worden eer anngewakkerd, de smaak wordt meer en
meer bedorven. Een dergelijke politiek moge ten goede komen aan Mengelberg
persoonlijk (engagementen in het buitenland), ter bevordering van een zuivere
waardeering der kunst strekt zij niet. Bij ernstige muziekbeoefenaren en critici
ondervindt zij dan ook slechts afkeuring. Dat zij overigens voor het vestigen van den
kunstenaarsroem van een dirigent onnoodig is, bewijst alweer het voorbeeld van
Evert Cornelis, die een dergelijke politiek niet van noode had om alom in den lande
als een uitstekend dirigent geprezen te worden en wiens roem ook zonder dergelijke
middelen tot in het buitenland is doorgedrongen.
Nog in ander opzicht moet het financieel beleid van het Concertgebouwbestuur
bevreemding wekken. Ondanks dat met alle mogelijke moeite de salarissen niet op
een behoorlijk peil konden worden gebracht, en daarvoor belangrijke steun van de
Gemeente noodig is, is het orkest belangrijk uitgebreid, zodra die steun verleend
was. Deze uitbreiding is uit financieel oogpunt niet te verdedigen, wijl zij uit artistiek
oogpunt onnoodig en zelfs door vele kunstminnaars schadelijk wordt geoordeeld,
omdat de goede verhouding tusschen de strijkinstrumenten en houten
blaasinstrumenten thans geheel uit het oog is verloren. Slechts bij zeer enkele werken
is een zoo sterke bezetting als thans noodig, en bij tal van werken behoefde zelfs de
bestaande bezetting naar het oordeel van bevoegde beoordeelaars, eer vermindering
dan versterking.
Wat nu de toegang tot de concerten betreft is het velen reeds lange jaren een
ergernis, dat het groote publiek daarvan bij voortduring stelselmatig werd en wordt
uitgesloten. De bestaande regeering heeft practisch deze uitwerking, dat de concerten
slechts toegankelijk zijn voor een zeer beperkten kring, zoodat wij ter nauwernood
mogen spreken van ‘ons’ orkest. De concerten zijn toch alleen toegankelijk voor
hen, die een betrekkelijk groot bedrag ineens kunnen betalen (abonnés), of wier
middelen hun veroorloven f 4.50 voor een enkel concert uit te geven. Daarbij doet
zich nog het eigenaardige geval voor, dat zij die het best k u n n e n betalen, d.w.z.
zij die het meeste geld i n e e n s kunnen uitgeven, - de abonnés dus - verreweg het
minste betalen, nl. pl.m. f 1.40 per concert, hetgeen in geen verhouding staat tot den
toegangsprijs voor de enkele concerten. Terstond zal hiertegenover worden
aangevoerd, dat toch het vorige jaar een ‘proef’ is genomen met z.g.
‘middenstandsconcerten’ en dat deze proef mislukt is: Eilieve, dat was te voorzien
en alleen een gevolg van de onoordeelkundige wijze van exploitatie. De prijs van
deze concerten was (ook zelfs bij abonnement) nog hooger dan de gewone abonné's
*

Redactie 2017: de geciteerde tekst, waarin verscheidene spelfouten en enige verkeerde
woorden voorkwamen, is hier in overeenstemming gebracht met de uitgave van Weingartners
geschrift.
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betalen. Verder geschiedde de aankondiging, toen het seizoen reeds lang aan den
gang was. Degenen, die op die concerten hadden moeten komen, waren voor een
deel voorzien van een abonnement op de zes ‘Volksconcerten’ van Toonkunst, of
hadden (zooals b.v. officieren, onderwijzers, studenten) een abonnement v o o r d e n
h a l v e n p r i j s voor de gewone abonnement-concerten. Een voorrecht, dat zij alleen
te danken hadden aan de omstandigheid, dat in vroeger jaren de zaal nooit vol was
te krijgen met echte, volle abonnés, en dat zij dus gebruikt konden worden voor
fatsoenlijke ‘zaalvulling’. Afgezien van de in dezen tijd toch wel onzinnige verdeeling
van een kunstminnend publiek in ‘Volk’, ‘middenstand’ en ... ‘élite’ zullen wij maar
zeggen, waren d e z e middenstandsconcerten gedoemd om uit financieel oogpunt te
mislukken. Blijft over de volksconcerten. Deze zijn naar de algemeen gangbare
opvatting n i e t bestemd voor den middenstand (al werden zij tot dusverre ook
grootendeels door lieden uit dien stand bezocht bij gebrek aan wat anders). Dat dit
de gangbare opvatting is blijkt o.m. hieruit, dat thans bij het nemen van plaatsen
wordt vereischt overlegging van het diploma der ‘Vakvereeniging’ (waarmede
uitteraard in dit geval niet anders bedoeld kan zijn dan ‘arbeidersorganisatie’ en
hoogstens organisatie van lagere ambtenaren). Op zich zelf niet zuiver, omdat de
kunst geen middel is ter bevordering der vakorganisatie, doch, bij gebrek aan beter,
acceptabel ter beoordeeling van de vraag, of iemand tot het ‘Volk’, t.w. de minder
bedeelden in de maatschappij behoort, voor wie de concerten bestemd zijn. Intusschen,
wie geen lid is van een vakorganisatie krijgt alleen een plaats indien er nog wat
overblijft en moet zich dan vergenoegen met de minder goede plaatsen. En zoo zien
wij dus, dat zij, die niet behooren tot het ‘Volk’ in engeren zin, doch ook geen geld
genoeg hebben om een groot bedrag i n e e n s te storten, of die het wel hebben, doch
50 concerten (of een serie-abonnement voor 25 concerten) in één seizoen te veel
vinden, omdat zij hun uitgangen niet wenschen te bepalen alleen tot
orkestuitvoeringen, feitelijk van die uitvoeringen uitgesloten zijn. Deze toestand mag
in Amsterdam niet bestaan. Er is in alle kringen der maatschappij een ware honger
naar g o e d e muziek. Men ziet het aan de Volksconcerten, aan het groote verschil
in waardeering dier concerten naar gelang van den dirigent, die de leiding heeft; men
ziet het ook aan den grooten toeloop naar de abonnementsconcerten, die juist zoo
enorm toegenomen is nu de minder goede Dopper-concerten van de baan zijn. In
Amsterdam zijn thans alle voorwaarden aanwezig om de muziekkultuur b i j h e t
g r o o t e p u b l i e k op te voeren tot een te voren niet gekende hoogte. Wij hebben
minstens twee orkestdirigenten van den allereersten rang, een orkest, dat misschien
het beste ter wereld is, en een publiek, dat uitermate ontvankelijk is voor goede
muziek. H e t C o n c e r t g e b o u w h e e f t i n d e z e e e n r o e p i n g t e
vervullen. Doch het bestuur dezer inrichting ziet dat niet in
o f v o e l t d a a r n i e t v o o r . Alleen omdat het, door den financieelen nood, geen
kans ziet alles te houden binnen zijn eigen kring, laat het zich eenige ‘Volksconcerten’
afdwingen in ruil voor den financieelen steun der gemeenschap. Nu het
gemeentebestuur begonnen is zich de zaken van Kunst als zaken van algemeen belang
aan te trekken, is naar wij meenen, 't oogenblik aangebroken, dat het Bestuur v/h
Concertgebouw wordt duidelijk gemaakt, dat het Concertgebouw er niet is uitsluitend
voor zijn vermaak, doch dat het een taak - en wel, als zij goed wordt opgevat een
zeer schoone en dankbare taak - heeft te vervullen. Het Gemeentebestuur heeft daartoe
thans de macht, door den financieelen steun, zonder welken het Concertgebouw niet
nieer kan bestaan.
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Moge Uw Raad van die macht een zoodanig gebruik maken, dat de gemeentelijke
bemoeienis met ons concertleven het begin wordt van een grondige en zeer noodige
reorganisatie.

Nederlandsche Opera: Faust (Stadsschouwburg)
Een Faust, die ons tien jaar terug-zette. Een Faust, die speelde bij een opera zonder
Tehuis, zonder directeur, zonder uitzichten op een tweede seizoen, zonder regisseur,
zonder costumier, zonder licht-inspecteur, zonder koren, zonder kapwerk, zonder
dirigent, zonder kassa.
Een Faust van tien jaar geleden, die al verveelde bij de loom en traag gespeelde
ouverture, die al rammelde en ontstemde bij de kelderachtige ruimte van het eerste
tafereel. In een onmetelijke verwulf zat Faust natuurlijk links aan het tafeltje van één
vierkanten meter en rechts stond het bekende distilleer-kolfje. Mefistofeles kwam
natuurlijk rood op in rooden fonkelschijn, en deed, en bleef doen, als een joviale,
kurige lansknecht, die van een mopje houdt. De transparant was van zakken-linnen.
In den beker, waaruit de Jeugd gedronken werd, brandde het conventioneele,
duivelsche vlammetje, dat bijna uitwaaide. Het Paasch-koor achter de schermen
hortte en stootte tegen het orkest in den bak. De muziek drensde.
Het tweede tafereel werd ridicuul. De krijgsmannen in hun pakjes met wit-en-roode,
zwart-en-roode streepen, wit-en-rood, zwart-en-rood over elkaar, onder elkaar, door
elkaar, met kousen in alle couleuren, met hoeden als zotskappen, leken meer narren
en clowns dan soldaten. Faust kwam terug, veranderd in een pruik en een mantel,
Siebel was even hermaphroditisch aangetogen als gedurende de beste dagen der
Schmiere.
En in het derde tafereel leek Margarethe's huisje weer een duiventil, en de tuin
een bruilofts-taart, en het spinnewiel draaide weer onwillig naar beide kanten, en
Mefisto bezwoor de jonge maagd met half-watt-lampjes in het rozen-perk, en 't werd
op eens stik-donker en toen op eens volle-maan. De muziek drensde.
De Kerk-scene is buiten de kerk gespeeld en de roode, joviale Mefistofeles met
zijn helschen fonkelschijn stond en dreigde en wroette midden op straat in het arme
hart der heldin, die tegen het kerk-portaal flauw viel en het doek moest sluiten om
haar te laten opstaan. Toen kwamen de rood-en-witte, rood-en-zwarte soldaten aan
marcheeren langs hetzelfde decor en zongen afschuwelijk slecht. Twee voorop
droegen een reusachtig blikken zwaard. Een stoet was er niet. Er waren piekeniers,
een groote gilden-trom en men deed een beetje alsof. De muziek bleef druilen en
drensen.
Het werd vervelend, aarts-vervelend. De Mefistofeles, die van grapjes hield, en
de joviale, wankel-beenende lansknecht bleef, zong zijn serenade. Valentijn liet zich
humoristischer dan men gewend was dood-steken en dood-vallen. Margaretha kwam
op van rechts terwijl zij geacht werd te sluimeren in het huisje links, waar Mefisto
zijne serenade tokkelde. Doch de regisseur was onuitputtelijk in verrassingen: terwijl
de menigte, uitgedoscht als tijdens den Wals, zich om den stervenden Valentijn
schaarde, ging eensklaps het witte voetlicht op. Er werden n.l. vier (brandende)
flambouwen en één (brandende) lantaarn aangedragen in den zwarten nacht!
Zoo is alles verklungeld en men wachtte enkel nog op het ballet. Het spreekt van
zelf, dat 't Bloksberg-decor een vriendschappelijk bergwoud voorstelde en dat Faust
met Mefistofeles toe-schouwden alsof 't langs hun koude kleeren ging. Wat de
bedoeling niet is. En Lili Green met Margareta Walker, die in haar ensemble van
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drie maal drie Gratiën reeds een verademing waren bij den grooten Wals, dansten
op eene muziek, die steeds maar drensde. Zij dansten bekoorlijk voor het oog en
marmer-koel doch men begreep niet wat het beduiden moest. Het haalde niet bij de
fantasie van Dankmeyer. Het was misschien voornamer, doch onbelangrijker.
Ik heb de slot-scene niet afgewacht en laat den heelen Faust, die geen oogenblik
boven de middelmatigheid reikte en nergens aan de redelijkste eischen voldeed in
de anonymiteit. Het zou moeilijk uit te spreken zijn, wien de ergste schuld treft voor
't kwaad, den regisseur, den directeur of den dirigent. Maar onze Stadsschouwburg
moest gevrijwaard blijven voor zulke flaters van provincialisme. Bij de verdeeling
der avonden voor het volgend seizoen behoort hier dezelfde eisch gesteld te worden,
welken de Haagsche Schouwburg-commissie stelde aan Cor van der Lugt Melsert,
‘dat hij aan zijn gezelschap zal verbinden een artistieke kracht, zooals de heer Frits
Lensvelt verbonden is aan het gezelschap van dr. Royaards’ gelijk ons Avondblad
meldde.
Wij mogen niet voortgaan ons met zulke burleske opera-vertooningen belachelijk
te maken.

Historische Cyclus VI [Beethovens Derde Leonore-ouverture,
Vioolconcert en Pastorale]
Ter inlichting van de kenners, die niet aanwezig waren, en ter oriënteering van hen,
die later zullen navorschen de muzikale toestanden tijdens het Jubel-jaar, diene, dat
Mengelberg Beethoven's Pastorale-symphonie heeft opgevoerd met v i j f hoorts (dat
is 3 te veel), v i e r fagotten (dat is 2 te veel), v i e r bazuinen (dat is 2 te veel), d r i e
fluiten (dat is 2 te veel), twee hobos, twee clarinetten, twee trompetten, twee pauken,
(dat alles is volgens de voorschriften) en 'n strijkkwintet. Gedurende de onweers-scène
heeft hij alle strijkers-tremolo's sul ponticello (vlak bij den kam) laten spelen, dat
Beethoven n i e t genoteerd heeft, maar waardoor het eigenaardig effect van ritselenden
regen verkregen werd. Bij dezelfde passage heeft hij de twee trompetten d e m p e r s
laten opzetten, die niet bestonden tijdens het leven van Beethoven en voor 't eerst
zijn aangewend in Wagners Meistersinger. De pauken-partij der Onweers-scène was
door Mengelberg aangevuld met eene gelijk-luidende partij voor G r o o t e T r o m .
Dit zijn zeer belangrijke wijzigingen, die mijn gemoed van af 't begin der uitvoering
verkeerd hebben ingesteld jegens de muziek. Een fonkel-nieuw werk mag voor
raadselen en verrassingen plaatsen, want het moet er gedeeltelijk zijn ter wille van
de geheimen en de onbekende paradijzen, welke het kan openen. Een klassiek werk
mag revelaties brengen en onthullingen (ik verg ze zelfs) maar niet met onbekende
materialen, welke buiten den gezichtskring vielen van den auteur of die hij niet
wenschte te gebruiken. Dan heeft men geen houvast, dan voelt men zich verloren in
speculatieve manoeuvres, welke tot de onverwachtste experimenten kunnen voeren.
Tot dit doel heeft Beethoven zijne muziek niet vrij nauwgezet en vrij betrouwbaar
opgeteekend.
Waar is trouwens de grens voor een dirigent, die zich begeeft in zulke irrealiteiten?
Het staat niet vast, dat Mengelberg voor een tweede uitvoering óók een Groote Trom
zal aanwenden, want zij beviel hem misschien niet. Het is echter even goed mogelijk
dat dit instrument hem onvoldoende lijkt en dat hij het versterkt met een paar bekkens,
met een wind-machine, met een donder-machine. Waar is de grens?
Mengelberg's willekeurige vrijheid kan ook ten aanzien van het werk niet verdedigd
worden. De Pastorale van Beethoven is geene symphonie, welke psychologisch
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verdiept kan worden. De pastorale is en blijft eene idylle in achttienden eeuwschen
landschap-stijl. Men kan Berlioz aanschouwelijk maken met Daubigny-effecten van
kruiende wolken, zware licht-golven en andere romantische gegevens. Maar
Beethoven's sentiment en factuur is geheel in strijd met deze natuur-visie, tot welke
hij niet eens preludeert. In het Programma-boekje leidde Curt Rudolf Mengelberg
ons in tot een ‘luchtigen en idyllischen’ Beethoven, dien de 19de eeuw verlaten heeft
om den ‘grooten’ en geweldigen Beethoven te zoeken en lief te hebben. Dit schijnt
mij in zonderlinge tegenspraak tot de opvattingen van Willem Mengelberg, die
gedurende de heele idyllische, luchtige symphonie naar den epischen en grandiozen
Beethoven zocht en trachtte. Het maakte de verwarring nog heviger. Men werd
geïntroduceerd tot een stillen Virgiliaansch ecloog, men kreeg daverende
Faustiaansche natuur-bezwerinigen. En ook daar hielden de ondoorgrondelijkheden
niet op. Want ik sta nog steeds voor het vraagstuk, waarom Mengelberg ook de
clarinetten en trompetten en hobos niet verdubbelde, waarom hij geen vier fluiten
neemt in plaats van drie. Dan komt er ten minste orde, klaarheid en consequentie in
zijn streven.
Er was, ondanks het vele artificieele, wat de uitvoering kenmerkte, veel te
waardeeren, doch ik raakte niet tot de innerlijke rust en de stilte, welke noodig zijn
om muziek als Beethoven's vioolconcert, met zijn tallooze hemels-blauwten, en
tallooze lengten, te ontvangen, hoewel Adolf Busch, op vier of vijf tonen na, het
speelde met een wondere volmaaktheid en in de blankste regionen. Ik voelde ook
den greep niet der Derde Leonore-ouverture, hoe gespannen, hoe dramatisch en fel
in de kleur zij ook geïntoneerd werd. Mijn eind-indruk was, dat Mengelberg alles
soeverein regeerde met zijn intellect en wil, maar dat zijn hart en de demonische
vermogens van het ondefinieerbare organisme, dat meer is dan hart en ziel te zamen,
afwezig bleven. Hij is de eenige ter wereld, die over zulke imponderabilia opheldering
kan geven.
De groote ovaties gingen naar Busch. Ik geloof, dat de Pastorale haar doel voorbij
schoot.

Kroniek der Muziek - Uit den cirkel
Men kan niet elken keer kwaad spreken van een historischen cyclus die den heelen
winter duurt, gewichtig doet en niets is dan het chronologisch gerangschikt repertoire,
dat elk jaar kringloopt. Men zou vervelender worden dan de vicieuse historische
cyclus, met zijn eentonigheid, zijn onvolledigheid, zijn pretentie. Men zou er ook
niets mee winnen. Gelijk hij de vijf-en-twintig lange, magere jaren van het jubileum
wentelde, zoo zal hij waarschijnlijk wéér draaien en blijven draaien tot men den
uitweg forceert. En daar is er een, opener dan de poorten der toekomst, te weidsch
misschien voor de verarmde, ontzielde wereld. Wie genoeg veelvouden van
voorvaderen met zich draagt (zij huizen onder de oksels zegt men) mag de
onderneming wagen.
***
Het kon de stof zijn voor een occultistischen roman. Er leefden menschen-geslachten,
welke nog niet tot de mythe behooren, die in een razernij zich vergrepen aan den
heiligen geest van schoonheid, aan een eeuwig rythme, aan een goddelijk gedachte
harmonie. Zij plunderden de pyramiden, braken de obelisken omver en lieten de
tempels verzanden in woestijnen. Zij sloegen het Parthenon uiteen, dat tegen de
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blauwe lucht spande als een harp. Zij vingen de beelden in strikken en onthoofdden
ze tegen de aarde. Zij trokken kerken op van moskeeën. Zij trokken witte moskeeën
op van rondbogige kerken. Zij groeven het Romeinsche forum leeg en vermaalden
't marmer tot kalk om er huizen van te metselen. Zij hakten bressen in het Colosseum
en sleepten de zware brokken monument tot diep in het barbaarsche Europa, waar
ze gingen spitsen als verre torens. Zij rukten die zwevende daken tegen den grond,
onthalsden weer andere beelden, vernietigden weer andere schilderijen, die de
tijdelijkheid der muren maskeerden, verbrandden weer andere teksten en boeken,
die de liefde bezongen en hare bestendige almacht.
Maar de geheimzinnige krachten, welke in lijnen en rythmen van steen, van kleur,
van letters geherbergd en geëvenwichtigd waren, die de gedachten en zielen der
menschen leidden, en behoedden voor leugen, deze krachten werden zwerfsch, ze
verloren hare heilzame hoedanigheden, toen ze ontsnapt waren aan den dwang en
het goede rythme der gestalte, zij wervelden neer als spoken van 't verleden op heden
en toekomst.
Zij schiepen de aera der expedities, der opdelvingen, der ontgravingen, der
restauraties, der honderden musea. Expedities naar Hellas, naar Sicilië, naar Carthago,
naar Peru, naar Mexico, naar Mesopotamië, naar Klein-Azië, naar Egypte, naar
buitenlanden, binnenlanden, naar overal, waar men vermoeden kon een onverweerde
snipper perkament, een niet vergruizelde scherf, een becijferde muur, een beteekende
pilaar bloot te leggen voor het nieuwe daglicht. Men schreef, drukte, verzond,
verkocht, las, bestudeerde, weerlegde, duizende boeken, verhandelingen,
commentaren, toelichttingen, theses en hypotheses over elke collectie scherven,
snippers, muren met inscripties, pilaren met hiëroglyphen. Dat kostte billioenen
calorieën energie en enthousiasme, milliarden schatten gouds, onberekenbare
hoeveelheden denkkracht en ondernemingszin, welke allen onthouden, ontstolen
werden aan het leven, de schoonheid, de kunst van het heden en van de toekomst.
Wij werden slaven; wij raakten in dienstbaarheid, in lijfeigenschap.
Zoo wreekten zich de geesten van het Verleden. En wij stichtten tempels voor hen
op den halven aardbol, ware tempels, want ze hebben buitengewone afmetingen en
zijn kosteloos toegankelijk. Men vindt er schoonheid, opbeuring, troost, oude warmte,
schuifelende stilte, studiemateriaal, onderdak, etc., etc.
***
Het zal wel goed en het zal wel rechtvaardig zijn, dat zulk een eerbetoon en openlijke
boete geschieden in de nuchterste, de zakelijkste, de meest materialistische van alle
eeuwen. Vorige generaties zouden het eene utopie geacht hebben, dat eene kast, waar
men huisraad bewaarde, een schilderij, dat in den smook hing van herbergen en
vergaderkamers, een gobelin, dat alle toevalligheden meemaakte der dagelijksche
woning, een tapijt, waarop ieder liep, de gevels, de vierkante kerktorens, de
vestingwallen, de gestucadoorde poortjes, de smeedwerken, de drie-, vier- of
vijf-honderdjarige beuken, eiken, olmen en andere ‘natuurmonumenten’, de
grafzerken, de kandelaars, het porcelein, het aardewerk en de ontelbaar andere
nuttigheids- en versieringsvoorwerpen der toenmalige gemeenschap, zorgvuldig
zouden worden opgeborgen, beschermd, bewaakt, verdedigd en opgespoord met de
subsidies van regeeringen, gemeenteraden, oudheidkundige colleges en
genootschappen en vereenigingen.
***
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Er bestaat in een twintigste-eeuwsch hersen-complex nog zulk eene utopie. Ze werd
ingeblazen door de demonen der muziek. Ze mag verwezenlijkt worden over twee,
over drie eeuwen, opdat geen der tijdgenooten er de lasten en de kosten van zal lijden.
Deze utopie is: e e n l o v e n d m u s e u m v o o r m u z i e k .
***
Zou het goed, zou het rechtvaardig zijn? Wij, die ons verheugen over één
teruggevonden fragment van Euripides, van Kallimachos, wij lieten onmetelijke
waarden verloren gaan en zijn er ons niet eens van bewust. Want geloof niet, dat de
Egyptenaren, die de heiligdommen van Karnak bouwden, zich voor de muziek
tevreden stelden met een kinderachtig sistrum, een rammelaar, of dat zij op hunne
harpen niets tokkelden dan gehalveerde gamma's. Geloof niet, dat de Grieken de
orchestra hunner theaters-der-twintig-duizend inrichtten voor de aardigheid, hunne
verzen zongen (op noten!) uit gebrek aan smaak, hunne auloi, dubbel-auloi, kithara's,
trompetten enz. gebruikten om ze aan den wand te hangen. Geloof ook niet, dat de
Romeinen hunne muziek van tientallen instrumenten, dwaze virtuosen, die de
onsterfelijkheid kregen van Horatius' epigrammen, muziek-drama's, balletten,
optochten, koren en soli, met minder vernuft, minder schoonheidszin kozen en
beoordeelen, dan zij 't de kunst hunner architecten en paedagogen deden. Ik geloof
zelfs niet, dat de barden van Kelten en Germanen leeghoofden waren, welke het
absolute Niets en de onherroepelijke vergetelheid schuldig zijn, waarin hunne uitingen
begraven liggen. Maar van die zestig eeuwen moeten wij afstand doen met of zonder
smart. In het zekere besef echter, dat daar aan muziek en verzen-op-muziek,
fantasieën, droomen, visioenen teloor gingen, evenveel waard als eene munt, een
gedenkpenning, een amfoor, een kapiteel, een fronton, en andere zaken, welke nog
chronisch in verbazing en verrukking brengen; zelfs door afgietsels.
***
Wat ons restte, wat niet terugkeerde tot het verborgen Zijn waarvan elk aardsch
rythme slechts herinnering en schijnbeeld is, wat ons bekend werd door navorschingen
bestrijkt nog altijd minstens 15 eeuwen. En ik mag niet den indruk wekken, dat de
muziek dezer tijden verwaarloosd werd.
Integendeel. Er is op weinig onderdeelen van de geschiedenis der beschaving
gezwoegd als op de reconstructie van oude muzieken. Er bestaat ook geen detail der
muziek-historie, dat niet onderzocht werd met hardnekkigheid. De brokstukken
Grieksche muziek, de onontwarbare gegevens over Grieksche theorie zijn
geëxploreerd en bekantteekend en uitgedijd tot omvangrijke bibliotheken, waarin
honderden geleerden elkander weerleggen, of aanvullen of napraten. Doch zij
herleefden niet tot het licht der werkelijkheid. De geheimzinnige middeleeuwsche
noten-schriften, neumen genaamd, welke den Roomsch-Katholieken kerk-zang
vormen, zijn ontraadseld volgens de meest tegenstrijdige uitgangspunten, en door
specialiteiten, wier aanhangers elkaar bekampt hebben als kat en hond. Maar geen
enkele lezing kwam levend in de openbaarheid en werd behalve voor de altaren van
een paar afgezonderde en verdroomd toegewijde kloosters, ergens elders gezongen.
De melodieën der Troubadours en Minnestreels vielen in handen van philologen.
Met zooveel respect en letter-kundig ontzag de tekst gerestaureerd werd, met zooveel
avontuurlijkheid behandelde men de noten. Zij slapen op het papier, weerklinken
nooit, streelen geen oor. Hetzelfde lot trof de magnifieke verzamel-werken der antieke
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Europeesche folk-lore. Op 't moment van den totalen ondergang der traditioneele
cultuur, toen de nieuwe tijdgeest alles ging industrialiseeren, óók het lied, pelgrimden
de musicologen, als Faust tot de Mütter, naar de oude lieden, die het geheugen droegen
der eeuwen. Zij schreven op, zoo goed en kwaad 't kon, wat bevende stemmen nog
wisten te zingen, zij lieten 't drukken en borgen het weg in boekerijen. Het werd
studie-materiaal in plaats van Leven. Zoo doorreisde men Afrika, Azië en alle landen,
alle provinciën; men spoorde Indianen op, die nog niet geheel waren uitgeroeid, men
trok ze na met grammophoons en liet de machines opvangen wat in de nomadische
kampementen bij vuren gezongen werd en geslagen op trommen. De platen zijn
geborgen in archieven en ethnologische musea. Soms werden ze gedrukt, zichtbaar
gedeformeerd en voorzien van onhandige, dwaze begeleidingen.
Er zijn nog andere Schimmen, honderden, duizenden, welke het Geweten
doorspoken der negentiende en twintigste eeuw. Toen het Avondland terugkeerde
van de Kruistochten in Morgenland, bouwden de Westerlingen het wonder der
Kathedralen en het nog duizelender wonder der Muziek, de hoogste triomf der
Gedachte. Want wij realiseeren het ons nooit genoeg in welke ontoegankelijke diepten
van den geest buiten elken mogelijken samenhang met de zichtbare en hoorbare
wereld, het onophoudelijke phenomeen gedolven moest worden, dat wij Muziek
noemen, welke fantastische vermoedens en intuïties vooraf-gingen aan het systeem,
welke speculatieve oneindigheden te peilen lagen, alvorens de grondslagen eener
theorie konden worden vastgelegd. Wij hebben de denkers en vinders, die dat
verrichtten, die speurden, men weet niet door welk instinct gedreven, naar het verband
met men weet niet welke onnaspeurlijke harmonie, nooit de juiste dankbaarheid
betuigd. Zij maakten het niet alleen mogelijk dat ieder kind en ook een papegaai
toonladders en motieven kan fluiten, het resultaat van tientallen generaties
wetenschappelijk denken, dat iedere harmonica-speler en iedere pianist gedachteloos
accoorden aanslaat, het compendium van meer dan vijf-en-twintig-honderd jaren
mystisch speculeeren in grondelooze onbestaanbaarheden, zij schreven ook
meesterwerken, waarin zij hunne ziel en hun atoom van het universeele leven
cristalliseerden tot klank en melodie. Wij herinnerden ze ons wel, deze voorgangers,
en zij riepen ons en wij volgden hen, de Adam de la Halle, den genialen troubadour,
wiens muzikale spelen evenveel bewondering en aandacht verdienen als Elkerlyc of
Lanseloet, de Dufay, de Binchois, de Obrecht, de Okeghem, de Josquin de Près, de
Willaert, de Orlando Lasso, die meer dan 3000 stukken schreef, de Finck, de Senfl,
de Byrd, de Giovanni Gabrieli, de Orazio Vecchi, de Palestrina, de Anerio, de
Marenzio, de Peri, de Caccini, de Monteverdi, de Cavalli, de Cesti, de Alessandro
Scarlatti, de Heinrich Schütz, de Lully, de Purcell, de Cavallieri, de Carissimi, de
Sweelinck, de Frescobaldi, de Händel der opera's, de Gluck, en Gluck's mededinger
de Piccini, en Spontini, en Rameau en Grétry en Lesueur en Gossec en Cherubini en
de Napolitaansche school van Durante, Porpora, Pergolesi, Jomelli, Sacchini,
Paesiello, Cimarosa, Zingarelli den componist van Napoleon, Salieri, de Méhul, de
Boieldieu en honderd andere. Zij riepen ons en wij volgden hen naar hunne graven
der bibliotheken en archieven.
Wat deden wij voor hen? Wij herdrukten hunne werken. Wij legden hen van het
eene graf in het andere. Want wat is muziek, die niet klinkt en nooit klinkt? Zij
veranderden alleen van sarcofaag en de oude die dikwijls van perkament was of
onverderfelijk papier, was dikwijls gezonder en langduriger dan de nieuwe.
***
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Deden wij genoeg voor hen? Neen. Ik kan niet gelooven, dat een Saksisch porceleintje,
een Delftsch blauwtje, een email uit den tijd van Louis XV, een kruikje uit een terp,
een Merovingische armband, enkele meters Byzantijnsch mozaïek, de tienduizende
schilderijen en schilderijtjes, en de millioen andere curiositeiten, die de tegenwoordige
menschheid schatplichtig houden, minder eerbied (en geld) waard zijn dan de opera's,
de oratoria, de madrigalen, de missen, de motetten, de symphonieën, de kwartetten,
de aria's, de liederen, de sonaten, de concerten der voorgeslachten, welke wij doemden
tot het eeuwige zwijgen. Ik kan ook niet gelooven, dat het in de bedoeling der drukkers
en herdrukkers lag, hen in dat eeuwige zwijgen te laten of dat zij hunne ontzaglijke
moeiten en ontzaglijke kosten daarmee genoeg gewaardeerd achten.
Daarom ontstond in een twintigste-eeuwsch hersen-complex de utopie van een
l e v e n d m u s e u m v o o r m u z i e k , dat het ware conservatorium zou zijn van
den nieuwen tijd en méér dan een Concertgebouw. De opzet en de ontwikkeling zijn
echter te gecompliceerd en te uitgebreid voor het kader van één artikel. Over
perspectieven en mogelijkheden zal geschreven worden in een tweede stuk.

Historische Cyclus VII [Schubert en Mendelssohn]
Toen Schubert stierf had hij plannen om zich verder te bekwamen in de muziek bij
Simon Sechter, denzelfden ouderwetschen, recht-in-de-leerschen theoreticus Simon
Sechter, naar wien later Anton Bruckner voor zijn beetje spaarduiten van Linz naar
Weenen zou reizen. Schubert, die dacht en sprak en voelde en droomde en keek en
lachte en traande in muziek, die eene altijd wellende bron was van Melodieën, werd
31 jaar. Bruckner, harde, taaie zwoeger, woekeraar met noten, die zich nooit haastte,
zich altijd vast-wroette in monomanieën, kei-harde kop, waaruit de muziek gehamerd
moest worden, zoodra hij voor het papier zat, kreeg 72 jaar toegemeten van het lot.
Stel u een Schubert voor van 72 jaren. Dan hadden we niet pl.m. 800 liederen van
hem, maar 8000; geen 9 symphonieën, maar 90; geen 14 strijkkwartetten maar 140,
geen 15 piano-sonaten maar 150, geen 6 missen maar 60, etc. etc., want hij was
overvloedig en verkwistend als een bloeiende boom, als de heele levende natuur.
Men heeft uitgerekend, dat in 1815 door Schubert, die toen achttien jaar was,
gecomponeerd zijn 6 theater-werken, 2 missen, 1 Stabat Mater, 1 Salve Regina, 12
Wiener Deutsche, 8 Ecossaises, 10 variaties voor piano, 2 symphonieën, 4 sonates
en meer dan 130 liederen. Dat is meer dan tien twintigste-eeuwsche wonderkinderen
te zamen. En daarbij dronk hij nog zijn potjes bier, sliep een gat in den dag,
verwaarloosde zijn vrienden en kennissen niet, schreef brieven en hield een dagboek.
Het is zoo ongelooflijk wonderbaarlijk, dat men niet durft te klagen over zijn vroegen
dood, omdat er dan een phenomeen minder zou zijn in de wereld. Of ook, omdat het
te hypocriet zou staan. Omdat de Geest van Schubert, ons de 40 folianten zijner
gezamelijke werken naar het hoofd zou kunnen gooien met de vermaning: ‘Speel
eerst wat ik schreef’. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat er van de 40 folianten
minstens 37 nooit uitgevoerd werden. Doch zou één componist eene practische reden
kunnen opgeven, waarom hij niets doet dan gestadig noten zwart maken vanaf zijn
jeugd tot aan zijn graf, altijd kariger betaald dan een timmerman, een smid, een
sjofele daglooner? Neen, componisten zijn beklagenswaardige, armzalige lieden.
Geniaal of niet geniaal, allen treft hetzelfde lot: vroeg of laat de vergetelheid. De een
zingt als een musch, de ander als een nachtegaal en het vergaat hen als de musschen
en de nachtegalen: wanneer er een sterft zingt een andere verder in zijn plaats. Zij

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

zullen een tikje slechter, een tikje beter zijn dan de zangers van vroeger, maar zij
zullen nooit ontbreken. Dat is het merkwaardigste.
Op een historischen cyclus, die inzicht wil geven in de ontwikkeling der muziek,
had naast Schubert niet Mendelssohn moeten gerijd worden doch Bruckner. Schubert
en Bruckner konden vader en zoon zijn. Beiden waren romantici, verliefd op de
volmaaktheid der classici. Beiden zochten de klassieke discipline en bereikten haar
nooit. Beiden waren zwak in den vorm, sterk in de vinding. Beiden schreven graag
in de rythmen van hun dansende, zingende volk. Bruckner's orchest-behandeling
komt onmiddellijk voort uit Schuberts instrumentale fantasie. Hunne hoorn-, trompeten bazuin-partijen, hunne groepeering der strijkers hebben zeldzame verwantschappen.
Beiden schreven geen enkele symphonie, welke men zonder voorbehoud meesterlijk
zou mogen noemen. Beiden leden aan lengten, aan breedsprakigheid, aan
teugelloosheid. Bruckner groef alleen dieper dan Schubert, bouwde meer relaties uit
tusschen hemel en aarde, intoneerde van een wijder plan. Mahler zou nog dieper
graven, hemel en aarde samen-spannen, 't eerste en laatste geluid aanheffen zonder
anderen horizon dan de eeuwigheid. Maar Schubert was de grondlegger.
Er zijn echter dagen, dat ik Mengelberg niet begrijp. Dan zie ik hem heel zijn
transfiguratie-vermogen geven aan eene dubieuse symphonie van Tschaikowsky.
Dan zie ik hem de symphonie van César Franck formaliseeren tot droogen klank,
met hier en daar een onwaarachtig accent als ezelsbruggetje. Dan zie ik hem voor
eene symphonie van Beethoven het orchest 't onderst-boven halen, accoord-liggingen
aandikken, welke dwars tegen Beethoven's geluidsdisposities indruischen,
instrumenten toevoegen, waartoe geen enkel levend componist, die eene partituur
concipieert met een minimum van vertrouwen in zijne kennis der techniek, verlof
zou kunnen geven, - laat staan dus Beethoven. Dan zie ik hem de c-dur symphonie
van Schubert dirigeeren gelijk gisteren: vlot en zeer handig en met de maestria van
vijf en twintig jaren practijk. Maar zonder liefde, zonder innerlijken drang, zonder
vogelvluchten. Maar zonder reliëfs, die verder tasten dan een gemakkelijk te raden
expressivo. Maar zonder de zuivere, spontane, oogenblikkelijke ingeving en
doorschouwing, welke alle muziek hernieuwt en opbeurt. Maar zonder de verfijningen,
welke een klank, een schakeering, een melodie sondeert in elke richting. Maar zonder
zijne zeer persoonlijke voelhorens. En dan alweder met eene vierde bazuin. Zie, dat
begrijp ik niet van Mengelberg. Hoe hij als reëel musicus dulden kan, dat niet enkel
gewichtige motivische figuren, maar dikwijls het heele strijkkwintet, geabsorbeerd,
uitgeschakeld worden door een overmaat van koper (Schubert vraagt slechts d r i e
bazuinen), dat hij de heele symphonie laat blazen in één stroef, ongevarieerd accent,
zelfs waar het zwoel en donker-weelderig en warm-vlammend kon worden ingezet.
Hoe hij niet merkt, dat zijne drie fluiten, twee clarinetten, twee hobo's, schraal en
spichtig afsteken tegen het oververzadigde fond der vier fagotten, vier hoorns
(Schubert zou tevreden zijn geweest met twee van elk) en de altijd schreeuwerig
domineerende bazuinen. Mengelberg moest zulk 'n gebrekkig geëquilibreerde
uitvoering eens kunnen bijwonen in de zaal. Hij zou haar niet goed-keuren. Ik maakte
de kwestie van een groot of een klein orchest nooit tot een beginsel of een dogma.
Ik ben voor een juist orchest en dat gaf Mengelberg niet bij de twee laatste
uitvoeringen.
Schubert, romanticus der natuur, wiens muziek men soms kan opsnuiven als den
scherpen geur van gemaaid gras, van gesnoeide boomen, van zomer-regen of
voorjaarsbloemen, was gecombineerd met Mendelssohn, den overal-bereisden
romanticus der litteratuur, tegenvoeter van den autochthoon, den inboorling Schubert.
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Voor Mendelssohn mocht de muziek nooit buiten de grenzen gaan eener zeer beperkte
welvoeglijkheid. Zijn Midzomernacht-droom-muziek bleef zijn alpha en omega; dat
is het eenige werk, waarin hij zijn typische hout-blazers, zijn periodieke
verminderde-septime-accoorden eene beteekenis kon geven en een onder-bewustzijn.
Adolf Busch, die nog steeds favoriet is der menigte en van wien ik nog altijd de
eerste emotie verwacht, speelde het viool-concert met eene buitengewone precisiteit.
Mengelberg sloot met de Middernachtdroom-ouverture. Sinds jaar en dag wordt in
dit werk de ophicleide-partij, die het brullen van den leeuw uit Pyramus en Thisbe
voorstelt, geblazen op een tuba. Op een historischen cyclus zonder gebreken had
natuurlijk de ophicleide moeten verschijnen, waarvan Gevaert veel karakteristieks
en moois vertelt.

Nationale Opera: Aïda (Stadsschouwburg)
Het hoogtepunt der voorstelling was het derde bedrijf met zijn blauw-groenen
Egyptischen maannacht en de stemmen der stilte. Wanneer de afstand en de
draagkracht van het koor, dat achter de schermen moest, voortmijmeren op het
suizelen en ritselen der droom-klanken van het orkest, beter afgewikt zouden kunnen
worden en wanneer de priester-bassen die ijle, ongrijpbare, onstoffelijke
zweef-geluiden niet zoo achteloos en barsch hadden verjaagd, zou het een heel bedrijf
zijn geweest van ongestoorde, overstelpende schoonheid.
Het is geschreven in Verdi's diepste accent: het groote heimwee naar de
heerlijkheden der aarde, dat hem op zijn ouden dag zacht begon te doordringen en
dat hij hier overdroeg in het zoete verlangen van Aïda en Amonasro naar hun
vaderland. Te midden der fluisterende nachtgeheimen zingen zij hun lokkende
fata-morgana van melodieën in eene bedwelmende levensvervoering, welke Verdi's
onverwelkbaarste bladzijden werden.
Het bedrijf vereenigde ook de hoofdpersonen in hun beste oogenblikken: mevr.
Van Raalte-Horneman, eene vooral lyrische en teedere Aïda, die zong in den
half-afwezigen, peinzend-vermurwden toon, welke het rijkste deel is harer
persoonlijkheid; Helvoirt Pel (Amonasro) sonoor en sober en penetrant, Jules Moes
(Radames) fel en kleurrijk en heroïek, Hendrik Kubbinga (Ramfis) mild en warm,
mevr. Liesbeth Poolman-Meissner, die den ganschen avond hare twee octaven zoo
schitterend spande, zoo vlekkeloos in iedere regioon en zoo ontroerend.
Er waren ook in de andere bedrijven mooie momenten, doch zij bleven zelden
ongestoord. Want Jules Moes begon mat en gedempt. Bij een der statigste situaties
gaf men dezen Radames een Vaandel in de hand, dat te veel leek op een wegwijzer
om niet te hinderen. De Egyptische priesters waren weer zonderling verwaarloosd
door den regisseur. Zij hadden 't air van koks en zongen met een nonchalant fanatisme,
dat soms komisch aandeed. Er werd ook te dikwijls naar de toeschouwers geacteerd,
wanneer de tekst zeide, dat men tot de Goden bad. Het klonk bedenkelijk een koning
zonder troon te hooren zeggen: ‘Hij kome voor mijn troon’, vooral daar die koning,
zwak bezet met Hans v.d. Winkel, opviel door zijn dialect en verkeerde manier van
zingen. De tempel-zangeressen intoneerden dikwijls onjuist en vielen zoo schril in
het goddelijke afscheid der slot-scène, dat zij de stervens-illusie van den
onderaardschen grafkelder en heel de elegische ges-majeur-weelde van dit
aangrijpende vaarwel vertroebelden. Dit zijn zonder twijfel details, maar men ziet
de hand des meesters gaarne minder laks en minder slordig.
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Met Van Raalte's Verdi-opvattingen ben ik het nooit eens, wanneer hij zich waagt
aan door hemzelf bedachte schakeeringen en dirigenten-intenties, want men voelt
onbedriegelijk, dat ze niet tot hem kwamen langs den weg van het hart, doch langs
den weg der hersens. Maar wanneer hij zich houdt aan de traditioneele opvattingen,
dan kan hij me in Aïda even weinig boeien. Hij bezit niet de macht om deze
Verdi-muziek instinctmatig, natuurlijkerwijze, van binnen-uit te doen opbloeien. Hij
blijft steeds bij de scheidslijn van bedacht en doorvoeld.
Eene verrassing waren de balletten van Lilli Green. De vier negertjes, rank, rap
en schilderachtig gekleed, waren voortreffelijk en amusant. De prachtige, bruine,
slanke fresco-figuurtjes van speer-dragers met hare pittoreske stormkappen, en de
rustige gestalten der tempel-danseressen, mochten van picturaal en plastisch standpunt
volmaakt heeten.
Eene opera, van den minsten figurant tot de eerste rollen zóó gestileerd, is het
ideaal. Het bleek dikwijls, dat wij daar op verre na nog niet aan toe zijn, maar zulke
eerste gelukkige teekenen geven hoop op de toekomst.

Marie Landré en Henriëtte Ruinen-Dubois [Vioolsonate van Silvio
Lazzari]
Er zijn heel sterke stukken in de viool-sonate van Silvio Lazzari. En ik zou haar
willen hooren van een sterken herschepper, die zich, en ons allen, kan doen verloren
gaan, in 't rosse, draftige, stil-kreunende geluid, de avontuurlijke donkerten der g, in
de huiveringen, de beklemmende zuchten der mildere, weekere d, in de vele
heimelijkheden, de aarzelende half-tinten der a, welke de meeste violisten zelf niet
kennen en veel te weinig gebruiken, in het alles-doordringende jubelen en zingen
der e-snaar.
Lazzari's sonate is dan waarschijnlijk wel een zeer machtig werk. En als een
kunstenaar zich uit-speelt op het eene groote thema, dat door alle drie de deelen trekt
met zijne orchestrale extase en er veelvoudig leven, veel-voudig mysterie van
verrukking in werpt, dan blijkt misschien de altijd weer-keerende apotheose van dit
thema ook onbewust organisch gegroeid en zonder bijgedachten opgebouwd. Het
kan echter ook als proef op de som bedoeld zijn van wat de stellige, dogmatische
Vincent d'Indy doceerde: ‘Heb één groot motief naast vele kleinere.’
In het Walhalla der Godenschemerende negentiende eeuw troont Richard Wagner
als Wotan en rondom hem reien de talrijke dappere helden. Bij hen is Silvio Lazzari.
De ondertoon zijner viool-sonate klinkt nog op uit Tristan, den gehallucineerden,
daglicht-schuwen Tristan. Men zou het overneerschende accent kunnen vatten in dit
beeld: Isolde, die met haar halsdoek wuift naar Tristan, naar het Onbereikbare, dat
geen van beiden grijpen zal. Hunne harten jagen naar het geluk, dat zij zien en
omvangen willen, en zij juichen een groote vreugde alsof zij haar bezitten, maar
achter elk woord, elke stembuiging, elk gebaar zwerft een waan, een wanhoop, een
onrust, een on-vrede. Ik geloof, dat zoo de centrale klank zou moeten zijn van
Lazzari's driedeelig werk, dat streeft naar menigvuldige vervoeringen, die men
ondergaat, doch waaraan men niet gelooven kàn.
De sonate was het beste deel van dit concert, en de simpele, schuchtere violiste,
mevr. Henriëtte Ruinen-Dubois, met de pianiste Marie Landré, beiden muzikaal,
degelijk onderlegd en ook wel gevoelig, maar wat eenvormig en dikwijls weifelend,
deden goed werk met Lazzari op haar programma te plaatsen.
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Gabriël Pierné [dirigeert zijn Ramountcho-suite, Saint-Saëns'
Celloconcert en Derde Symphonie, Debussy's Fêtes]
Pierné is een persoonlijkheid. Niet gelijk Mahler, die de zaal in kwam als een voltazuil
en uit wiens hoofd en lichaam vonken en trillingen schoten. Niet gelijk Elgar, die de
struischheid, de soliditeit had van een ouden zee-lord. Niet gelijk Dr. Karl Muck, de
correcte, koele, onberispelijke technicus. Niet gelijk Richard Strauss, de geblaseerde,
vermoeide en sceptische droomer. Niet gelijk Mengelberg, de sanguinicus, de
Vliegende Hollander, die nergens rust vindt, de Faust-in-muziek, die altijd verder
streeft, voor wien elk seizoen drie nieuwe meesterstukken moesten geschreven worden
als de Eroïca, wanneer de wereld volmaakt was, en die uit loutren daden-drang de
meesterwerken elk jaar meesterlijker wil maken.
Gabriël Pierné is van ander ras. Hij vraagt weinig ruimte voor zich zelf. Hij is de
collega, de vriend van den eersten violist, van den vierden hoornist, van den
man-aan-de-triangel. Hij is het middelpunt van het orchest, op een wijze, die niemand
lastig vindt. Men weet niet wat hij dirigeert, de muziek of de spelers, want beiden
versmelten. Hij is vlot en enthousiast met een stevigen ondergrond van positivisme.
Hij is duidelijk en zakelijk. Voor zijn klaren geest bestaan geen geheimen. Hij heeft
daarbij een lyrisch hart, een mededeelzaam gemoed en het lenige, veelzijdige, accurate
gebaar. Het orchest vereert Pierné en is even opgetogen over zijn
kunstenaarseigenschappen als over zijn beminnelijkheid. Pierné bewondert het orchest
en het deed hem bijzonder genoegen zijne medehelpers herhaaldelijk te laten huldigen.
Er is schitterend gespeeld. Pierné's Ramountcho-suite charmeerde door de locale
kleur van het melodische element, dat met smaak ontleend schijnt te zijn aan de
folklore van Zuid-Frankrijk. Stilistisch staat de muziek dichter bij Massenet dan bij
Pierne's leeraar César Franck. Het cello-concert van Saint-Saëns ontgoochelde, na
dezen frisschen, luchtigen inzet. Loevensohn droeg het voor als eene overbodigheid
en met zoo weinig superioriteit dat men zich af-vroeg, waarom de fluit, de viool, de
toko, welke dezelfde thema's te spelen krijgen, niet op de plaats zaten van den
violoncellist. Waar Loevensohn virtuositeiten te vingeren had, raakte hij niet uit de
begeleiding en het geheel verliep in eene loome, ongevarieerde eentonigheid. Hij
heeft bovendien den tic om bij delicate momenten altijd een ietsje te dicht bij den
kam te strijken en het timbre met hinderlijke krassen te ontsieren.
Maar Pierné herstelde de stemming na de pauze en overwon afdoend met Debussy
en een anderen Saint-Saëns. Eerst met het midden-deel der Fêtes, het feest-visioen
der verre serenaden en den toover der gedempte trompetten. Hij ving zeer langzaam
aan en deed de violette signalen klinken op een traag en zwaar-gonzend fond van
getokkelde instrumenten. Hij liet de beweging, den klank, het rythme geleidelijk
vermeerderen en naderen en toedeinzen, tot ze met een ademstokkend geweld
losbreken, over elkaar daveren en de hoorders hullen in eene vuur-roos van geluid.
Het was grandioos en zeldzaam meesleepend.
Pierné overtrof zich echter in de derde symphonie van Saint-Saëns. Het scheen
alsof hij ons wenschte te zeggen: ‘Wij, Franschen, hebben óók een Mahler.’ En
werkelijk, Saint-Saëns leek af en toe wonderbaarlijk veel op Mahler, zoodat het
dienstig kan zijn er aan te herinneren, dat deze symphonie dateert van 1885, toen
Mahler nog beginnen moest.
De ijle luchtledigheden van het begin dezer Derde, de contemplatieve verhevenheid
van het adagio, de boven-aardsche nuance van die versluierde des-majeur-zonnigheid,
de diabolieke accenten van het scherzo, het grootscheepsche manoeuvreeren met
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opzetten, met haltes in de weidsche mouvementen, met hernieuwde en hoogere
vluchten, met zangerig echoënde stilten te midden van het jachtende klank-gewoel,
de steeds meer omvademende bewogenheid en de eindelijke apocalyps, het glorieënde,
hymnische slot met fanfares en beierende pauken, dit alles is als idee en dikwijls ook
als noten na te wijzen in meer dan één werk van Mahler. Het moet ons dus niet erg
verbazen, dat de Franschen zich nauwlijks om Mahler bekommeren.
Ik verfoei de formule, maar bij Saint-Saëns Derde symphonie ben ik geneigd de
formule te aanbidden en uit te roepen als de éénige zekere, de éénige magische macht.
Er ligt iets overweldigends in het feit, dat Saint-Saëns uit een motief, dat meer dan
20 eeuwen kan tellen, dat elke improviseerende organist wel eens aanslaat, dat
gebruikt is door alle antieke en antiquiseerende componisten dat in den Gradus ad
Parnassum van Fux en in nog oudere theorie-boeken als oefen-materiaal gegeven
wordt, eene finale opbouwt en het een vlammend leven inblaast en met onbekende
krachten dit vlammende leven overstort in ons, ongeloovigen, modernisten, vijanden
van de formule en ons meevoert naar het geheimzinnige geluk, dat alleen muziek
kan schenken. Wanneer een componist dit doet met zoo schamel materiaal, wanneer
een componist een paar argelooze noten zoo weet te laden met universeele rythmen
en passies, dan is dit minstens zoo bewonderenswaardig als het werk der fantasten,
der mengers van atmosfeeren en colorieten. Doch alleen de Franschman, de Latijn,
kan dat. Groepeeringen van tonen, welke men in noordelijke landen ervaart als een
soort van wetenschap, zitten den Latijn in het bloed, zingen voor hem vanaf zijne
jeugd, zijn hem ingeënt langs ouders, voorouders en generaties van eeuwen.
Pierné, die van dezelfde natuur is, heeft dat prachtig weergegeven en vertolkt met
eene onstuimigheid en een poëtiseerend vermogen, welke de gelijken waren van zijn
meesterschap als dirigent. Ik verwacht zijn concert van Zondag als een feest.

Gabriel Pierné [Vincent d'Indy, Tweede symphonie - Dukas,
L'apprenti sorcier - Saint-Saëns, La muse et la poète - Franck, Le
chasseur maudit]
Het was inderdaad een feest, zooals ik Donderdag na Debussy's Nocturnes en na
Saint-Saëns' Derde Symphonie verwachtte. Niemand scheidde van Pierné zonder
den wensch naar een vlug en herhaaldelijk weerzien. Weinig dirigenten gaven zulke
diepe en volkomen bevredigende indrukken. Wij beseften het allen: Pierné doet niets
om zijns-zelfs-wil. Hij is kunstenaar en weet, dat hij ondergeschikt moet zijn aan het
kunstwerk; dat 't zijn plicht is om niet zich zelf, maar het kunstwerk in het beste licht
te zetten en 't dichtst tot ons te brengen. Men vindt bij hem dus geen enkele
dirigenten-hypocrisie. Hij beperkt zijn gebaar tot het onvermijdelijke; hij valt het
orkest niet lastig met noodelooze indicaties; hij verspilt de aandacht niet met het
uitrafelen van détails; hij speelt op geen enkel effect. Pierné dirigeert in de eerste
plaats den algemeenen polsslag der compositie, en daarvoor staat hij aan 't hoofd van
pl.m. 85 intelligente, gevoelige orkest-leden. Niet om met een coquetten
vinger-en-duim een crescendo of decrescendo uit te meten; niet om demonstratief
inzetten aan te wijzen, welke iedereen slapend treffen kan, of om met gebalde vuisten
koper te laten brullen en trommen te laten denderen. Gesteld, dat dit alles noodig is,
dan hoort 't thuis op de repetities. Bij de uitvoering is een goed dirigent er voor de
innerlijke verschijning, niet de uiterlijke, van het op te voeren werk. Zijn taak is de
juiste intonatie van het geheel, het onmiddellijke plaatsen van den vereischten
grondtoon; zijn grootste zorg zal zijn het realiseeren van het interieure rythme eener
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compositie, haar cadans, haar ademhaling, haar ongeschreven banen, of hoe men het
noemen wil, de identiteit der noten met de gevoelens, waaruit zij voortkwamen, de
wederzijdsche correspondenties dezer gevoelens en de aannemelijke wisselwerking
van alle evenwichtige of onevenwichtige, harmonische of dis-harmonische factoren.
De moderne dirigent van een muziekstuk moet zijn als de moderne regisseur van een
tooneel-werk; hij bepaalt de intonatie; hij trekt de schematische lijnen van
geleidelijkheid of ongeleidelijkheid naar zijn inzicht; hij regelt de densiteit der
accenten, de kracht der spanningen, de hoeveelheden licht en donker, ziet toe op
alles. Maar hij verricht zijn arbeid achter de schermen. Zoo belachelijk het zou zijn,
wanneer een regisseur tijdens de voorstelling een der spelers openlijk een stembuiging
zou aanduiden, of een der personen in het volle voetlicht een meter naar rechts zou
wenken, zoo storend het zou zijn wanneer de aanvoerder van een ballet zich tijdens
den dans zou bemoeien met elken stand, elke houding, elke figuur, zoo belachelijk
en storend en dwaas is het een dirigent tijdens de uitvoering van een werk bezig te
zien met expressivo's, met reliëfs, met proportioneeringen der groepen, met het
intreden der instrumenten, met alles en nog wat.
Ik twijfel er niet aan of over eenigen tijd zal iedereen er zoo over denken en het
dirigenten-type der tegenwoordige school iets onmogelijks achten. Dirigeeren
verreweg de meesten niet gelijk de aanvoerder der spelers van Pyramus en Thisbe
uit den Midzomernachtdroom, die in het openbaar zijne komische regie voert? Als
men zich objectief rekenschap geeft van de feiten, bestaat er slechts gradueel verschil.
Het is zoo uitermate naïef en argeloos een dirigent voor een volle zaal alle geheimen
zijner keuken, alle geheimen van het stuk en de heele machinerie van het technisch
apparaat te zien bloot-leggen, dat de elken dag verstandiger menschheid er niet lang
meer genoegen mee zal nemen.
Het is natuurlijk nog naïever en nog argeloozer, dat Mengelberg naar Parijs vertrekt
in een over 't algemeen zoo averechts opgevatte functie en dat Pierné in dezelfde
functie naar Amsterdam komt: Mengelberg voor het orkest van Pierné, Pierné voor
het orkest van Mengelberg. Het is immers een axioma, door de dirigenten zelf 't grifst
beaamd, dat een dirigent 't best is voor zijn eigen orkest, gelijk een organist 't
vertrouwdst is op zijn eigen orgel. Maar waarom neemt Mengelberg dan zijn eigen
orkest niet mee naar Parijs, waarom komt Pierné niet naar Amsterdam met zijn
Colonne-orkest? Waarom houdt het integraal verband tusschen orkest en dirigent
op, zoodra de dirigent zijn particuliere uitnoodigingen krijgt? Waarom eischt een
modern orkest niet, dat dit verband zooveel doenlijk bewaard blijft? Als twee
toneelgezelschappen kunnen uitwisselen tusschen Londen en Amsterdam, kunnen
twee orkesten het ook. De reis vormt geen bezwaar, want een tocht naar Parijs is
gezonder dan een tocht naar Hengelo. Ieder kan er bij winnen. Dirigenten zouden
zich niet behoeven uit te sloven om hunne intenties telkens in den kortsten tijd kenbaar
te maken aan een wildvreemd orkest. Orkesten waren niet telkens blootgesteld aan
de experimenten van een wildvreemden dirigent. Het publiek zag de dirigenten onder
de voordeeligste omstandigheden en de aesthetische resultaten zouden in ieder geval
belangrijker zijn.
Het Colonne-orkest en het Concertgebouw-orkest zonden elkaar hoffelijke
telegrammen. Dat is uitstekend. Wie weet zullen zij binnenkort gezamenlijk gaan
uitmaken of een dirigent bij zijn orkest hoort ja dan neen, en of het billijk en
geoorloofd kan zijn, dat hij elders z.g. triomfen gaat vieren buiten het ensemble om,
waaraan hij meestal zijn heele techniek en zijn heele reputatie dankt. Dit lijkt mij
een uiterst gewichtige kwestie om op het eerstvolgende internationale congres
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behandeld te worden. Behalve artistieke vraagstukken zijn er ook financieele aan
verbonden, waarbij orkesten en dirigenten even intiem, maar op zeer verschillende
wijze betrokken zijn.
Wij dwalen af. Want het concert onder Pierné was een feest. Ik wil niet zeggen,
dat hij aan elken eisch van het standpunt, dat ik als nuchter toeschouwer en als
musicus tegenover dirigenten noodzakelijk vind, voldeed, maar hij naderde het dichter
dan anderen. Het was een feest, zelfs bij de tweede symfonie van Vincent d'Indy.
Zuiver-technisch bekeken ontbrak er veel aan de reproductie van dit gecompliceerde,
doorwrochte, half-cerebrale, half sensitieve meesterwerk en noch de dirigent, noch
het orkest slaagden er in om 't te spelen met de vrijheid van gebaar, welke een melodie
los-maakt in haar echtste en wezenlijkste accent. Er waren voortdurend bladzijden,
die getoetst en hertoetst hadden mogen worden aan een idealer klankbeeld. Maar de
muziek in haar onverzettelijke stugheid, in haar pessimisme, haar onthechting kreeg
van Pierné een draagkracht welke langs de noten heen haar doel bereikte. Het is
buitengewoon moeilijk, om 't eene hoofdthema, dat de bassen bij den aanvang der
symphonie aanheffen en dat in een onbeperkt aantal omduidingen het werk doorkruist,
boeiend, gevarieerd en bezield te houden. Het lukte Pierné echter en mij docht, dat
na 't eerste deel en na 't adagio de intensiteit en de drang gedurende de Scherzo en
Finale hoe langer hoe overtuigender en levensechter werden.
Er moet bij d'Indy's tweede symphonie eenige psychische tegenstand overwonnen
worden. Wanneer men de eerste bladzijde van zoo een wiskunstig stelselmatige
partituur opslaat en daarna de laatste bladzijde, dan heeft men de symphonie in a
nutshell. Haar alpha is de kiem, haar omega de bloei; de kiem komt steeds pianissimo,
de bloei steeds fortissimo. Wat daar tusschen ligt kan men dikwijls raden en er is
een sterke, hevige, rijke natuur noodig om zulke primitieve één-celligheden te doen
evolueeren tot de hemel-en-aarde openbarende verkondigers der altijd optimistische
finales. Een muziek-stuk van den streng-geloovigen Katholiek d'Indy is altijd 'n
beetje de schepping der wereld in het klein op Darwinistischen grondslag. En gelijk
alle scheppingen eischt het een ruime dosis geloof en vooropgesteld vertrouwen. Het
schijnt me, dat wij dit in mindere mate bezaten en ook minder rijp waren voor de
ontvangenis van zulke dogma's, toen d'Indy's symphonie hier in 1915 geïntroduceerd
werd door Evert Cornelis.
Nu won Pierné de drie-dubbel onderstreepte ovaties. Hij won er nog meer na
L'apprenti sorcier van Paul Dukas, gedirigeerd met voortvarendheid, met bezetenheid
en zonder een greintje van de ‘boert’ en de afschuwelijk degradeerende
klompen-bonhomie, waarmee men hier eertijds paradeerde. Het enthousiasme kwam
op 't kantje van een bis. Saint-Saëns' La Muse et le Poète, dialoog tusschen solo-viool
en solo-cello, zonder toelichtenden tekst, geconcipieerd in diffuse licht-schemeringen,
met melodieën welke oplossen in een ononderbroken smeltende lyriek en nergens
groeien tot plastische, grijpbare gestalte, concentreerde de aandacht meer op de
solisten Zimmermann en Loevensohn dan op de muziek. Le Chasseur Maudit van
César Franck, gespeeld en geleid met fel élan en diabolieke onstuimigheid, stuwde
op tot een eindelooze geestdrift. Het leek alsof men de Marseillaise zou gaan zingen.

Trio Schnabel-Flesch-Becker [Brahms, Smetana en Schubert]
Artur Schnabel had zijne verdiensten als pianist: mooi, krachtig spel uit de schouders,
vigoureuse rythmiek, warm-kleurige aanslag, kernachtig en lenig tegelijk.
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Carl Flesch, weinig veranderd na zijn lange afwezigheid, op een vlosje
peper-en-zout na, had zijne verdiensten als violist: stipte, nauwkeurige techniek,
aangeboren zangerigheid van toon, soms met opmerkelijk coloristisch georchestreerde
snaren.
Hugo Becker had zijne eigenaardigheden als cellist: schraal geluid, alsof hij de
noten langs den neus wegstrijkt, traagheid van linker-arm, die wijde grepen tot langere
glissando's maakt dan muzikaal is, afwezigheid der persoon, eene soort professorale
verstrooidheid, welke de meeste bruuske uitvallen of lyrische inzetten iets burlesks
en parodistisch' gaf. Waarschijnlijk een innig-toegewijd, hartelijk, oprecht musicus
maar vereenzelvigd en ouderwetsch.
Drie professoren vormen echter nog geen trio, zelfs niet wanneer drie professoren
samen gloeiend overtuigd zijn van Brahms' onaantastbaarheid, Smetana's ras-talent
en Schubert's genie. Drie professoren spelen zoo accuraat mogelijk in de maat en
gaan verder hun eigen gang. Niet omdat zij hyper-individualisten zijn, want hunne
opvattingen verschillen nauwlijks en alle drie lijden aan de matiging van persoonlijke
bijgedachten en toevoegsels, welke men ‘Apollinisch’ gelieft te noemen. Alle drie
willen de uitgevoerde werken ook volledige eer bewijzen. Maar wijl zij niet spelen
van uit het wezen der vertolkte muziek, doch van uit eene abstractie, blijft er altijd
eene differentiale wrijving, welke hun belet samen te vloeien tot eenheid van denken
of eenheid van voelen. Het was aan tallooze nuances merkbaar, zelfs in hunne
verschillende waardeering van den duur der fermates.
Brahms (op 87, c-groot) werd er verwarder en onsamenhangender door. Smetana
(op 15, g-klein), dat geïntoneerd werd, en bleef, alsof 't van Brahms was, verloor
natuurlijkheid en warmte. Schubert's trio (op. 99, bes-groot), dat ik binnen zes
maanden driemaal hoorde (van de Dresdeners, van het Hilger-wonder-trio en van
dit ensemble), gaf ik op na 't eerste deel. Schubert is te kinderlijk, te onbevangen, te
goedig, te pril, te lente-achtig voor drie professoren, die hem Apollinisch willen
maken. Schubert herhaalt zich te dikwijls om zijne herhalingen niet telkens in een
ander licht, in een anderen schaduw te fantaseeren. Zonder dit directe, spontane
accent is hij onuitstaanbaar langdradig.

Historische Cyclus VIII [Symphonie fantastique van Berlioz, Les
Préludes van Liszt en Arthur Schnabel in Liszts h-moll-sonate]
Er was een tijd, dat de menschen geen muziek en geen muziek-instrumenten kenden.
Op een goeden dag vond een genie den dansklapper uit, dezelfde soort van klapper,
waarmee de tegenwoordige kinderen nog langs de straten trekken en kazerne-rythmen
slaan. De onbekende uitvinder van dit onsterfelijke instrument leefde ongeveer 6000
(zes duizend) jaar voor Christus. Men beitelde het speeltuig in zooveel steenen, dat
het nu nog eeuwig is, en was tevreden. Men bleef ten naasten bij 2000 (twee duizend)
jaar tevreden. Toen vond op een goeden dag een ander genie een soort van rammelaar
uit (het z.g. sistrum) en een soort van bekkens, kleine cymbalen. Op de
onvergankelijke monumenten beitelde men naast den dansklapper (dien de Franschen
‘crotale’ noemen en waarop Debussy in zijne ‘Epigraphes antiques’ nog een
aanbiddelijke evocatie schreef) voortaan een rammelaar en bekkentjes. Zoo beweren
ten minste befaamde archeologen. De menschheid had twee duizend jaren noodig
om den gigantischen sprong te maken van dansklapper tot rammelaar.
Wij, modernen, gaan sneller, wij gaan zóó snel, dat men er soms melancholisch
van wordt. Wat zagen wij niet verouderen, wat zagen wij niet verdwijnen en wat
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kunnen wij voor veilig en onaantastbaar en onbederfelijk houden? Van alle
instrumenten, welke Johann Sebastian Bach gebruikte, is geen enkel over, zelfs de
viool niet, want de toenmaals gebruikte strijkstok wijkt essentieel af van den
hedendaagschen.
Toch is Bach, de Leipziger Cantor, nog geen twee honderd jaren dood. En Haydn,
die nauwlijks méér dan honderd jaar dood is, schreef tientallen composities voor een
instrument, dat niemand meer kent. En de gedachten, het overleg, het doorzicht van
Beethoven, die nog niet eens honderd jaar dood is, zijn ontoereikend gebleven. Want
men verbetert aan zijne symphonieën. En de kundigheid, het waarnemingsvermogen,
de kleuren-zin van Hector Berlioz, die 1869 stierf, dien verschillende onzer
medemenschen nog in levenden lijve hebben kunnen zien, zijn intellect, zijn fantasie,
zijn genialiteit, dat alles is ongrijpbaar, dat bestaat niet meer in een of andere
wezenlijkheid, dat is vliedend, dat is opgelost in tijd en ruimte. Want men corrigeert
zijne symphonieën. Men lascht bij het tweede deel der Fantastique, bij het vluchtige,
gracieuse, elfenachtige bal eene trompet in en laat ze zelfs de virginale melodieën
meespelen. Let wel: in de Fantastique van Berlioz, ongeëvenaard meester in de kunst
der orchestratie, ontdekker der klank-kleur als psychische factor, en pas een goede
vijftig jaar overleden. Wat zal nu nog bestendig zijn en onwrikbaar vaststaan? Ik
weet het niet. Wat is erger: een clavecimbel in eene symphonie van Haydn,
groote-trom en gestopte-trompetten in de Pastorale van Beethoven, een ingelaschte
trompet-party bij ‘Een Bal’ der Fantastique? Ik weet het niet. Maar liever zou ik
geleefd hebben in de dagen van den Egyptischen dansklapper en van den Egyptischen
rammelaar. Toen kende, toen respecteerde men Waarden. En ik zie den tijd naderen,
dat niemand meer ongehinderd zal kunnen componeeren. De dirigent immers, die
eene nieuwe compositie onder oogen krijgt, zal zeggen: ‘Ik voel dat rythme
omgekeerd’; of: ‘ik wensch daar hoorns en bazuinen’; of: ‘dat slot deugt niet, het
moet fortissimo eindigen’; of: ‘ik vind hier trommen en pauken noodig.’ En hij zal
zich beroepen op 't feit, dat hij 't zekeren dag beter wist dan Bach, Haydn, Beethoven
en Berlioz. Wee de jonge componisten...
***
Er is veel geapplaudisseerd en dit leek onvermijdelijk na de Parijsche reis en na
Gabriel Pierné. Het was ook noodzakelijk nà de Fantastique van Berlioz, nà de
h-moll-sonate en de Préludes van Liszt. Want Berlioz is een ongeëvenaard schepper,
Liszt is een van de bewonderenswaardigste componisten en Arthur Schnabel gaf van
de groote sonate eene reproductie, die wonderbaarlijk getuigde van zijn enorme
techniek en kunstenaarsschap. Het was niet psychologisch om één geïsoleerd solist
een half uur lang te laten optreden voor een verzameling van 2500 menschen van
wie minstens 250 verkouden zijn en gereedelijk kuchen. Dit echter stoorden de
niet-verkouden hoorders meer dan den vertolker. Schnabel speelde in een sublieme
verzonkenheid. Hij speelde als in een hypnotischen slaap. Hij bouwde de sonate op,
geleidelijk, monumentaal, en machtig en onverzettelijk en fascineerend en magistraal.
Hij was indrukwekkend in het heroïsche, indrukwekkend in het lyrische.
Hij was ontroerend in elk accent.
Ik had er veel voor gegeven, wanneer die fantastische trompet achterbaks was
gebleven. In zulke experimenten zal ik Mengelberg nooit kunnen volgen en ik zal
de reden daarvan nader uiteenzetten.
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‘Toonkunst’ [Zweers, Aan de Schoonheid en Bruckners Te Deum
en Negende symphonie]
Het lijkt een beetje gek, dat pl.m. 400 zangers, begeleid door pl.m. 80
instrumentalisten, uit alle kracht staan te roepen ‘Schoonheid, kom n o g n i e t !’ en
dit bij herhaling volhouden. De ‘Schoonheid’ is een abstract en zeer wisselvallig
wezen, dat op elk deel van den aardbol wordt gedacht in andere gedaanten. Bezit dit
wezen Macht, dan zal 't er zich weinig aan storen of wij het fortissimo verzoeken
‘nog niet’ te komen. Bezit dit wezen géén Macht, dan kan 't ons, ten eerste, weinig
baat of kwaad brengen, en behoeven wij 't, ten tweede, niet zoo nadrukkelijk luid af
te weren! Is het verder een uitnemend wezen, dan moest het bij de wet verboden zijn
om zoo met volle borst te zingen ‘Kom n o g n i e t !’ Is het géén uitnemend wezen,
dan behoort de dichter het niet te omschrijven met zooveel verheven
aantrekkelijkheden.
Dit zijn geen sofismen. Dit zijn redelijke bezwaren. Dr. P.C. Boutens, de dichter
van die negatieve ode ‘Aan de Schoonheid’, schreef deze strofen in zijne
individualistische afzondering, méér bezorgd om een juiste woordenkeus, een
gelukkigen klank-val dan om de strekking zijner verzen. Het was natuurlijk niet zijne
bedoeling met twee-en-vijftig regels sommige Schoonheden van de Ermitage, 't
Louvre, 't British Museum, sommige drama's van Aeschylus en Shakespeare, en of
sommige bouwwonderen, of beelden of wat dan ook als ‘schoon’ geldt, ongedaan
te maken. Hij wilde op zekeren dag en op zeker uur alleen in den schoonst mogelijken
vorm de ‘Schoonheid’ vragen ‘nog niet’ te komen.
De cardinale fout van Zweers' laatste cantate is, dat hij den momentanen inval en
de ietwat dilettantische gril van Boutens voor bitteren ernst nam. Aldus accentueerde
hij nog heviger de reeds onaannemelijke contradictio in terminis van eene Schoonheid,
welke in den schoonst mogelijken vorm verzocht wordt ‘n o g n i e t ’ te komen. Hij
hinkt op twee gedachten. Zweers mocht, volgens den tekst, niet willen, dat Zij komt.
Maar de muziek zegt voortdurend dat hij zeer gaarne zou zien, dat Zij kwam. En dat
Zij gekomen zou zijn, wanneer hij maar gekund had. Boutens, als dichter,
bekommerde zich luttel om zijn betoog en Zweers, als musicus, zou zich geen
oogenblik bezwaard hebben gevoeld om in tegenspraak te raken met zijn tekst. Hij
zou er niet eens aan gedacht hebben, dat dit kon.
Het idee dus is tè negatief om in muziek verwezenlijkt te worden. Het idee is ook
te weinig serieus om er den geest van een componist weken en maanden mee te
bezetten. Alleen reeds de overweging, dat geen sterveling ter wereld kàn of kòn
zeggen wie of wat ‘Schoonheid is, had den musicus moeten afschrikken. En het idee
is ook te schraal, te beperkt, te ondoordacht om er vijfhonderd vertolkers en duizend
hoorders een zekeren tijd mede te onderhouden. Het poovere idee is de aandacht, de
inspanning, de kosten in de verste verte niet waard.
De andere fout van Zweers' laatste cantate ligt weer in zijne persoonlijke
geaardheid. Hij is 'n auteur met een zeer bescheiden stijl en zeer bescheiden psyche.
Toen hij, dertig jaar geleden, zijne intrede maakte in de Hollandsche Muziek, was
deze Hollandsche Muziek zóó arm en zóó berooid, dat Zweers' verschijning een
wonder geleek. Van een ruimer, internationaler standpunt beschouwd was het een
wonder in duodecimo-formaat en men heeft dit nooit duidelijk en formeel aan Zweers
gezegd. De intonatie van zijn ‘Ode’ wijst op geen enkel accent, dat men gewoonlijk
associeert met het idee ‘ode’ of met het idee ‘Schoonheid’. De intonatie is vlak,
burgerlijk en liedertafelachtig. Waar hij over de schreef tracht te gaan van
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conventioneele, gemakkelijke verbeeldingen en fantomen wil schilderen met een
celesta of xylofoon, tast hij grovelijk mis en is zijne verklanking zelfs uit een
vak-oogpunt zwak en onzeker.
De vertolking door het koor, door het solo-quartet, door het orchest was gaaf,
levendig en gevoelig. Zweers werd toegejuicht van af het podium en mocht zich
verheugen in het overmatig beschermend applaus van Mengelberg.
Te half negen begon de pauze na eene vluchtige twintig minuten muziek. Toen kwam
de negende symphonie van Bruckner. Zij liet zich aan het verzoek van
Boutens-Zweers niets gelegen liggen en was dikwijls overweldigend schoon. Op
deze Negende volgde Bruckners Te Deum.
Er valt over beide werken meer te schrijven dan op dit late uur nog doenlijk is. En
over 't beheer van het Toonkunst-koor, dat deze uitvoering gaf voor een trieste
hoeveelheid leege stoelen en zichtbaar terrein verliest, zijn te dringende opmerkingen
te maken om in 't voorbijgaan behandeld te worden.
Wij komen Maandag op dit concert terug.

‘Toonkunst’
Het is lang geleden, dat ‘Toonkunst’, d.w.z. het koor der Amsterdamsche afdeeling
van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, den struggle for life kende.
Archivarissen mogen dien tijd nasporen, mij heugt hij niet. Ik herinner mij slechts
uitvoeringen van een select koor, een select programma, voor een volle selecte zaal,
bij een select applaus en met een selecte kritiek. Tot voor drie of vier jaren. Zonder
dat er oogenschijnlijk iets gewijzigd was verschemerde het aureool der gouden
periode. Eerst werd het eentonige goed, toen werd het goede eentonig. Het koor
vegeteerde en verminderde in veerkracht. Er was leiding, doch geen stuur. Terwijl
men teerde op een rijke reputatie weifelde men tusschen de Maatschappij ter bev.
etc. en tusschen het Concertgebouw. Daar kwamen avonden, dat het glorieuse koor
geen kwartier in actie was. Het orchest suppleëerde de rest der uitvoering. Kent
‘Toonkunst’ de fabel der twee hooischelven? Laat 't zorgen, dat het er levend en niet
al te zeer verzwakt uitraakt. Wij beleven het eerste jaar der symptomen van een
half-leege zaal.
Neen, ‘Toonkunst’ kent den struggle for life niet en weet niet wat werken is. Zij
zongen zaterdag 40 minuten en zullen in 't voorjaar wéér 40 minuten zingen. Het is
treurig. Ik zal hen een lijstje geven hoe er gedurende één seizoen gearbeid wordt bij
de ‘Concerts spirituels de la Sorbonne’ onder leiding van Paul de Sauntières:
9 en 16 November de vier eerste Béatitudes van César Franck.
23 en 30 November: de vier laatste Béatitudes.
14 December: Kerstmis-oratorium van Bach (4 eerste deelen).
21 December: Kerstmis-oratorium (4 laatste deelen).
11 Januari: De Messias van Händel.
25 Januari: La Damoiselle élue, L'Enfant Prodigue van Debussy; Rebecca van
César Franck.
8 Februari: Rédemption, Ruth van César Franck.
22 Februari: Joseph van Méhul; Tobie van Ch. Silver.
7 Maart: Missa Solemnis van Beethoven.
21 Maart: De Johannes Passie van Bach.
28 Maart: Christus op den Olijfberg van Beethoven; Requiem van Fauré.
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2 April (Goeden Vrijdag: Stabat Mater van Rossini; Requiem van Mozart.
Men trekke niet voorbarig de kwaliteit der uitvoering in twijfel (een half ei is beter
dan een leege dop) en men zegge niet, dat Amsterdam Parijs niet is. Als ‘Toonkunst’
slechts een-vierde van dit program verwezenlijkte dan nog was Amsterdam Parijs
niet.
Wanneer het Toonkunst-koor werkelijk is samengesteld uit het handzame en
degelijke zang-materiaal, waarvan zijn roep verluidt, bezit het de hoedanigheden om
eene dergelijke campagne te ondernemen. Het kon dan meteen probeeren of er in
het ‘muzikale’ Amsterdam een publiek te vinden is voor zulk een serie
koor-uitvoeringen. ‘Toonkunst’ zou dan slechts doen, wat zijn plicht, zijn eer en de
maatschappij, waarvoor het optreedt, eischt: het zou de muziek bevorderen.
Maar ‘Toonkunst’ staat op een tweesprong. Het is in naam eene zelfstandige
vereeniging, doch inderdaad een vazal van het Concertgebouw. ‘Toonkunst’ zal het
Concertgebouw geen enkelen abonné afvallig maken, doch de versmelting, de
geleidelijke combinatie der werkingssfeeren veroorzaakt eene onvermijdelijke en
sterke daling der Toonkunst-abonné's. Dit is niet erg. Het ongewenschte en
onverdedigbare ligt hierin, dat noch het Concertgebouw noch de Maatschappij
gedurende de laatste jaren een der voortreffelijkste ensembles hebben benut volgens
den matigen norm, welke met het oog op het koor en met het oog op de muziek in 't
algemeen gesteld moet worden.
De omstandigheden zullen ‘Toonkunst’ spoedig tot een definitieve keuze dwingen.
Mij dunkt, dat een complete en feitelijke annexatie van Toonkunst door het
Concertgebouw de vruchtbaarste oplossing zou brengen. Men vergt tegenwoordig
eene zoodanige, voortreffelijkheid van het instrumentale gedeelte der
koor-uitvoeringen, dat een los verband tusschen orchest en koor voortdurend
moeilijker denkbaar wordt. Bij die annexatie zou ‘Toonkunst’ niet verliezen, terwijl
de programma's van het Concertgebouw er honderd mogelijkheden mee kunnen
winnen.
Het is de vraag slechts of Mengelberg zulk eene verdubbelde taak wil omvatten,
die hem zonder twijfel nauwer aan Amsterdam zou binden.

Bruckner [Negende symfonie onder Mengelberg]
Op 11 October 1896, 's middags om halfvier, stierf Anton Bruckner, 72 jaar oud, aan
eene beroerte. Des morgens had hij nog gewerkt aan het laatste deel zijner Negende
Symphonie, waarmee hij reeds in 1891 begonnen was. Bruckner voorvoelde, Bruckner
wist misschien dat zijne Negende onvoleindigd zou achterblijven. De gedachte
kwelde, verontrustte hem, den genialen handwerksman, die zich eene symphonie
slechts kon voorstellen in v i e r deelen. Maar de Parcen, of Bruckners Wagneraansche
Nornen, wilden anders en ook de muziek wilde anders. Want onvoltooid volgens
een overeengekomen vorm was Bruckners Negende voltooid volgens de gedachte,
den inhoud, de ziel, welke zij moest uitspreken in vollen tooi. Het leven is wijzer
dan wij. Niemand komt of gaat vóór zijn tijd. Niemand overschrijdt willens of
onwillens zijn rythme. In de geïriseerde sereniteit der goddelijk geëvende en tot den
laatsten adem aangehouden e-dur-accoorden van het Adagio verechode Bruckners
Negende en Bruckners symphonische stem. Men kan zich den uittocht van een
kunstenaar, wiens heele wezen zoo ingekeerd was tot de eeuwigheid, niet anders
denken dan eindend in den vrede van deze melodieën en die lange klanken in het

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

mystieke Graal-licht van bazuinen, tubes, hoorns en den laatsten snik van een
pizzicato.
Mengelberg verstaat het, en ik weet waarlijk niemand ter wereld, die het beter
verstaat dan hij, om eene muziek rechtstreeks te plaatsen s u b s p e c i e a e t e r n i .
Ik weet ook niemand, die onder deze eeuwigheidsreflex dieper graaft in het hart der
meesters, 't zij soms Bach, en altijd Mahler en dikwijls Bruckner, niemand, die het
onbereikbaarste bereikbaarder maakt dan Mengelberg, en niemand die zoo het
vergankelijke te spiegelen weet in de eeuwige gelijkenis, als Mengelberg.
Bruckner's Negende was onvergetelijk in hare drie deelen en al kan het uit een
muzikaal economisch oogpunt niet goedgekeurd worden, dat zij stond op een
programma van Toonkunst, ik zou haar noode, zeer noode gemist hebben. Na de
Negende, klonk Bruckner's Te Deum, zijn hymne aan God, bijna profaan, wereldsch
en onvolmaakt. De verhoudingen tusschen de geweldige massa's en de soli zijn niet
harmonisch genoeg geëquilibreerd. Het solo-quartet (men treft bij ‘Toonkunst’ haast
nooit een goed solo-quartet) was gebaseerd op een bas - van Oort - die te wankelend
intoneert om een basis te vormen; de tenor - Holthaus - was minstens zeer verkouden
of nauwelijks afgestudeerd; mevr. de Haan en Mevr. Noordewier leden voortdurend
schade aan de slechtere helft. Het koor jubelde de vele unisono's zeer pompeus, maar
de slot-fuga slingerde gevaarlijk en leek onvoldoende voorbereid. Eene fuga zonder
overtuiging, zonder geloofszekerheid is de bedenkelijkste van alle apotheose's en
Mengelberg's vaste hand redde haar met moeite.

Historische Cyclus IX [Schumanns Ouverture ‘Manfred’ en
Pianoconcert, Webers Concertstuk voor piano en orkest en Ouverture
‘Oberon’]
Wij weten wie Schumann is, want Holland laboreert er meer dan vijftig jaren aan.
Om zijn piano-concert aannemelijk te maken voor onzen ongeduldigen, actieven
tijd, zou men er wellicht de helft van moeten schrappen. Wanneer 't dan totaal
onbruikbaar werd, zou 't ook geen ramp zijn. Het is hinderlijk als sommige menschen,
die altijd dezelfde aardigheid vertellen, tien keer, honderd keeren.
Weber's Concertstuk voor piano en orkest is een ouderwetsche Italiaansche aria
voor piano met begeleiding. Zij verdiende reeds lang begraven te zijn. De Casta Diva
staat enkele millioenen malen hooger. Waarom is Weber de eenige opera-componist,
die toegang verkreeg op den historischen cyclus? Of liever: waarom is een
XVIII-eeuwsch opera-componist geschikt voor concert-gebruik doch niet een
XIX-eeuwsch opera-componist? Spontini, Rossini, Meyerbeer en Verdi zijn genialer
dan verschillende auteurs van symphonieën en liederen, die sinds vele jaren
schimmelen in de concert-pantheons.
Artur Schnabel had met de twee historische stukken een reusachtig succes.
Mengelberg dirigeerde de twee ouvertures Manfred en Oberon. Volgens Le Ménestrel
van 19 Dec., die over zijn Parijsch Concert schrijft, vereenigt hij Mottl en Richter
in zich: ‘Et nous retrouvâmes, alors, unie á l'irrésistible dynamisme de Mottl, l'ampleur
émouvante d'Hans Richter.’
Het ergste van den historischen cyclus is nu achter den rug. Men schijnt echter op
weg om Chopin te vergeten. Dat zou merkwaardig zijn.

Elly Ney [Chopin-programma]
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Er was van Chopin:
Een vage, doffe, vertroebelde polonaise (fis kl.) met pogingen tot kracht en vitaliteit,
die bleeke machteloosheid werd.
Een nocturne (fis gr.) in kleurig vervloeiende half-tinten, maar wat uitgerekend
en niet van harte.
Een nocturne (c kl.), te loom-gefluisterd en zonder harpengeruisch in het
breed-gespannen, wijd-zingende choraal.
Vier etuden uit opus 10, waarvan de eene (No. 7) droog en vlug-vingerig als
étude-zonder-meer; de andere (No. 12) driftig en voortvarend, maar directer van
accent in gelaat en gebaar dan in klank en rhytme; de derde (No. 8) behendig en zelfs
virtuoos, doch zonder tegenwoordigheid van geest, zonder de fantaske droom-grillen
van den dichter; de vierde (zang van geluksherdenking met souvereine ironie, ‘étude’
genoemd), de vierde (No. 3 in e gr.) wel week-opschemerend en wel subtiel, maar
zonder den mijmerenden, melancholischen ondertoon en zonder de verholen
liefdes-extase.
Een scherzo (No. 4) rhapsodisch, maar te fragmentarisch. Geen duidelijk
suggestieve opzet en geen continuïteit. Een warm gedeclameerd middenstuk in het
mede-lijdende timbre van Wagner-heldinnen en met herinneringen aan de meewarige
doods-verkondiging.
De derde sonate. Met een traag en mat eerste deel. Met altijd dezelfde pianissimoen rubato-effecten. Met een goed-bedoeld, doch te veel noot-voor-noot gespeeld
Largo. Met eene finale, waarin men gekweld werd door de meest uniform denkbare
maatstrepen. Met eene finale zonder angst in de muziek, zonder bezetenheid, zonder
paarden-gedraaf, zonder den course à l'abîme, zonder het pandemonium.
Een bolero (c gr.), die géén bolero was. Een bolero op vilten pantoffels. Te speelsch.
Te geëffaceerd. Te weinig nerf. Te weinig energie.
Een Mazurka (op. 17 a kl.) schimmig, onwezenlijk voorgedragen. Geraffineerd,
maar bloedeloos spel.
Twee walsen. Opus 34, a kl., in langoureus, lascief geluid en rythme, dat te
cerebraal was om te dragen en spoedig, gelijk zooveel van 't voorgaande, eene
dommelige allure kreeg. Opus 42, as gr., fijn gedetailleerd, prachtige toets, maar
braaf ingezet en als een huiselijk dansje afgespeeld.
De grandioze Polonaise (as gr.). Vlak er naast, vanaf den allereersten aanhef.
Kinderlijk en onbeduidend. Zonder grootheid. Zonder naderende soldaten-fanfares
en vaandels, zonder woelende onrusten. Zonder edelmoedigheid, zonder vervoering.
Zonder Polen en koningen en vrijheidshelden en revoluties en vlammende patriotismen
in het verschiet van dit geweldige, bezielende, sterke epos.
Dit was alles. Elly Ney draagt het voor alsof zij zoo straks bij de
winter-zonnewende, te midden van een stoet Druïden, met een gouden sikkel den
maretak zal gaan snijden. Doch dat is uiterlijk geheim, zonder innerlijke genade.
De slechtste Chopin-pianist van dit najaar (en van alle pianisten) was Leonid
Kreutzer. Elly Ney staat veel hooger. De beste echter wordt nog gewacht: Dirk
Schäfer.

Nationale Opera: Hans en Grietje
Voor groote menschen was het te doorzichtig: men hoort, ziet, voelt, ruikt de touwen,
de kabels, waaraan de poppen getrokken wonden. Voor kinderen was het te
ingewikkeld; hunne hersentjes moeten telkens stilstaan en wachten, tot er een lang
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galmende solo of een goed gerekt duet voorbij is. En voor alle twee is het te
opzettelijk. De groote menschen hebben maling aan de gewichtigdoenerij der
leid-motieven; de kleine begrijpen er niets van, waarom een wijsje ze telkens bij
mootjes wordt voorgehengeld. Zoo gaapten allebei. De eene, omdat ze 't vervelend
vonden, de andere, omdat ze eigenlijk in bed moesten liggen en omdat 't zoo eeuwig
duurde vóór de heks kwam. Maar er waren niet veel groote menschen en nog minder
kinderen. Wie interesseert zich nog voor Hans en Grietje? Een paar aardige
fragmenten, liedjes, die men van buiten kent, een ongeoorloofd aantal elfen uit
Wagner, dat is alles.
Willem Hermans, aan 't hoofd van zijn dirigeerstok, maakte het opgeschroefde,
plechtstatige geval niet sprookjesachtiger. Wat hij maat-sloeg klonk dik opgelegd,
schraal en rammelend. Lea Fuldauer was een lievig Grietje. Fritz Pollak een druk
Hansje, samen wat wijsneuzig, en zeer terrible en bazig; niet naïef en onnoozel
genoeg om geloofd te worden. De heks van Dina Diependaal was knap en pikant in
den aanvang, maar zakte en vervlakte. De schuld hiervan ligt bij den overdadigen
componist Humperdinck. De moeder Geertrui van Joh. Zegers de Beyl werd vlot
gezongen en bijster theatraal geacteerd. De Klaas Vaak en Het Dauwmannetje van
Magda Litef hadden minder in het maanlicht en minder in het rozige schijnsel van
Aurora moeten staan. Zij kwamen droogjes en nuchter uit het voorste plan links,
werden schappelijk gezongen, maar brachten geen greintje stemming. De vader Peter
van Hans van De Winkel haalt zijne hooge noten nergens en spreekt zijn Hollandsch
afschuwelijk. Kan hij niet eens gauw wat spreeklessen gaan nemen? Wanneer iemand
gebrekkig Fransch of Duitsch sprak als hij Nederlandsch, zou men hem uitlachen.
Hebben wij zoo weinig respect voor onze moedertaal?
Henri Engelen, de regisseur, had zijne specialiteiten: Veertien reusachtig sliertende
Engelen, (bij eene teemende muziek, waarmee met geen mogelijkheid gebaren te
combineren zijn); een prehistorische slak, die een parasol aan haar kop droeg;
paddenstoelen, waarop met gemak een hond zijn nest kon inrichten. Er was nog meer.
Aan een muur van 't eerste tafereel hing een kooitje met een levenden vogel er in.
Wat moet zoo'n diertje denken van Humperdinck's muziek, vooral van zijn opgeblazen
ouvertures? Laat Henry Engelen oppassen. De visionnaire William Blake, geciteerd
bij den óók fantastischen Jac Londen, zegt: ‘Een vlasvink in een kooi brengt heel
den hemel in woede.’
Ik hoop voor de Nationale Opera, dat het levend-gekerkerde requisiet geen vlasvink
was.

Carnaval
Het is te veel gevergd om op de muziek, welke Schumann schreef onder den titel
‘Carnaval’ een boeiend en gevarieerd ballet te verzinnen. Lili Green, Margaret Walker
en Arnim Alexander met hun dans-ensemble zijn er niet in geslaagd. Er was een
weelde van kleurige costuums, een overvloedige gratie van groepen, sierlijkheid van
beweging en veel inventie, doch de charpente, de ‘film’ deugde niet en kòn niet
deugen.
Maar waarom Schumann, die sinds jaar en dag afgezaagd is op de piano? En
waarom Schumann in zulk eene slechte, kreupele instrumentatie? Het was zielig om
te hooren, hoe daar met eene celesta geknoeid werd.
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Wanneer er geen gapingen in de regie zijn, dan komen er gapingen in de muzikale
leiding voor den dag. Zoo sukkelt men van den regen in den drop. En veel moeite
brengt weinig resultaat.

Italie - Swaap [Werken van Tartini, Nardini, Lekeu, Schumann,
Debussy en Ravel]
Het spel van Dina Italie staat nog onder den dwang der observatie en zelf-contrôle.
De techniek is zeer ontwikkeld, het toucher zorgvuldig ingesteld op de muziek, de
klank pittig en mooi getimbreerd, het pedaal-gebruik goed overwogen en uitnemend
beheerscht. De pianiste echter geeft zich onder de voordracht te veel rekenschap van
de middelen en van het doel. Zij staat nog niet vrij tegenover zich zelf en tegenover
het kunstwerk. Zij maakte ‘luft-pausen’ b.v., die altijd een ademtochtje te lang
duurden; zij zette noten in met eene pedagogische stelligheid alsof zij ze aantikte op
een schoolbord. Zij verliest zich dus vanzelf nog te dikwijls in het détail en kan het
stuk zelden overzien en synthetisch omvatten. Zij heeft evenwel ontwijfelbare gaven.
Met Sam Swaap werd een sonate en een concert van Tartini en Nardini vertolkt.
Swaap zoetvloeiend, Dina Italie wat monotoon en onwennig. De viool-sonate van
Guillaume Lekeu (na de pauze) had bij fragmenten meesleepende en ontroerende
bladzijden, maar over 't algemeen kon de viool niet diep genoeg weerspiegelen in
de begeleidingen. Lekeu vraagt minder abstractie, meer ontvlambaarheid.
Als soliste speelde Dina Italie de Papillons van Schumann frisch, A la Fontaine,
een Schumann-arrangement van Debussy, virtuoos, Debussy's Minstrels niet grillig,
niet grotesk en niet vinger-veilig genoeg, Ravels ‘Une barque sur l'Océan’ met een
minimum suggestie maar met grif overwonnen moeilijkheden, Debussy's ‘La
Cathédrale engloutie’ met opmerkelijk-fijne pianissimo-kwaliteiten.

Parlow - Consolo [Vioolsonates van Brahms, Ildebrando Pizzetti
(noviteit) en Richard Strauss]
Het is niet de omvang, de grootte als zoodanig der zalen, welke solistische muziek
schade berokkent, het is haar bouw met de acoustische mogelijkheden of
onmogelijkheden. Er was een tijd, dat een kitharode (harp-zanger) voor menigten
van 20.000 à 30.000 hoorders zijne nieuwste liederen voordroeg en zulk eene
aantrekkingskracht uitoefende, dat hij door een vijandelijk veldheer gebruikt kon
worden om heele bevolkingen weerloos in het theater te lokken. Volgens onze
begrippen en verhoudingen behoorde de kunst dier kitharoden tot de ‘kamer-muziek’.
En de harp-zanger zal den man op den hoogsten rand van den Atheenschen
‘volksschouwburg’ een dwerg als een stip toegeschenen zijn. Men zal zijn harp en
zijne handen nauwlijks onderscheiden hebben op de cirkel-grens van den versten
rang. Laten wij nu aannemen, om iedereen ter wille te blijven, dat de kitharode zijne
strofen zong met een masker, dat de draagwijdte der stem vermeerderde. Maar de
harp, waarmee hij zich begeleidde, waarop hij vóór-, tusschen- en naspelen tokkelde,
kon met zulk een geluid-dragend instrument niet worden toegerust, en toch was zij
tot in de uiterste hoeken duidelijk waarneembaar.
De moderne eeuwen kennen zulke acoustische mirakelen niet en toonen er geen
verlangen naar. Wanneer een acteur of een zanger zal optreden in een gebouw van
eenigszins uitgebreide afmetingen, dan eischt hij van den architect niet eene zoo
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gunstig mogelijke acoustische dispositie der ruimten, doch hij gaat schreeuwen of
brullen. Voor den pianist construeert men de reusachtige concert-vleugels. Men
verdubbelt en verdriedubbelt de koren, de orchesten. Men bestrijdt voortdurend 't
gevolg eener kwaal, waarvan men de oorzaak niet wil opmerken, noch wil opheffen.
Wij hebben in Amsterdam niets dan gebouwen, waar het ‘slecht klinkt’: de
stadsschouwburg, de twee zalen van het Paleis, de groote en kleine zaal van het
Concertgebouw, de Hollandsche Schouwburg, het Grand Théâtre - alle hebben
gebreken, alle elementaire fouten. De ruimte, welke het best geordend kon zijn - het
Stadion - is de slechtst gedisponeerde van alle. Men schijnt er daar zelfs niet aan
gedacht te hebben, dat de mensch ooren bezit. En ik vrees, dat de hedendaagsche
architecten, die zoo ontstellend veel preoccupaties hebben, nog minder aan de wetten
der trillingen zullen denken dan hunne voorgangers. Afgaande op al wat men leest
van hunne hand, is de acoustiek de geringste hunner zorgen.
Gevuld, gelijk zij den eersten Kerstdag was bij 't optreden van Kathleen Parlow
en Ernesto Consolo, of ongevuld, de groote zaal van het Concertgebouw is
ongewenscht voor kleine bezettingen als eene viool en eene piano. Niet omdat
viool-en-piano tot het genre der ‘kamer-muziek’ behooren, want ‘kamer-muziek’ is
een historisch begrip, dat in de dagen toen er geen concert-zalen bestonden, het
onderscheid aanduidde tusschen muziek voor de kerk, voor den schouwburg of voor
de kamer, en aan het begrip ‘kamer-muziek’ zijn nooit bijzondere stijl-eigenschappen
gekoppeld of ontsproten. Maar omdat de viool noch de piano in al hare denkbare
gebruiks-aanwendingen geschikt zijn voor de acoustiek dier localiteit met haren
tegenstrevenden, weerbarstigen luchtkolom, in welks golvingen zoowel vlugge
pianissimi als vlugge fortissimi botsen, verwarren, kruisen en verdoezelen.
Een concertgever doet in deze jaren van zalen-nood echter niet, wat hij 't liefst
wenscht. Ik zou echter over den hier onbekenden pianist Ernesto Consolo niets anders
durven schrijven, dan dat hij eene buitengewoon ontwikkelde techniek bezit. Over
de viool-sonate van Ildebrando Pizzetti, - jong Italiaan, 20 Sept. 1880 geboren te
Parma, directeur van het Muzikale Instituut te Florence, die muziek componeerde
bij verschillende drama's van Gabriele d'Annunzio - kan men slechts met zekerheid
vaststellen, dat zij zeer belangrijke, zeer waardevolle fragmenten bevat. Want te veel
fijnere intenties van den pianist gingen verloren of waren oncontroleerbaar, en te
veel miniatuurwerk en détail-schoonheden van Pizzetti konden slechts met de grootste
inspanning worden geobserveerd.
Het spijt mij nog afzonderlijk, dat miss Parlow pas voor haar ‘afscheid’ van
Nederland een programma koos, dat uit een artistieken gezichtshoek werd
samengesteld. Er waren sonates van Brahms, Pizzetti (noviteit), Richard Strauss en
de violiste zal gemerkt hebben, dat het succes en de belangstelling hier niet gedrukt
konden worden door de keuze van kunstwerken. Er was zelfs te veel bijval, want na
ieder sonate-deel werd geapplaudisseerd en voor drie sonaten beteekent dit minstens
twaalf salvo's.
Ik hoop evenwel, dat Kathleen Parlow en Ernesto Consolo nog gehoord kunnen
worden in de kleine zaal. En dat dit stuk de architecten opwekt tot muzikale
overwegingen.

Myra Hess [Een miraculeus evenwicht tusschen droom en daad in
Chopins Tweede sonate]
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De woorden hier van toepassing, zijn gezegd door Paul Deschanel: ‘Plus j'avance
dans la vie, plus je suis mêlé aux hommes et aux luttes, et plus je me persuade que
ce qu'il faut mettre en première ligne, c'est la bonté, la générosité, la droiture, la
f l a m m e ; en second lieu seulement doivent venir le bon sens, la raison, le jugement.’
Herinner u, dat het laatste deel van Chopin's Tweede Sonate geen enkel
voordrachtsteeken bevat. Ieder kan het spelen gelijk hij wil. Chopin zelf schreef aan
Fontane: ‘Linker en rechter-hand unisono; zij zwetsen over den marsch.’ Dit is een
ironische, doch doeltreffende karakteristiek. Er vallen over den befaamden en veel
misbruikten doodenmarsch nog altijd onnoemelijke dingen te zeggen. Myra Hess
zei ze. Niet met het nuchter verstand, niet met de rede. Met het hart en ik weet nog
altijd niet met welk een hart, met hoe rijk een hart. Dat laatste deel werd een bladzijde
uit ‘De Val van het huis Usher’ van Edgar Poe. De muziek gebeurde aan de andere
zijde van ons bewustzijn. Zij had iets feeërieks en iets onbeschrijflijk treurigs; zij
speelde in vage flarden van nevels, die wonderbaarlijke warmten uitzonden. Het
klonk boven alles schoon en aangrijpend en geïnspireerd. Het werd zoo ongekend
en vanuit het tweede gezicht vertolkt, dat Chopin, dunkt mij, het op deze wijze moet
voorgedragen hebben in de oogenblikken, dat hij muziek werd.
Ik had weinig hoop meer, dat Myra Hess haar wezen en hare macht nog zou
vermeerderen tot zulke herscheppingen. Maar sinds Marie Leschetizky (dat is
ongeveer negen jaar geleden) hoorde ik Chopin's sonate niet zoo ras-echt en zoo
pianistisch volmaakt. Er was een miraculeus evenwicht tusschen droom en daad, en
beide waren ingesteld op een geest (en door een geest) van de hoogere orden.
Wanneer Myra Hess voor-goed afstand wil doen van eene onwaarachtige,
conventioneele en leege kinderlijkheid, welke hare vertolking der zesde
Mozart-sonate, en hare vroegere vertolkingen beperkte, verkleinde en ongeëvenredigd
maakte tot haar buitengewoon kunnen en ook tot de verlangens harer hoorders,
wanneer zij hare persoonlijkheid de volle vrijheid durft geven, dan kan zij gerekend
worden tot de grootste en vereerenswaardigste pianisten.

Nationale Opera: Tannhäuser (Stadsschouwburg)
Het zal wel waar zijn wat dr. J. de Jong schrijft in een artikel ‘Opera-verrassingen
en vooruitzichten’, dat gepubliceerd is door ‘De Nieuwe Gids’ van December: ‘Er
zijn (bij de Nat. Opera) niet minder dan d e r t i e n sopranen, mezzo-sopranen en
alten; a c h t tenoren: e l f barytons en bassen; een orkest van 52, een koor van 40
personen, een dans-ensemble. Er zijn, behalve de directeur, een algemeen muzikaal
en een algemeen zakelijk leider; er zijn vier kapelmeesters, twee eerste en twee
tweede regisseurs, drie repetiteurs, een koordirecteur en een decorateur.
Het zal wel waar zijn.
Maar bij de reprise van Tannhäuser stond Jules Moes ondanks de a c h t tenoren
weer in de hoofdrol, zooals hij het heele seizoen lang in alle hoofdrollen stond, en
gaf een matten zwaar-barytonalen Hendrik Tannhäuser. Is het zijn eigen verkiezing,
dat hij bezig is zich alle straling en metaal uit zijn stem te zingen?
Van de e l f barytons en bassen had Kubbinga weer het emplooi van Landgraaf,
hoewel deze rol hem veel te laag ligt en de figuur nauwelijks bij zijne gestalte past.
Dit werd waarschijnlijk reeds vroeger opgemerkt, maar de directeur, de muzikale
leider, de zakelijke leider, de vier kapelmeesters, de vier regisseurs zullen in het
geweldige aantal der medewerkers verdoold zijn geraakt.
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Ondanks de d e r t i e n sopranen, mezzo-sopranen en alten was de Venus op naam
gezet van mevr. Poolman-Meissner, beroemd en vereerd uit ontelbare andere
hoofdrollen. Zij trad echter niet op en hare vervangster was niet geafficheerd. Het
kon ook werkelijk nergens lijden. Deze Venus zong pijnigend scherp, intoneerde
tegen elken toon aan en speelde middelmatig. Was zij inderdaad de eenige geschikte
uit het prachtige reservoir der dertien? Of bestaat de verdienste van dit reservoir
enkel in de getallen?
De ergste steen des aanstoots van deze Tannhäuser-reprise was echter opnieuw
de regie. Dr. J. de Jong zegt onder meer in zijn vermeld artikel, dat de ex-leider
Koopman een onbekende was in de kunstwereld en dat zijn opvolger Van Korlaar
een naam draagt, die daar allang een goeden klank heeft. Wij gelooven natuurlijk
ook dit, doch zouden de resultaten willen zien van dien goeden klank. Het beste, wat
sinds meer dan een trimester van de Nationale Opera zou mogen geprezen worden,
is, dat zij niet achteruit gaat. En dat blijft nog de vraag. Men zou echter liever eenigen
vooruitgang willen merken en frisschere inzichten. Wat doen in 's hemels naam de
vier regisseurs en de decorateur? Zij sjouwen met oude décors van de eene stad naar
de andere en zetten ze daar zoo ouderwetsch mogelijk op. Heeft men voor deze
bezigheid vier regisseurs noodig? Het is belachelijk.
Ik heb geen lust om opnieuw de komische kanten te beschrijven van de
Tannhäuser-regie en de honderden ridicule en onaesthetische détails. Hoe de ridders
en hunne edelvrouwen waren toegetakeld, hoe Kubbinga er in 't eerste bedrijf uitzag
als een Kerstmannetje, hoe het Venus-bed was ingericht met burgerlijke lekkernijen,
hoe Moes in het tweede bedrijf een Romeinsche wagen-menner leek uit Quo Vadis,
hoe Helene van Raalte-Horneman de opgedirkte, tegelijk armzalige, uitdragersachtige,
en quasi-luxueuse Hal weer binnenzwierde als een enorme, reusachtige pauw en
maar steeds wijd waaierde met haar ontzaglijken mantel, hoe gek de pelgrims waren
opgetuigd met rosetten op hun hoeden, alsof ze van een meeting kwamen, hoe men
per ongeluk een tapijt en wat serpentines van het verleidelijke Venus-boudoirtje had
laten slingeren te midden van het afgezaagde Mei-landschap; hoe onfraai Tannhäuser
nederzakte op de treden van den zetel, hoe bespottelijk hij Elisabeth's onmetelijken
mantel kuste, hoe onmogelijk en onwaarschijnlijk het heele tweede bedrijf was
geïnstrueerd en honderd andere fouten. Ik heb er geen lust toe maar signaleer ze voor
het aangename weekblad ‘Uiltje’. Er zit kopij in voor parodieën. En daar moet
verbetering komen bij dit stukje opera-beheer, spoedige verbetering, wil de heer Van
Korlaar zijn goeden klank behouden.
De eenige, die aan de Nationale Opera vooruitgaat is Albert van Raalte. Hij oefent
zich in 't dirigeeren. Toen de ouverture zou beginnen sloeg hij zichtbaar de partituur
dicht en ving aan. Ik woonde zelden zooveel jacht op effect bij. Hij had de heele
ouverture zonder geringer resultaat met het gelaat naar het publiek kunnen maatslaan
en het zou wel zoo oprecht en amusant geweest zijn. Hij gaf mij eene onverwachte
gelegenheid tot studie in dirigenten-psychologie. Ik kwam tot de conclusie, dat er
maar zeer weinig orchestleiders zijn, die zoodra zij een beetje knapper worden dan
het gros, geen misbruik maken van hunne plaats en misbruik van de lichtgeloovigheid
der menigte. Van Raalte moet echter niet denken, dat ik van plan ben er in te loopen.
Ik blijf bij het serieuze genre. Ik zie ook liever muzikale successen in den orchest-bak
en achter het voetlicht dan op den dirigenten-stoel. En de muziek klonk dikwijls,
vooral bij de ensembles, vreemdsoortig gemengd en ongeoorloofd slordig, ondanks
de drie repetiteurs, den koordirecteur etc.
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Seroen - Cornelis [Roland Manuel, Farizade – Matthijs Vermeulen,
Les Filles du Roi d'Espagne – Pianowerken van Ravel en Voormolen,
liederen van Diepenbrock en Ravel]
Het nieuwste was de cyclus ‘Farizade au sourire de rose’ een groep Perzische strofen,
door de meest uiteenloopende auteurs nagedicht en gecomponeerd door Roland
Manuel, een der jongste auteurs, 28 jaar oud en, meen ik, reeds biograaf van Maurice
Ravel. Hij behoort dus tot ‘de jonge generatie’.
De eerste curiositeit van ‘Farizade’ was het Prélude, eene orientaliseerende vocalise
voor de zangstem naast eene geheimzinnig tastende, in wazige fluiten-tinten
ophuiverende pianobegeleiding. Het klonk suggestief en leek rechtstreeks te komen
uit de vreemde landen van het wonder. Manuel's tweede curiositeit was het
declameeren van de titels der verschillende strofen en het door Seroen stilisisch
prachtig afgeroepen ‘La Précaution vaine’ wekte dezelfde inslaande verbazing. Het
idee is origineel, pittoresk en verdedigbaar, want titels zijn dikwijls een onafscheidelijk
deel van gedichten, de lezer leest ze en waarom zou de componist ze dan niet
componeren?
Maar de muziek ontbloeide niet zoo rijk en ongekend als men gedacht had en de
sprookjesachtige verrukkingen, welke Manuel préludeerde en met langoureuze
melopeeën aankondigde, kwamen niet. Na dat Prélude schijnt Manuel den emotieven
kant der muziek geheel vergeten te zijn en de cyclus verliep in een nauwgezet
opgeteekende declamatie van de zinnen met buigzamen, soepelen toonval, maar
zonder achtergronden, zonder de zingende aureolen en de veelheden van stemming,
welke het onderwerp uitstraalt en zonder dat de beweeglijke gevoelsstaten der teksten
bleken omgezet in gelijkwaardig karakteriseerenden klank. Bij het afroepen der titels
ging men denken aan cabotinage, zoo weinig was er partij getrokken van hun gehalte
aan muziek. Het herinnerde ook aan den middeleeuwschen auteur, die op zich
genomen had den stamboom van Christus te componeeren, gelijk men hem vinden
kan in Matthaeus I, en ook deed. Daar restte bij Manuel dus de zangeres, die de
woorden in al hun kleurenschat, in hun grillige verbeeldingen doorschouwde en met
de zeldzaamste verscheidenheden van intonatie voordroeg en een pianist, die rondom
de woorden klanken parelde als dauw op bloemen, even vluchtig, even ongrijpbaar
en even illusoir. Het was onzeggelijk veel, maar toch onbevredigend. Ik geloof, dat
ons de muziek ingeboren is met eene andere bestemming, eene andere roeping dan
de geestig en sierlijk en zeer knap toelichtende of encadreerende, tot welke Manuel
haar inbindt. Onder meer miste ik als tegenwicht van het Prélude een even kunstig
en dichterlijk Postlude.
Eveneens nieuw was ‘Les Filles du roi Espagne’, een lied van mijzelf. Het is
gecomponeerd in den voor-zomer van 1917 (vóór ‘La Veille’) en ik noteer dit voor
hen, die misschien meenen, dat ik slechts met eene compositie naar mevr. Seroen of
naar Evert Cornelis behoef te wandelen om ze uitgevoerd te krijgen - ter wille van
de ‘goede critieken’ natuurlijk. Want een deel onzer wereld van toonkunstenaren,
vóór-gegaan door een wethouder van onderwijs, die een stukje publieke moraliteit
onder zijn beheer heeft - is zeer kwaad-denkend en zeer kwaad-sprekend.
De tekst der ‘Filles du roi d'Espagne’ is van Paul Fort, die dicht, gelijk Haydn,
Mozart en Beethoven muziek-schreven, d.w.z. met eene onuitputtelijke
zoetvloeiendheid en argeloosheid van herhalingen in eene onmetelijke variëteit van
schakeeringen. Fort, na den dood van Léon Dierx, Prince des poètes, is reeds aan
zijn vijf-en-twintigsten bundel. Maeterlinck, die hem overigens bewondert, schertste
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van hem ‘Naturellement personne ne peut se vanter de les avoir lus jusqu'au bout ni
même de s'en rappeler tous les titres.’
Paul Fort zelf zei: ‘Je ne suis pas un écrivain, je suis un poète qui chante’ en het
lokte mij aan op de verzen van een zanger, die dichtte als de muzikale classieken,
muziek te componeeren volgens een beginsel, dat genoemde classieken niet
aanvaardden, dus met een minimum van herhalingen. Ik zeg een minimum, want
Fort zingt en droomt zich zoo weg in eene blauwe en vage eindeloosheid, altijd
terug-vallend op zijn eerste uitgangspunt, dat de herhaling, wegens de noodzakelijke
harmonie van tekst en muziek, niet gehéél vermeden kon worden. Ik geloof echter
niet, dat ik het waagstuk van een tekst, waarin zoo ontstellend weinig gebeurt als in
‘Les Filles du Roi d'Espagne’ van Paul Fort, nog zou aandurven. Het is tè uitdagend
ten opzichte van zangeres en pianist. Ik ondervond 't!
Het werd een lied, dat den (reusachtigen) uur heeft van 7½ minuut, dat de
fascineerende voordracht vraagt van eene mevr. Seroen, het even fascineerende spel
van Cornelis en hunne ongeëvenaarde twee-eenheid van denken en voelen. Het lukte,
dunkt mij, zeer goed. Wat ik, als componist, alléén kon hooren, was, dat mevr. Seroen
op zeker moment eene maat te vroeg inzette. Wat ik dus alleen waardeeren kon, was
de tegenwoordigheid van geest bij Evert Cornelis, die de zangeres opving, zonder
dat iemand het merkte. Wat ik ook alleen observeerde was eene korte lacune in het
fluïdum, dat de kunstenaars moet verbinden met de hoorders, lacune veroorzaakt
door de korte weifeling en ongerustheid van beide vertolkers. Wat ik dus ook alleen
waardeeren en bewonderen kon, was het meesterschap, waarmee zij het contact
herstelden.
Nieuw waren verder de ‘Noëls de France’, schitterend bewerkt door Willem Pijper,
onpersoonlijk genoeg om volksliederen te blijven, persoonlijk genoeg om overal den
uitstekenden, inzichtigen musicus te verraden, die de melodieën psychologisch vatte
en weergaf in hun milieu, in hun type en hun karakter even virtuoos als poëtisch
nader-bracht en verdiepte. Wanneer eene verzameling als Coers' Liederboek wordt
gecontinueerd, lijkt Pijper mij de aangewezen man voor de bewerkingen. Hij kan
vele misgrepen van voorgangers goed maken.
Piano-soli van Ravel, uit zijn vroegen en laten tijd, eene suite van Alex Voormolen,
twee jaar geleden geïntroduceerd door Schnitzler en tot dusverre Voormolen's beste
werk, hoewel een beetje lichtvaardig van factuur, de ‘Chats’ van Diepenbrock,
Chabrier's zéér genoeglijke ‘Villanelle des petits canards’, Ravel's ‘Le Cygne’ en
‘La Pintade’ uit de histoires naturelles vormden het overige programma van dezen
tweeden Seroen-Cornelis-avond.
Als er hoogtepunten moeten worden onderstreept, zou ik kiezen Cornelis'
reproductie van Ravel's ‘Alborada del Gracioso’ en zijne begeleiding van Le Pintade,
gespeeld in warmste timbre's en met een direct realiseerenden greep. Mevr. Seroen
was vanaf Pijper's Noëls tot den laatsten Ravel onnavolgbaar in stem, in gebaar en
in verwezenlijking van alle geheimen der composities. Daarover is gelukkig ieder
het eens.

Leonid Kreutzer [Tweede symphonie van Scriabine, Sadko van
Rimsky-Korsakoff en Francesca da Rimini van Tschaikowsky]
Het leek, dat de heer Leonid Kreutzer, na zijn optreden bij het volksconcert van 13
Nov., zijne manier van dirigeeren eenigszins had geretoucheerd. De gebaren en
standen, niet zonder zin voor plastiek bijgewerkt, verfraaid en met meer
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verscheidenheid, meer fantasie aangebracht, waren voor de zaal en voor de
podium-habitués vrij aannemelijk en de heer Kreutzer dirigeerde alsof hij een dirigent
was. Men kan dit bereiken met Zweedsche heilgymnastiek, met de methode Jaques
Dalcroze, met training voor den spiegel, en oogenschijnlijk een even goed figuur als
een goede maat slaan.
Doch iemand, die zich zelf dirigeert, die de muziek dirigeert welke hij op zijn
lessenaar legt, dirigeert daarom het orchest nog niet. Men proefde het uit de
ononderbroken lauwe, grauwe stemming, het bleek uit ontelbare details der
vertolkingen: wrijvingen, schommelingen, onevenwichtige verhoudingen, mislukte
aanloopen tot machtelooze en rammelende hoogtepunten, onordelijke fermates, het
‘Zeit lassen’ van Mahler onophoudelijk, dilettantisch toegepast en nooit nauwgezet,
feilloos verwezenlijkt, onbeheerschte overgangen, eenvormigheid van tempo's, welke
den indruk maakte, dat er niets gedirigeerd werd dan een traag, vaal en obsedeerend
ritardando.
De tweede symphonie van Alexander Scriabine, die hier voor 't eerst ging, was
aarts-vervelend. Zij telt vijf deelen zonder noemenswaardigen inhoud, zonder de
geringste persoonlijke beteekenis, met veel sentimentaliteit in plaats van sentiment,
onbeschaamd uitgerafeld en met een lawaaierigen, goedkoopen Hochzeitmarsch tot
slot. Men werd er kregel en suf van. Rimsky-Korsakoff's ‘Sadko’, symphonisch
gedicht, bleef steken in de noten. Tschaikowsky's Francesca da Rimini dito en van
de bedoelingen der componisten kwam niets terecht.
Het was een kwade dag voor de ‘eenhoofdige artistieke eliding van het
Concertgebouw-orchest’. Die leiding heeft te weinig besef van haar
verantwoordelijkheid en van haar taak, wanneer zij vindt, dat het orchest mag
aangewend worden tot zulke vernederende proefnemingen.

Dirk Schäfer [Chopin-programma]
Schäfer had minuten, en minuten zijn eeuwigheden in de muziek, dat hij zich zelven
overtrof, dat hij een tweeden, nog verhelderden en nog overdrachtelijken Schäfer
speelde, die in Nederland door niemand, en op de wereld door weinigen wordt
geëvenaard.
Dat was, wanneer hij met zijn linker pedaal, waarvan hij de schakeerings-geheimen
kent als geen enkel ander pianist de perlemoeren schijnsels wierp op de weekste
buigingen der alom facetteerende melodieën. Dat was wanneer hij zijne langzaam
af en aan zwevende crescendi en decrescendi maakte, zóó subtiel en werkelijk, dat
de geluiden als zingende en bewegende fresco's schenen te komen en te gaan. Wanneer
hij de klanken liet weg-vlinderen in de gespannen stilte, ijler en ijler, tot ragjes, tot
herfstdradende geruchtjes, en wanneer hij de tonen vluchtig en onwezenlijk afspon
als maanlichtstralen. Zoo speelde hij onvergelijkelijk licht en broos en tintelend en
geraffineerd en met eene ideale vrijheid van rythmiek, diaphane weekheid van toets,
de Nocturne (op. 37 no. 1), de twee préludes op. 28 no. 19 en no. 16, de tweemaal
gegeven étude op. 25 no. 9, de drie écossaises op. 72 (die waren subliem als drie
gratiën), de prachtig gekantwerkte Berceuse, de zeldzame, maar niet onbekende
variaties op ‘Je vends des scapulaires de Ludovic’, (alsof Chopin-zelf ze herdichtte
aan de piano) en de fantasie in f-klein.
Schäfers opvatting van het zomernachtelijke prélude in des-groot (op. 28 no. 15)
kon ik niet deelen; hij bracht er te weinig onrust en te veel koralende plechtstatigheid
bij. De ballade in as-groot, die een der populairste, maar niet de beste is, had ik gaarne
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verwisseld voor een paar études. De epische Polonaise kon ik na den heroïsch
opjagenden, demonischen aanhef, niet meer bewonderen en nauwlijks waardeeren.
Het lijkt mij veiliger dit legendaire en niet gemakkelijk te benaderen stuk te vertolken,
wanneer men beschikt over al zijn kracht, zekerheid van greep en
concentratie-vermogen. De overgang van de Berceuse naar d i e Polonaise was ook
te gewaagd en te avontuurlijk.
Doch Schäfer kan dezen avond voor gedenkwaardig houden. Een volle zaal wachtte
hem bij dit eerste Amsterdamsche concert na zijn genezing, stampvolle zaal, die gul
was met haar vereering. En er waren sereene minuten, eeuwigheidsminuten, die het
hart rijk maakten met schoonheid.

Nationale Opera: De Barbier van Sevilla
Dat was in de lente Koopman's zwanenzang. Eerst de Barbier, toen Siegfried, daarna
zijn reis om de wereld en de prentbriefkaarten, die hij mij stuurt. Er was goeds en
kwaads in zijn Barbier. Hij had geen zin om nog geld in décors te steken. Neen, dat
begreep men. Hij had onder zijn solisten wel den hoed, den mantel, de kaplaarzen
en het gezicht voor een Almaviva, maar geen tenor, die Bel Canto kon zingen. Dan
maar met een tenor, die deed alsof. Hij had geen dirigent, die een jota begreep van
Rossini. Zoo iets hinderde niet. Koopman had zijn Jac. van Bijlevelt om hem als
Bartolo in het fluweelen rood-en-zwart en in listige bochten en hoeken te zetten met
zijn wit sikje, Bijlevelt met zijn saters-grimassen. Koopman had Coen Muller om
hem als Basilio een burlesk cubistisch gezicht te geven, een zwarten toog, een hoed
als een giek, een geel lederen buikband als een paardentuig, groene handschoenen,
een rooden paraplu en hem alle grappen en grollen tiendubbel te laten chargeeren.
Koopman had Lea Fuldauer als coloratuursch gewiekste Rosine. Hij had Van der
Ploeg als Barbier, die behalve van kiezen-trekken, baard-scheren, pedicure en
koppelarij ook verstand had van aria's.
Dat keerde allemaal terug. Wij zitten in den mallemolen, die draait bij middel van
verschillende subsidies. Er verongelukte maar één mooi paard. Dat was Van der
Ploeg en in zijn plaats zette men Jan Blok.
Stem? Ja, stem genoeg om de gevierdste bariton te worden en later, véél later te
zingen voor grammofoon-maatschappijen. Maar op 't oogenblik een Barbier, die van
alles verstand heeft, behalve van Rossini.
De rest bleef zoo 't was. Décors op de manier van 1850 ongeveer. Geen greintje
stijl, je reinste armoedzaaierij, treurig en komisch om te zien. Een tenor (Van Tulder),
die maar niet studeeren wil, de onnoozelste hikken en snikken staat te gorgelen
rondom een paar stevig onthouden grond-tonen, en die dat wegens de rijlaarzen, den
degen, een kanten kraag, den beveerden hoed en de mantille voor Rossiniaansche
melodieën aanziet en uitgeeft. Een Lea Fuldauer, die me een onechter, onnatuurlijker
en ook vocaal matter Rosine leek - in plaats van zich ferm te ontwikkelen en vooruit
te gaan. Een Coen Muller, die er de grappen nu twintig-dubbel oplegt. Een Bijlevelt,
die dezelfde bleef. Een dirigent, die Willem Harmans had moeten zijn, doch
Zeldenrust was en óók geen jota begreep van Rossini. Een mager en slordig orchest.
En rammelende ensembles.
Dat is niet de eerste reprise dit seizoen, welke bewees, dat ‘De Opera’ aan 't zakken
is. Dat kan ook geen stand-houden. Dat moet ook beteren, vóór het laatste restje
reputatie bij het publiek wordt opgeteerd.
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Maar waar is de redder? De jongste prentbriefkaart kwam van een der
Zuidzee-eilanden. Ik herinner me nog hoe hij op een woeligen dag aan Barbarossa
en mij het oogenblik voorspelde, dat men hem zou schreeuwen terug te komen. En
werkelijk, hij had streken, maar ook kwaliteiten.

Kloris en Roosje
Als er een beetje bohémien-geest in den troep huist, om de erbarmelijke leegte der
honderdmaal herhaalde en contractueel gezaagde wijsjes te vullen met
geïmproviseerde qui-pro-quo's en snakerijen, bohémien-geest, zooals 't vorig jaar in
Carré bij Pauwels, dan is de bruiloft van Kloris en Roosje aardig, gezellig en dragelijk.
Nu woonde men ze bij met dezelfde welwillendheid, waarmee men omstreeks
Nieuwjaar de fooien uitdeelt. Het ging officieel, geforceerd en ijskoud. Er werd ook
voortdurend gezongen en gepraat in een schaperig en mekkerend accent, dat ons,
Amsterdammers, niet bevalt. Lili Green's Ballet als boeren en boerinnen dat is
natuurlijk kleurig en sierlijk, maar lang niet van harte. Hoe mevrouw
Poolman-Meissner tot Pieternel gepromoveerd kon worden is me een raadsel.
Brünhilde, Fidelio, Isolde, Amneris en Venus als Pieternel, neen, 't is héél goedig,
maar het wil niet rijmen. Bijlevelt als Thomasvaer liep beter. Doch de rest reikte in
muzikaal opzicht niet veel hooger dan de Elsje's, de Krelissen en de Klorissen der
Tooneelvereenigingen. Speenhoff had in zijn Nieuwjaarswensch een gevoelig en lief
Weensch kindje en dat was 't beste fragment. Laat hij overigens gewaarschuwd zijn
door een paar sporadische en bescheiden fluitjes, dat sommige argeloos bedoelde
dingen gauw verkeerd kunnen loopen en dat men hier in Amsterdam roeriger en
critischer is dan in Den Haag.
Voor Kloris en Roosje vind ik in mijn hersens overigens niet één sympathiseerend
kronkeltje. Het ergert me, dat die vier of vijf deuntjes de eenige Hollandsche muziek
vormen, welke een eeuw op de been bleef. En wat voor muziek!

Willem Andriessen [Chopin en Ravel]
Andriessen, van wiens programma ik kans zag de tweede helft te hooren, speelde
drie dierbare en verrukkelijke Chopin's, welke pas den vorigen dag uitgevoerd waren
door Dirk Schäfer: de Berceuse, de étude op. 25 No. 9 in ges, en de almachtige,
hypnotiseerende Polonaise. Het is dus niet mijn schuld, dat de vergelijking zich
opdrong en dat Andriessen de nederlaag leed. Hij is positiever, nuchterer, letterlijker,
zwaarder, drooger, stugger, reëeler dan Schäfer, doch dit zijn eigenschappen, waarbij
C h o p i n geen zier wint. Het was eene desillusie.
Ik kon Andriessen ook maar weinig danken voor zijne vertolking van Ravel's
uiterst moeilijke ‘Ondine’, Ravels ‘Le Gibet’ (uit den cyclus ‘Gaspard de la Nuit’),
die uitmuntten door pianistische voortreffelijkheden, maar ontdaan bleven van de
magische emanatie, van die wonderlijke en niet te beschrijven muzikale telepathie,
zonder welke de mooist gerangschikte noten en de sonoriteiten der edelste en
kunstigste samenstelling waardeloos zijn en 't eene oor in, 't andere oor uit gaan. Van
Debussy's ‘Doctor Gradus ad Parnassum’ vat Andriessen wel de gemoedelijke scherts
en ironie, maar weet niet hoeveel eensklaps heugende teederheid en ontroering
verscholen liggen in een paar even aangeraakte tertsen. Men moet misschien Jules
Laforgue gelezen hebben om dit te doorschouwen. En Andriessen weet ook niet,
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welke intieme meditaties Debussy zich droomde in ‘La fille aux cheveux de lin’ en
hoe hieruit de allerzachtste bevingen van innigheid en adoratie kunnen opklinken.
Het is jammer. De piano was willig, maar Andriessen had een dorren avond en de
muziek zal altijd eene genade blijven.

Elisabeth Kuyper [Kamermuziek, liederen en een cantate met
vrouwenkoor]
Het vrouwen-koor, samengesteld uit leden van ‘Toonkunst’, waarmee het concert
eindigde, zong allervoortreffelijkst en de warme klanken-streeling dezer zeer goede
stemmen bracht de verkwikking, welke wij noodig hadden. Wat zouden er prachtige
en noodzakelijke uitvoeringen gegeven kunnen worden met een kleinkoor, gevormd
uit Toonkunst. Het zou mobiel zijn, het zou de meeste soorten van muziek spoedig
beheerschen, het zou een overvloedig en wisselend répertoire kunnen maken. Is er
nog altijd niemand in het Toonkunst-koor, in het Toonkunst-bestuur, wien het te
machtig wordt om zooveel schitterend materiaal veronachtzaamd en op non-actief
te zien, niemand die energie, enthousiasme en liefde genoeg heeft voor de muziek
om daadwerkelijke pogingen te doen tot een réveil?
Elisabeth Kuyper, die met vier eigen werken en vijf liederen dit concert gaf, schrijft
in elk opzicht zoo volstrekt het tegendeel van wat ik houd voor goede composities,
dat het niet den minsten zin heeft naar aanleiding van hare viool-sonate en haar trio
in détails te treden. Zij is doordrenkt met Max Bruch en zal waarschijnlijk zeer
verwonderd staan te hooren, dat wij Max Bruch hier, en ook Strauss, en Grieg en
Dvorak en Brahms sinds lang waardeeren in hunne juiste, historische beteekenis.
Dat ondervindt Julius Röntgen, onze tegenvoeter, haar tweeling-ziel, reeds ettelijke
jaren. Wij, Nederlanders, beginnen onze muziek zoo langzaam aan in eigen beheer
te nemen. Ja, wij gaan vooruit.
Eene Elisabeth Kuyper zal niet meer van richting veranderen en zich hier elk jaar
gederacineerder voelen. Maar ik zou in mijn plicht te kort schieten, als ik de
vertolkster harer liederen, mej. Minnie van Velsen er niet op wees, dat zij doende is
hare stem te bederven en ze spoedig geheel zal verliezen, wanneer zij niet radicale
maatregelen neemt. Haar midden-register is reeds bijna weg. Haar intonaties zijn
buitengewoon ongelukkig. Haar uitspraak is onbeschrijflijk slecht. ‘Mijn kindje’
klinkt als ‘mijn gijntje’. ‘Zwischen dir und mir’ wordt gezongen als ‘Zwischen dir
unts sjmir’. Men denke niet, dat ik grapjes maak. Het is treurig eene verdienstelijke
sopraan op zulke wijze te zien afdolen.
Elisabeth Kuyper had de leiding aan de piano, Gabriele Wietrowetz speelde viool
en beiden gaven elkaar niets toe in doortastendheid, vinnigen toets en zweependen
streek. Zij kunnen gekarakteriseerd worden als musiceerende suffragettes. In het trio
trad de heer Mossel op als cellist. Mevrouw Betsy Lionni Grossou zong in de cantaten
uitstekende sopraan-soli.
Het concert had plaats ten bate van het Amsterdamsche Comité tot hulpverleening
aan de noodlijdende Weensche kinderen. Daarvoor had de zaal voller mogen zijn en
daarvoor had ik een menigte bloemen en kransen willen veranderd zien in brood.

Historische Cyclus X [Wagner-programma]
Richard Wagner hervormde de Opera en aan hem hebben wij b.v. te danken, dat
tegenwoordig alle voorstellingen van muziek-drama's (en tooneelspelen) plaats vinden
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in de duisternis, vanwaar wij, lichtzoekenden, met ziel en zinnen weggetrokken,
opgezogen worden in het rechthoekige schijnsel, dat uitzichten geeft op de wereld
der schimmen.
Deze nieuwigheid is misschien van meer waarde, dan de methodische toepassing
der leidmotieven, dan het vergroeien der aria in het muzikale en dramatische verband,
dan de vele harmonische, melodische en instrumentale hernieuwingen, welke op
Wagners naam staan, dan zijn levensstrijd tegen den virtuoos, tegen het misbruiken
van schoonheid als koopwaar, dan zijn edel streven om de kunst te verheffen tot het
gebied van den godsdienst.
Goed en zakelijk beschouwd is de verduistering der schouwburgzalen ook het
eenig essentieele, dat Richard Wagner met zijn zeventigjarig strijdbaar leven bereikt
heeft. De kunst is nog steeds geen godsdienst, nog minder dan de huidige godsdienst
kunst is. Weerzinwekkender dan ooit wordt de muziek onteerd met mercantiele
doeleinden. De virtuoos heerscht nog oppermachtiger dan vóór Wagner en tijdens
Wagner. De harmonische, melodische en instrumentale hernieuwingen zijn uitgebloeid
en doodgeloopen in automatisch gekweekte navolgers. Symphonie en muziekdrama,
beide zijn bankroet.
En wanneer Wagner uit den Dood kon terugkeeren, dien hij zoo verlangend en in
zoo bloedwarme jubilaties bezongen en aangeroepen heeft, wanneer hij kon
terugkeeren uit het Heelal, waarmee hij zich gedurende zijne brandendste minuten
atomisch één voelde, waarmee hij ons door zijne extatische ruischingen één maakte,
het Heelal, waarvan hij de onbegrensdheden wijder en toegankelijker stelde dan de
Mystici en de Magiërs der andere kunsten konden, wanneer hij terugkwam zou hij
moeten vragen: Waarom heb ik geleefd?
Hij zou zich méér dan tijdens zijn onweerig en verheerlijkt leven de Onbegrepene
voelen. En hij zou daartoe het recht hebben.
Men overwege slechts 't volgende. Wagner dacht zich het orchest, dat zijne
partituren moest vertolken, trapsgewijze gerangschikt. 't Laagst en 't verst zaten koper
en slagwerk; in den midden-ring zaten het hout en de hoorns; 't dichtst en 't hoogst
bij de uitmonding der orchest-ruimte zaten de strijkers. Alles was overdekt en
gedempt. In onze zalen zitten bazuinen, trompetten, tuba's en slagwerk op de verste
maar ook op de hoogste estrade der podiums, van waar zij alle groepen domineeren;
in den tweeden, lageren ring zitten hoorns en hout; 't dichtstbij, maar ook het laagst,
steeds onder den geluidkoepel der sterker instrumenten, zitten de strijkers. Alles ligt
wijd-open, niets is afgedekt.
Wie onder zulke omstandigheden meent het meest preciese en ideaalste klankbeeld
te krijgen van een Wagner-partituur is een naïeveling of een verstokte. Men
veroorzaakt juist het omgekeerde van wat Wagner bedoelde: men neutraliseert of
men vernietigt de lyrische, zingende elementen, men verleent den pathetischen, den
dramatischen factoren 'n overwicht, welke ze degradeert tot hollen bombast, eentonige
gezwollenheid en een absoluut onverdedigbare suprematie. Men maakt het bovendien
voor een zanger of eene zangeres volstrekt onmogelijk om zich vocaal te handhaven
in de opgeschroefde sonoriteiten en zich verstaanbaar uit te drukken.
Mengelberg, blijkbaar gebiologeerd door zijn jubileum en trachtend bij elk zijner
concerten een non plus ultra te geven aan glans en schittering, bevindt zich in een
gemoedsstaat, welke hem voor aesthetische bedenkingen als bovenstaande hermetisch
sluit. Hij vermindert zich daardoor als kunstenaar en niemand, wien nog een weinig
gelegen is aan den geest der meesters, mag hem in die afwijkingen volgen. Allerminst,
omdat die praal van koper en slagwerk frenetieke applausen pleegt op te wekken,
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bij het vatbaarste gedeelte der menigte, 't luidruchtigst waarschijnlijk bij de categorie,
welke zachte en liefelijke passages gewoon is te overhoesten en overkuchen.
Ik weet niet, wat het best, ik weet niet wat het minst slaagde. Er waren prachtige
momenten in den treurmarsch der Götterdammerung, waar men de noodige
evenredigheid tusschen de daverende tutti en de solistische declamatie der
aaneengeschakelde thema's. Mevr. Barbara Kemp is eene geweldige sopraan, doch
zoowel in de stormende gedeelten der Senta-ballade als in Isolde's Liebestod (veel
te zwaar en onexpressief ingezet overigens door de zangeres) werd hare stem totaal
verzwolgen door de orchestrale massa's, zóó radicaal, dat men er door beklemd en
geïrriteerd raakte. Krügers Engelsche-hoorn-solo, uit de verte geblazen, verongelukte
door de hoesters en was nauwlijks waarneembaar. In de Meistersinger-ouverture
werd de complete flank der strijkers regelmatig weggeblazen door het gezamelijke
koper. De Siegfried-idylle? Ja, in dit goddelijke werkje waren hemelsche innigheden.
Maar als Wagner terugkwam dan schreef hij nu geen tien deelen volledige werken
tegen de Opera, doch tegen de hedendaagsche Concertzaal. Dit is de eind-conclusie.

Madeleine Monnier [Werken van Marcello, Bach, Locatelli, Fauré,
Lalo, Hüe en Nadia Boulanger]
De Fortuin is met Madeleine Monnier. Deze celliste, van wie wij niets weten dan
een paar korte notities in Fransche muziek-bladen, zou reeds met het Residentie-orkest
zijn opgetreden als er geen onvoorziene belemmering gekomen was, en op 19 Februari
werd haar optreden aangekondigd in het Concertgebouw, onder Willem Mengelberg.
De Fortuin is een der achtenswaardigste Godinnen. Ik vermoed, dat zoo ook de
meening luidt onzer leeraren en hoofd-leeraren en jury's voor excellente prijzen en
laureaten en aspirant-laureaten van de gezamenlijke Hollandsche Conservatoria. In
plaats van nageloopen te worden door de concertbesturen mogen deze bekroonde
kweekelingen de kansen gaan probeeren in de koloniën, of bij de liedertafels of in
het buitenland.
Madeleine Monnier heeft mij slechts tot zekere mate kunnen overtuigen van hare
spelvoortreffelijkheden en ik ben er niet zeker van, dat de Overwinning, eene andere
goede Godin, en vooral de vleugellooze Overwinning, die bij-blijft, haar even gunstig
gezind zal blijken. Madeleine Monnier komt recht uit de school en men proeft dat
overal aan een zekere beperktheid van uitdrukking, stugheid van voordracht,
onpersoonlijkheid van opvattingen, aan de stereotiepe kwaliteiten van toon, een toon,
die soms te schraal, meestal te wazig, te nevelachtig en nooit bijzonder verrassend
kleurig of weelderig of op andere wijzen boeiend klonk. Doch hare techniek is
tegelijk, hoewel ook weer niet buitensporig, ontwikkeld en zij bereikt er veilige
vertolkingen mee. Als ik echter De Fortuin was geweest zou ik moeilijk hebben
kunnen kiezen tusschen een globalen laureaat van òns en Madeleine Monnier, die
ook globaal is.
Het programma was beperkt tot de gewone cello-litteratuur: Sonate van Marcello,
suite van Bach, Elégie en Papillon van Fauré, Intermezzo van Lalo (alle drie
aangename nietsjes), Suite van Locatelli, wiens manuscript ik wel eens zou willen
zien om den bewerker te waardeeren, Andante en Scherzo van Georges Hüe
(melodieuse tijdpasseering) en een Pièce van Nadia Boulanger. Dit laatste was nieuw,
en niet lang, maar schijnt geen muzikaal boulangisme te voorspellen. Om evenwel
een goed cello-programma te maken moet men zijn eigen begeleider meebrengen.
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Hier kregen wij weer de obligate, stemminglooze plichtmatigheid van Marcel van
Gool.
Het merkwaardigste bij deze uitvoering was, dat zij moest plaats vinden op den
grauwen Zaterdagmiddag. Want Amsterdam met zijne 700.000 inwoners heeft slechts
één concertzaaltje en dat is elken avond besproken. Nu nog concerten 's morgens en
dan nog 's nachts. Vooral geen nieuwe zalen! Dat zou een knak zijn voor het
Monopolie van het Concertgebouw-bestuur.

Historische Cyclus XI [Brahms' Haydn-variaties, Vioolconcert en
Tweede symphonie]
Als ik maar wist, waarom de brave Brahms met zijn eeuwige chocolade-bruintjes,
zijn sappige en bevattelijke melodieën, zijn goedgeefsche hartelijkheid en zijn gulle,
onbeschroomde sentimentaliteit zich altijd zoo opwindt en zich kwaad maakt en
baloorig gaat razen en tieren in zijn eeuwige chocolade-bruintjes. Hij had een
zorgeloos, welvarend leven en al de epicuristische genoegens daaraan verbonden.
Met vlag en wimpel is hij door Schumann in de muziek geloodst. In Weenen was
het tafeltje-dekje, ezeltje-strekje. Tegenover één bestrijder in het salonblatt, een soort
van Gartenlaube, waar Hugo Wolf wekelijks een armelijk stukje brood verdiende,
stond de oppermachtige clan der Neue Freie Presse, welke dien éénen bestrijder, een
genie toevallig, zorgvuldig en eerloos zijn verzet heeft ingepeperd, - naar den aard
van oppermachtige muzikale clans. Deze clan brak ook den candiden Bruckner den
nek, die geen uitgevers en geen orchest kon vinden. Voor Brahms stonden de
uitgeversbureaux, de programma's van Oostenrijk, Duitschland en Holland wagewijd
open. Julius Röntgen Sr. rekent uit, dat Brahms zesmaal in Holland gevraagd en
gevierd is. Onze Julius Röntgen Sr. schaamt zich niet over die vermelding, hoewel
Richard Wagner, Hector Berlioz, Anton Bruckner niet éénmaal gevraagd en gevierd
zijn in Holland, waar 't Brahms zoo goed eten-en-drinken leek.
Als ik dus maar wist, waarom een auteur, dien het volmaakt naar den vleeze ging
en dit met zigeuner-wijzen, Liebeswalzer, liederen, dansen, rhapsodieën etc.
overvloedig getuigd heeft, zijn sappige, smakelijke en populaire thema's regelmatig
laat dood-loopen in altijd dezelfde onwelkome, onpsychologische grimmigheden.
Er kunnen onbewuste, onder-bewuste krachten wroeten in elk gemoed en elk gemoed
kan geteisterd worden door demonen. Laat de muziek die duistere factoren dan
motiveeren, verklaren en harmonisch uitwisselen. Ik weet even goed als ieder ander,
dat er zeer bekoorlijke dingen te hooren zijn in het viool-concert. Doch waar komen
na de teeder en week verglijdende hobo-streelingen, die bruuske, nuchtere fortissimo's,
die stekelige, driftige, leelijke rythmen vandaan? Uit welke intonatie, uit welke
ziels-nuance, uit welke klank-, kleur- of gevoels-rimpelingen kan iemand mij de
zure, nijdige, steeds krassende, steeds onschoone, de dorre en kregele fragmenten
argumenteeren, waar de solo-viool gemarteld wordt met de verfoeilijkste
dubbelgrepen? Dat zijn vergrijpen tegen elke geschreven en ongeschreven
psychologie, vergrijpen, welke Brahms begaat in al zijn werken. Want dergelijke
fragmenten worden nooit geanticipeerd, 't zij door het grondkarakter van het stuk, 't
zij door mogelijke schakeeringen van dat grondkarakter; die fragmenten zijn daar
ook zonder consequenties geplaatst. Gelijk zij zonder oorzaak komen, zoo blijven
zij zonder gevolg. Geen sterveling zal mij ooit ophelderen, waarom daar-en-daar in
Brahms' tweede symphonie het orkest met de onaangenaamste en zinledigste
hardnekkigheid een geheele andere maatsoort speelt dan de dirigent dirigeert. Waarom
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op 'n gegeven oogenblik de dirigent bij dezelfde symphonie zijn ensemble één tel
der drie-kwarts-maat schijnt vóór te zijn. Noch de rede, noch het hart, noch de intuïtie
zullen dergelijke gemaniëreerdheden, die altijd een onuitstaanbaar droogstoppeligen
kant hebben, uitleggen en dragelijk maken, voor een ieder, wien muziek méér is dan
oppervlakkige begoocheling der ooren.
Brahms had oogenblikken, dat muziek hem uit de ziel welde, hoewel nooit sterk,
nooit overvloedig. Hij kon uit die oogenblikken echter geen symphonie, geen concert
etc. samenstellen, welke drie of vier deelen plus den gebruikelijken duur hadden. De
rest vulde hij aan uit zijn brein, dat niet erg snel of levendig reageerde op emoties
en indrukken. Laat ik hier citeeren, wat Plato als een onvergankelijke waarheid
gezegd heeft in zijn Phaidos (vertaald door Boutens):
‘Een derde bevangenis en waanzin is die van de Moezen komt...... Maar wie buiten
den waanzin der Moezen om komt tot de deuren der dichting met het geloof, dat hij
op grond zijner kunstvaardigheid 'n toereikend dichter zal zijn, die blijft zelf
oningewijd, en zijn werk, het werk van den bezonnene, wordt door dat der
waanzinnigen verduisterd.’
Aan dit orakel en oordeel zal Johannes Brahms niet ontsnappen.
***
Brahms had zelfkennis genoeg om een geheel Brahms-concert onvoordeelig en
ongewenscht te achten, doch Mengelberg heeft Brahms willen overbrahmsen.
Originaliteit en verscheidenheid zijn eigenschappen, waarin deze componist nooit
uitmuntte en hoe meer de middag vorderde, hoe meer ik denken moest aan een
epigram, dat Carl Maria von Weber afstak tegen een tijdgenoot, den abbé Gelinek,
auteur van 108 bundels variaties:
‘Kein Thema in der Welt verschonte dein Genie,
Das simpelste allein, dich selbst, varierst du nie!’

Brahms, die variaties schreef op Haydn, Schumann, Händel, Paganini, Chopin,
Weber(!), Bach en Gluck, heeft vergeten zich zelf te varieeren. Men heeft ook
ondervonden, dat er meer relaties zijn tusschen Brahms en Klaas Vaak, dan de
schrijver in het programma-boekje vermoedt, voor wien hij ‘afgezien van waardeering,
tevens een stuk legende en piëteit (is), omdat hij uit den mond der moeders gezongen
heeft de intimiteit van den avond: ‘"Sandmännchen kommt geschlichen."’ Het is niet
fraai gezegd en opent bovendien de mogelijkheid, dat ook baker-herinneringen nog
eens invloed krijgen op de Nederlandsche muziek-aesthetica en rangbepalingen van
componisten. Voor de relaties tusschen Brahms en dat Sandmännchen zijn
ondertusschen honderden gedrost na de pauze, ondanks de oubollige Haydn-variaties,
ondanks het door Zimmermann ongeëvenaard en vlekkeloos voorgedragen
viool-concert en ondanks een met de uiterste zorg, kunstvaardigheid en animo
vertolkte symphonie, die slechts leed aan hare inhaerente eentonigheid.
Klio, de Muze der Historie (wie kent ze nog alle negen zonder lexicon?) zal in
haar vuistje lachen, wanneer den volgenden Donderdag Anton Bruckner en César
Franck ieder een half avondje krijgen. Zij zal van meening zijn, dat de
Muziek-Geschiedenis niet gemaakt wordt door den dirigent van het Amsterdamsche
Concertgebouw.
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W.J.M. van Bijsterveld en Anthon van der Horst [Liederen van
Mahler, Diepenbrock, Wolf, Anna Stibbe en Van der Horst]
Muziek-avonden van tenor-zangers herinner ik me nauwelijks. Van Kempen en Van
Tulder durfden het nog niet. Rient van Santen, de eenige die 't de laatste jaren waagde,
gaf 't op, ten minste in Amsterdam.
Er bestaan weinig tenoren met zóóveel techniek en natuurlijke begaafdheid, dat
men de wording van het geluid en de aanwending van het geluid kan verdragen in
de kleine zaal van het Concertgebouw. De klank bereikt den hoorder met een
onbedriegelijke duidelijkheid en alle pro's of contra's der stem liggen open en bloot
uitgestald voor het critische oor. Zelfs Reschiglian was niet heelemaal bestand tegen
den toets dezer voor tenor-zangers uiterst gevoelige ruimte.
De heer W.J.M. van Bijsterveld probeerde het op zijne beurt en leed fiasco. Na
alle resultaten van dit concert gewikt en gewogen te hebben, kan ik niet één reden
vinden, welke voldoende zou verklaren, waarom deze jonge man zingt en zich reeds
vertoont op het podium. Zijne stem heeft geen karakter, geen kleur, geen
verscheidenheid en is geïntoneerd op 't banale af, in vale, schaarsch genuanceerde
tinten. Zijn inzetten, toon-treffen en toonhouden gaan zeer onzeker en er waren
melodische lijnen, welke hij op de ergerlijkste wijze mismaakte. Zijne ademhaling
is tot achter in de zaal hoorbaar. Aan de gelaats-expressie besteedde hij nog niet de
minste zorg. De spiritueele inhoud eener compositie komt bij zijne voordracht niet
in aanmerking.
Voor de componisten beduidt zulk een avond de radicaalste afmaking, welke men
zich denken kan. Van Mahler's natuur-muziek met tragischen ondertoon der Lieder
eines fahrenden Gesellen bleef een klein restje stemming, schoonheid en ontroering
over, een heel klein restje. De liederen van Diepenbrock gingen totaal verloren. Het
waren twee Perk-sonnetten uit Mathilde (‘Het Zuidewindje......’ en ‘Zij sluimert......’)
naast Van Deyssel's ‘Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen’ en Van Eeden's ‘De
klare dag’. Ik schreef er 't laatst bewonderend over in ‘De Amsterdammer’ van 1913
en de jongste indrukken waren zóó onzegbaar negatief, dat ik elk woord zou moeten
herroepen. Het was onuitsprekelijk triest. Van Hugo Wolf (Im Frühling) drong
nauwelijks één regel door tot het hart. Van César Franck's ‘La Procession’ lukte niet
één maat. ‘Larme et Perle’ van Anna Stibbe is een nietswaardig stukje, waarmee
men de Hollandsche componisten als zoodanig slechts kan compromitteeren door
het in 't openbaar te brengen. Verwey's ‘O man van smarte’ werd door Van der Horst
in elk woord, in elke syllabe verkeerd begrepen en men kreeg den indruk, dat hij
zelfs niet weet wat een sonnet is. Schubert's prachtige ‘Frühlingsglaube’ ging roerloos
voorbij, Mahler's ‘Frühlingsmorgen’ rakelings, Wolf's ‘Auf ein altes Bild’ trof wijl
het expressief begeleid werd.
Van der Horst aan den vleugel was de eenige opbeuring. Als hij zich onttrekken
kan aan eene te drukkende passiviteit, als hij bereiken kan, dat er behalve noten ook
muziek en jeugd en leven uitvloeien van zijn spel, dan zal hij een zeer voortreffelijk
begeleider worden.
Het concert vond plaats ten bate der Gasthuiskinderen. Het lijkt mij geen goede
tactiek om de gebreken van liefdadigheids-uitvoeringen te verdoezelen in algemeene
welwillend heden. Men zou riskeeren deze soort van liefdadigheid geleidelijk in
discrediet te brengen.
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Johan Rooth [Pianowerken van Bach, Brahms, Beethoven,
Schumann, Rubinstein en Chopin]
De voornaamste fouten van dezen debuteerenden pianist waren:
Geheugen-zwakte. Het leek soms of de componisten zich even moesten bedenken;
of zich verschreven hadden. Tot opeens de hersens geen order meer stuurden naar
de vingers (onder Schumann's Allegro opus 8), de machine stilstond, de speler de
bekende editie met den roze-rooden omslag voor den dag haalde en de rest van zijn
programma uit de boeken voordroeg.
De pianisten moesten hunne manie, om alles van buiten te willen spelen, afleggen.
De reproductie wordt er geen haar beter door. Van buiten spelen stelt elke seconde
bloot aan verlies van geheugen; geeft dus aan beginnelingen een onveilig gevoel;
vermeerdert ergo de reeds aanwezige plankenkoorts. Bevordert bovendien het
automatisme en belet honderden pianisten, onder wie de beste, om hun repertoire uit
te breiden. Want nieuwe muziek van buiten leeren kost bijna evenveel tijd als de
studie zelf.
Verdere fouten:
Te kort aan fantasie. Geen klankverbeelding in den aanslag. Geen besef van de
harmonische en melodische schakeerings-mogelijkheden der pedalen. Geen begrip
van de expressieve waarden en doeleinden der rythmen, der thema's, der modulaties.
Geen doorzicht in de rollen der compositorische factoren. Machinale, levenlooze en
voor zoover de techniek het toeliet, tekstgetrouwe reproductie der noten. Matige
vaardigheid, nauwelijks afgestudeerd, nergens the finishing touch, in geen van beide
handen ‘de laatste hand’. Geen greintje persoonlijk perspectief, noch in het spel,
noch in de opvattingen, noch in de sorteering van het programma. Alles uniform,
kleurloos, ontmenscht, steriel, vervelend.
Johan Rooth moet excuus vragen aan de componisten Bach, Brahms, Beethoven,
Schumann, Rubinstein en Chopin, zich ijverig, niet overhaastig oefenen, goede
pianisten hooren, de eerste jaren niet denken aan het podium, zich niet in de doling
laten brengen door een paar bloemenmandjes en dankbaar applaus van een publiek,
waar iedereen tevreden was, behalve de criticus. Als hij illusies heeft en
toekomst-droomen, ze niet opgeven, maar zorgen, dat ze den volgenden keer gaaf,
onbedenkelijk, nauwgezet worden verwezenlijkt.

Historische Cyclus XII [Bruckners Derde symphonie en de
Symphonie van Franck]
Het testament van Anton Bruckner, na o.m. verordend te hebben waar de metalen
lijkkist moest staan - onder het orgel van het klooster in St. Florian, vlak-bij eene
pyramide doodskoppen uit den tijd der Hunnen - bepaalt sub 4: ‘Ich vermache die
Originalmanuscripte meiner nachtbezeichneten Compositionen: der Simfonien, bisher
acht an der Zahl, die neunte wird, so Gott will, bald vollendet werden, - der 3 grossen
Messen, des Quintettes, des Te Deums, des 150. Psalms und des Chorwerkes
Helgoland - der Kais. und König. Hofbibliothek in Wien, und ersuche die K.u.K.
Direction der genanten Stelle, für die Aufbewahrung dieser Manuscripte gütigst
Sorge tragen zu wollen.’
Als ik tijd en andere noodzakelijke dingen had, toog ik naar deze K.u.K. bibliotheek
te Weenen om de handschriften van Anton Bruckner te verifieeren. Wij, Hollanders,
zitten 't verst van de bronnen en moeten alles te goeder trouw aannemen zonder
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eenige kans op eigen expertise, wat een der grondoorzaken is van onze droevige
lijdzaamheid op muzikaal gebied. Er valt in de muziek-geschiedenis ongelooflijk
veel te verifieeren. Het zijn niet alleen de toegevoegde kruisen, mollen en maatstrepen,
waarmee de musicologen a l l e uitgaven der middeleeuwsche toonkunst vervalscht
hebben. Het zijn niet alleen boud-weg door Robert Eitner in Monteverdi's Orfeus
ingelaschte fragmenten, waar de ‘gewaagde’ harmoniek niet beviel aan Eitner's
scholastieke ooren. Het zijn niet alleen de schoolmeesterachtig en onbetrouwbaar
uitgewerkte bassen der XVII en XVIII eeuwsche muziek. Het is niet alleen de strijd
tusschen Piccini, den favoriet der onwettige Mme Dubarry, en Gluck, den favoriet
der wettige Marie Antoinette (daar moest de wettigheid het winnen). Het is niet alleen
de kamp tusschen Rameau en de Encyclopedisten. Het is niet alleen het manuscript
van Moussorgski's Boris Goudounoff, dat ik met eigen oogen zou willen zien. O, er
valt ontzaglijk veel te controleeren in de nooit objectief, nooit wetenschappelijk,
nooit onpartijdig geboekte geschiedenis der toonkunst en ik zou het willen doen om
verschillende hoofdstukken van-voren-af-aan te beginnen.
Ik zou ook de handschriften van Bruckner willen zien. Er kwam niets uit Bruckner's
atelier, dat niet gekeurd en gerevideerd was door Joseph Schalk of Ferdinand Löwe,
twee zijner leerlingen. Rudolph Louis, Bruckner's eerste biograaf, noemt ze zijn
‘curatoren’. Hun ernst, hun bedoelingen, hun eerlijkheid staan boven iedere
verdenking. Maar wat en waar hebben zij den meester geraden te schrappen? En
waarom? Bestaan in deze dagen, nu het begrip ‘symphonie’ verruimd is, nog dezelfde
redenen tot de coupures en wijzigingen der ‘curatoren’ als veertig, vijftig jaar geleden?
Won of verloor de compositie volgens onze tegenwoordige zienswijzen door de
bemoeiïngen der curatoren?
Ik kan mij niet voorstellen, dat Anton Bruckner, die bij zijne Derde Symphonie
een scherzo en trio schrijft uit één stuk, in één vaart, in één breeden, ononderbroken
stroom van leven, dezelfde symphonie voorziet van 'n eerste deel, dat wegens zijne
verbrokkeldheid, zijn doelloos storm-loopen naar onvoltooide hoogtepunten en
almachtig doodloopen, onmogelijk te verdedigen, onmogelijk te redden is. Hij,
Bruckner, moet dit bemerkt, moet dit ervaren hebben. En dit wankelende, tastende,
raadselachtige eerste deel staat in Bruckner's oeuvre niet geïsoleerd.
Wanneer men die zekerheid had van Bruckners eigenhandigheid (al wist men
slechts de plekken, waar gesoldeerd werd), dan kon er gedacht worden aan eene
definitieve Bruckner-waardeering en eene definitieve Bruckner-biografie. Want noch
Rudolph Louis, noch Franz Graeflinger zijn volledig of bevredigen of waren in staat
het laatste woord te spreken. De psychologische waarde-bepaling zou 't lastigste
onderdeel zijn. Bruckner was een ontwortelde. Een ontwortelde zonder houvast,
zonder strijdvaardigheid, en zonder ander weerstandsvermogen dan zijne solide
Oostenrijksche boeren-vitaliteit. Hij had geen enkel zelfvertrouwen, behalve zijn
instinct, dat hem dreef tot muziek-maken. Hij had alles trachten te leeren en ondervond
voortdurend, dat het hem niets baatte. Hij kreeg nergens steun. Zijn afgod Wagner
had gedecreteerd, dat met Beethoven's Negende de laatste symphonie geschreven
was. Zijn geloof was orthodox, stevig en naïef, maar werd hem nooit tot de passie
van mystici, welke andere gemiste liefdes kon vervangen. Zijne beste vrienden, zijne
leerlingen namen zijn werk nooit gelijk het kwam; opperden altijd aanmerkingen en
bezwaren. Zijne muzikale kennis, zijne artistieke intuïtie waren beiden zeer subtiel
ontwikkeld, zijne gewone menschelijke verstand was bekrompen en beperkt. Hij had
geen cultuur. Hij had geen levenskunst. Vanaf zijn geboorte tot zijn dood bleef hij
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de simpele boer, die door een wonderlijke gril voorbestemd was tot componist en
zich buiten de muziek om niets bekommerde en zich voor niets interesseerde.
Het toeval wilde bovendien, dat hij 't centrum werd van partij-twisten. Dat hij een
letter begreep van Wagner's ideeën-wereld is nooit gebleken, maar hij adoreerde
Wagner en werd uitgeroepen tot Wagneriaan. Dat hij ooit een letter begrepen heeft
van de ideeënwereld zijner bestrijders is evenmin gebleken, maar hij vond het een
eer Wagneriaan te heeten. Dat zijne vijanden ooit een noot begrepen hebben van
Bruckner's symphonieën is het minst gebleken van alles. En wanneer ik eene thesis
zou moeten nemen voor een uitgebreid werk over Bruckner, dan ware het deze:
Bruckner was de éénige absolute musicus in het Duitschland en Oostenrijk der
vorige eeuw. Hij was de eenige, die de muziek heeft opgevoerd tot hare hoogste
abstractie; ontdaan heeft van alle reëele, litteraire of picturale denkvormen en
verschijningsmiddelen. De eenige, die muziek concipieerde als ‘klinkend bewogen
vormen’. De eenige, die onbewust, maar methodisch systematisch en onwrikbaar,
in tonen de stellingen verwezenlijkt heeft welke tot uitgangspunt dienden voor
Hanslick's ‘Vom Musikalisch-Schönem’.
Hanslick was Bruckners verbeten en lang niet nobele aartsvijand. Hij heeft den
meester der negen symphonieën, welke buiten elke wereldlijke, zichtbare en denkbare
gestalte, buiten elk gepreciseerd gevoel gecomponeerd zijn als zingende architecturen,
blindelings verworpen en onbehoorlijk uitgescholden. De tijd was te onrustig en te
woelig voor Hanslick om de waarheid te zien en Bruckner miste er de
scherpzinnigheid voor. Maar eene Bruckner-psychologie zou rekening moeten houden
met deze twee fundamenteele factoren: Hanslick, die hem afmaakte, die hem
levenslang door het hoofd spookte en dien hij wel gaarne tevreden gesteld had met
een goed werk, naïef als hij was. En verder het idee, dat er eene sfeer was boven den
mensch, boven het leven, eene sfeer van onzienlijk licht, van wonderbare warmte,
waarheen alles trachtte, waarin alles zou opgenomen worden en opgelost en stralend
vereenzelvigd.
Bruckner, de arme, povere, tragische Bruckner heeft zich misschien meer
uitgesloofd voor Hanslick dan Brahms, Hanslick's vriend en ideaal. En om dat
onuitgesproken, verre en gedroomde licht te naderen ontwierp hij de eene symphonie
na de andere; met altijd denzelfden, langzamen opgang, dezelfde moeizame bedevaart
van eerste deel over adagio en scherzo naar de stijgende glories der finale, waar alles
radieerde in eene roos van vuur.
Op dit 12e concert van den historischen cyclus gaf Mengelberg Bruckner's Derde en
Franck's eenige symphonie. Franck behoeft geen toelichtingen meer; Bruckner blijft
enigma. Hij zal het blijven tot Mengelberg voor hem doet, wat hij voor Mahler en
andere meesters heeft gedaan: ons vertrouwd maken met zijn volledig werk, ons
doortrekken van zijn geest, een Bruckner-atmosfeer stichten, gelijk hij volhardend
eene Mahler-, Strauss- en Tschaikowsky-atmosfeer stichtte.
De uitvoering der twee symphonieën was indrukwekkend en overtuigend.

Historische Cyclus XIII [Dvorak, Smetana en Josef Suk]
Pierné heeft eens met Casals geprocedeerd wegens Dvorak's cello-concert. De dirigent
die weinig trek had in de compositie, vroeg op de generale repetitie aan zijn solist
een paar tempo-aanwijzingen. Hij was prikkelbaar, duwde Casals de partituur onder
den neus en maakte het werk uit voor ignoble musique. Casals ging heen en wilde
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per deurwaarder laten aankondigen, dat hij niet op zou treden. Pierné liet den
deurwaarder buitenzetten en klaagde Casals aan om 10.000 francs schadevergoeding.
't Eind werd, dat Casals niet optrad en 3000 francs moest neertellen.
Mengelberg zal geen enkele compositie voor ignobel uitschelden. Hij is daarvoor
te praktisch, moet van te veel markten thuis zijn in dit internationale centrum en
dirigeerde trouwens van a tot z ons Nederlandsch muziekfeest van 1912. Maar voor
een proces met Pierné had ook Dvorak's v i o o l -concert kunnen dienen.
Ik kan me voorstellen, dat de Franschen een hekel hebben aan die geoutreerde
Berlioz-fortissimo's, welke bij Dvorak altijd schreeuwerig, blikkerig en altijd
ongemotiveerd loskrijschen. Ik kan me voorstellen, dat zij gauw 't land krijgen aan
die honderd-en-een toespelingen op populaire en lichtelijk sentimenteele uithalen,
en dat zij de spoedige, de onophoudelijke verteederingen, die bij Dvorak te geef zijn,
plus de zwelgerijen in bijna ongeoorloofde zoetsappigheden, in een ommezien beu
worden. Ik vermoed ook, dat de reëele, critische Franschman bij een viool-concert
de solo-viool duidelijk en zonder moeite wenscht waar te nemen, niet enkel op de e
en a, doch evenzeer op de d en g. Wat bij Dvorak's orchestratie zoo goed als
onmogelijk is. Hoe dikwijls hoorde men eene passage omhoog flitsen, waarvan men
het begin slechts z i e n kon!
Carl Flesch speelde Dvorak's viool-concert kranig, met inzet van al zijn vaardigheid
en al zijn physieke kracht. Niet minder dan de concerten van Brahms vergen de
concerten van Dvorak de grootste lichamelijke inspanning en slaan een record aan
uithoudingsvermogen. Waar 18 eerste en 18 tweede violen het tegen reiende koor
vormen van één enkel solo-zingend instrument zullen rei en tegen-rei altijd uit het
evenwicht hangen, vooral waar Mengelberg de beurtzangen der tutti opdrijft tot de
rijkste lyrische warmte en waar Carl Flesch de soli volgens zijn aanleg en temperament
objectiveert, en naar koelere regionen van uitdrukking streeft.
Hoewel iedereen doceert, dat de 17e en 18e eeuw de toppunten vormen der
muzikale scheppingsmacht, zal de 19e eeuw ongeveer vijf-maal langer duren op
dezen historischen cyclus dan de twee andere te zamen. Wij zijn nu aan de Tsjechen,
die reeds een jaar lang den zelfstandigen, onafhankelijken staat vormen, doch wier
werken op de programma's van 't Concertgebouw nog steeds met Duitsche titels
worden aangekondigd. In onze litteratuur, onze plastische kunsten, in onze
wetenschappen, zou dat gelukkig eene onmogelijkheid zijn.
Dvorak's, Smetana's, Suk's wel wat schrale factuur, onvruchtbare fantasie,
overwoekerende sentimentaliteit hebben evenveel Duitsche als Nationaal-Tsjechische
bestanddeelen, die half-om-half vermengd werden. De psyche heeft er nationalistisch
en inheemsch, het intellect arbeidt er onvrij en georiënteerd naar Leipzig. Maar het
persoonlijkheidsgevoel, het karakter, de trots der Tsjechische kunstenaars was
onvervreemd en sterk genoeg om waarde te hebben voor hun landgenooten en de
vijandige buitenwereld, om overal achting af te dwingen. Zij werkten op deze wijze
aan de verheffing van hun volk. Zij bezitten eene eigen opera met eigen repertoire.
Zij bezitten een eigen symphonischen stijl.
Wanneer het Boheemsche Strijkkwartet, het Sevcik-kwartet etc. Europa bereisden,
speelden zijn Dvorak en Smetana. Wat spelen onze kwartetten, wanneer zij op reis
gaan? Wat dirigeert Mengelberg in Parijs en elders? Wat kunnen wij, Hollanders,
met onze gesubsidieerde opera, met onze twintig gesubsidieerde
Toonkunst-afdeelingen, met onze gesubsidieerde orchesten, met het belachelijk
chauvinisme onzer volksliederen zangbundels, met onzen wereldberoemden dirigent,
stellen naast of tegenover deze Tsjechen? Men moest eens een commissie benoemen
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om dit zakelijk te onderzoeken, de oorzaken na te speuren van de Nederlandsche
productieve (werkelijke of schijnbare) minderwaardigheid en de middelen te beramen
om voortaan elken bitteren bijsmaak aan concerten van ‘nationalistische stijlen’ te
ontnemen.
Het beste van den middag was 't slot, Smetana's levenslustige met een verhoogde
temperatuur vertolkte ouverture der Verkochte Bruid (‘Die verkaufte Braut’!). Hoe
nationalisme in de muziek een zeer betrekkelijk begrip is en hoe iets nationaal wordt
zoodra 't waarde krijgt voor 't geboorteland, bewijst Smetana's hoofdthema (de
Verkochte Bruid is van 1866), dat frappante verwantschappen toont met het
ouverture-thema van Puccini's in Japan spelende Butterfly. Dvorak's In de Natuur
(Ouverture ‘In der Natur’!) was mooi en beminnelijk maar langdradig. Suk's Fantasie
voor viool en orchest heeft onbetwistbare eigenschappen maar klinkt als een
gemoderniseerde Dvorak. Het wordt tijd, dat zijn later werk geïntroduceerd wordt.
Smetana was onverdiend karig bedacht op dit programma. De solist Carl Flesch werd
met welwillende hulde verwelkomd en zijn spel kreeg de bekende drievoudige ovatie.
Het getrappel, dat Mengelberg na de pauze tot een beetje spoed uitnoodigde, toont
aan, dat de concerten op tijd moesten beginnen en dat er ook nog steeds iets anders
broeit.

Hollandsch Strijkkwartet
Volgens het woordenboek componeerde Cherubini 11 groote Missen, 2 Requiems,
1 Oratorium, 38 Motetten, 20 Antifonen, 15 Italiaansche Opera's, 14 Fransche Opera's,
17 groote Cantaten, 6 klavier-sonaten, 6 strijk-kwartetten. Het woordenboek zet er
met een onverstoord hart achter: e n z o o v o o r t , en kan dit doen. Want al dit werk
van heel een menschenleven is weggevaagd door de jaren, verdwenen, gelijk men
pleegt te zeggen, als sneeuw voor een paar dagen zon.
Aan de gedeeltelijke opsomming van dezen papieren inboedel ziet men
ondertusschen, dat Cherubini niet voornamelijk een componist van kamer-muziek
was. Dat 't niet zoo brood-noodig is om een overleden strijkkwartet uit den dood op
te roepen, lijkt haast een a priori. Waarom wilden de Hollanders dit bewijzen? Behalve
een onderhoudend deinend en ook wel pétillant scherzo, merkte men niets dan leegten
en lengten in de andere deelen, goed gemaakt en veel maaksel. Zooals men in
Spitsbergen, in Kaapstad, in het land der Inca's, het land der Pharao's, over den heelen
aardbol het familiaire driehoekige fronton vindt met de paarsgewijze zuilen, zoo
bestaat er waarschijnlijk geen volk ter wereld meer, waar niet eens 'n
muziek-schrijvend auteur een kwartet componeerde in den even familiairen klassieken
stijl van Cherubini en duizend gelijk-gezinden. Het is niet interessant en niet
interesseerend. Men moest het liever vergeten. Willen uitvoerders verdienstelijke
daden doen op historisch gebied, laten zij dan eens snuffelen in de 95 opgeborgen
strijk-kwartetten, de 125 opgeborgen strijk-kwintetten van Boccherini. Dat was ten
minste een kamer-musicus. Wien Cherubini belang inboezemt, die zal eer denken
aan de Revolutie-hymnen, aan Lodoïska, of een andere opera, dan aan de klein-kunst,
welke hij hoogstens beoefende als tijdpasseering.
Het Hollandsch Strijkkwartet gaat niet vóór-uit en gaat niet achteruit. Het staat
stil en verliest dus terrein. In plaats van een nieuw stuk te ontdekken, in plaats van
Ingenhoven's kwartetten op hun programma te zetten, gelijk ik hun een paar jaar
geleden reeds raadde (zij wilden dat toen niet, wijl deze werken op het répertoire
stonden van het Amsterdamsche Strijkkwartet!!), in plaats van Zagwijns kwartet
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eens moedig en spontaan te herhalen, speelden zij nu wellicht voor den tienden keer
hier het kwartet van Ravel. En in plaats van zich toe te spitsen op verfijning van
gevoeligheid, veredeling van klank, vervolmaking van technische reproductie, bleven
zij 't spelen als den eersten keer. Hun leider mist dus niet alleen ondernemingsgeest,
drang tot vernieuwing, artistieken speurzin, het ontbreekt hem ook aan innerlijke
energie en stuwkracht. Het viertal, dat in het begin van hunne kwartettistische
loopbaan uitstekende dingen deed, moet voor die geestelijke traagheid gewaarschuwd
worden. Hun Mozart (c-groot, met de verwezen en fantastisch klagende inleiding)
kan niet meer vergeleken worden bij de Bohemers, de Boedapesters, de Hongaren.
Het klonk niet altijd feilloos en daarenboven werd er gemusiceerd zonder eenige
interieure warmte, zonder verhelderde lyriek, zonder de Mozartiaansche
levens-verliefdheid.

Madrigaal-Vereeniging [De magie van de reine drieklank bij Josquin,
Costeley, Lejeune, Lemlin, Durante, Verdi, Diepenbrock, Paul Le
Flem en Percy Grainger]
Men werd bij zulken magistralen zang verliefd op den reinen drieklank. Men begreep,
waarom de Franschen en Italianen hem l'accord parfait en accordo perfetto noemen.
Hij heeft dezelfde werkelijke en symbolische, natuurlijke en boven-natuurlijke
deugden als de Driehoek. Hij behoort tot de weinige absolute, elementaire, eeuwige
dingen van het leven, en wie weet, van den dood. Hij is in zichzelf voltooid. Hij
begint niet en eindigt niet. Droom en daad, beweging en rust vloeien in hem samen.
Alles gaat van hem uit, alles stroomt tot hem terug. Hij is dicht-bij, hij is onbereikbaar
ver. En om hem wentelen alle melodieën gelijk koren van engelen en aartsengelen,
zweven af en aan en zingen zijne grondeloosheid.
Zoo zagen de Ouden den Drieklank, zoo kunnen wij hem zien. Bij den ‘Ave Maria’
van Josquin de Près is hij onzichtbaar aanwezig in de continuïteit der teêr
verstrengelde stemmen. Bij Diepenbrock's ‘Carmen Saeculare’ vormt hij den hechten
en geaccentueerden grondslag. Francesco Durante nam vier woorden: ‘Misericordias
Domini in aeternum cantabo’ (De barmhartigheid des Heeren zal ik in eeuwigheid
bezingen) en van elk dezer vier woorden geeft hij de melodische keer-zijden en bouwt
ze uit in een glorie van zachte en schallende welluidendheid. Men hoort hem sereen,
vlekkeloos en hemelsch van de vijf vrouwenstemmen uit Verdi's ‘Laudi alla Virgine
Maria’ oprijzen rondom de syllabisch gedeclameerde terzinen van Dante en rondom
de wierookende aanheffen van vluchtige ontroeringen. Men hoort hem nog bij het
gegons der klokken, helder en strak te midden der vele bijtonen in ‘La Procession’
van Paul Le Flem. Hij weerkaatste uit het murmelen van het water, uit het spelen
van den echo in Tollius' ‘Della Veloce Sona......’, uit het roepen van Lemlin's
Koekoek, uit Costeley's Meironde, uit de stralende fanfares van Le Jeune's ‘La Sortie
des Gendarmes’. Mendelssohn's onnoozel en oppervlakkig ‘Die Waldvögelein’,
Widor's genoegelijke, slechte, draai-orgelende ‘Barcarolle’, de aanminnige, maar
zoete en lange ‘Prière de Noël’ van M. Bonis, werden dragelijk en goed in het licht
van den Drieklank.
Ik vernoemde het gansche programma behalve ‘Brigg Fair’ van Percy Grainger,
dat de geleidelijkheid van het volmaakte accoord voortzette als achtergrond bij een
rijk-menschelijke, aangrijpende Keltische volksmelodie uit Lincolnshire. Van Kempen
zong ze, begeleid door de bromstemmen (men zegt met meer respect bouches fermées)
zijner acht metgezellen. Het was een der successen van den avond en behalve het
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meesterwerk van Durante (men merkte waarschijnlijk met verbazing dat deze nog
andere muziek schreef dan het ééne parade-stukje der solo-zangeressen) de eenige
waardevolle noviteit. De allemaal intelligente hoorders reageerden op de drie overige
eerste uitvoeringen van dit concert zooals men raden kon: zij lieten Mendelssohn's
‘Waldvögelein’ en Widor's ‘Barcarolle’ genadeloos vallen en Bonis' ‘Prière de Noël’
viel bijna. Dresden moet dit opvatten als een onvermijdelijken wenk. Gelijk de
reproducties klinken zoo moet het programma zijn opgesteld: gaaf en onaantastbaar,
zonder hiaten, boeiend, voortreffelijk in elke levensbeelding.
De pauze van dezen avond moest genomen worden vóór het begin der uitvoering.
De trein uit Haarlem, waarmee Jac. van Kempen reisde, had méér dan een uur
vertraging. Men nam dezen tegenspoed geamuseerd op. Het concert verliep
ononderbroken voor een uitverkochte zaal in eene enthousiaste opgewektheid.
Diepenbrock is na zijn ‘Carmen Saeculare’ op het podium gehuldigd.

Nationale Opera: Butterfly (Stadsschouwburg)
Als Leo Ruygrok dirigeerde in plaats van gedirigeerd werd; als hij niet zoo gewichtig
en zoo quasi technisch deed; als hij had kunnen zorgen voor een meer ordelijken
samenhang tusschen orchest en tooneel; als niet het heele stuk gerammeld en
gerinkeld, als het instrumentale en vocale gedeelte niet voortdurend geweifeld en
gewisseld had tusschen grof en slordig; als Leo Ruygrok niet bij elk accent
dubbelsloeg en een halven meter door-zakte in de knieën (dat zal ten naasten bij
duizend maal gebeurd zijn), als hij ondanks zijn dikke en drukke gebaren eenige
autoriteit, overwicht en volgzaamheid bleek verkregen te hebben bij zijn solisten en
bij zijn spelers, - ja dan was hij misschien een vrij knap, een ordentelijk kapelmeester.
Als Rudolf van Schaik een stralender tenor bezat; als hij het lyrisch gehalte zijner
rol ernstiger en artistieker had willen peilen in plaats van den lichtzinnigen en jovialen
kant te onderstreepen, waardoor de mooie liefdesscene een onserieus en huichelachtig
karakter kreeg; als hij raad had geweten met zijn armen en handen; als hij ook maar
voor één tiende getracht had een redelijk acteur te zijn, dan zou hij Pinkerton gegeven
hebben, wat Pinkerton bij een goed gezelschap toekomt.
Als Annie Ligthart gansch het Japansche karakter in gebaar, in handjes en voetjes,
in broos figuurtje, in jong en mysterieus gezichtje, in ontbloeiende allervroegste
jeugd, niet totaal, ja maar dan ook totaal, had weggewerkt; als hare stem stiller stond,
minder flakkerde en in het piano even willig de ontroeringen uitdrukte als in de
fortissimo's, dan had men wellicht oude indrukken van hare Butterfly nog eens kunnen
herleven.
Als André Span kon zingen; als hij kon spelen; als hij zich in zijn hart geen twintig
mijlen van het podium wenschte; als hij zich beter kleedde onder een hoogen hoed;
als hij niet zoo melodramatisch deed; als hij zich beter rekenschap gaf van de situatie
en bij avond niet met een opgestoken parasol uitging, - dan zouden wij kunnen praten
in hoeverre hij past voor Sharpless.
Als Annie Hofman zich een beetje had willen spiegelen aan de honderd vroegere
voorstellingen, Fransche, Hollandsche, Italiaansche; als zij zekerder beschikte over
hare stem; als zij haar profiel niet onmogelijk gemaakt had door een paar slecht
aangebrachte bloemen in het haar; - dan zou hare Soezoeki verantwoord hebben
kunnen worden.
Als de Oom Bonzo van Coen Muller niet compleet verdronken was in het orchest;
als er van Cornelis Eman's Prins Yamodori ook slechts één lettergreep, één toon
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verstaanbaar had geklonken van uit den ongunstigen achtergrond; als het
vrouwen-koor in het eerste bedrijf (waarvan men de moeilijkheden en ook het effect
had uitgeschakeld door de koristen zoo spoedig mogelijk en scène te brengen) niet
ongewoon valsch en leelijk gezongen had; als de barcarolle, die het tweede bedrijf
sluit, niet véél meer dan gebruikelijk is, gedetoneerd had en het rythme van den
dirigent te pakken had kunnen krijgen, - dan, ja dan zou deze Butterfly-opvoering
een aantal mislukte passages minder geteld hebben.
Als ten laatste vroegere vertooningen van Butterfly, in Koopman's begin-tijdperk,
onder Richard Heuckeroth's onvergetelijke leiding minder bewonderenswaardig
waren geweest, zou men van deze, die al een paar maanden reilt en zeilt bij de
Nationale, minder kwaad behoeven te zeggen.
Zoo begint het jammer en lastig te worden, dat de Nederlandsche Opera
verplichtingen heeft aan haar verleden.

Birgit Engell (Aria's van Gluck, Pergolesi, Paradisi, Caccini en
Mozart; liederen van Hans Pfitzner en Richard Strauss]
Eene superlatieve techniek. De versieringen der melodie bij haar mogen fiorituur
heeten, want men kan ze niet bloemig genoeg aanduiden. Er waren volmaakte onder,
die noot-voor-noot verrukten, zoo vogelachtig natuurlijk sloegen zij aan, zoo verzaligd
wisten zij te glimlachen. Waar die tonen samengingen met eene stille ontroering,
met een lyrische scherts, met eene weelderige en gevoelige melodische lijn, gelijk
in de Italiaansche aria's van Gluck, Pergolesi, Paradisi, in het zoo wijde en zoo zuiver
gewelfde Amarilli van Caccini, in Mozart's Veilchen en Warnung, daar werd het een
geluk Mevr. Birgit Engell te hooren. Wanneer de violist Max Orobio de Castro zoo
voorzichtig en verstandig was geweest zijn instrument te stemmen, vóór het begin
der aria uit Mozart's ‘Il re Pastore’, dan zou dit nachtegalen-stuk een ongekende
triomf zijn geworden. De violist scheen echter van zijne gedetoneerde snaren niets
te merken, die voor mij een gruwelijke pijniging en voor het volledige medeleven
der anderen een misschien onbewuste maar onoverkomelijke belemmering waren.
Tot mijn treurigste ervaringen met instrumentalisten zal ik rekenen de driestheid,
met welke de heer Orobio de Castro zijne dissonanten heeft volgehouden en
voortgezet.
Wellicht was Birgit Engell in haar liederen van Pfitzner en Strauss nog
bewonderenswaardiger dan in hare Italianen en Mozart's. Doch telkens als ons af en
toe wat aanwaait van Hans Pfitzner staan wij niet-begrijpend tegenover den ophef,
waarmee het eene derde van Jung-Deutschland hem bekampt, het tweede derde hem
verdedigt en het laatste derde maar steeds goede muziek van hem verwacht. In
Nederland heeft Pfitzner geen grondtoon om een vóór-of-tegen op te baseeren. In de
passages, welke wij zouden kunnen aanvoelen, geeft hij cliché en onpersoonlijke
schablone, terwijl de brokken, waar wij Pfitzner meenen te merken, een cerebralen,
gemaniëreerden, gezochten en toch ouderwetschen bijsmaak hebben.
Ouderwetsch klinken ook de Brentano-liederen van Richard Strauss. De tijd is
voorbij, dat een lied even gemakkelijk een sonate-deel, een symfonisch fragment,
een viool-solo, een impromptu voor piano had kunnen worden, wanneer de auteur
niet toevallig aan een tekst was bezig geweest. Een vers vraagt meer, tegenwoordig,
dan eene schijn-melodie, welke voortdurend dreigt te verloopen in banaliteiten, en
eene rommelige piano-begeleiding . Een paar treffende harmonische uitwijkingen
zijn ons niet meer voldoende om te spreken en te bluffen over de originaliteit van
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een auteur en zijn karakteristieken stijl, wanneer al het overige spietsburgerlijke
bestrevingen verraadt. Ik geloof ook, dat het gevoelscentrum dezer liederen, met zijn
opgeschroefde, onware, bedriegelijke uitgangspunten ons geheel vreemd en
ontoegankelijk is geworden, zoowel ten opzichte van de muziek als van de poëzie.
De liederen zijn zeer moeilijk voor den pianist en voor de zangeres. Maar Arthur
Schnitzler begeleidde ze met zijn vaardigste grepen en Mevr. Birgit Engell zong ze
met eene verbluffende virtuositeit. Vooral ‘Amor’, dat bepaald equilibristisch
geschreven is voor de hoogste sopraan. Zij schijnen uit Strauss' laatste periode te
stammen. Bij Pfitzner zou niemand kunnen raden uit welken van zijn dozijn bundels
hier gekozen werd.

Historische Cyclus XIV [Tschaikowsky, Vioolconcert en Pathétique]
Tschaikowsky, Schmuller, Mengelberg, Pathétique. Stampvolle zaal. Weinig
menschen, die wegloopen. Weinig verkoudheid en geschraapte kelen. Ingespannen
luisteren als bij een ouden draak van Victorien Sardou. Veel, ongelooflijk veel, wat
de acteurs noemen, sterk spel. Sterk spel als bij een ouden draak uit een oude doos
past. Pathos van ten hemel stormende violen-loopen. Geween en geweeklaag van
gebroken harten, bedrogen liefden. Tandengeknars van langdurige pauken-roffels.
Soms ijselijke verwenschingen. Het Noodlot nooit afwezig. Men begint er mee en
houdt er mee op. Noodlot in alle gamma's van het palet. Liefelijk noodlot, treurig
noodlot, snikkend noodlot, handenwringend noodlot. Over 't algemeen een
onderhoudend noodlot om naar te luisteren, wanneer men niet te veel vergt van het
noodlot. Costumeert zich hier in eene muziek van grenadiers en jagers, daar in een
meisjesachtige melodie, ginds in jammerende accoorden of in een rethorisch orgelpunt.
Het heeft de eigenaardigheid van iedereen te bevredigen, behalve Tschaikowsky.
Niemand vindt dit noodlot lastig. Het is niet wrang, het knaagt niet aan onzen
Prometheus-lever, het zuigt geen bloed. De auto, waarmee men na dit noodlot naar
Trianon rijdt, zal niet aanvoelen als een lijkwagen. Het souper zal blijven smaken.
Het strijkje uit een aangrenzend vertrek zal melancholiek de herinnering aan
Tschaikowsky levend houden. Misschien nog zoeter en zwoeler maken, zoo dit
mogelijk is, misschien nog sensueeler. Een noodlot om overal met genoegen aan
terug te denken.
Tschaikowsky, Schmuller, Mengelberg, Pathétique...... Opgewonden triomfen.
Bijna frenesieën. Een bloemenmand op het podium. Staand gehuldigd orkest. Van
alle kanten bravo's. Handdrukken voor den concertmeester Zimmermann. Dirigent
bijna verlegen. Langzaam afscheid, dankbaar wegstervend, nog eens weerhallend
applaus uit de open deuren en de gillende claxons.

Het Oekrajiensch Koor
Men werd er telkens koud van. Zij hebben eene wijze van zingen, die door merg en
been gaat. Stel u zeventig zangeressen en zangers voor, die allen hunne stemmen
gebruiken als onze Louis Bouwmeester: van binnenuit, zonder omwegen, met 'n
kinderlijke waarachtigheid, met een devote oprechtheid. Stel u de intensiteit voor
van zeventig zulke stemmen en de som harer penetrante ontroering. Men zit midden
in het geluid, men wordt trillende lucht-kolom.
Dat reeds is wonderlijk en zeldzaam. Maar men verbaasde zich nog meer deze
zangers alle kunststukken te hooren uitvoeren van koor-techniek en stem-techniek
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met eene geperfectionneerde virtuositeit, waartoe ensemble's van beroepskunstenaars
slechts na jaren oefening in staat zijn. Het schijnt, dat de Oekraniërs dezen
overtreffenden trap bezitten van huis uit. Zij zingen als beelden. Luid of zacht, vlug
of langzaam, zij blijven zingen als beelden. Zij intoneeren de machtigste fortissimo's,
de felste rythmen, den metaliekst gekleurden klank, de zachtst gefluisterde
mezza-voce's, de hooge regionen der sopranen, de diepste toonen der bassen, den
vermillioensten gloed der tenoren, zonder een schijn van inspanning. Toch gingen
deze 'Russische' bassen, van wie men zegt, dat zij hun laagste klanken altijd bewaren
voor bijzondere plechtigheden, voor deze gelegenheid nog een halven toon lager dan
men strijken kan op eene violoncel! En men kreeg den indruk, dat zij den bodem van
hun stemmen-afgrond nog lang niet bereikt hadden. Het was billijk, dat zij er een
beetje mee coquetteerden. Zulke bassen, zulke tenoren zijn fenomenen. Men zou de
sopranen, die niet geven wat men hier 'n 'beschaafd geluid' noemt, kunnen critiseeren.
Zij [geven] dikwijls schelle hobo-timbre's. Doch duizend-maal liever dan 'beschaafde'
stemmen (beschaafd is hier de officieele dood-doener tegen al wat natuur en echt is)
hoor ik deze scherpe, onbevangen, ongecultiveerde, maar door-en-door muzikale
ras-zangeressen.
Even buitengewoon als het koor is de dirigent A. Koschitz. De generaal en de
president Simon Pethura, die dit koor op tournee zond over de wereld, moet naar
mijn meening bij zijn thuiskomst de hoogste onderscheiding der Oekrajiensche
Republiek verleenen aan den dirigent Koschitz. Hij is het geïncarneerde rythme.
Rythme, zooals men dat in Slavische landen opvat. Rythme, dat het bloed in beweging
zet; energiek, veerkrachtig, voortvarend, tintelend, popelend, meesleepend, levend
rythme. En hij vertolkt het met handgebaren die even expressief en doeltreffend als
verfijnd zijn.
Men begon met eene Oekrajiensche versie van 't ‘Wien-Neerlands bloed’ waaruit
niemand (wegens een paar versieringen) ons volkslied scheen te herkennen.
Toen kwam het volkslied van Oekraine. Daarop volgden folkloristische cantieken.
In het heel oude en aangrijpende ‘Notre Dame de Potschaiv’ hoorde men een
prachtigen bariton-solo. Van de kerstliederen was ‘Achter de Bergen’ zeer
indrukwekkend; ‘Chtchédrik’, een werkelijk meesterstukje van compositie, werd
zoo ongeëvenaard gezongen, dat het gebisseerd moest worden. Uit de volksliederen,
welke na de pauze zijn uitgevoerd, zou ik geen keus kunnen doen. Zij waren alle
schitterend.
Het ‘Nationale Oekrajiensche Koor’ gaf in Parijs veertien concerten. Laat het er
ten minste twee geven. De Hollandsche Schouwburg, die klonk alsof hij er voor
koren gebouwd werd, is nog beschikbaar. En dat dan geen enkel Amsterdamsch
Koor-dirigent ontbreke. Nu was er alleen Sem Dresden.

Koninklijke Oratorium-Vereeniging: La Damnation de Faust
‘La Damnation de Faust’ is nog even nieuw en levenskrachtig als toen Berlioz, jong,
onbekend componist, de eerste lezing van zijn werk, dat uit 8 fragmenten bestond,
naar den bijna tachtigjarigen Goethe stuurde en met zijne gewone onstuimigheid
hoopte het hart van den vereerden dichter te winnen. Doch Goethe zond het manuscript
naar zijn raadgever in alle muzikale zaken, den stokouden Zelter, die Beethoven al
eens bij hem beklad had, en Zelter schreef, dat de solfer-reuk, welke rondom Mefisto
kwalmde, den musicus zoo aan 't niezen en proesten had gebracht, dat de
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orchest-instrumenten er van raasden en tierden. En Berlioz kreeg nooit antwoord van
Goethe.
Nog even nieuw en vulkanisch en brandend is ‘La Damnation de Faust’ als toen
Berlioz tusschen 1843 en 1846 Duitschland en Oostenrijk bereisde met zijne acht
fragmenten, welke hij onderweg uitwerkte tot de groote ‘dramatische legende’, gelijk
wij ze kennen. Toen hij in Praag, dat nu pas hoofdstad is, en waar destijds reeds de
opstand gistte, de zaal in revolutionnaire opschudding bracht met zijn Hongaarschen
Marsch, waaruit Tsjechen en Magyaren het kanon hoorden donderen der bevrijding.
Nieuw, jong, onverwelkt en onverwelkbaar klinkt het werk nog nu, na alle
klassieke, neo-klassieke, moderne, hyper-moderne en pseudo-moderne scholen.
Berlioz had eigenschappen, waarin hij niet overtroffen kon worden: zijn overvloed
aan melodieën, zijn orchestrale vindingsrijkdom en de onuitputtelijke warmte van
zijn hart. Zijn melodieën, welke de eerste luwten, den eersten bloei bezingen der
komende lente; de uitgelaten melodieën der rei-dansende landlieden; de peinzende
melodieën van Faust's gekwelde en verstorven ziel; van de eenvoudige geloovigen,
die Paschen vieren met hunne wijd ontboezemende hymnen; van de dolle drinkebroers
in Auerbach's Keller; van Mefisto's en Brander's sarcastische en vermakelijke liederen
op de rat en de vloo; van de aetherische, ongrijpbare, betooverend lokkende
lucht-geesten; van het vlot marcheerende en populaire soldaten-koor; van de
antiquiseerende, rumoerige en vroolijke studenten; van Faust's schuchtere, bijna
religieuse liefdesverwachting in Margaretha's avond-schemerende kamer; van
Margaretha's droomerijen over den Koning van Thule, haar verlatenheid, haar
jagenden angst, haar roepend verlangen; van Mefisto's diabolieke en hypnotiseerende
serenaden; van Faust's grootsche natuur-bezwering; van den rit naar den afgrond met
die verlaten klagende hobo-stem boven het infernale paarden-getrappel; van het
triomfeerende en verbeten daverende hellekoor; van de engelen-zangen, die stralen
in hemelsch licht en bovenaardsche mildheid.
Dat alles is ongeëvenaard wegens de verscheidenheid der stemmingen en der
fantasie, wegens de onfeilbaarheid waarmee elk gegeven werd uitgedrukt, wegens
de diepe waarheid (en Waarheid is eigenlijk het eenige betrouwbare criterium in
muziek), welke spreekt uit elke noot, elk rythme, elke kleur.
Een werk als Berlioz' ‘Damnation de Faust’ heeft recht op méér waardeering dan
de hulde eener periodieke uitvoering. Het heeft recht op bewondering, op vurige
toegenegenheid, op liefde met al haar mogelijkheden. Recht op de nauwgezetste
piëteit, op de zorgvuldigste vertolking, op een heiligen eerbied.
Vergeleken bij de uitvoering in het voorjaar van 1919 (6 April) getuigde deze
laatste reproductie der Koninklijke Oratorium-Vereeniging half van stilstand, half
van achteruitgang. De ‘K.O.V.’ studeert niet of studeert niet practisch. Zij weet
evenmin als het ‘Toonkunst-koor’, wat werken is, intensief, onzelfzuchtig werken.
‘Toonkunst’ stelt zich tevreden met een minimum programma, de ‘K.O.V.’ vergenoegt
zich met een minimum van artistiek resultaat. De K.O.V. streeft zelden verder dan
de zekerheid van niet te zullen derailleeren. Op haar best geeft zij een ten-naaste-bij
van globale deugdelijkheid. Op haar slechtst, ik schreef het reeds tien malen, is zij
slordig en ongedisciplineerd. Nergens wordt getracht naar de definitieve karakteristiek,
naar de verlangde nuance. Of de K.O.V. het Paasch-koor zingt, het koor der Drinkers,
het koor der Sylphen, het koor der Hellegeesten, – het verschilt alleen in noten, in
tempo, in rythme, in geweld, maar geen enkel accent wordt doordacht tot in zijn
laatste consequentie, geen enkele stemming wordt uitgesponnen tot haar laatste
volmaaktheid. Na de fenomenale praestaties der Oekraniërs (een volkskoor) viel het

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

laisser-aller, het laisser-faire nog sterker op dan vroeger. Wie verantwoordelijk is bij
de K.O.V. voor deze noodelooze en nuttelooze geestesgesteldheid moet uitgemaakt
worden door de K.O.V. onderling, maar niemand en allerminst de critiek mag haar
bestendigen. Wij hadden langen tijd de reputatie van het land te zijn der beste koren,
wij mogen dien roem niet door onze lakschheid verliezen.
Mej. Mia Peltenburg zong de Marguérite en het is uitstekend, dat men haar deze
kans gaf, al voldeed zij niet geheel in de uitbeelding der tragische minnares en al is
hare stem in het lage register nog te klein of te weinig geroutineerd om de geheele
zaal te bestrijken en zich tegenover het instrumentale gedeelte steeds te handhaven.
Louis Paulet, tenor uit Parijs, had schrale en onbekoorlijke falsetten bij de
hoogtepunten van vervoering, zong een beetje kortademig, maar kan geleden hebben
van het klimaat en den plotseling opgestegen mist. Carl Butter typeerde den Mefisto
op dezelfde onderhoudende wijze als in 't voorjaar, doch beheerschte de hooge tonen
met minder virtuositeit. Caro zong den Brander muzikaal en mooi, maar te
ongearticuleerd en te weinig realistisch.
Tierie dirigeerde gelijk hij dit gewoon is; tè welwillend, tè zalvend, tè zachtaardig,
tè losjes voor muziek als Berlioz' Damnation de Faust. Het ‘Utrechtsch Stedelijk
Orchest’ begeleidde en wanneer men niet een tekort in getal en gehalte bij de violen
bemerkt had, zou de verwisseling met het Concertgebouw-Orkest niet behoeven te
spijten. Het U.S.O. is een ensemble, waarmee een goed dirigent in korten tijd
wonderen zou doen.
De zaal was uitverkocht en er hing reeds bij het begin der uitvoering een
verstikkende stoflucht. Na de pauze leek 't bijna ondoenlijk in die atmosfeer te zingen.
Dit is even onnoodig als onhygiënisch en de Concertgebouw-bestuurders worden
uitgenoodigd hunne aandacht te wijden aan dit ongemak, dat dikwijls reeds de
Zondagmiddag-concerten hindert.
Wat ik aan Tierie vroeg bij de vertolking der ‘Damnation’ van 6 April, een
vernieuwing van répertoire, een uitbreiding met Berlioz' ‘Te Deum’, ‘Symphonie
funèbre et triomphale’, ‘Les Troyens à Carthage’, ‘Béatrice et Bénédict’, ‘Benvenuto
Cellini’ (allemaal onbekend hier), schijnt nog onbereikbaar geacht te worden.
De herleving in de muziek laat lang op zich wachten.

Historische Cyclus XV
Wij hadden Donderdag de eerste (Tschaikowsky), gisteren de tweede, wij krijgen 5
Februari de derde serie van Russische muziek. Er zal dan geschreven worden over
de Russische school en hoe verkeerd zij door Mengelberg is opgevat.

Nationale Opera: De Doode Oogen (Stadsschouwburg)
De tekst overtroeft het onsterfelijke geval uit Meyerbeer's ‘Africaine’, waar een
inboorling van nog niet ontdekte Afrikaansche landouwen, aan Vasco da Gama, die
daar schipbreuk leed, in netjes berijmd Fransch op de kaart aanwijst en vertelt, waar
hij zich bevindt...
De blinde Myrtocle van ‘De Doode Oogen’, eene Corintische, en dus schoon, weet
niet, dat haar echtgenoot Arcesius, buitengewoon Romeinsch gezant aan het hof van
Pontius Pilatus te Jeruzalem, mismaakt is, hinkt, een te krommen rug, een te korten
hals en een monsterachtig afgeplat hoofd heeft. Wij worden stilzwijgend verzocht
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den zeer fijn ontwikkelden tastzin, de uiterst toegespitste gehoorzintuigen van Blinden,
uit te schakelen en te ignoreeren. Myrtocle hóórt Arcesius niet trekbeenen en bij de
liefelijke omhelzingen, waarvan verschillende in deze opera, voelt zij den bochel
niet. Werkelijk - de inboorling van Meyerbeer wist te veel, de Schoone Corintische
van d'Albert weet te weinig.
De handeling speelt op Palm-Zondag in het jaar 33 onzer telling en als Christus
onzichtbaar achter den muur van Arcesius' woning, omwuifd door handen, die palmen
zwaaien, Jeruzalem zal binnen-trekken, voert Maria Magdalena de blinde Myrtocle
op den weg des Meesters, die haar het gezicht terugschenkt. Haar echtgenoot is op
dit moment toevallig bij Pontius Pilatus geroepen. Als Myrtocle genezen wederkeert
vindt zij op het tooneel niemand dan hare slavin Arsinoë. Zij zingt geene hymne op
het herkregen Licht, geen dankzegging op haar Genezer, zij informeert niet, zij roept
niet om haar man, dien zij nooit zag en beweert te aanbidden. Zij vraagt een spiegel!
De auteurs Hanns Heinz Ewers en Marc Henry hielden deze kleinigheid waarschijnlijk
voor een formidabel scherpzinnig staaltje van vrouwen-psychologie, doch ik belief
niet te gelooven aan zulke vrouwen en zulke psyches.
Na een dialoog met de Echo in den put (op elk Jeruzalemsch terras is een put) gaat
zij het huis in, om haar echtgenoot Arcesius veilig op te laten komen, vergezeld van
zijn vriend Galba, Romeinsch Centurio, pracht van 'n man onder een gevederbosten
helm. De echtgenoot verbergt zich en de eerste, dien Myrtocle ziet, is Galba. Myrtocle
vliegt op hem af en houdt hem voor Arcesius. De arme, onschuldige Galba, die een
stille passie voor haar voelt, zegt geen woord, de echte Arcesius kijkt toe van over
de schutting als een verrader en Myrtocle beproeft hare verleidingskunsten tot hij
bezwijkt met een kus. Dan springt de ware Arcesius op hem aan en worgt hem. Galba
ligt voor dood. Arcesius wordt door de auteurs van het tooneel geloodst. Myrtocle
peinst. Er is voor haar slechts één middel om het oude geluk te heroveren. Doen alsof
zij niets zag. Doen weer alsof zij geen tastzin en geen ooren heeft. Opnieuw blind
worden. De zon gaat onder. Zij zal met de oogen in de zon gaan staan. En wat nooit
eene romantische juffrouw noch een dichterling, zelfs geen dichterling van de jongste
generatie, gebeurde, wanneer zij naar de ondergaande zon keken, dat overkomt binnen
een paar minuten de Corinthische, en dus hemelsch schoone Myrtocle: zij wordt
weer blind. Als Arcesius door de auteurs opnieuw binnengeloodst is en voorzichtig
hare opinie vraagt over Galba en over zich zelf, dan liegt ze, dat ze Galba's
moordenaar niet zag en wordt lyrisch. Zij kiest de duisternis, de leugen, het
zelf-bedrog, boven de waarheid en boven de werkelijkheid.
Zag men het ooit erger en drakeriger in den bioscoop? Las men het ooit onnoozeler
in de vijf-cents colportage-romans? Heeft zelfs de auteur van ‘Sylvia Silombra’, ‘De
Sfinx’ en ‘Pro Domo’ zulke vooze en slecht gefabriceerde dramatiek aangedurfd?
Neen. 't Is een ‘vooruitgang’.
***
Op dit libretto, ingeleid door een voorspel, dat de geschiedenis van den Goeden
Herder behandelt, componeerde Eugène d'Albert muziek voor bijna twee uren. Het
is niet prettig twee uren muziek, waaraan minstens een jaar gewerkt werd, in een
hand-omdraaien te vermoorden, doch ik kan en ik mag niet anders. Een libretto,
gebaseerd op dat aantal leugens of onwaarschijnlijkheden, kan slechts leugenachtige,
onaanneemlijke muziek te voorschijn roepen, en er is geen maat in de heele partituur,
die niet leeg, hol, onoprecht klinkt. Men hoort herinneringen van Puccini, van Richard
Strauss, van Mahler, van Wagner, van Debussy, van alle actueele componisten, men

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Telegraaf (september 1915-juli 1920)

hoort geen noot van Eugène d'Albert. Er zijn geen goede, er zijn geen slechte scènes,
er zijn slechts handige scènes. Het is geen onaangename, geen onwelwillende muziek,
het is slechts overbodige muziek. Het is knap, het is virtuoos, maar het zegt niets.
Zij heeft geen fouten, zij heeft echter ook geen eigenschappen. Het eenige, wat men
haar zou kunnen verwijten, zijn de voortdurende gapingen tusschen de verschillende
tooneelen. Zonder overgang valt D'Albert van de eene muzikale situatie in de andere;
hij neemt niet eens den schijn aan de lacunes te overbruggen, den hoorder te
moduleeren naar eene nieuwe stemming. Alles staat vierkant naast en tegenover
elkaar, gelijk in de meest ouderwetsche opera. En alles is schablone: de pastorale,
de religieuse, de verliefde, de zoogenaamd Grieksche, de jaloersche, de jubileerende
(Hosannah), de kijvende, de verhalende motieven en intonaties, alles is cliché en
copie. Op z'n best copieert D'Albert zich zelf: in het sprookje van Amor en Psyche.
Maar het is ook iedereen bekend en niemand verheelt het, dat de ‘Nationale Opera’
de ‘Doode Oogen’ koos, omdat ‘Laagland’ eenmaal de redding was der voormalige
‘Nederlandsche’. Zou het juist gezien zijn? Ik geloof 't niet. Het libretto van
‘Laagland’ is beter, gedrongener, actiever, inhoudrijker. En Laagland heeft een pauze,
wat ‘De Doode Oogen’ zonder oponthoud doorgespeeld, niet heeft.
***
‘Laagland’ klinkt ook beter en verstaanbaarder. Want niet zoo maar bij tijd en wijle,
doch haast voortdurend, ontketent D'Albert orchestrale orkanen over het libretto van
zijn ‘Doode Oogen’. Wat baat het, dat deze tekst zorgvuldig en over het algemeen
met gelukkige woorden-keuze door Herman Rutters vertaald werd? Men verstond
er geen syllabe van. Het orchest overschreeuwt of overdekt den tekst; 't is steeds een
van beide. Om op te tornen tegen de lawinen van geluid, zou mevr. Van
Raalte-Horneman een driemaal sterkere stem moeten bezitten en alle overigen dito.
Niet de helft kwam over 't voetlicht. Alles stiet af op het ondoordringbare gordijn
van orchest-klank.
Men deed overigens wonderbaarlijk zijn best. Jan Blok als Arcesius, onderstreepte
dubbel, dat hij zeer veel belooft voor de toekomst. De Arsinoë van mevr.
Santhagens-Manders was beter dan hare Venus van onlangs. De Maria Magdalena
van Greta de Hartogh, nam 'n overdreven weelderige Rubensiaansche plaats in, doch
klonk uitstekend. De Ktesiphar, Egyptische wonderdokter en kwakzalver, is door
Schulze goed getypeerd. Van Schaik, als Centurio Galba, reikte boven zijn
middelmaat. De Jodinnen en Joden van Fritzy Pollak, Annie Hofman, Elize de Haas,
Trine Stibbe, Vosman-Cup, Cornelis Eman, Josef Franzen, Jac. Bijlevelt hadden
decoratiever geregisseerd kunnen worden, maar vormden ordelijke en levendig
klinkende ensemble's. De maaier van Jan Lubbers stak mooi van wal doch zakte te
spoedig. De herdersknaap van Lea Fuldauer bleek te gevarieerd op vorige creaties.
Van Tulder als Goede Herder was incognito, zoo sprekend leek hij op de overal
voorradige gekleurde afbeeldingen, en zingt hoe langer hoe houteriger. Dat mevr.
Van Raalte-Horneman allen overtrof spreekt vanzelf. Ik zou in haar spel, vooral in
haar stil spel, echter meer aesthetisch overleg, meer soberte, meer verfijning willen
aanraden.
Naar meer gematigdheid, meer raffinement, meer beheersching kan trouwens door
het geheele ensemble gestreefd worden. Van Raalte moet zijn orchest remmen tot
halve kracht. Hij dirigeerde met inzicht en met zijn waarlijk overbluffende
vaardigheid, doch het gebrek aan evenredigheid tusschen het vocale en het
instrumentale gedeelte is onmogelijk te verdedigen. Henry Engelen, die de
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tooneelleiding voerde, schijnt gaarne aan Alma Tadema's e.d. gedacht te hebben.
Met de costumes is meer effect te behalen en Arcesius behoeft niet zoo opzienbarend
mank te gaan, maar voor de rest repareerde Engelen veel vroegere tekortkomingen.
Zonder parodistische afdwalingen kan hij eene regie echter niet afwerken. In 't
voorspel schaduwde de herdersstaf over een heelen boom en over de totale diepte
van het landschap. In de groep der Joden wandelde burlesk de witgebaarde gevangene
rond uit Fidelio. Er kwamen meer van die details. Of het Goede-Herder-decor op de
indrukwekkendste en meest juiste wijze werd gevat in die nauwe grot, met een
perspectief, dat voor 't ruimste deel der zaal onzichtbaar bleef, betwijfel ik. Het halve
deel van den schouwburg zal 't trouwens ook wel een bezwaar vinden, dat alles rechts
speelt.
De zaal was uitverkocht, aandachtig en feestelijk. Bij 't slot bracht men bloemen,
kransen en ovaties. Niet duidelijk genoeg om een succes aan te kondigen. Ik vermoed,
dat de ‘Doode Oogen’ minder voorstellingen zullen halen dan men bereikt zou hebben
met een erkend meesterwerk, waarvoor men terugschrikt omdat erkende
meesterwerken tot de ‘Kunst’ behooren. Misschien heeft men er later spijt van. Want
een onaantastbaar meesterwerk als noviteit opvoeren beduidt in ieder geval, ook
wanneer het succes uitblijft, een Daad. De eigenlijke artistieke Daad, waarop men
nog altijd wacht.

Schmuller - Kreutzer
Zonder een vleugel met minstens twee meter staart-lengte schijnt Leonid Kreutzer
zich geene piano-muziek te kunnen denken. De ruimte doet er niet toe. Hij neemt
minstens 2 meter staart voor de groote en twee meter staart voor de kleine zaal. Ik
zou willen weten, of zijn vriend dr. C. Rudolf Mengelberg, die onlangs een zeer
aanvechtbare verhandeling schreef over de noodzakelijkheid van een juiste harmonie
tusschen het musiceerend ensemble en de ruimte, waarin gemusiceerd wordt, dat
goed praat. Volgens die verhandeling zijn niet enkel alle uitvoeringen, welke Willem
Mengelberg met volle bezetting dirigeert in de zalen der provincie (welke zooveel
kleiner zijn dan het Concertgebouw) onaesthetisch, want ongeëvenredigd, maar
volgens de stelling van dr. C. Rudolf Mengelberg, zou een violist in groote zalen
zijn instrument moeten voorzien van een soort resonans-apparaat, zangers en
zangeressen zouden mond-stukken moeten opzetten, pianisten zouden nog een meter
staart er bij moeten nemen. Dit is natuurlijk nonsens. De heele premisse is verkeerd
en vloeit voort uit een volslagen onbekendheid met de wetten en de mogelijkheden
der acoustiek. Denk slechts aan het ééne-snaar-instrument in den Griekschen
schouwburg der 20.000. En ga het desnoods probeeren. De Atheensche ruïnes hebben
de reputatie van nog steeds wonderdadig welluidend te zijn.
Ook kan Leonid Kreutzer zich de muziek niet denken zonder fortissimo's. Er waren
in de XVIII eeuw tyrannieke en machtige stem-virtuozen, die weigerden op te treden
in eene opera, wanneer zij niet konden opkomen, voorafgegaan door eene gestoken
trompet. Zij stelden componisten dien eisch als conditio sine qua non. Wanneer
Kreutzer consequent was speelde hij slechts composities van forte's en fortissimo's.
Want hij bezit geen mezzo-forte, geen piano en geen pianissimo. En wat erger is:
gedurende een mezzo-forte, een piano en pianissimo bezit hij geen rythme, geen
[nuanc]eering, geen sensibiliteit, geen muziek – niets. Hetgeen men in die bedoelde
en mislukte zachte half-tinten hoort zijn doffe, kleurloos [aan]gekwakte bassen in
de linker, bleeke, ont[?]de verwrongen passages in de rechterhand.
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Het is ook gewenschter om Alexander Schmuller niet van dichtbij te hooren. Zijne
intonaties kunnen den microfoon zeer dikwijls niet verdragen. Bij de eerste b, en nog
sterker bij de tweede b, welke de violist te spelen krijgt in de sonate van César Franck,
weerstreeft het oor de vingerzetting van Schmuller, die meer c dan b geeft. Wat rest
er zonder deze zeer gevoelig aangezette b van de verzadigdheid in Franck's wijd
uit-ruischend noon-accoord? Maar ook Schmuller's zwakste zijde is het pianissimo.
Herinnert iemand zich rust, sereniteit, verinniging of beschouwelijkheid van den
violist Schmuller?
Het is gelukkig voor Kreutzer, dat Tschaikowsky en Rachmaninoff een effectief
piano-concert schreven, voor SchmuIler is het gelukkig dat Tschaikowsky een effectief
viool-concert maakte. Over de Mengelberg-uitvoering van Zondagmiddag vermeldde
de ‘N.R.Ct.’ in het avondblad B van 26 Jan. een beetje Amerikaansch ‘een reeks van
Russische componisten die niet minder tot de vermaardheid van den dirigent hebben
bijgedragen’ (dan Tschaikowsky). Men kan de rollen op gelijke wijze omdraaien
voor Kreutzer en Schmuller, die haar danken aan Rachmaninoff en Tschaikowsky.
Maar viool-sonaten van Bach, Mozart, Brahms en Franck plooien zich moeilijker
tot zulke bijdragen. Ik geloof zelfs, dat de heele kamermuziek hun terrein niet is.
Buiten het [?], buiten de suggestie, buiten de aanvuringsmacht van Mengelberg, die
wel zeer zeker de 'professeur d'énergie' is, zij 't niet volmaakt in de beteekenis, welke
Maurice Barrès geeft aan den term, buiten Mengelberg's emanaties van enthousiasme
en vitaliteit, blijken zoowel Schmuller als Kreutzer, vrij schrale, vrij steriele en vrij
machtelooze naturen.
Het publiek speurt dit bij intuïtie en komt niet, uitgezonderd een gereduceerde
schare volgelingen, die met moeite ontbloeiden tot een beetje voorbijgaande geestdrift.

Wendling-Quartett [Brahms, Mozart en Beethoven]
‘U heeft tijdens den oorlog alleen maar Frankfort kunnen bedienen?’ vraagt aan
Mengelberg een interviewer der ‘Wereldkroniek’ van 31 Jan., met den weergaloos
slechten smaak, waarin de bewonderaars van den dirigent hun adoratie steeds weten
te disqualificeeren, het woord ‘bedienen’ kiezend, - alsof Mengelberg een reiziger
in muziek was.*)
‘Ja’, antwoordt Mengelberg. ‘En dat ging nog met veel bezwaren. Eén keer heb
ik ongeveer elf uur lang moeten staan, gewrongen tusschen tien menschen op de
tusschenplaat van twee D-wagens.’
Van den Eeckhoudt vertelde de vorige week in de ‘Nieuwe Amsterdammer’
eenzelfde soort van avontuur: een compartiment door de ramen volgegooid met
koffers en manden boven op de reizigers; toen, nieuwe passagiers binnenklimmend
door de bedreigde ruiten, zich samenpakkend in de opgepropte en versperde corridors.
Het Wendling-quartett trof 't niet voordeeliger. Zij kwamen van Stuttgart en
moesten den tocht staande maken. Zoodra zij Zaterdag te Rotterdam uitstapten,
wachtte hun een repetitie voor een kwintet met piano. Na de repetitie wachtte het
*) Mengelberg scheen een vervaarlijke dikhuid op bezoek te hebben, wat blijkt uit het volgende:
‘En zijn (Mahler's) laatste Symphonie, de 9e, zal juist op zijn sterfdag, 18 Mei, worden
uitgevoerd, sterker nog, ook op het sterfuur; ongeveer tien uur zal het adagio gespeeld
worden... 'k vind het wel een beetje griezelig’, voegde Mengelberg er met onbetaalbaren
ernst aan toe. Ik onderstreep het treurige misverstand van dezen snaak, die werkelijk iets
lugubers heeft.
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concert. Na een korte rust de trein naar Amsterdam. Toen het Zondagmiddag halfdrie
sloeg zaten zij tegenover de lessenaars voor hun tweede uitvoering.
Alles weten van de onvrijwillige, moordende vier-en-twintig- of
zes-en-twintig-uursche toeren, is veel vergeven. Van den Eeckhoudt behoefde niet
te dirigeeren en kon philosophisch toekijken. En het afgevaste Wendling-quartett is
niet de getrainde, robuste, energieke, wilsdriftige Mengelberg.
Ik las in de ‘N.R.Ct.’, dat de Stuttgarters Zaterdag-avond dood-op, uitgeput waren.
Zondagmiddag leken zij het nòg. Zij speelden mat, mak, grijs, grauw, slaperig in alle
verbindingen. Als zij een oogenblik trachtten op te veeren forceerden zij toon, rythme,
klank en expressie. Zij vielen steeds terug in eene egale, machtelooze apathie. De
chronische lusteloosheid van een Zondagmiddag met motregen, verergerd door de
valsche weerschijnen van gehalveerde electrische lichten en den dag, die langs roode
gordijnen binnendroop, klassieke muziek, afgetobde violisten, dat gaf een saldo van
verdeling en zielige dorheid, gelijk ik in deze kleine kronieken nog niet behoefde
aan te teekenen.
Doch welk redelijk mensch komt in deze tijden van Stuttgart naar Amsterdam om
ons kwartetten te laten hooren van Brahms, Mozart en Beethoven? Het is belachelijk.
Zelfs bij een ensemble, waarvan de volmaaktheid apostolisch en openbarend ware,
zou het belachelijk zijn.

Historische Cyclus XVI [Shéhérazade van Rimki-Korsakov, Le
poème de l'extase van Scriabine en het Tweede pianoconcert van
Rachmaninov]
Het hadden Oriëntaalsche wonder-verhalen moeten worden, maar de betrokken
Geesten wilden niet. Gij kent de streken van Fee Mab uit Shakespeare's of Berlioz'
Romeo, en gij gelooft er misschien niet aan? Ik verzeker, dat Mab, of Puck, of andere
gezellen van Oberon en Titania, dikwijls in de concertzaal zijn en ons parten spelen.
Dan blijft er te midden der stilte van een weg-suizelend violengezang één haar van
den strijkstok haken aan de snaar. Dan verongelukken er flageoletten van den
solo-violist, die ons in de hemelsche verten van het sprookje of van den droom
meende te voeren. Dan springt er vlak na een helsch tutti, bij de eerste noten der
teruggekeerde verinniging, eene violoncel-snaar, wat misschien éénmaal per seizoen
voorvalt. Dan zwerft er een te koude of een te warme luchtstroom langs de houtblazers
of over 't klankbord van den vleugel, en ontstemt ze. Dan sluit een vulcanische
fermate, welke apoplectisch moet afbreken, slechts op een tiende seconde en galmt
er een anderhalf-duimsch pijpje na van het orgel. Dan kunnen wij geen contact krijgen
met de muziek. Dan hebben de onzichtbare, speelsche gnomen aan onze Ooren
geknoeid, aan de microscopische, microcosmische Harpjes onzer Ooren, waar meer
dan drie duizend snaren de geluiden opwachten. Dan stellen zij onze diapasons
averechts in, anders dan den diapason van orchest en dirigent. Dan verkillen zij de
atmosfeer, dan hangen zij, de kwelduiveltjes, een mysterieus scherm tusschen het
podium en de zaal, of zij sluiten het orchest op in een toovercirkel. Dan doen wij van
beide kanten ons uiterste best om elkander te naderen, te bereiken. Maar het lukt
niet. Het lukt den heelen langen avond niet. Wij luisteren, wij willen waardeeren,
wij zoeken warmte, wij schroeven ons wat op. Doch in elk hoekje onzer ziel blijven
wij dor en onbevredigd.
Zoo gaat het soms; zoo ging het gisteravond.
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***
Het was 't laatste concert der Russen, die drie beurten kregen van Mengelberg. Eerst
Tschaikowsky, de virtuoos der sonore gemeenplaatsen, welke een delireerend
enthousiasme opriepen - alsof hij Mahler was. Toen Glinka, half Italiaan, één kwart
klassicus, één kwart Rus; Borodine, wiens ‘Steppen-schets uit Midden-Azië’
verbleekte door den tijd en door de nieuwe Fransche partituren; Cui, met zijne
onpersoonlijke, ouderwetsche Suite miniature; Glazounoff, die in zijn jeugd Russisch
gecomponeerd schijnt te hebben, zich meer en meer verïnternationaliseerde,
verwaterde en van wiens acht symphonieën wij ons altijd hielden, waarom weet
niemand, aan de obstinate Vierde. Gisteren de Shéhérazade van Rimsky-Korsakoff,
van wien we zóó weinig kennen, dat we eigenlijk niet over hem mogen praten, ‘Le
Poème de l'Extase’ van den altijd machteloozen, fragmentarischen Skriabine en het
tweede piano-concert van Rachmaninoff, dat één goed, sterk thema heeft, voortdurend
inzakt en niets dan leegten nalaat.
Wij deelen de onsterfelijkheid niet uit. Toen het Concertgebouw werd opgericht
stucadoorde men Rubinstein in de namen-galerij en niettegenstaande dat is Rubinstein
vergeten, niet enkel hier, maar overal, en zelfs ontoonbaar geworden voor een
historischen cyclus.
Het zal ook Moussorgsky niet deeren, dat wij geen nota van hem namen op deze
concerten, dat hij in het overzicht der programma's slechts éénmaal spottenderwijs
vernoemd wordt als iemand, die den Boris Godoenoff niet afwerkte (nota bene!!) en
te veel cognac gebruikte. Moussorgsky zal, ondanks ons, den halo der onsterfelijkheid
nog wel honderd jaren om zijn rampzalig dronkemanshoofd dragen. En honderd jaar
is veel in de muziekgeschiedenis.
Maar wat is een Russische serie zonder Moussorgsky? Wie kan zich eene genesis
der moderne Fransche muziek opbouwen zonder Moussorgsky?
En wat kan eene Russische serie voor artistieke en documenteele waarde hebben
zonder het werk van Igor Strawinsky, Moussorgsky's opvolger in de rechtste lijn, en
nà Debussy's dood de eerste meester, van wien men toekomst kan hopen?
Het is werkelijk goed dat wij de onsterfelijkheid niet uitdeelen. Wij zouden het
systematisch fout doen.

Historische Cyclus XVII [Nachklänge aus Ossian van Niels Gade,
Griegs Pianoconcert en de Symphonie van Christian Sinding]
Het was de schuld van een paar musschen, dat het Zondagmiddag-concert verliep in
een algemeene verstrooidheid. Een paar musschen in de dakgoot hieven hunne
avond-hymne aan, nadat de zon den ganschen middag geometrische figuren geteekend
had op het melancholieke matglas. De musschen hadden natuurlijk gewacht tot eene
weeke en langzame muziek overmatig sleepte. Toen wierpen zij The Call of the Wild
in de zaal. En muziek moet vrij sterk zijn, wil ze bestaan tegenover een musschenkreet,
waarin de eerste vleug voorjaar, het eerste lentevermoeden en de gouden weerschijn
van een dalende zon vertolkt werd.
Nietzsche zei: ‘Il faut méditerraniser la musique.’ Zij moest supra-duitsch,
supra-europeesch worden. Zij zou naast de blauwheid en de verlokkingen der
Middellandsche Zee, naast de stalende klaarte van den middellandschen hemel niet
bezwijmen, niet verbleeken, niet verdooven. Zij zou zich handhaven naast de rosse
zonsondergangen der woestijn; hare ziel zou verwant zijn met de palmen; zij moest
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kunnen wonen tusschen de groote, eenzame en schoone roofdieren. Zij zou niet weten
van goed noch van kwaad.
Over de musschen spreekt Nietzsche niet, want dan zou men hem nog minder
geloofd hebben. Hij vond de musschen waarschijnlijk ook niet litterair en dichterlijk
genoeg. Maar als de dieren des velds en der wouden ooit een officieel criterium
worden voor de waarde, de betooveringsmacht eener muzikale compositie (en dit
zal een reusachtige schrede voorwaarts beteekenen in de ontwikkeling der
muziek-critiek), laat men dan de musschen niet overslaan of uitsluiten. Een
ongelooflijk aantal composities kunnen niet tegen hen op.
Wat is de ‘Noorsche toon’ in de muziek? Ik weet het niet. Vorige generaties wisten
het en waren er verzot op, wij onderscheiden hem niet meer van een Deenschen, een
Zweedschen, een Finschen ‘toon’. Wij hooren een versuikerd mineur, een verschoten
majeur. Voor twintigste eeuwsche ooren is de Schotsche Symphonie van Mendelssohn,
die of die Iersche Rhapsodie van Villiers Stanford, dat of dat Tsjechische stuk van
Dvorak, deze of gene Spaansche fantasie van een Spanjaard uit omstreeks 1850, een
locaal gekleurd fragment van eene Meyerbeersche Opera, even ‘Noorsch’, dikwijls
zelfs ‘Noorscher’ dan de muziek van Gade, Grieg en Sindting. Hoe meer folklore
der wereld verzameld en gecatalogiseerd wordt, des te meer blijkt, dat alle ‘tonen’
vervloeien in de groote en universeele eenheid der natuur, dat Kaffers, Indianen,
Laplanders, Provençalen, Schotten, Eskimo's, Arabieren en Aziaten, Normandiërs
en Basken, samen niet veel meer dan één ‘toon’ bezitten, die hoogstens
gedifferentieerd is door kleine schommelingen in de schakeering. Nog tien jaren
nadenken met vergelijking en men zal spreken over het bankroet van 't nationalisme
in de muziek. Nog twintig jaren vrije gedachte met een beetje ontwikkeling en men
zal lachen over de propagandisten van nationale en particularistische stijlen.
Het is werkelijk niet alleen de toon, die de muziek maakt, doch ook het interieure
rythme, ook de kleur, ook de vorm, en de nationalisten der diverse volken hebben
bij deze motorische organen eener compositie geen enkele zelfstandigheid veroverd.
Gelijk de antieke Apollo, reivoerder der Muzen, orakelde te Delphi, zoo orakelt de
moderne Apollo te Leipzig. Waarom te Leipizg, in het hartje van Saksen? Niemand
onderzocht, niemand weet dit, maar hij orakelde er reeds ten tijde van Bach en orakelt
er nòg. De Apollo te Leipzig is het spook, de nachtmerrie geweest der geheele
negentiende eeuwsche muziek en er zijn zeer weinig componisten, wier brein niet
min of meer onder zijn dwang, zijn ban verziekte. Hij verzette zich reeds tegen den
folkloristischen ‘toon’ en verder dan dien ‘toon’ durfde géén auteur zich wagen op
nieuwe stranden der ontdekte wereld. Want de druk van den Leipzigschen Apollo
was algemeen, was goed georganiseerd, was constant. Wie hervormde kreeg een
anathema toegeslingerd met het etiquet ‘dilettant’.
Wat bleef er nu over van de waarde der auteurs Gade, Grieg en Sinding, toen hun
‘toon’ langzamerhand overal toepasselijk bleek? Hunne factuur is aangenomen werk.
Hunne orchestrale kleur is het reglementaire coloriet, de voorgeschreven groepeering
der myriaden Europeesche partituren. Hun vorm, hun denkwijze is aangeleerd volgens
voorbeelden van meesters, die nooit aan locale muzieken gedacht hebben. Hun rythme
is recept. Nergens vindt men de infantiele wetten, dat een geoorloofde melodie moet
geordend zijn uit 2 maal 4 maten, en deze periode weer onderverbrokkeld in 2 maal
2 maten, infantieler en slaafscher opgevolgd, dan door de vrijheidslievende
nationalisten Gade, Grieg en Sinding. Zij scheppen er een uitermate vervelend behagen
in om de muziek toe te dienen bij mootjes van twee.
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De musschen hadden gemakkelijk spel met hen.
Vier Ossiaansche harpen ter eere der barden en ter glorificatie van Gade's ‘Nachklänge
aus Ossian’ konden dit zwak geconcipieerde stuk niet opbeuren tot eene herleving.
Er zijn na Gade te veel epischer en heroïscher harppartijen gecomponeerd dan dit
leege klank-vulsel en barden-surrogaat. Grieg's piano-concert wilde niet opbloeien
onder de vingers van Myra Hess. Zien wij het door de suggestie van den historischen
cyclus strenger en critischer met zijn honderden zinledige da-capo's en bladvullingen?
Wie zal het zeggen? Het is gevaarlijk muziek te plaatsen onder een bepaalden
gezichtshoek van Tijd en Eeuwigheid en ik geloof niet dat Mengelberg nog ooit een
historischen cyclus op touw zal zetten. Het heeft te veel van een definitieve afrekening
tusschen heden en verleden. Een wreeder lot kon de symphonie van Sinding, een
van Mengelberg's oude triomf-nummers, niet treffen dan nu, bij zijn jubileum, uit te
klinken in de algemeene onverschilligheid, welke door de onhandige geste van een
half honderd applaudisseerende door-dik-en-dunners nog onderstreept werd.
Er rees in het verloop van den middag eene voortdurend groeiende ontstemming.
Het concert begon een kwartier te laat. De pauze duurde abnormaal lang en toen het
gevaarlijke oogenblik kwam der doodsche stilte wilde het eene deel der hoorders
gaan trappelen, het andere gaan applaudisseeren - voor niets en voor niemand. Voor
den Onzichtbaren. De symphonie van Sinding werd bijna ononderbroken afgespeeld,
omdat Mengelberg wenschte te verhinderen, dat men onder de deelen wegliep. De
aanvang van het Scherzo moest gedirigeerd worden met het gezicht naar de
ongeduldige zaal en een aantal vluchtende menschen. Op tijd beginnen en een
redelijke pauze had dit kregelige protest van beide zijden onnoodig gemaakt.

Irena von Dubiska
Het predicaat luidde: ‘eenige leerlinge van Huberman’. Het klinkt bijna
onaannemelijk, [?] romantisch. En wanneer het autoriteitsprincipe nog maar waarde
had voor de om[?]ende wereld, dan zou Irena von Dubiska [de] zaal, die nu haast
leeg was, vol gevonden [hebben].
De nieuwe violiste heeft uitstekende eigenschappen. Huberman's trotsch en
laatdunkend [?] ‘publiek, ik ben je de baas en veracht [?]’, is bij zijne eenige leerlinge
verjonkvrouwelijkt tot een onverstoorbaar aplomb en een zelfbewuste bravoer. En
haar toon juicht [als het] ruige, felle geluid van Huberman's ge[?]erde levensvreugde.
De snaren worden [?]wend met inzicht en zij haalt er veel uit [?] wee karakteristiekste
licht-en-donkers. Ik [twijfe]lde er alleen aan of de sonore bronzen [?] en sommige
hartstochts-huiveringen der [?] innerlijk bij de jonge speelster ver[?] en doorleefd
waren. Zij klonken vol[maakt], doch riepen geen trillingen wakker op [de rim]pellooze
ziel. Enkele ongelukjes en slor[dighed]en daargelaten bezit Irena von Dubiska [?]
Huberman's precisiteit, welke hoe langer hoe zeldzamer wordt bij violisten,
ver[eenigd] met Huberman's élan, dat óók sporadisch begint voor te komen. Als
technische [?] verschijning behoort zij dus tot de zeer goeden. [Toch] ging de sonate
van Jean Marie Leclair, [?]er 48, die als 'Le Tombeau' wordt aan[?], onmerkbaar
langs mij heen, en de Chaconne van Bach, met snelle tijdmaat gespeeld, lukte slechts
in zooverre, dat men [?] dit unieke werk kon fantaseeren en [?]en zonder de eigenlijke
verrukking te [savoure]eren. Psychisch werd het slechts ten deele beheerscht. Om
tot de vlammende ver[?]king te reiken van het slot, om al de [?]gen meewarigheid
te zingen van het middengedeelte, om het chaconne-thema telkens te laten spreken
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en te varieeren in tonen van menschelijke onrust en groot-menschelijk vertrouwen,
– daarvoor moet men in alle aspecten een apostel zijn op de viool.
De noviteit, waarvoor ik deze uitvoering was gaan bijwonen, een viool-concert
van Mieczyslaw Karlowicz, volgens Riemann een der belangrijkste Poolsche
componisten, in 1876 geboren, in 1909 gedood door eene lawine, [?] wegens
‘bijzondere omstandigheden’ achterwege en werd vervangen door Lalo's Symphonie
espagnole. Ik hoop, dat Irena von Dubiska Karlowicz' concert nog speelt bij haar
volgenden viool-avond, die zal plaats vinden op [?] Februari.
Louis Schnitzler begeleidde.

Concertgebouw-Sextet [Suite van Rameau (bew. Dresden), Trio op.
40 voor piano, viool en hoorn van Brahms en twee noviteiten van
Gustave Samazeuilh]
Een half vers zegt soms meer dan een heele biografie. Lees deze ‘Bach in der Arbeit’
uit ‘Die ewigen Pfingsten’ van Ernst Lissauer:
‘Im Oberstock übt Christian am Klavier.
Hans Christophs Geigenspiel dringt durch die Tür, Bach hört sie nicht.
Er sitzt am Tisch, die Hände vorm Gesicht,
Er hört fern innen
Von rings ein selig summend Rinnen,
Er sitzt tief in sich selber eingesenkt.
Gesammelt Kraft bei Kraft zu voller Macht;
Aus seinem Haupte und Geblüt
Goldstill ein Glanz atmet und glüht,
Der sanft die dumpfe Stube scheinend tränkt,
Schon der Gottgeist in ihm aufgewacht,
Mit Gottgeist er reich und reich beschenkt, Die Rechte löst sich sacht und liegt bereit,
Gesang haucht ausgegossen.
Weltaufgeschlossen
Sitzt er in seiner Seligkeit’.

Ik zag hem eensklaps met zijne leerlingen der Thomas-schule, die hij noten en
verbuigingen moest inpompen. Ik zag hem op eens met zijne twintig eigen kinderen,
in zijne meer dan twintig-jarige kraam-kamer. Ik zag hem bij het sterf-bedje van vijf
zoons en vijf dochters, bij den dood zijner eerste vrouw. Ik zag hem die andere zes
zonen en vier dochters opkweeken, meer voor de Muziek, dan voor het leven. Ik
hoorde ze uit alle hoeken van het huis te Leipzig vinger-oefeningen maken op
clavecimbel, viool en fluit; ik hoorde ze zingen en spelen van 's morgens tot 's avonds.
En ik zag Bach te midden van die kleine menschjes, en ondanks ontelbaar andere
beslommeringen, nog circa duizend werken uit-denken en uit-schrijven. Het is de
luister met de misère van een der zeldzaamste menschen-levens in een notedop. Men
vraagt dan niet meer of de sonate voor fluit, viool en piano, die kort is en door
Zimmermann, Klasen en Evert Cornelis met liefde gespeeld werd,
eeuwigheids-waarden bezit. Zij boeit me nauwlijks, maar ik heb lust om me voor
éénen maal te voegen bij hen, die Bach nemen [?] met al zijne onsterfelijke tittels
en jota's, waaraan men niet raakt, welke men eerbiedigt.
Maar men vond geen sterke stukken op dit programma van het
Concertgebouw-Sextet. De Suite van Rameau, die door Dresden zoo kleurig gezet
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is voor de beweeglijke, expressieve blazers en zoo vreugdig vertolkt werd, was niet
nieuw en 't was ook niet de eerste reprise. Het trio (opus 40) voor piano, viool en
hoorn van Brahms mag ad libitum uitgevoerd worden door piano, viool en c e l l o .
Tak blies zijn weekste en verzadigste geluid in loof-groene tinten, maar het werk
blijft thuis hooren bij de geijkte en meer gebruikelijke trio's.
En de noviteiten van Gustave Samazeuilh? Willem Pijper schreef in ‘Het Getij’
van 15 Januari over mij, zonder een zweem van bewijs: ‘Maar bij hem signaleert
men, nu de oorlog gedaan is, een niet onduidelijken zwaai van Frankrijk-af.’ Willem
Pijper gaat misschien in hetzelfde of in een ander orgaan van ‘jongeren’, die niets
kunnen en waarschijnlijk nooit ts zullen kunnen, nog zulk een laaghartigheidje
verzinnen, doch ik zal een zwakke en onpersoonlijke muziek als Gustave Samazeuilh's
‘Divertissement et Musette’ (van 1902) daarom nooit ophemelen en de waarheid
ontrouw worden. Samazeuilh's ‘Esquisse d'Espagne’ (1914) is moderner, is gevoeliger,
is beter en de hobo uit de verte (zeer sensitief bespeeld door Blanchard) zingt mooie
heimwees, mooi beantwoord door de langoureuze fluit, op een bijna uitgewischten
achtergrond van rustige piano-accoorden. Die Spaansche schets is echter in hare
melodische en harmonische contouren evenmin oorspronkelijk als het andere. Doch
het was ruim waard, dat wij het leerden kennen en het had slechts door enkele rijkere
stukken geflankeerd behoeven te zijn om tevreden te stellen.
Het Concertgebouw-Sextet moet bij de volgende uitvoering deze desillusie inhalen
met een programma, dat werkzamer en ook minder kort is.

Schola Cantorum [Enrico Bossi, Giovanna d'Arco]
Schola Cantorum is de Zangersschool, welke gesticht heet te zijn door Gregorius I,
de Groote die van 590 tot 604 paus was. Het eerste middeleeuwsche Conservatorium.
Johannes Diaconus, die een ‘Leven van Gregorius’ schreef dat ik niet gelezen heb),
beweert, dat de stichter der Schola haar begiftigde met landerijen en twee huizen,
beide te Rome, een aan den kant van St. Pieter, een aan den kant van St. Jan van
Lateranen. Gregorius meende het goed met de muziek.
Schola Cantorum is verder de jongste onderwijsinrichting voor min of meer
religieuse ziek, welke Vincent d'Indy met medewerking van Charles Bordes en
Alexandre Guilmant in 1896 oprichtte te Parijs, en die daar elk jaar wint aan invloed.
Zij heeft een eigen huis (geen landerijen) en D'Indy meent het óók goed met de
muziek.
Schola Cantorum is ten laatste het afgescheiden koor van den Amsterdamschen
Kunstkring, in welks boezem roeringen geweest zijn. Dat koor zocht een onderdak,
een patronaat, en wanneer er geen strubbelingen komen zal het een aanhangsel vormen
van ‘De Maatschappij der Beeldende Kunsten’. Hubert Cuypers, die den
Amsterdamschen Kunstkring trachtte te leiden, zal nu trachten deze Schola Cantorum
te leiden. Wanneer hij het even goed meent met de muziek als Gregorius I en Vincent
d'Indy, zal hij moeten zorgen, dat hij een historischen en doorluchtigen naam niet
profaneert door hem ijdelijk te gebruiken.
Het koor van den Amsterdamschen Kunstkring scheidde 28 Mei 1919 met Bossi's
Jeanne d'Arc, het koor der Schola Cantorum komt op 10 Febr. 1920 terug met Bossi's
Jeanne d'Arc. Hoewel Willem Mengelberg toeziend voogd is over de muzikale zaken
der Maatschappij voor Beeldende Kunsten zat thans het Utrechtsch Stedelijk Orchest
ter begeleiding op het podium in plaats van toen het Concertgebouw-Orchest; voor
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Reschiglian zong Hendrik Drost; de belangrijkste rest veranderde niet bij de
wederdooping: de aanvoerder, het koor, de sopraan Martine Dhont, de sopraan Bella
Palla, de bas Nelissen, het werk, het publiek bleven, en eveneens de bloemen en
kransen, waarmee Hubert Cuypers eene uitvoering altijd tot een dirigenten-feestje
weet te maken.
Ik hoorde dezen keer alleen de Kroning te Reims. Dat is Enrico Bossi in al zijn
talentvolle middelmatigheid, dat gaf heel zijn notenschrijverij in haar deugdzaamheid
en haar gemis aan fantasie. Is dit een middeneeuwsche Stoet in melodieën en klanken?
Het lijkt er niet op. Dat is een stoet zonder relief, hoog noch laag, dat heeft geen
diepte, geen perspectief, geen karakter; dat is plat als een tafel. Wanneer dit eene
levende en bewogen compositie was geweest, had zij iets moeten worden als
Derkinderen's Sacraments-processie, welke hier in het Stedelijk Museum hangt.
Stel u voor, dat elk der groepen van dit menigvoudig wisselende fresco zich
ombeeldt tot Muziek, dat elk der groepen zich metamorfoseert in zijn geëigende
instrumenten, zijn toebehoorende rythmen, zijn typische melodieën. Stel u die vele
deelgenooten voor als spelend i n en overwelfd door dezelfde gestemdheid, doch elk
zingend en musiceerend naar zijn aard en wezen. Zoo zou een goede Kronings-Stoet
en zou een goed fresco van klanken geweest zijn. Maar Bossi zal iets dergelijks wel
nooit kunnen verwezenlijken.
Ik zei dit 29 Mei reeds, maar had het strenger kunnen zeggen. Bossi lijdt steeds
aan handigheid en oppervlakkigheid. Bij 't eerste hooren duldt men dat lijdzaam, bij
't tweede hooren ergert men zich over zulk een elementair tekort aan radio-activiteit.
En eene Schola Cantorum, nogmaals, heeft geen geringe verplichtingen aan haar
naam.
Nog een vraag: De tekst is vertaald, maar de vertaling wordt niet gezongen.
Waarom is Nederlandsch alleen obligaat voor een Nederlandsche Opera?

De Zwitsers1) [Herman Suter dirigeert zijn Symphonie en werken
van Volkmar Andreae, Gustave Doret, Othmar Schoeck en Hans
Huber]
‘Wir sollten uns abgewöhnen an minderwertige Auslandskunst unsere
Gastfreundschaft zu verschwenden’, schreef Leopold Schmidt, een der helderste
Duitsche critici, in het ‘Berliner Tageblatt’ van 22 Nov. 1918. Dat sloeg op de Zesde
Symphonie van Cornelis Dopper, welke door Richard Strauss met de toenmalige
keizerlijke Kapelle was uitgevoerd.
Wij moesten ons afwennen aan minderwaardige buitenlandsche kunst onze
gastvrijheid te verspillen. De Zwitsers, welke Dr. Hermann Suter voorzette, deden
denken aan wat sommigen hier verstaan onder nationale muziek: Men neemt 1/10
volkslied en plukt het netjes kaal; men mengt het aan met 3/10 belegen techniek,
zorgvuldig uitgedroogd; daarna met 1/20 oubollig zoet, 1/20 moderne peper. Men
laat het rijzen met 5/10 geest van het Concertgebouw-orchest en dient het op.
In drie composities van drie Zwitsers bliezen de gedempte trompetten sentimenteele
signaaltjes: Het biedermannetje, dat men overal tegen 't lijf loopt. Eerst in Hermann
Suters symphonie, welke zooveel bekende en zooveel langdradige tonen aansloeg,
dat men voor een catastrofe vreesde, toen na het eerste deel onder de meest
sarcastische stilte een krans naar het podium werd gesleept, die zoo welwillend was
1) Wegens een vertraging in de aankomst van het orchest-materiaal moest de Epiloog van het
mythische Oratorium ‘Der Sonne-Geist’ van Friedrich Klose vervallen.
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om reusachtig te zijn. Maar het Capriccio militaresco, dat een veldtocht van 1830
parodieerde (een Zwitsersche, wel te verstaan) redde de situatie. Men applaudisseerde
automatisch, gelijk men applaudisseert voor Cornelis Dopper's boerendans der
Zuiderzee-symphonie. Een deel der Concertgebouw-habitué's is altijd bang een grapje
niet te verstaan; vooral een oud grapje.
De situatie was gered, doch de stemming verergerde. Ondanks de celesta, ondanks
maanlichtende sourdines der violen, ondanks de van Mahler afgekeken ‘Roede’ (dit
is de term, waarom weet niemand, wanneer men met een bezem op den rand der
groote trom slaat), ondanks een onsamenhangende bouworde bracht de ‘Kleine Suite’
van Volkmar Andreae slechts afgezaagdheden.
Om vier door en door slechte, overbodige, tamme liederen te zingen, had men
Maria Philippi geëngageerd, die wellicht uit Zwitserland of uit het andere eind van
Duitschland moest komen. O, heel wat kan economischer gedaan worden in het
Concertgebouw! Een dier liederen was ‘Recueillement’ van Gustave Doret, die zich
niet schaamde Baudelaire te begeleiden met tingelende gebroken accoordjes. De
andere waren van Othmar Schoeck, die 34 jaar is, en reeds 120 van deze dingetjes
op zijn debet schijnt te hebben. Het laatste, ‘Jugendgedenken’ van Gottfried Keller,
zeer coulant gedeclameerd in het lage alt-register, naderde op de lichtzinnigste manier
(maar ongewild) het burleske, waarvan een niet zuinig naspel het échec verhoogde.
Toen vluchtte de halve zaal. Het derde gevoelige biederman-signaaltje voor gestopte
trompetten hing werkelijk in de lucht. En men kon raden, dat Hans Huber's
‘Symphonische inleiding van de opera ‘Der Simplizius’ voor de rest ook zou lijken
op een versmelting van Brahms, Strauss en Reger, evenals de voorgangers.
Dr. Hermann Suter dirigeerde. Gelijk een vroegere dondergod wordt afgebeeld
met een hand vol bliksemschichten, aldus hanteerde Dr. Hermann Suter den
dirigeer-stok. Much ado about nothing, doch het liep regelmatig. En uit de loge,
welke door Dr. C. Rudolf. Mengelberg, een beetje kras bezijden de waarheid eene
‘onverschanste positie’ genoemd wordt vanwaar hij smakelooze aanvallen moet
verduren, (het staat in de Dameskroniek van deze week), keek Cornelis Dopper toe,
zich zacht spiegelend in anderen. Ja, het componisten-nationalisme beleeft zijn
grauwste nadagen. Goede muziek is beter, maar ook moeilijker. Daar bestaat geen
recept voor, helaas.

Schmuller - Kreutzer [De Vioolsonate van Debussy, het Concert van
Chausson, Griegs Tweede vioolsonate op. 13 en Regers Vioolsonate
op. 122]
Welke geheimzinnige, vijandige kracht wil, vraagt Jules Combarieu, de auteur van
een der beste muziekgeschiedenissen, dat de Natuur zoo dikwijls redeloos en
blindelings de kostbaarste meesterwerken verwoest, welke zij voortbracht: Raphaël,
Mozart, Shelley, Bellini, Schubert, Chopin, en tientallen andere jong-gestorven
genieën? Ja, als wij het wisten, als wij ons rythme kenden, als wij de structuur konden
ontdekken van het Atoom, dat wij, menschen allen te zamen, vormen in het heelal...
Als wij wisten waarom Ernest Chausson, die een schitterend talent had, hard werkte,
schatrijk was, die met een dierbare vrouw en vijf mooie kinderen een huis bewoonde,
dat hij had ingericht als een ideaal-museum van Odilon Redon's, Degas', Besnard's
Puvis de Chavannes', als wij wisten waarom Chausson op dien zomermorgen van
1899 het stuur zijner fiets moest kwijt raken en met zijn schedel te pletter vallen
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tegen een muur, een kwartier nadat hij nog gecomponeerd had aan het Scherzo van
zijn onvoltooid kwartet?
Deze meester, wiens leven op zulke wijze werd onderbroken, schreef behalve vele
andere werken die wij niet kennen, een concert voor piano, viool en strijkkwartet,
waarvan het langzame deel, een grandioze klaagzang, alle eigenschappen heeft om
de diepste en sterkste ontroeringen op te roepen. Behalve de klare, rustige,
evenwichtige ordonnantie der lijnen, de duidelijke contour der thema's, de weldoende
sereniteit en verfijnde gevoeligheid der drie andere deelen, hoedanigheden waaraan
men Chausson steeds herkent, heeft het Grave van dit dubbelconcert naast de edele
architecturale teekening een onmiddellijken toon van penetrante en tragische waarheid.
Chausson arbeidde hier met de eenvoudigste der materialen: een ostinato, korte
melodische figuur, welke onafwendbaar door dit sublieme adagio schreit met hare
nadrukkelijke, chromatische half-tonen. Nergens belemmert de harmonieuse proportie
de vrijheid van den vorm, en dit stuk is werkelijk een klaagzang, die zoowel in de
verzuchtende innigheid, in de verstarringen der smart, in de luid en wild losbrekende
rythmen onder alle hedendaagsche muziek een hoogtepunt vormt als klaagzang. Hij
is zoo indrukwekkend, dat men 't verband met het strak en wijd en ruim, doch wellicht
wat koel gebouwde eerste, het bekoorlijke, zangerige tweede en het vluchtige, lenige,
zeer doorschijnende vierde deel meent te verliezen...
‘Ik zing het ouderwetsche niet,’ zeg ik met Timotheos, geciteerd bij Combarieu
‘het nieuwe is verre verkieslijk. Vandaag regeert de jonge Zeus, gisteren was
Kronos de meester. Naar den duivel met de oude Muze!’
Weg met de oude muze van Grieg's tweede vioolsonate, opus 13, G-dur; Vincent
d'Indy heeft gelijk. Grieg is een goed miniaturist (zie Cours de Composition Musicale
II, pag. 419); zijn kleine werken vliegen niet hoog met hunne aangename, doch
kort-ademige melodische lijn. Zijn spoedig uitgeblazen inspiratie, zijn absolute
onwetendheid in zake compositie maken hem geheel en al ongeschikt voor de
constructie van symphonisch werk van eenige draagkracht en eenige belangrijkheid.
Daar brengt hij niets voort dan verbrokkelde, hybridische samenraapsels van
fragmenten, onhandig bijeen-gesoldeerd of enkel maar naast elkaar geplaatst zonder
een schijn van orde of eenheid in de conceptie of in de uitwerking. En sinds d'Indy
zoo schreef (waarom hebben wij hier zulke leeraars niet, denk ik steeds wanneer ik
een onzer jonge talenten zie), is Grieg nog verlepter geworden. Wat 'n vinding, wat
'n piano-accompagnement, wat 'n slordige, schaamtelooze breed-sprakerigheden,
wat een gesol met thematische nulliteiten, wat 'n neiging tot de eindelooste, banaalste,
holste herhalingen!
Over vijf en twintig jaar zal iedereen dit ook schrijven van Max Reger, wanneer
Reger dan tenminste nog op concerten herdacht wordt, want hij is even moeilijk als
ondankbaar en de moeizaam overwonnen technische bezwaren worden zeer schaars
beloond met de vreugde der schoonheid. Hoe meer men van Reger hoort, hoe schuwer
men van hem wordt. En toch... Hij kende en waardeerde de nieuwe Muze. In zijn
viool-sonate opus 122, e-moll, treft men getourmenteerde frases aan, in die uiterst
sensitieve, neo-chromatische kleur, welke geheel van onzen tijd is. Maar Reger slaagt
er nergens in, dacht er waarschijnlijk niet aan, om deze gesubtiliseerde melodiek te
plaatsen in haar geëigende harmonische uitstraling. Hij dacht er niet aan om zich een
gelijksoortigen vorm te concipieeren, even onafhankelijk, een klank en een rythme,
even zelfstandig als sommige gelukkige hernieuwingen in het klassieke kader, welke
niemand hem ontzeggen kan. Hier zou men de Natuur mogen verwijten, dat zij een
uitnemend mensch niet gecomplementeerd heeft met een schranderder inzicht, met
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een scherper, dialectischer verstand, met een genialere stoutmoedigheid, met het
instinct van soberte en de gaven der juiste maat, welke onontbeerlijk zijn voor den
kunstenaar. Want Reger kon geen halve minuut schrijven in den geest der nieuwe
Muze, of de oude Muze toonde zich met haar versletenste plunje, franje en
gecatalogiseerde tierelantijnen van sonaten-vorm, welke bij Reger nooit het gevolg
was eener innerlijke noodzakelijkheid; van largo-gemeenplaatsen; van
driekwarts-rythmen, gelijk ze reeds meer dan een eeuw getrippeld hebben bij de
meesters en bij de oempa's; van imitatorische trucs, waarmee een door-voering bij
gebrek aan betere fantasie moest worden volgestopt; van gedresseerde sequenzen,
welke met hun trapje-hooger-trapje-lager een stuk langer en leeger maken dan mooi
is; van zooveel andere ‘manieren’, welke bewijzen, dat Reger nooit de innerlijke
gedaante der muziek omwentelde, spaarzaam de uiterlijke hervormde, manieren, die
zijn scheppingskracht hebben gesteriliseerd, zijn werk hebben geslagen met een
ingeboren machteloosheid, waaraan noch hoorders noch vertolkers ontkomen.
Uit een magnifieke studie, welke Robert Godet in de Semaine Littéraire de Genève
van 13, 20 en 27 April 1918 gewijd heeft aan den toen pas overleden Debussy, kan
men de resignatie raden, de troostelooze somberheid, den heldenmoed, waarmee
Debussy, kankerlijder aan den rand des grafs, zijn laatste werken schreef. Ik geef
hier enkele citaten, welke de bijziendsten onder ons een open oog zullen geven voor
de grootheid van dezen meester. Het zijn fragmenten van brieven:
‘Eindelijk, eindelijk heb ik de mogelijkheid, en als 't ware het recht hervonden om
te denken in muziek, wat mij sinds een jaar niet gebeurde. Het is zonder twijfel niet
't allernoodigste, dat ik muziek schrijf, maar niets kan ik ongeveer goed behalve dat,
en ik beken nederig mijn kwellingen over dien schijndood. Toen ben ik gaan schrijven
als een dolle, of als iemand, die den volgenden morgen moet sterven.’
‘Wees niet boos, als ik u niet meer spreek over mijn plannen... Er is geen reden
voor tranen, wanneer de muziek mij verlaat, maar ik kan er niets aan doen, en ik heb
nooit iemand gedwongen om van mij te houden.’
‘Ik ga voort met dit leven van afwachten dit wachtkamerleven zou ik kunnen
zeggen, want ik ben de arme reiziger, die wacht op een trein, welke nooit meer zal
passeeren.’
‘Je croupis dans ces usines du néant dont se plaignait déjà notre Jules (Laforgue).
Je vais me coucher à peu près sûr de ne pas dormir, espérant que demain sera plus
gentil... Quand tout cela finira-t-il? Je travaille d'ailleurs. ‘Les morts, c'est discret;
ça dort bien au frais’ (Laforgue)...... ‘C'est, paraît-il, une affaire de radium; aussi
vais-je reprendre contact avec cet intéressant mineral...... ‘Maar ik heb geen
vertrouwen meer...... Zal ik ooit mijn werkkracht terugkrijgen? dat verlangen om
altijd voorwaarts, verder te gaan, ‘qui me tenait lieu de pain et de vie?’......
In de dagen, dat Debussy componeerde aan zijn laatste sonaten, schreef hij nog:
‘Ik ga eens zien. Misschien kan men daarboven een dirigent gebruiken voor de
Harmonie der Sferen.’ En wie zal in Debussy's viool-sonate het directe accent
intoneeren, zonder omwegen gereflecteerd uit de droevige, hartvermurwende elegie
van dit heroïeke levenseinde, dat met zulke onnoemelijke teederheden naast diabolieke
hallucinaties voor 't laatst weerhalde in zijn laatste muzieken?
Wij zullen daarop nog eenigen tijd moeten zinnen en wachten.
***
Schmuller en Kreutzer uitten zich op dit belangrijkste hunner drie concerten in hun
beste kwaliteiten. Ik zag tot mijn genoegen, dat Kreutzer een kleinen vleugel
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gebruikte. Het blijkt in dit land zelden, dat de raadgevingen der muziek-critiek tot
iets dienen en er zijn elementaire dingen, welke men honderd, tweehonderdmaal
moet herhalen...... en varieeren. Schmuller, die wel eens over muziek schijnt
geschreven te hebben, weet waarschijnlijk wat dat zeggen wil. Ik dank Kreutzer dus,
dat hij me slechts één keer liet uitweiden over dien kleinen vleugel.
Dat hun losse medewerkers voor het concert van Ernest Chausson (de heeren O.
Back, Bresser en Loevensohn met mej. B. Schrik) aan artistieke ensemble-eischen
voldeden, geloof ik niet. De heer Loevensohn moet in ieder geval nog leeren, dat het
onbetamelijk is om zoo ernstige muziek als die van Chausson te spelen met zooveel
overdaad van glim-en-grijnslachjes.

Gertrude Peppercorn [Pianowerken van Schumann, Chopin, Liszt,
Debussy en Albeniz]
Men wachtte den ganschen avond op wat heet ‘de vonk’, de draadlooze vonk, welke
door geen oor gehoord, door geen oog gezien, door geen pen beschreven werd. Doch
wat zijn, zonder dat onverklaarde signaal, even wonderlijk als ooit een planeet zal
kunnen uitzenden, toetsen, snaren, noten, vingers? Niets. Afgerichte werktuigen.
Afgericht vanuit een of ander leeraars-, aestheten-, of physiologen-standpunt. Er
wordt gespeeld met een zekere houding van hand, elleboog, schouders of romp. Deze
doet 't materieel, in de verf of in de stopverf; gene probeert het spiritiueel met diaphane
transparantjes en overige zoeklichten. En wij zien ze komen en gaan met hun
onveranderlijke programma's (o! hoe dikwijls hoorden we dezen winter al de ‘sonate
met den treurmarsch’?), deze kunstenaars van piano, viool en strottenhoofd, die hun
geestesleven hebben geordend als de dienstregeling eener spoorwegmaatschappij,
en die in deze vrijheidsdronken tijden rond-zeulen in het tred-wieltje, waarmee de
répertoire-muziek gekarnd wordt. Hoe oud, hoe oud en hoe onverdraaglijk is dit
alles. Hoe weerstreeft dit alles de ziel der schoonheid.
Mevr. Gertrude Peppercorn, die behoort tot de stoffelijksten van den loggen,
massalen toon, welke ondanks velerlei inspanning steeds gedekt blijft en zich nooit
loswindt tot echte, klare sonoriteiten, speelde de sonate opus 22 van Schumann, de
Soirée dans Grenade, Poissons d'or, plus Mouvement van Debussy, de sonate met
den treurmarsch, de Evocation van Isaac Albeniz en de zesde Hongaarsche Rhapsodie
van Liszt. Projecteer den leerling-pianist, die dagelijks zooveel uren wroet met de
vingerzetting, met het legato, met het pedaalgebruik, met onwilligheden van rechterof linker-hand, door een aantal kwadraten tot een soort volmaaktheid en gij krijgt de
waarden van Mevr. Peppercorn's vertolkingen. Zoo gaat het immers bijna allen
pianisten: zij worden gehypnotiseerd door de wit-en-zwarte parallellen der toetsen
gelijk men een kip of kat kan hynotiseeren met een krijtstreep. Bijna geen enkel
pianist nadert ooit den componist en het werk.
Men kan over de natuur spreken zonder genoodzaakt te zijn tot botanische termen;
men kan over litteratuur spreken zonder behulp van paragraphen der grammatica;
men kan een gebouw, een beeld bewonderen zonder besef van geometrische
subtiliteiten...... Hoe aarts-zelden kan men muziek hooren buiten de hindernissen
van haar technischen santekraam?
Ach!

Dirk Schäfer [Over het tempo bij Mozart en Haydn – Beethovens
Waldstein-sonate]
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Het was weer de ellendige centrale verwarmer, rechts van den uitgang, en het was
natuurlijk weer circa half negen, dat hij zijn onverstaanbare rythmen begon te tikken,
midden in de sonate van Haydn. Waarom kan hij dat niet circa halfacht doen, als er
niemand wordt lastig gevallen? Vier, vijf aanbidders van Schäfer sprongen op het
ding toe en sloegen het op de bruine ribben, hoewel 't reeds lang van plan was te
zwijgen. Ik vermoed, dat de schuldige eer te vinden was in de onderaardsche gewelven
van het Concertgebouw, waar men ons dezen avond ondraaglijk heet wilde stoven.
Schäfer keek kwaad naar zijn spelbreker en roffelde Haydn's laatste deel baloorig
af. Maar reeds bij het eerste d-dur-accoord scheen 't me, dat hij zich niet in een staat
van innerlijke genade, luciditeit en rust bevond om Haydn te spelen. Het bleek ook,
dat hij Haydn opvat in lezingen, waarmee ik onmogelijk kan instemmen. Ik denk me
de allegro-deelen minstens twee maal sneller, dan men ze tegenwoordig pleegt te
nemen. Ik weet wel, dat het dan phenomenaal moeilijk wordt, en dat lastiger is om
gevoelsaccenten te leggen in een voortvarende tijdmaat dan in een bezadigde. Maar
ik kan het hedendaagsche Mozart- en Haydn-tempo niet organisch plaatsen in hunne
maatschappij, en ieder die zich de moeite wil geven om deze maatschappij te
reconstrueeren, zal tot dezelfde conclusie komen. Met onze teemerige, kinderachtige
tempo's ontneemt men de kunst van Haydn en Mozart elke superioriteit, zoowel
technische als geestelijke, en deze superioriteit is het voornaamste karakter hunner
werken. Gelijk de nachtegaal uit de antieke fabel, die om Itys treurt en zijn ‘miserabile
carmen’ zingt, zoo hebben Haydn en Mozart veel chagrijn weg-gezongen, niet slechts
in hunne beschouwelijke adagio's, maar vooral in hunne allegro's. Wat de componisten
van dezen tijd, te midden van het jammerlijke, onoverwonnen leven intoneeren,
intoneerden zij boven den horizon der aarde. Nooit echter hoort men dit vrije,
zelf-verloren accent door hunne vertolkers uitgesproken. Zelfs in [het] korte, sublieme
Largo (d-moll) vernam men niet dien elyseeschen toon en zelfs het goddelijke
noon-accoord (o Schäfer, wat had bij Haydn een noon-accoord voor
boven-menschelijks?) cirkelde niet uit in één enkele extase van verlangen.
De Mozart-variaties verheugden door veel technische bijzonderheden, doch met
Schäfer's reproductie van Beethoven's Waldstein-sonate had ik wederom
meeningsverschillen. Wanneer deze compositie niet gespeeld wordt in eene
geïnspireerde, altijd-wisselende, nerveuse rythmiek, krijgen de twee eerste deelen
iets te veel een rethorische, ontoegankelijke houding, wordt het Rondo te beaat en
zelfgenoegzaam. Schäfer leek mij ook de phrase der melodie, het expressieve accent,
doorloopend op te offeren aan eene oude manie voor het sterke maat-deel, waarvan
een tijdgenoot genezen moet zijn.
Bij de eerste helft van dit programma had ik verwachtingen, die niet vervuld
werden. De tweede helft gaf ik er aan. Chopin's derde sonate is dezen winter even
druk vertegenwoordigd als de onvermijdelijke sonate met den treurmarsch en menige
magistrale étude, mazurka, wals, polonaise bleef voor deze twee sonates
veronachtzaamd.

Historische Cyclus XVIII [Bizet, Arlésienne-suite – Lalo, Celloconcert
– Franck, - Variations symphoniques – Chausson, Viviane en d'Indy,
Istar]
Letterkundigen en schilders twisten er over of de ‘inhoud’, het onderwerp, geacht
mag worden een kunstwerk schooner, belangrijker te maken dan ‘de vorm’, de
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uitvoering. Men herinnert zich misschien het nog recente duel tusschen Louis
Couperus en Herman Robbers, naar aanleiding van Querido's ‘Koningen’.
Hoe zou de opinie der musici moeten zijn betreffende dit strijdpunt? Er is reden
om deze vraag te stellen na Bizet's eerste Arlésienne-suite, welke door het orchest
en Mengelberg in de allerhoogste volmaaktheid is gespeeld.
Wij zijn gewoon met een aprioristisch ontzag en zonder eenige vrijheid van onderzoek
op te zien tegen elke zeventiende en achttiende eeuwsche opera of oratorium,
vergetende, dat deze aan denzelfden dwang van recette-, succes-, amusements- en
gewoonte-eischen onderworpen waren als de negentiende en twintigste eeuwsche
opera's. Voor deze laatsten echter (de Duitsche uitgezonderd) haalt de zich
respecteerende musicus en hoorder met het zelfde aprioristisch dédain den neus op.
Wij zitten reeds voorhands in adoratie bij een zeventiende, achttiende eeuwsch
‘concert’, ‘suite’, ‘ouverture’, ‘ballet’ en dergelijke. Wij zijn op die zaken zoo slaafsch
geabonneerd, dat wij ons geen oogenblik rekenschap geven van de kwaliteit der
melodie, der factuur, der fantasie, welke de meeste keeren buitengewoon stumperig
uitvalt. Bij eene negentiende en twintigste eeuwsche suite, ouverture etc. (de Duitsche
uitgezonderd) maken wij echter instinctief eene versperring van onze meest critische
voelhorens, en hoewel de inventie, de geest, de techniek, de orchestratie meestal veel
voortreffelijker zijn dan bij gelijksoortige werken uit de vorige sacrosante perioden
en hoewel zij ontstaan zijn onder schoonheids- en amusements-voorwaarden van
edeler en intellectueeler gehalte dan de stukken der zeer muzikanterige en beperkte
twee vroegere eeuwen.
Dit taboe, dat den ouden stijl protegeert, is, zoowel historisch als aesthetisch,
natuurlijk onhoudbaar, onzinnig en belachelijk.
Het is nu maar de vraag waar ‘inhoud’ en ‘vorm’, onderwerp en uitvoering,
beginnen voor de muziekkunst: aan de werktafel van den componist of in het hoofd
en het hart van den vertolker.
Beethoven's Vijfde symphonie b.v. kan zonder veel moeite nonactief worden
gemaakt door een onbekwaam dirigent, de Pathétique van Tschaikowsky kan door
een geniaal leider worden getransponeerd naar momentane en sterk exalteerende
verhevenheden. Want de heele muziek is een kwestie van imponderabiblia, van
waarden, welke wij nooit meten kunnen. Elk concert is een avontuur, waarvan men
te voren nooit de strekking of het resultaat kan bepalen. Om de eenvoudige reden,
geloof ik, dat muziek eene genade is, welke componisten, hoorders en uitvoerders
altijd moet worden geschonken; voor welke zij zich hoogstens ontvangens-bereid
kunnen instellen.
Maar onder Mengelberg's aanvoering en innerlijken toover werd Bizet's
Arlésienne-suite even doordringend, even ziels-vermeerderend als ik weet niet welke
apollinische symphonie. Ik twijfel geen seconde aan de substantieele eigenschappen
van Bizet's muziek. Doch deze reproductie bereikte eene souvereine volmaaktheid,
welke afgescheiden van den auteur en van het werk bestaan kon. Volmaaktheid in
alle nuances der licht-vloeiïngen; in alle differenties der melodische welving, in alle
instrumentale kleuren, in vervoerende juistheid en kracht der expressie, der zingende
ontroeringen, in het ongelooflijk zorgzaam en prachtig afgestemde orchestrale détail,
in alle gebaren van den dirigent.
Ik twijfel ook geen seconde aan de substantieele eigenschappen van een Méhul,
een Rossini, een Délibes, een Gounod, een Massenet en tien andere meesters dezer
categorie (ik begreep nooit, waarom ze minder beteekenis zouden kunnen hebben
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voor de officieele concerten dan een Peter Cornelius, een Scheinpflug, een Sinigaglia
en zulken, die wèl plaats krijgen op de programma's), maar ik weet zeker, dat zij
onder de almacht van eene zoo verfijnde, pittoreske, zeldzame uitvoering, als
Mengelberg gisteren aan Bizet gaf, eene openbaring zouden worden.
Ik noemde Mej. Madeleine Monnier eenigen tijd geleden een Gelukskind en blijf
daarbij. Het zal wel goed zijn, dat menschen van matige verdiensten een aparte kans
hebben bij de Fortuin. Maar ieder violoncellist uit het orchest zou Lalo's cello-concert
gespeeld hebben met meer klank, meer variatie in het accent, meer persoonlijkheid
en met niet minder vaardigheid. Lalo leek grauw en ondoorzichtbaar monotoon. Men
zou gezworen hebben, dat in 1876, toen hij dit concert schreef, het heele orchestrale
‘palet’ nog moest uitgevonden worden.
Over Georges Boskoff lees ik in ‘Le Monde Musical’ (dien Mengelberg
tegenwoordig ook leest) van 15 en 30 Jan. 1920: ‘M. Boskoff s'est classé depuis
longtemps parmi les grands pianistes et sa réputation ne peut que s'augmenter, basée,
sur un talent tel que le sien.’
Ik begrijp daar niets van en vermoed, dat Mengelberg ook stom verbaasd heeft
gestaan over dezen favoriet der internationale critiek. Mengelberg weet trouwens
wat de gemiddelde critiek beduidt. Deze Georges Boskoff, wiens reputatie slechts
kan toenemen, speelde de ‘Variations Symphoniques’ van Franck gelijk een
schooljongen zijn lesje opzegt: met veel fouten, met veel verlegen aarzelingen en op
een dom, droog dreuntje. Ik zou werkelijk niet mogen beweren hoeveel techniek en
talent hij heeft of niet heeft.
Den vorigen Donderdag liet men eene zangeres uit Basel komen om vier onnoozele
liederen te zingen, welke samen een kwartier duurden. Dezen Donderdag liet men
een pianist uit Parijs of van elders, komen voor één stuk van nauwelijks twintig
minuten. Het kan zuiniger.
Het kan ook nationaler. En 't schijnt tijd te worden, dat wij de campagne voor een
Nederlandsche muzikale Sinn Fein hervatten.
Over Chausson, wiens ‘Viviane’ schitterend gespeeld werd, is pas geschreven, over
D'Indy, met wiens ‘Istar’ men sloot, is reeds veel geschreven. Zouden echter de
schilderachtige Chabrier, de nobele, geraffineerde Fauré, Roussel, Florent Schmitt,
Duparc, Pierné, Lekeu, Bruneau, Magnard, (en nog anderen) verzwegen worden op
den historischen cyclus, die nota nam van verouderde Russen en verbleekte Noren?
Het schijnt zoo.

Historische Cyclus XIX [Saint-Saëns' Tweede symphonie en
Vioolconcert, l'Apprenti sorcier van Dukas, Interlude van Roger
Ducasse en Ravels Rhapsodie espagnole]
Den 9den October van 1835 werd Charles Camille Saint-Saëns te Parijs geboren.
Een paar weken later stierf zijn vader aan de tering en de dokters gaven den kleinen
Camille geen half jaar leven van wege de longen. Men zond hem de buitenlucht in,
naar een min te Corbeil, die hem er-boven-op bracht. Sterk is hij nooit geworden en
zijn reizen hadden altijd nog een ander doel dan zijne curiositeit naar landen en
volken: hij kon niet leven zonder Zon.
Hij leeft nog, Saint-Saëns, en wordt dit jaar 85. In de ‘Moniteur Universel’ van 1
Augustus 1840 kreeg hij zijn eerste recensie: ‘Camille Saint-Saëns, âgé de quatre
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ans et sept mois, par son surprenant instinct musical et par la rare optitude qu'à cet
âge si tendre il montre sur le piano à saisir ce qu'il y a déjà d'expressif dans la mélodie,
le rythme, l'harmonie, fait espérer que, grâce à ces dispositions vraiment exquises et
à une bonne culture, les grands maîtres pourront un jour trouver en lui un digne
émule.’ - De critiek vergist zich ook wel eens niet.
Toen hij drie jaar en vijf maanden was, componeerde hij zijn eerste walsen en niet
veel later zijn eerste viool-sonate: zeldzaam correct en zonder fouten. In 1841 speelde
hij Mozart's piano-sonates voor Ingres, die een groot muziek-liefhebber was en goed
thuis op de viool. Ingres deed hem een medaillon cadeau met de signatuur van Mozart.
Op het Conservatorium kreeg hij géén prijs en dong er tweemaal naar. Doch in 1852
kwam zijne eerste symphonie gereed. Om het risico, dat een jong kunstenaar altijd
levert, voerde men haar anoniem uit en onder voorwendsel, dat ze uit Duitschland
kwam. Toen Gounod een paar dagen later hoorde van wien het werk was, schreef
hij aan Saint-Saëns o.a.: ‘Vous y êtes au-dessus de votre âge; marchez toujours et
souvenez-vous que vous avez contracté dimanche 11 décembre 1853 l'obligation de
devenir un grand maître.’ Nadat hij den tweeden keer te vergeefs om den Rome-prijs
geworven had, teekende Berlioz, die lid was van de jury, hem met deze boutade: ‘Il
sait tout, mais il manque d'inexpérience.’ Saint-Saëns telde toen 23 jaar.
‘Nulla dies sine linea’ was zijn devies en hij stond er op, gelijk Stendhal, om geen
dag voorbij te laten gaan zonder iets geschreven te hebben. De ‘lijst der werken’ van
Saint-Saëns, met al den rommel (welke in de bagage van geen enkel componist schijnt
te mogen ontbreken) tusschen de meesterstukken, is buitensporig en nog elk jaar
verschijnen nieuwe dingen van hem. Hij beperkte zich echter niet tot de muziek.
Behalve tourist, componist, dirigent, organist, pianist, is Saint-Saëns philosoof,
sterrekundige, dichter, archeoloog, entomoloog, linguist, auteur van tooneelstukken
en vaudevilles, theoreticus over alle soorten van muziek. Naast zijn ‘Décors de théâtre
dans l'antiquité romaine’ staat b.v. ‘Botriocéphale’, antieke parodie in verzen, en
‘Problèmes et Mystères’, dat over metaphysica en moraal handelt. Zijn leven is niet
voorbijgegaan zonder rampen: op 28 Mei 1876 tuimelde zijn oudste zoontje, dat aan
een venster speelde, uit de vierde verdieping en werd dood en verminkt opgenomen
van het trottoir; een maand later stierf zijn tweede zoontje.
Romain Rolland heeft in de ‘Musiciens d'aujourd'hui’ Saint-Saëns het
karakteristiekst geteekend met zijn Bretonsche en Auvergneesche rapsodieën, zijn
Perzische liederen, zijn Algerijnsche Suites, zijn Portugeesche barcarolles, zijn
Deensche, Russische, Arabische capriccio's, zijn ‘souvenirs d'Italie’, zijn Afrikaansche
fantasieën, zijn Egyptische concerto's, zijn dans-wijzen uit de XVIe en XVIIe eeuw,
preludia en fuges uit de XVIIIe, exotische en archaïsche muzieken uit alle tijden en
alle landen. Van zijn geestes-type geeft hij deze opheldering: ‘Le trait le plus
individuel de sa physionomie me paraît être une langueur mélancolique qui a sa
source dans un sentiment assez amer du néant (voyez dans Rimes familiaires, les
thèmes Mors, Modestie) avec des accès de lassitude un peu maladive, auxquels
succèdent des accès d'humour fantasque, de gaîté nerveuse, de goût capricieux pour
la parodie, le burlesque, le bouffon.’ Gounod, die zijn vriend was, beweerde, dat
Saint-Saëns naar believen een werk maakte à la Rossini, à la Verdi, à la Schumann,
à la Wagner. Maar gedefinieerd is hij nog nooit en ik zou me niet gaarne in een paar
regels aan deze ongrijpbare Proteus-natuur wagen.
Op Mengelberg's historischen cyclus kwam Saint-Saëns voor met zijn tweede
symphonie en derde viool-concert (opgedragen aan Sarasate) naast zijn antipoden,
ik zou haast zeggen doodsvijanden, Dukas, Roger-Ducasse en Ravel. Want
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Saint-Saëns, die omstreeks 1871 regelmatig uitgefloten werd, omdat hij te modern
was, wordt door de partijgangers der actueele school uitgefloten, omdat hij te
ouderwetsch is. Dat komt er van als men in deze eeuw de 85 haalt.
Ik heb echter een zwak voor Saint-Saëns. Ik weet wel, dat zijne tweede symphonie
met haar twee schrale hoorntjes en twee conventioneele trompetten bijna
pre-beethoveniaansch klinkt en dat zijn viool-concert speelt in eene heel verouderde
wereld van gondels, kabbelende golfjes en quasi-bruiloftsmarschen. Doch daargelaten,
dat de oud-modische gondoliers-muziek van Venetië aangenamer en interessanter
is dan het snorken en gieren der hedendaagsche Venetiaansche sirenen, heeft
Saint-Saëns hoedanigheden, welke ik niet kan observeeren zonder bewondering. Het
is vooral zijn meesterschap in de constructie, zijn ongeëvenaarde bouw-orden, welke
den tijdgenoot verrukken mag van ontelbare werken, die te lang of te kort, te dik of
te dun, te hard of te zacht, te licht of te zwaar zijn, die altijd op een of andere wijze
uit de voegen en uit het lood hangen. Wat Saint-Saëns componeert is altijd tot zekeren
graad melodisch, welluidend, fonkelend, lyrisch, vermakelijk, veelzijdig, en men
kan deze eigenschappen dikwijls in hoogeren graad aanwezig wenschen, maar
niemand als hij wikt en weegt de evenwichten en niemand als hij is onovertreffelijk
in het ordenen der plannen en proporties. Hetgeen anderen aan vindingskracht schijnen
te concentreeren op de passie of op de gedachte, concentreert hij op de
architectonische figuur.
Wij zijn ontwend aan zoo korte en weinig pretentieuse symphonieën als
Saint-Saëns' Tweede en ondanks haar charme en tarantelle-rythmen liet men ze
achteloos voorbij-gaan. Het viool-concert, door Ferd. Helmann gaaf gespeeld en niet
zonder warmte, maar met een tikje te weinig zelf-bewustzijn (een goed solist moet
steeds accentueeren dat hij de meerdere is van alle technische hindernissen), bracht
de volle zaal tot een levendiger enthousiasme.
Van de antipoden dirigeerde Mengelberg L'Apprenti sorcier, dat we pas van Pierné
zagen. Pierné rukte er de schokkende cadanzen uit, maakte het komiek en demonisch
tegelijk, dreef de geluids-massa's met een menners-gebaar naar de meest verschillende
hoogtepunten, naar altijd wisselende groepeeringen en de tooverachtigst gevarieerde
klankaspecten. Mengelberg dirigeert het doorloopend in drieën en bij een stuk als
dit zou geen sterveling hem te veel raffinement of virtuositeit mogen verwijten.
Roger Ducasse (Interlude van ‘Au Jardin de Marguerite’) schijnt hier niet anders
te klinken dan in Frankrijk: onbeduidende thematiek verzwoeld in de fantasmagorieën
van het tegenwoordig coloriet en onverdedigbaar uitgedijd met de bekende
academische combinaties. Zoowel hier als in Frankrijk wordt men kregel van zulke
tweeslachtigheid; maar in Parijs fluit men ze uit en hier applaudisseert men ze. Mij
dunkt, dat wij Roger Ducasse eene te groote beteekenis hebben toegekend in
vergelijking met andere hedendaagsche vergeten meesters, van wie ik Vrijdag een
opsomming gaf.
Ravel's ‘Rhapsodie espagnole’ is uitgevoerd met buitengewone verve, met
hartstocht en in een kleuren-gamma, dat reikte van het nachtelijkste paars tot den
scharlakensten middaggloed. Maar ofschoon Ravel niet verward wenscht te worden
met Debussy, geloof ik toch, dat het redelijker is hem te beschrijven in een moderner
verband. Tot nader dus over Ravel.

Irena von Dubiska [en Louis Schnitzler] (Concertgebouw, kleine
zaal) [Vioolconcert van Mieczyslaw Karlowicz - De moderne
strijkstok en kam van de viool zijn ongeschikt om Bach te spelen]
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Bij de ronding der corridors, uitloopend naar de kleine zaal, stonden pauken opgesteld,
bekkens en lessenaars voor blazers. Zij zullen Zaterdag dienen voor een stuk feest
‘uit de verte’ van Mahler's Klagende Lied, dat Mengelberg repeteerde met
Toonkunst-koor en orchest in de groote zaal. Wat heel den avond dreigde, en
verstrooide, brak los onder Bach's fuga voor viool-solo: de brommende roffels en
ketsende striemen van het ‘turksche’ slagwerk. Het was erg. Want er is al niet veel
jacht naar kamer-muziek. Wij zitten daar meestal met een handjevol nieuwsgierigen,
fanatieken, laatste-getrouwen, die liever niet de kans loopen om gehinderd te worden.
Wij zitten daar niet heelemaal als lediggangers, zonder oorzaak, zonder doel en men
moest ons een beetje ontzien. De huren zijn duur, er bestaat slechts één zaal (is dit
niet een reden te meer om achtenswaardig behuisd te worden?) en de producenten
der recitals en avonden van liederen en sonaten doen genoeg hun best, met hun
onveranderlijke programma's, om de klad te brengen in onze dalende opgewektheid.
Irena von Dubiska introduceerde het vioolconcert van Karlowicz, dat de ‘eenige
leerlinge van Huberman’ bij haar eerste optreden beloofd had. Maar toen kwam zij
recht van Warschau en had vier dagen vertoefd in den trein, zooals hij tegenwoordig
reilt en zeilt.
De lawine, welke den Pool Mieczyslaw Karlowicz in 1909 uit het leven rukte, liet
hem slechts 33 jaar worden. Hij had toen een symphonie gereed, een symphonisch
gedicht ‘Wiederkehrende Wellen’, een symphonische trilogie ‘Drei Uralte Lieder’,
eene ‘Lithausche Rhapsodie’, een serenade voor strijkorchest, zijn viool-concert en
nog verschillende andere werken. Wij kennen er geen noot van. Het valt dus moeilijk
den horoscoop van zijn talent te trekken uit zijn viool-concert, want het is geschreven
met orchestbegeleiding en een piano-arrangement beteekent altijd een gevoelige
vermindering. Ons oor, dat Bruch b.v., wiens concert wij honderd malen met orchest
hoorden, automatisch interpreteert in de atmosfeer en in de instrumentale kleur,
wanneer het geaccompagneerd wordt aan het klavier, heeft bij Karlowicz geen enkel
aanknoopingspunt. Het werk toont dus reeds een aanzienlijke waarde, wanneer
verzekerd kan worden, dat men luistert met eene voortdurend toenemende aandacht,
ondanks de beperkte piano, ondanks den gereduceerden verschijningsvorm, en dat
enkele inzinkingen denkelijk door de suggesties van het orchest zullen worden
opgeheven. Karlowicz was misschien geen autochthone persoonlijkheid, zijn concert
wijst niet op de fataliteiten van een genie, de tijden van den stijl dien hij schreef zijn
afgesloten. Maar een Karlowicz heeft niet minder recht op het reële leven van het
podium dan de doodgespeelde heel- en half-goden. Het intellect, de activiteit, de
gezichtskring, de daadkracht der solisten kunnen er slechts bij winnen, wanneer zij
hun repertoire met zulke nieuwe muziek blijven uitbreiden. Het zal hun anderen
praestaties ook ten goede komen.
Ik weet niet of Polen vertegenwoordigd wordt op den historischen cyclus. Het zou
echter geen verloren moeite zijn om Karlowicz' concert uit te voeren en te observeeren
met orchest-begeleiding. Irena von Dubiska, die ik den vorigen keer karakteriseerde
als een buitengewoon voortreffelijke violiste, zou daarvoor natuurlijk de aangewezen
vertolkster zijn.
Louis Schnitzler heeft de piano-partij van Karlowicz zoo volledig en intensief
mogelijk gespeeld. Voor een solo-stuk als het adagio en fuga van Bach (en alle
achttiende-eeuwsche of moderne werken, die polyphoon voor viool geschreven zijn)
wacht ik nog steeds op de violisten, die bij deze muziek den vroegeren krom-gebogen
strijk-stok en een zooveel mogelijk afgeplatten kam zullen gebruiken. Met den
hedendaagschen stok en kam is het absoluut onmogelijk om ongebroken accoorden
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te spelen, om de sonoriteit der g- en e-snaren harmonisch te equilibreeren, om de
s a m e n klanken voort te brengen, welke de auteurs bedoelden. Ik kan mij niet
verbeelden, dat de voortdurende arpeggio's, de hopelooze pogingen om de snaren te
combineeren, het gekras, dat daaruit onvermijdelijk voortvloeit en al de zichtbare
inspanningen, welke deze werken, ook bij de grootste virtuozen, ontwrichten en
ontsieren, aan den eenigszins verfijnden hoorder van nu, aesthetische bevrediging
schenken.
Het zou beter zijn deze stukken definitief af te schaffen dan ze te blijven spelen
met ongeschikt, ongeëigend materiaal.

Historische Cyclus XX [Richard Strauss: Ein Heldenleben, Don Juan
en delen uit Salome]
De eerste uitvoering van Ein Heldenleben vond hier plaats op 26 October 1899. Ik
was er niet bij en heb de archieven moeten nastaan. Wat ik vond was: reusachtig,
overweldigend succes, een mand met bloemen voor Mengelberg, en slechte afwijzende
critieken. In ‘De Telegraaf’ van wijlen Brugman. En sinds de première ging het
kapitale werk bijna regelmatig elk jaar eenmaal. Resultaat: permanent reusachtig,
overweldigend succes, met of zonder bloemenmand voor Mengelberg, slechte,
afwijzende critieken.
Dat kan en zal geprolongeerd worden. Gedurende de 21 jaar van vervlogen
muziekleven hield de Niagara niet op te watervallen, de aarde draait, en men zegt,
dat de Zon met een vaart van twintig kilometer per seconde voortstuift in de richting
van een zeker sterrebeeld. Dat geeft ongeveer 1.728.000 K.M. per dag en wij merken
er niets van. Dat maakt bij schatting 630.720.000 K.M. per jaar; over de een-en-twintig
jaren, welke verliepen na de enthousiaste Amsterdamsche première van Ein
Heldenleben vormt dat, globaal gerekend, 13.245.120.000 K.M. en wij blijven er
niets van merken. Hoeveel K.M. zou deze Zon hebben afgelegd sinds Franciscus
van Assisi in de dertiende eeuw zijn preek hield voor de visschen, die zoo vriendelijk
waren om te luisteren en toen terug-zwommen naar de rivieren, naar de oceanen,
waar zij elkaar even happig bleven opvreten als zij gehapt hadden naar de woorden
van den lieven en wonderlijken poverello, die zijn voet niet durfde zetten op een
waterdroppel, op een gras-spriet, uit liefde voor het leven?
‘Het kromme kan niet recht gemaakt worden, en hetgene dat ontbreekt, kan niet
worden geteld’ zegt de Prediker 1:15. Men zou de schim van Oscar Wilde kunnen
oproepen, die meende, dat hij een heel letter-kunstenaar was, dat hij de juiste,
volmaakte, kleurige en definitieve woorden kon vinden voor het uitdrukken van
verwikkelde en diepe sensaties, die meende, dat hij de juiste maat van smart en
vreugde ervaren had om gruwelijke, schrikwekkende dingen intensief en
onvergeetbaar uit te spreken. Men zou zijn schim kunnen vragen, wat hij wel dacht
van den musicus Strauss, die deze zorgvuldig gekozen woorden en naar de
ziels-sidderingen afgemeten zinnen, worgt en verplettert onder de klank-cataclysmen
van honderd strijkers, blazers, paukers. Men zou mystici en wijzen kunnen interviewen
naar hunne opinie over Strauss' interpretatie van dien éénen zin, vol ongrijpbare
perspectieven: ‘Und das Geheimnis der Liebe ist grösser als das Geheimnis des
Todes......’ dien Strauss toelicht, ontwijdt, ontheiligt met ...... ja met Salome's
kazerne-achtig en minder dan wereldsch ‘lok-motief’.
Het zou natuurlijk wel nuttig zijn om op al de physische en metaphysische, al de
ethische en aesthetische kwesties, welke verband houden met Don Juan, met Salome,
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met Heldenleben, en volgens welke deze stukken zoo vergankelijk zijn (wat is
onvergankelijk?) nogmaals ernstig in te gaan. Maar soms komt men niet over de
resignatie heen, die óók nuttig en óók philosophisch is. En met schrik denk ik aan
de 21 jaren van nuttelooze, stapelhooge critische ontboezemingen, aan al de ‘ijdelheid
en kwelling des geestes’, aan den Preek voor de Visschen.
Neen; Strauss is een groot componist, Barbara Kemp is een groote zangeres, (maar waarom zou een Gertrud Leistikow in het Concertgebouw ook niet eens den
Dans der Zeven Sluiers dansen - als men toch de muziek speelt? Waarom naast alle
mogelijke solisten nooit een choreografisch solist), - Mengelberg is een groot dirigent,
het orchest is een universum van muzikale constellaties en conjuncturen. En noch
Debussy, noch Mahler zullen ons voorloopig afhelpen van Richard Strauss, want:
‘alles heeft eenen bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijnen
tijd;
een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te werpen.’

Historische Cyclus XXI [Werken van Eugen d'Albert, Hans Pfitzner,
Max von Schillings en Reger]
Wij zijn er genadig af gekomen en mogen niet klagen. Lees Rudolf Louis' ‘Die
deutsche Musik der Gegenwart’ om te zien wat ons boven 't hoofd hing. Mengelberg
had eene symphonie kunnen laten spelen van Heinrich (XXIV) Prinz von Reuss, die
heelemaal niet ‘prinzlich’, ‘sondern als durch und durch gebildeter Musiker, als ernst
und hochstrebender Künstler Komponiert.’ En Mengelberg had Jean Louis Nicodé,
vroolijker gedachtenis, uit de bibliotheek kunnen opcommandeeren. Hij had den
zichzelf overlevenden Weingartner kunnen kiezen. Hij had den natuur-philosophischen
von Hausegger op de lessenaars kunnen laten leggen. Alexander Ritter, beroemd
mentor uit Strauss’ jeugd, dreigde met symphonische gedichten. Niemand voelde er
zich zeker van, dat Joachim Raff goed dood was. Ignaz Brüll had kunnen komen
spoken (waarom niet?) of Goldmark of Engelbert Humperdinck. Hermann Bisschoff
herinner ik me met vage ergernissen en Hermann Götz hoort ook bij de verloren
uren. En Heinrich Zöllner had uit zijn gepleisterd graf kunnen opstaan of Friedrich
Klose met een zoogenaamde dramatische symphonie ‘Ilsebill’ of Waldemar von
Baussnern, van wiens nachtmerries nog altijd sporen bleven, of Otto Taubmann of
Paul Scheinpflug of Georg Schumann, of nog twee dozijn andere gerespecteerde
nullen, die hier en ginds steeds welwillende ooren vonden.
Waarom niet? Waarom niet even goed als Eugène d'Albert, Hans Pfitzner en Max
von Schillings? Lees Rudolf Louis, die in München en in Duitschland voor eene
autoriteit gold, en de auteurs van zijn land en zijn tijd met zooveel hoogmoed
annonceerde als dogmatici van den muzikalen Fortschritt! - D'Albert is een haastig
compilator, een samenflanser van alle mogelijke muziek-soorten, - dat hebben w i j
zelfs in de gaten, hoewel we hem desondanks eeren met uitvoeringen. Maar Pfitzner!
Zonder een beetje alpinistische traineering komt men niet tot het genot van echte
hoogtekunst, zegt Louis, en wie bang is zich wat moeite te geven, moet zich het genot
ontzeggen. Doch verwijt den Mont Blanc zijne 4800 meter niet; dat's belachelijk!
En Schillings; die schrijft oorspronkelijk, die heeft stijl, die maakt nieuwe levensvolle,
sterke muziek! Mahler (pag. 182, 183), dat is slechts schijn-titanendom,
naaimeisjes-sentimentaliteit en kinderachtige Instrumentationswitzen, die niet eens
altijd goed klinken; dat is impotentie van een auteur, die groote meesters napraat met
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een accent ‘aber mit dem Akzent, mit dem Tonfall und vor allem auch mit der Geste
des östlichen, des allzu östlichen Juden.’ Doch Reger...... geen aangenaam mensch,
barokke stijl-richting, probleem, chaos, waarbij 't de vraag blijft of hij sterren zal
baren, kan een gevaar beteekenen voor de Duitsche kunst, ‘entschieden Dionysier’
(vijf pagina's geleuter) m a a r : ‘es ist nicht sehr viel aber immerhin doch manches,
was wir bei Reger einen g a n z a u s s e r o r d e n t l i c h s t a r k e n E i n d r u c k
g e m a c h t h a t ’, en daarover verheugt hij zich zoo dikwijls 't hem gebeurt.
Ik zou nog tien andere boeken kunnen citeeren van 'tzelfde kaliber en dezelfde
mentaliteit, welke wij ons jaren lang bewust of onbewust hebben laten aanleunen.
Was het niet of ons gisteren de schellen van de oogen vielen? Wij zagen d'Albert
(ouverture van ‘Die Abreise’) in al zijn gepasticheerde, karakterlooze
onbeduidendheid. Wij zagen Pfitzner als gezwollen post-Wagneriaan, die zijn best
doet om opdringerige gelijkenissen te ontwijken en evenveel poëzie mist als in
‘Blütenwunder und Trauermarsch’ uit ‘Die Rose vom Liebesgarten’ met zooveel
woorden wordt aangekondigd. En gelijk de tooneelspeler uit Shakespeare's
‘Midzomernachtsdroom’ bij klaar-lichten dag nog achtervolgd wordt door de
herinnering aan den ezelskop, dien Puck hem opzette, zoo tolt ons het onuitstaanbare
deuntje van Hiller door 't hoofd, dat Max Reger in twaalf variaties en een fuge
tevergeefs trachtte te varieeren. Men begreep alles, omdat de spietsburgerlijke
vermakelijkheid bij dosis van geregeld tweemaal twee maten eentonig maar secuur
wordt ingelepeld. Men begreep alles, behalve het nut, het doel van dat soort stuk-werk.
En Schillings' symphonische proloog tot den koning Oedipus van Sophocles sleepte
in zijn leege statigheid de heele gymnasiale verveling mee van de klassieken, zooals
men ze opvatte, de verveling van onregelmatige Grieksche werkwoorden, van
alexandrijnen die gescandeerd moeten worden en het grauwe besef, dat vandaag even
vervelend is als morgen. Men kende deze zwaar gekothurnde compositie van
Schillings dus reeds van buiten voor men ze gehoord had.
D'Albert, Pfitzner en Schillings stieten af op een muur van onoverwinbare apathie
en niettegenstaande een perfecte, als zoodanig bewonderenswaardige reproductie
bracht Reger het slechts tot een matig succes. Een zieltogende middag om nooit te
vergeten. Om te boekstaven als de genezing blijvend is. Om te gelooven dat de
historische cyclus werkelijk eene periode radicaal, hermetisch, onherroepelijk afsluit.

Toonkunst [Psyché van César Franck, Das Klagende Lied van
Mahler]
De tekst bij César Franck's ‘P s y c h é ’ is niet al te best noch duidelijk. Een antieke
dichter zou begonnen zijn met de bet-over-grootmoeder van Eros, den
bet-overgrootvader van Psyche en dit brengt bezwaren mee. Maar het is óók
bezwaarlijk om over den slaap van Psyche, de tuinen van Eros, het doen en laten der
twee gelieven, slechts symphonisch te worden ingelicht. Men hoort motieven, welke
niet teekenend en niet origineel zijn, men ziet ze op de bekende Fransche wijze
chromatisch afgelost en gecombineerd, doch het kost kopbreken om ze in een Erotisch
verband te brengen en ook hun Psychische uitwerking is kortstondig, schraal,
twijfelachtig.
Het leek, om niets te verbloemen, een dor en vervelend werk. Wij willen de
engelachtigheid en de naïeviteit van le brave père Franck gaarne blijven roemen,
maar er zijn grenzen. Het is lief en aardig om Eros te verklanken als koorknaapje in
een rood toogje, met een blank en maar eventjes gesyncopeerd zieltje, om Psyche te
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melodiseeren als een aspirant-bagijntje met nauwelijks een toekomstigen krul in haar
gemoed, en om hunne amoureuse wisselvalligheden, waarvan men letterlijk niets
gewaar wordt, te laten commenteeren met zeer sereene lofzangen, die smaken naar
bedenkelijke kerkmuziek, dat is lief en aardig maar mag niet lang duren in de
concertzaal. Want behalve dat elk oogenblik van deze Psyché de eenige symphonie
van Franck wil beginnen en herbeginnen (beide werken stammen uit dezelfde jaren)
zijn de thematische gegevens in Psyché van zulk een onbeschroomde armoede,
kuischheid en gehoorzaamheid, dat men ze gaarne wil zalig-spreken, doch liever niet
zal hooren. Er is meer afstand tusschen de Bergrede (Les Béatitudes) en de
Helleensche mythologie dan Franck ooit kon vermoeden. Hij had niets van een
Heiden. En de biographen, de panegyristen, hadden wel mogen uitleggen hoe Franck
tot de vergissing kwam van deze Caecileaansche, kerkelijke Psyché.
***
Mahler heeft ‘Das Klagende Lied’, de eenige compositie zijner jeugd, welke hij niet
vernietigde, tweemaal omgewerkt.
Het stuk had dus eene bijzondere persoonlijke beteekenis voor hem, het biologeerde
hem, hij kon er niet van scheiden. Ik vermoed, dat in de jaren, toen hij het schreef,
de betooverende dageraad des kunstenaars boven zijn leven zweefde, dat hij dien
rijzenden, goddelijken gloed altijd herkend heeft uit zijne muziek dier dagen en dat
hij dien dageraad met voorliefde bij zich zelven veraanschouwelijkte, bestendigde
door ‘Das Klagende Lied’.
Een hart, een warm hart is meer waard dan alle technieken en andere koninkrijken
der aarde. ‘Das Klagende Lied’ is onvolmaakt en Mahler had zich vastgewroet in
den tekst, die hem zoozeer gemeenzaam geworden was, dat hij vergat hem duidelijk
te realiseeren voor de buitenstaanders. Maar het heele oeuvre van Richard Strauss,
die een groot componist is, lijkt mij te geef voor het ééne, onvolmaakte, Klagende
Lied van Mahler, die een groot mensch was. Daar is steeds in de vroege zoowel als
in de late werken der meesters, zij mogen Beethoven, Berlioz, Wagner of Debussy
heeten, één ding herkenbaar, onbetwistbaar: de warmte. Zij kunnen zich in sommige
onderdeelen vergissen, zij vergissen zich nooit in dat eene eenige wezenlijke: de
warmte. En wat doet men in het leven niet voor een beetje warmte? Het is ook zoo
iets zeldzaams, zoo iets boven alle mate wonderlijks, dat de opeenvolging, de
samenklank van een paar tonen kan verheven worden tot de orde en tot het mysterie
der energieën, der levensbronnen.
***
Wat nog bekoorde in ‘Psyché’ van César Franck ressorteerde onder de
voortreffelijkheid van het orchest, de strak-blauwe hemelsche klank van het klein-koor
en Mengelberg's waakzaam gebaar, dat de vrijste rythmen dirigeerde en trachtte naar
de sierlijkheid van het sprookje. Dat Mahler's Klagende Lied ontroerde, dankte men
het minst aan de solisten. De heer Holthaus, tenor, heeft te weinig algemeene
kundigheid en een geluidloos, vaal midden-register. Mej. Minnie van Velzen bezit
behalve de onverklaarbare protectie, waarover ieder zich verbaast, niets dan een
beetje slechte techniek en elke toon doet den hoorder pijn in de keel. Mevr. Betsy
Lionni-Grossouw gaf niet wat men na haar eerste optreden verwachtte; pas bij het
slot haalde zij op. Alleen de prachtige, donkerzachte alt van mevr. Sigrid
Hoffmann-Onegin bleek Mahler waardig. Het koor zong echter met eene
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onbeschrijflijke schittering en melodische expressie; zoo superbe, dat het mij moeilijk
valt het oude paardje van het onvergelijkelijke ensemble, dat braak ligt, (dat zoowel
in Franck als in Mahler weer weinig te doen kreeg) op stal te laten. Het feest-orchestje
achter de schermen klonk uitstekend, het orchest op 't podium werd een visioen van
harmonie en Mengelberg was de veilige leider, die met Mahler den rechtsten weg
wist tot het hart.

Theodora Versteegh en Willem Andriessen
Waarom moet de criticus 't altijd het eerst weten, en hooren, en zeggen, dat eene
altzangeres - in casu mej. Theodora Versteegh - 'n veel te onvolmaakte uitspraak
heeft om op te treden, dat zij kubieke meters wilde lucht verspilt, dat de klank niet
draagt, dat de tonen buitengewoon ongelijkmatig over de lippen komen, dat het
middenregister heelemaal onontgonnen terrein is, dat zij het podium betreedt met
een minimum vocale en litteraire plastische beelding, dat zij tot dusverre nog geen
andere macht bezit dan om alle muziek te degradeeren tot middelmatigheid?
Ik meen, dat deze dingen behooren tot de zéér exacte wetenschappen. Wat mej.
Versteegh nu hier leest na de zenuwspanningen, voorbereidende moeiten, kosten van
dit concert, had ook de zangleeraar haar kunnen zeggen, had ook de begeleider
Willem Andriessen haar kunnen zeggen. Want dit zijn geen oncontroleerbare factoren,
welke b.v. het schrijven van een gedicht, een compositie, een tooneelstuk tot een
eeuwigdurende risico maken, dit zijn ook niet de voetangels-en-klemmen van
stemming, van contact, van fluïdum en de overige occultistische dwarsboomerijen,
welke elke musicus uit den weg te ruimen krijgt. Neen. De fouten van mej. Versteegh
zijn feiten, reëele, ongeoorloofde feiten.
Er werd gezongen van Händel en Bach, die ongeveer de heele Schrift
becomponeerd hebben zonder ooit een der gewichtigste, muzikaalste teksten met de
noodige aandacht onder oogen te zien. Deze: ‘En als gij bidt, zoo gebruikt geen ijdele
herhaling van woorden, gelijk de heidenen; want zij meenen, dat zij door hunne
veelheid van woorden verhoord zullen worden.’ (Matthaeus VI, 7). Er werd ook
gezongen van Hugo Wolf, van Strauss, d'Indy, Debussy, Diepenbrock, Dresden,
M.A. Brandts Buys Jr., Willem Andriessen. Alles met dezelfde stem, welke van
nature mooi is, maar alles met dezelfde gebreken.
Willem Andriessen misbruikte een van de weinige keeren, dat hij in Amsterdam
concerteert om te vermeien met de Kinderscenen van Robert Schumann. Braaf zoo.
De Prélude, Air et Final van César Franck speelde hij alsof 't wederom van Schumann
was. Braaf zoo. Hij begeleidde alle teksten alsof ze getoonzet waren door Schumann.
Braaf zoo.

Bokor, Andriessen, Pijper [Beethoven, Saint-Saëns, Debussy en
Pijpers Cellosonate]
Andriessen sloeg zijne a aan en keek de lucht in, over de a heen van Judith Bokor.
Die a was onwillig. Andriessen sloeg opnieuw aan, lachte de lucht in, en Judith Bokor
morrelde met haar schroef. De a bleef onwillig. ‘Ter dico, ter canto’, dacht ik met
de oude toovenaars, ‘ik zeg, ik zing drie keer’. Andriessen hield vol, aureoolde den
centralen toon met flageolet-spectralen, lachte de lucht in over de a heen der violoncel,
en Judith Bokor draaide aan 't schroefje. Toen begon de Sonate en het scheelde nog
wel een achtsten toon. Daar dit niet te verbeteren viel vormden piano en cello den
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ganschen avond een repeteerende breuk. En daar in den muzikalen staat de nietige
differenties de kwaadaardigste duiveltjes der malaise zijn, raakte niemand in het
goede evenwichtige humeur. De cello-klank verschrompelde, omdat zijne résonance
harmonique ontspoorde op de golven-banen der piano. De cello werd armoedig, stug,
zanderig, plat. De piano bazig, hard, luidruchtig. Beethoven en Saint-Saëns deden
breedsprakerig, oppervlakkig, Debussy grotesk, barok, on-melodieus en alleen Pijper's
sonate raakte over 't doode punt. Waarschijnlijk omdat Pijper, die Andriessen's
begeleidingstaak overnam, zoo verstandig was den reusachtigen vleugel te sluiten
en misschien omdat Pijper en Bokor meer gestudeerd hadden dan Andriessen en
Bokor. Want gedurende Beethoven, Saint-Saëns en Debussy waren er nog schuldiger
oorzaken van misnoegdheid dan de stemming. Sinds 23 Sept. 1919, datum van haar
debuut hier, werd Judith Bokor natuurlijk nog niet de violoncelliste, wier instrument
doet wat zij wil. Er ontbrak evenveel aan de technische als aan de psychische expressie
en bij Debussy maakte zij, ronduit gesproken, een dilettantischen indruk. Ook
Andriessen trouwens beheerschte deze muziek niet in haar juiste klank-type,
melodische en rythmische waarden. Wij kennen dit werk echter, eigener, ontroerender
van Evert Cornelis en Thomas Canivez.
Pijper's sonate is door Judith Bokor minder bekwaam gespeeld dan door Marix
Loevensohn, die haar 20 Sept. introduceerde op den Ned. Cyclus. Sommige effecten,
welke toen onmiddellijk de bedoelde ontroering suggereerden, leken gisteren
bedenkelijke proefnemingen en wie weet hoe dikwijls de preciese verwezenlijking
van het begin der Nocturne b.v. illusoir zal blijken? Pijper zelf moet oordeelen of
hij met de hier gebruikte middelen de nuance van aanwaaiend, dwalend geluid 't
veiligst trof.
Het is betreurenswaardig, dat niemand deze sonate drukt en uitgeeft. Ik had bij
Broekmans liever Pijper's sonate zien liggen dan een ‘Erich Wichmann tot 1920’.

Het Onuitbluschbare [Carl Nielsen dirigeert zijn Vierde symphonie,
Pan en Syrinx, Hanendans, naast werken van Sibelius, Rangström
en Stenhammer]
Het woord ‘onuitbluschbaar’ komt gewoonlijk slechts voor in de liefde-romans onzer
grootvaderen, waar een hopelooze hartstocht beschreven wordt, en in de
brand-verslagen, waar men spreekt over lekkende vlammentongen. De heer Carl
Nielsen, Deensch componist, zette ‘onuitbluschbaar’ aan den kop eener symphonie.
Hij vond den term geenszins diklijvig, maar ook niet strikt noodzakelijk: ‘Muziek
i s leven en gelijk dit onuitbluschbaar. Daarom kon dit woord, dat de componist op
zijn werk geplaatst heeft, overbodig zijn, schrijft hij. Wat ongeveer zeggen wil: ‘Ik
zet 't er bij voor de duidelijkheid. Maar 't spreekt natuurlijk vanzelf, dat mijn muziek
onuitbluschbaar is.’ Zoo maakte de heer Nielsen vroeger de hier gedirigeerde
‘Symphonia espansiva’. Ook overbodig - want muziek i s expansief of is n i e t . En
gelijk men zich toen (1912) tegenover de uitgemergelde schrielheid van dat toonstuk
afvroeg, hóe droog de auteur wel componeeren zou, wanneer hij ooit met
voorbedachten rade niet-expansief zou zijn, zoo vroeg men zich gisteren, wat de heer
Nielsen in 's hemels-naam zou verstaan onder een bluschbare symphonie.
Er werd geen critische Jan van der Heyden gevraagd en iedereen kon toe met zijn
eigen, handzamen Minimax - of een ander bluschfabrikaat. Kenmerkend voor den
stijl van Nielsen zijn de toelichtingen uit den wegwijzer, waarmee Julius Röntgen
aan ‘L'inestinguibile’ symphonie verklaarde. Ik citeer uit de monotone aanduidingen
bij de noten-voorbeelden; ‘drie keer’; - ‘motief, dat later eenigszins gewijzigd veel
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gebruikt wordt’; - ‘herhaald’; - ‘figuur, die telkens opnieuw herhaald wordt’; - ‘de
piccolo-fluit speelt t e l k e n s ’; ‘de violen spelen (dit) v o o r t d u r e n d ’; - ‘bas, die
drie-en-dertig maten lang uitgehouden wordt’; - ‘de verschillende motieven zijn hier
werkelijk onuitbluschbaar’; - ‘acht maten’; - ‘thema, dat dikwijls herhaald wordt’; ‘nu telkens herhaald’; - ‘enz.’; - ‘12 maten’; - ‘enz. dikwijls herhaald’. - Röntgen
waarschuwde ons niet, gelijk Havelaar, dat zijn buffelachtige analyse eentonig zou
worden. In zijne onnoozelheid begreep hij ook niet, dat hij de meest welsprekende
critiek schreef. Maar voor de paragraaf, welke Nielsen's tekort aan fantasie, deficit
aan vinding, thematisch onvermogen betreft, refereer ik naar de authentieke,
onbedriegelijke specificaties van den heer Röntgen.
Daar de Nielsen-propagandist een veertien maal op denzelfden rythmus gestreken
noot der alt-violen een ‘karakteristiek motief’ noemt, zou ik, wat de muzikale,
intrinsieke waarde der gebruikte, dubieuse materialen aangaat, wederom kunnen
verwijzen naar den heer Röntgen. Doch Nielsen werkt niet overal zoo simplistisch
en hij wendt ook noten aan, die het air hebben van melodieën. Deze melodieën vindt
men echter ongeveer met hetzelfde air in de werken van Röntgen en de geweldige
rest der intercommunale epigonen van Johannes Brahms. Zij klinken stug zonder dat
ooit hare plastiek geprezen kan worden. Zij klinken lief, smachtend, sentimenteel
zonder de geringste ontroering uit te zenden. Zij zijn onpersoonlijk, rethorisch, kort
van stof, gebouwd volgens het vademecum of den cathechismus der intercommunale
conservatoria. Zij laten alles met zich doen, men kan ze inkrimpen en uittrekken naar
den centimeter. Zij kunnen luid en zacht gespeeld worden. Zij passen op alle
instrumenten. Men mag ze ongestraft koppelen, de eene gerekt, de andere gekrompen,
of samen vergroot en samen verkleind. Zij blijven met alle passers, alle ellen, alle
vergroot- en verklein-lenzen steeds even ‘expressief’. Zij blijven natuurlijk vooral
‘onuitbluschbaar’. Dat hoeft men er niet boven te zetten, want het hoort bij het
achtbare vak.
Ik geloof ondertusschen, dat er in de besproken symphonie eene wereld ondergaat
(geen kleinigheid) en dat met het muzikale systeem van Carl Nielsen uit de Groote
Leegte (hoeveel maten?) een nieuwe aarde wordt geconstrueerd, waar de vogels weer
gaan zingen en paren, de mensch een primitief wijsje zingt, zooals duizend jaar
geleden en het Heelal allengs een herboren levenshymne zingt, gelijk ieder onderlegd
hedendaagsch componist dat op zijn tijd probeert. Het uitgangspunt voor de
cosmologie in vier deelen (drie kwartier) is een gecomprimeerde aanzwelling van
mineur naar majeur, naar het voorbeeld van Mahlers zesde symphonie, welke de
Ontkenning formuleerde als een afneming van majeur naar mineur. Doch ‘quod licet
Jovi non licet bovi’ - zelfs niet, nu Röntgen bekeerd is tot Mahler en Debussy. Zoo
episch en sterkend Mahlers pessimistische ontkenning uitbloeit en schoone
wezenlijkheden schept, zoo voos en machteloos vermiert de goedige, welwillende
‘Bejahung’ van de heeren Röntgen-Nielsen in kinderachtig ‘contrapuntisch’ gepeuter.
De bewijsvoering gaf ik boven. Supplementair donderende pauken, al waren 't er
honderd, kunnen daar niets aan verhelpen. Bij Nielsen waren 't er slechts twee en
men kon met ironie aanschouwen, hoe ze de zachtzinnigste menschen kregel maakten.
Nielsen is een matig, zeer beperkt dirigent. Het lijstje miniaturen, dat hij na de pauze
uitvoerde behoorde zonder uitzondering tot de allerzwakste, afgesletenste muziek.
Sibelius componeerde zijn ‘Finlandia’ met koralen, koper en verjaarde trucs slechter
dan wij dit uit onze eigen talentvolle provincie verwachten. Het ‘Divertimento
elegiaco’ voor strijkorchest van Ture Rangström is verwaterde en verwelkte Grieg
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[en] Brahms, met de roekelooze recapitulaties, welke hunne aangeboren specialiteit
zijn. ‘Pan en Syrinx’ van Nielsen verbaasde door een parodistisch, onzaakkundig
gebruik van tamboerijn, bekkens, xylofoon (tingelingeling), klokkenspel (tingeling)
en kleine trom. 't Eenige waardeerbare fragment der compositie kwam bij 't slot: het
ruischen van het ranke riet. De ‘elegie voor fluit en strijkorchest’ van Wilhelm
Stenhammer was kort en toonloos. Twee Grieg-melodieën voor strijkers putten uit
door Griegs erf-kwaal van componeeren in de lengte. Nielsen's ‘Hanendans’ begon
met banaliteiten, welke men het recht heeft te ontvluchten. Wat de halve zaal deed.
Er werd echter systematisch gezorgd voor het succes. Maar onuitbluschbaar was
de geeuw, onuitbluschbaar de verveling, onuitbluschbaar de middelmatigheid.
Onuitbluschbaar zal ook wel de doode lijdelijkheid zijn, waarmee wij dergelijke
séances bijwonen. Wat voor ons als toets van geduld diende, was voor 't orchest
bovendien een toets van slagvaardigheid. Men hield zich buitengewoon kranig en
dat wil veel zeggen bij z e s opeengestapelde noviteiten, die nooit zullen terugkeeren.

Seroen - Cornelis [Lord Berners, Three Little funeral marches Strawinsky, Chansons plaisantés en Ragtime - Debussy, liederen en
Préludes]
Gerald Hugh Tyrwhitt, Baron Berners, is geboren in 1883 en verkreeg 't vorig jaar
den titel (een der oudste van het pairschap en dateerend van 1455) welke hem
veroorlooft zich kortweg Lord Berners te noemen. Zijne vroegste muzikale onderwijs
ontving hij te Dresden. In Engelschen diplomatieken dienst (waar men den oorsprong
schijnt te moeten zoeken van den ironischen krul in zijn geest) vertoefde hij langen
tijd te Rome en voltooide zijn studies bij Alfredo Casella. Goede introducties tot
Lord Berners schreven Edwin Evans in de Musical Times van 1 Jan. 1920 en Eugène
Goossens in ‘The Chesterian’ van December 1919.
Hij had twee uitzonderlijke quasi-geniale invallen, die hem teekenen.
Bij het lezen van een der tallooze Heine-biographieën ontdekte hij, dat het
aarts-beroemde vers, zoo dikwijls becomponeerd, en gekoppeld aan de verliefdheden
van een paar heele generaties: ‘Du bist wie eine Blume - So schön, so hold, so rein’
in werkelijkheid geadresseerd was aan een dik, wit varken. Het leek hem een heilige
plicht om de oorspronkelijke bedoeling van den dichter te restaureeren, met behoud
der sentimenteele hoedanigheden van het ‘Duitsche lied.’ Zoo ontstonden in 1913
‘Three Songs in the German manner’, Lord Berners' eerste werk
Zijn jongste en belangrijkste compositie, beëindigd in Mei 1919, eene Fantasie
espagnole voor orchest, is een parodie op het conventioneele guitarende,
castagnettende, tamboerijnende Spanje der componisten. Zij duurt nauwlijks tien
minuten. Als uitdaging tot zijne critische aantijgers, die hem beschuldigd hebben
van tekort aan melodie, gebruikte hij in dit stuk z e v e n t i g echte, reëele melodieën.
Evert Cornelis speelde Zaterdag ‘Three little funeral marches’ en Lord Berners werd
de recentste verwondering onzer concertzalen. Het zijn treurmarschjes voor de
begrafenis van een staatsman, gelegenheid, waarbij het onveranderlijk regent over
de statige, officieele onbeduidendheden van ministers, gezanten, onverschillige
toeschouwers en zoo voorts; voor een kanarievogel, welken wij als kinderen allemaal
ooit begraven hebben en die over donker bassende rouwklanken ergens achter in ons
hoofd triest napiept; voor een suikertante, die helaas veel zeldener sterft dan een
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kanarie en die men begraaft met eenigszins gemengde gevoelens, te resumeeren in
een: ‘Eindelijk! nu kan ik me een automobiel aanschaffen.’
Deze humoristische stukken, niet zonder ernstigen achtergrond, zijn uit de lente
van 1914.
De uitgever Chester had dezer dagen de vriendelijkheid (zeldzaam en zeer
waardeerbaar bij muziekuitgevers) mij nog twee andere werken van Lord Berners
ter kennismaking te zenden: de ‘Valses bourgeoises’ (drie vierhandige walsen) en
‘Trois morceaux pour piano à quatre mains,’ - Chinoiserie, Valse sentimentale,
Kasatchok - met felle, knappe en zeer moderne versieringen in goud-bruin en helblauw
van Michel Larionow.
Ik dacht eerst aan Erik Satie, hier nog niet gespeeld, de Mefisto der moderne
muziek, Satie, die al 65 is en nog elk jaar metamorfoseert. Bij Lord Berners dezelfde
diabolieke tic als bij Satie (en bij Casella en dikwijls bij Strawinsky) om een goedige,
graag herkauwde, vierkant-populaire melodie te folteren met de bizarste tonaliteiten,
ze op-sterk-water te zetten in de meest fantastische klank-combinaties, en wat de
doorsnee-muzikant noemt ‘dissonanten’. Gelijk middeleeuwsche kunstenaars zich
wreekten op den populairen deun door hem te traliën achter polyphone, hemel-hooge
abstracties, zoo wreekt de moderne componist zich door het graag herkauwde refrein
te verbijsteren met de wonderlijkste, de grilligste, soms de gedrochtelijkste, soms de
verrukkelijkste perspectieven en ontoegankelijkheden van harmonie en rythme.
Niemand ging daarin verder dan Lord Berners. Strawinsky zelf noemt hem
impertinent en Strawinsky is van geen geruchtje vervaard. Goossens zou hem 't liefst
‘brutally modern’ heeten. Zij hebben gelijk. De ‘Valses bourgeoises’ en de ‘Trois
pièces’ zijn een compendium van de radicaalste toepassing der extreemst denkbare
klankbegrippen. Waar vier geoefende handen zijn, nieuwsgierigheid naar moderne
onderzoekingen en resultaten, zin voor veelal burleske en veelal serieuze schoonheid,
mogen ze niet ontbreken.
Toen ik de ‘Three little funeral marches’ hoorde dacht ik weer aan Erik Satie als
aan een geestverwant. Satie, die componeerde de ‘Stukken in den vorm eener peer’,
die de lessen der Schola Cantorum herdacht met ‘Aperçus désagréables’ (Pastorale,
Choral et Fugue) en bij een der inzetten van het fuga-thema met een strak gebaar
noteert: ‘niet lachen!’, die ‘Aria's om op de loop te gaan’ schreef, en aan wien Debussy
zoo onnoemelijk veel te danken heeft. De bijschriften van ‘Heures séculaires et
instantanées’, van ‘Affolements granitiques’, van ‘Vieux Sequins et vieilles cuirasses’
herinneren van dichtbij aan Lord Berners' toelichtingen tot de treurmarschjes. Maar
Satie, zeer actueel en zeer progressistisch, is altijd wat schraal in zijne vrijwillige
armoede, misschien hoogstens geëigend voor een schertsend tête à tête aan de piano
(men zou hem eens op 't podium moeten probeeren) en schijnt soms een greintje te
ver te gaan in zijn gehallucineerde sarcasmen. Lord Berners, nog actueeler en
progressistischer, klinkt nooit schraal, heeft meer ondertoonen, welke ook met het
hart kunnen worden opgenomen, is virtuozer en mocht zijn concepties, 't zij door
meerdere vaardigheid, 't zij door eene minder beperkte verbeelding op een ruimere
basis aanzetten. Wat G. Jean-Aubry schreef over Satie kan met een sterker
geaccentueerde bewondering herhaald worden voor Lord Berners: ‘N'en déplaise à
ceux qui trouveraient inutiles de semblables inventions, il est peut-être moins malaisé
d'écrire une symphonie comme il y en a plusieurs, dénuée de musique véritable.’ (wij ontmoeten ze elken winter bij tientallen -) ‘que d'élever au-dessus du simple
music-hall des fantaisies humoristiques et le leur communiquer une qualité musicale.’
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Die muzikale hoedanigheid is in de ‘Three little funeral marches’ niet gering en
Evert Cornelis mag er op roemen Lord Berners voor ons ontdekt te hebben. Er was
een tijd (1907), vlak na de ‘Histoires naturelles’, dat Maurice Ravel doorging voor
‘l'enfant terrible de la musique française’. Later gaf hij zijne ‘Rapsodie espagnole’,
‘Ma mère l'oie’, ‘L'heure espagnole’, het Trio, enz. Nu zijn er, die Lord Berners
beschouwen ‘as the gamin in English music’. Wij zullen zien wat hij brengt met de
toekomst.
***
De epidemie der Dadaïsten is ook overgeslagen naar Parijs en ziehier een staaltje
van raaskallend Fransch dadaïsme uit de ‘Dix-neuf poèmes élastiques’ des heeren
Blaise Cendrars:
‘......Tu flottes, vieux tronc, sur le Mississipi quand ta gueule s'ouvre et
un caïman saisit la cuisse d'un nègre en Europe tu es comme un gibet (je
voudrais être la tour, pendre à la tour Eiffel!), et quand le soleil se couche
derrière toi tête de Bonnot roule sous la guillotine au coeur de l'Afrique
c'est toi qui cours girafe autruche boa équateur moussons......’
Zou Igor Strawinsky zich werkelijk hebben aangesloten bij de Geneefsche Dadaïsten,
gelijk men onlangs berichtte? Ik geloof het nauwelijks, want hij was een te goed, te
conscientieus vakman. En zijn Rag-time, in 1918 gemaakt, is véél te lang voor een
Dadaïst, mensch-genus, dat leeft tusschen hangen en wurgen en om-den-anderen
stupiden, sinisteren regel den laatsten adem uitblaast. Neen; zijn Rag-time is zelfs
te lang voor een bruikbaren rag-time. Ik heb overigens niets tegen dit bitter-zure
stuk, dat in staat moet zijn sommige ooren te scheuren. Niets. Men vergeeft 't de
thema's, die archi-connu zijn of lijken. Men vergeeft 't zijn honderden punten,
komma-punten, komma's, dubbele-punten, uitroep-, vraag-teekens, en overige
vergemakkelingen der lectuur, waaraan de Dadaïsten zulken hekel toonen. Men
vergeeft dezen Rag-time allesbehalve zijn onbedaarlijke lengte.
Maar klinken de ‘Chansons plaisantes’ (1914) niet als meesterstukken? Daar staat
te midden van alle waaghalzerijen elke noot onbetwistbaar op haar plaats en elke
noot treft doel. Daar is alles geslaagd, pittoresk en poëtisch verlevendigd in een wijde,
warme atmosfeer: het gesmoorde klokken van haan-en-kippen, het heesche
eenden-geschreeuw van ‘Le Four’, de groteske brani van ‘Le Colonel’, de
vereenzaamde straatkreten van ‘Le Vieux et le Lièvre’. Daar is alles meesterlijk, héél
komisch, en op 't laatst grootsch, emouvant van verlatenheid, stilte en melancholie.
Mevr. Seroen en Evert Cornelis moeten deze ‘Pribaoutki’ zeker herhalen; zoo
mogelijk in de eerste zetting, met acht instrumenten.
Dit alles was nieuw. Ik kan minder uitvoerig zijn over het oude: vier liederen van
Hugo Wolf, die op 13 Maart a.s. zestig jaar geworden zou zijn, wanneer het lot gewild
had. Ze werden onbeschrijflijk indrukwekkend gezongen en begeleid, vooral ‘Bitt
'ihn, o Mutter’ en ‘Sagt, seid ihr es, feiner Herr’ uit het Spanisches Liederbuch.
Baudelaire's sonnet-begin: ‘La musique souvent me prend comme une mer’ kan
als ieders weerklank aangeduid worden van het Debussy-programma: vier Préludes,
waaronder ‘La Cathédrale engloutie’ subliem gespeeld ‘dans une brume doucement
sonore’, zóó tooverachtig doorschijnend als wij ze nog niet kenden; en de ‘Trois
chansons de Bilitis’ met de veel te zelden gezongen ‘Tombeau des Naiades’.
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Gelbart - Drilsma [Louis Vierne, Debussy's Children's Corner en
de Cellosonate van Guy Ropartz]
Valentini is klassiek en diende als hors d'oeuvre om op toon en in de stemming te
komen. De hoeveelste zou dat zijn van de negen maal negen en negentig hellekringen
der concertzalen? 't Is de kring der klassieken, die, ik weet niet om welke zonde,
voortstrompelen in zwaar-looden (niet loden s.v.p.) mantels.
Louis Vierne is verbruiks-muziek, mengelt Saint-Saëns, Franck en Massenet door
elkaar tot een niet onaangenaam agglomeraat. Met spirit voorgedragen zou hij
onderhoudend kunnen klinken, zou men zijne overbodigheid vergeten, hier en daar
zou men zelfs zwelgen in gemakkelijke klank-weelde.
Claude Debussy is de vereerde en kan niet meer sneuvelen. De schreeuwers van
‘De Stijl’ noemden hem bourgeois. Goed. Hij werd bourgeois. Wat werd in den loop
der eeuwen, van de Swastika af, het Kruis, Plato, de Evangelies, de Relativiteitstheorie
en Debussy, niet bourgeois? Straks ‘De Stijl’, wanneer hij pit genoeg heeft om het
‘straks’ te halen. Straks Lenin. Want panta rhei. - Maar zoolang deze dingen loopen,
vervloeien, versmelten en aan de beurt zijn, zou ik Childrens Corner willen hooren
met dieper begrip, met duidelijker vonkelingen van een heiligen geest. Bij den ‘Doctor
Gradus ad Parnassum’ (toespeling op Muzio Clementi, o piano-pedagogen, dien gij
niet meer kent!) de gepoëtiseerde verveling der vingeroefeningen, met een lyrisch
glimpje in het onderbewustzijn, dat zoodadelijk het uur om is, dat er ook lieve
bezigheden en herinneringen in het leven zijn. Bij ‘Jumbo's Lullaby’ de monumentale
kinderlijkheid, de rythmische zangerigheid, de prachtig zwikkende cadans van den
Olifant, en bij de laatste maten, het aandoenlijk-parodistische kreunen, waarmee hij
in slaap zeult. Bij de ‘Serenade for the doll’ de grappige verwondering van
poppen-oogen, poppenharen en de vroolijkheid, waarmee ze bemind, gekoesterd
worden, de poppen. Bij ‘The snow is dancing’ de dwarrelende sneeuw, zooals wij
die zien als vlagen witte meeuwen in vlagen witten mist. En zoo verder. Met kleur,
met leven, met inzicht, met opgewektheid. Niet als de lagere school, maar een beetje
à la Montessori.
Guy Ropartz is de Miskende. Wij roepen Hermann Suter hierheen, Carl Nielsen
en tien andere gewichtige nullen. Wij slaan Ropartz en het heele levende deel van
Octave Séré's ‘Musiciens français d'aujourd' hui’ over - behalve Pierné. Maar Ropartz'
cello-sonate is een meesterstuk. Het lento heeft een langzaam vervoerenden mystieken
drang en gestadig ontbloeiende liefde. Het slot-allegro zingt een blanke vreugde,
eene blijdschap, eene sereniteit van gemoed, welke nu nog in mij naklinkt. En toch
kon ik me het werk denken als uitgevoerd en gevoeld onder een hooger, luchtiger,
wijder uitspansel.
Mej. Fanny Gelbart, pianiste, de heer Bertrand Drilsma, cellist, staan dichter bij de
instructieve afdeeling der muziek dan bij de artistieke. Zij hadden natuurlijk als
zoodanig veel voortreffelijks, maar beoefenden dit voortreffelijke met te veel
koekoek-één-zang. Moet men daarom de pedagogen van het podium wenschen?
Neen, niet geheel; in geen geval, zoolang hunne programma's interessanter zijn dan
die der zich noemende ‘kunstenaars’. En Guy Ropartz maakte hier bijna alles goed.
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Hollandsch Strijkkwartet [en Evlyn Howard-Jones] [Elgars
Pianokwintet en Glazounofs op 10 en Beethovens Derde Russische
kwartet]
Er waren in Elgar's piano-kwintet echo's van beschaafde steps en trot's. Tusschen
het mechanische rythme eener oude, academisch gedresseerde fuge en de machinale
beweging van een step of trot (de fuge speelt in het rijk der abstracties, de step e.t.q.
in de onderwereld der hersenloozen) zijn overeenkomsten, en men behoeft zich niet
op het halfgoddelijk standpunt te stellen der ‘millioenen lichtjaren’ om te merken,
dat de klokken van fuge en trot bijna gelijk loopen. De moderne muziek, zooals zij
geschapen is in de zeventiende eeuw, staat nu eenmaal in het teeken van den Slinger,
uitvinding van Galilei, zoon van een der eerste ‘moderne’ musici.
Er waren ook echo's van valses lentes en soms kon men zich met Faust wanen in
een beschaafden Keller van Auerbach, tegenwoordig genaamd bar of cabaret. Er zijn
ook tooneelspelen, waar de dramatis personae hun diepste leed weerspiegeld vinden
in ‘Sous les ponts de Paris’. Pro Domo b.v.
Er waren ook echo's van Italianismen, veristische lyrieken, vreeselijke
zoetvloeienheden en andere hoog-gestemde ontboezeminger met een plechtig aroom
van orgeltonen.
Gij weet, dat de Echo een nog altijd mythologisch, onverklaard verschijnsel is, en
daar waren in Elgar zelfs echo's, die vierkant zinspeelden op den slechtsten Brahms:
valses lentes en andere sentimentaliteiten, barok afgewisseld met stugge, strakke,
hardnekkige rythmen, schoolsche imitaties en andere vormelijke strubbelingen, welke
dienen moeten om een ‘deel’, een ‘Satz’, lang genoeg te maken voor het gebruik.
En werkelijk, het werd lang genoeg, het werd te lang en het klonk niet
hartverheffend.
Wat moet het voornaamste criterium zij bij een noviteit: de datum van het nieuwe
en de qualiteit van het nieuwe? Ik geloof de qualiteit. Wanneer de datum mee wil
werken, des te beter, maar in 's hemels naam eerst de qualiteit. Men kan het
Hollandsch Strijkkwartet nu niet verwijten, dat zij geen nieuws uitvoerden, doch zij
voerden zwak nieuws uit, zonder andere beweegreden dan de officieele, aanzienlijke
reputatie van Sir Edward Elgar. Het was om te twijfelen aan het critisch vernuft van
den mentor der Hollanders, aan zijn practischen zin, aan zijn bekendheid met de
hedendaagsche muzikale stroomingen.
Elgar stond tusschen Glazounof's tweede kwartet, zijn zacht, liefelijk, soms leeg
opus 10, en Beethoven's Derde Russische. Evlyn Howard-Jones, die de volgende
week een eigen concert zal geven, speelde met juiste verhoudingen in kleur en klank
Elgar's piano-partij.

Amsterdamsch à Cappella-Koor [Evert Cornelis heeft de leiding
overgenomen van Anton Averkamp]
Het leek een doek, waarvan de bruine hei met schapen werd overgeschilderd in een
groene wei met eenden. De ondergrond, een kwart eeuw lang gepatineerd door Anton
Averkamp, de eene grauwe korst op de andere grauwe korst, deugde niet; hem weg
te werken was een karwei, waarmee maanden van harden, strengen arbeid gemoeid
zouden zijn; een lastige karwei, die alleen lukken kon met een ijzeren discipline en
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misschien pas loonen ging na een grondige zuivering van alle twijfelachtige
koor-elementen, welke slechts bogen op ijver of dienst-jaren. En dan nog!
Anton Averkamp leidt nu de Utrechtsche jeugd langs zijn smalle en bemoste
jaagpad, sinds hij niet meer mee kon op de heerbanen, en men gaf Evert Cornelis de
erfenis van zijn à-cappella-koor, welks goede dagen reeds zoo ver-af lagen. Er viel
iets te hernieuwen, er kwam een bresje in de oude garde, die zich niet overgeeft en
die ook niet sterft, er was plaats voor jong leven en ik begrijp, dat Evert Cornelis de
opvolging niet weigerde. Doch werd het een gestileerde wederopbouw in den nieuwen
geest? Neen; ik geloof het niet. Sloeg hij er de gewijzigde opvattingen kloek, overtuigd
en stevig genoeg in? Neen; het was half-om-half. Had hij wel den noodigen tijd om
een duidelijk, gelukkig resultaat te bereiken? Het resultaat zelf zegt: neen.
Maar dan had Evert Cornelis dit concert, een uitkoop van ‘Kunst aan Allen’, niet
moeten geven, moeten uitstellen tot gunstiger kalenden.
Bij den Psalm van Sweelinck, bij de koortjes van Debussy (‘Dieu! qu'il la fait bon
regarder!’), van Ravel (Nicolette), welke wij met zoo zuiveren toets, vast lijnen-spel,
volmaakte klank-plastiek, beheerschte expressie, kennen van de
Madrigaal-Vereeniging, - bij Bruckner's ‘Ave Maria’, overal worstelde het vroegere
accent met het nieuwe, overal waren barsten en uit de barsten doften Averkamp's
familiaire groezeligheden. Niet een enkele lijn werd klaar en smetteloos afgeteekend,
onophoudelijk wankelde de toon, men zakte soms reeds bij de tweede maat, alles
scheen door elkaar te kolderen, slot-accoorden bleven zwevend schommelen boven
de slechte, onbetrouwbare, gescheurde basis der mannen-stemmen, van de uitdrukking
kwam niets terecht, op z'n ergst was 't paskwillig, op z'n best gematigd dilettantisch,
zoo zorgvuldig er gedirigeerd werd, zoo onbekommerd de zangers er naar gooiden
met de muts.
Behoef ik te zeggen, hoe groot de teleurstelling voor mij was? Ik zie maar twee
remedies: het koor opheffen, sloopen en van meet-af herbeginnen; of onvervaard,
hardnekkig arbeiden aan verbetering.
Eene principieele fout, welke ik tijdens Averkamp's treurig bewind jarenlang geduldig
bekampt heb keerde op dit eerste concert gezond en werktuigelijk terug: de plaag
der solisten. Zal men dan in Nederland nooit een concert kunnen bijwonen, waarop
een nog niet geheel volwassen violiste (mej. Sepha Jansen) een verkeerd, gefraseerd,
onbegrepen, stumperig gearrangeerd, schoolsch begeleid viool-stukje te berde brengt,
en waarop een pianiste (mej. Henriëtte Bosmans) een paar rommelige, onbeduidende,
zielige piano-mopjes, automatisch en zenuwachtig opzegt?
De stijl van een à-cappella-koor is in wezen anti-solistisch. En niet alleen
anti-solistisch doch ook anti-pianistisch. Het ongetempereerde à-cappella-koor en
de getempereerde piano vloeken met elkaar, zijn absoluut onvereenigbaar. De
à-cappella-stijl en de piano-stijl zijn twee schreeuwende tegendeelen, totaal
onherleidbare contrasten. Het was ook geheel onjuist gezien van Evert Cornelis om
den Psalm van Sweelinck aan te geven met een paar tonale functies op de piano. In
Sweelinck worden nauwelijks tonale functies gezongen, en waar ze gezongen worden
treden ze op in geheel andere toons-verhoudingen dan de piano suggereert. Dat kon
slechts verwarrend beïnvloeden, en latere deraillementen voorbereiden.
De muziek-beoefening stelt voorop eene zekere taaiheid. Taaiheid bij den
beoefenaar, taaiheid nog meer bij den criticus. Maar van Evert Cornelis hoopte ik
gunstiger levensvoorwaarden. Ik verwacht revanche van hem, spoedig, beslissend,
hem waardiger dan dit begin.
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Anders: sloopen.

Historische Cyclus XXII [Debussy-programma – Mengelberg en de
Franse muziek]
Er wringt tusschen Mengelberg en de Fransche muziek eene incompatibilité d'humeur,
die reeds lang tot een breuk geleid zou hebben, wanneer de Fransche muziek hèm
en wanneer hij de Fransche muziek kon ontberen.
Mengelberg staat tegenover de geheime Fransche kunst als de ridders uit
Tannhäuser tegenover de verborgenheden van den Venus-berg. Zij lokken hem, zij
fascineeren hem, hij kan ze niet ontgaan, hij kon ze echter ook niet geheel ontsluieren.
Hun avontuur schrikt hem niet af, de roem van ook hen overweldigd te hebben, ook
hierin groot te zijn en alzijdig, boeit hem. Want hij is verder dan de
Tannhäuser-ridders, die tieren tegen een Venus, welke zij niet kunnen naderen. Hij
belegert ze.
Zoo gemakkelijk hem de muziek zijner Keulsche afstamming en Keulsche leerjaren
toevloeit, zoo positief hij die onder de knie heeft, zoo weerbarstig blijft hem de kunst
van Debussy. Mengelberg is van een andere geaardheid. Hij groeide op met het hoofd
vol verticale klank-groepeeringen en later dirigeerde hij recht-door-zee de solide,
onwrikbare phalanxen, de drie-eenheden van melodie, harmonie, rythme. Mengelberg
is eene concentrische natuur, een middelpunt-zoekende geest. Hij aanvaardt geen
betrekkelijkheid. Zijn maatstok is zijn maatstaf. Wanneer hij hem opheft voor den
eersten slag moet alles zich schikken en wenden tot die absolute punt in ruimte en
tijd. Alles moet samenstreven tot dat eene oogenblik; alles moet zich daarnaar
rang-ordenen. Hij wil en begrijpt geene deelbaarheid. Afwijkingen in de vele banen
langs welke melodieën, rythmen en harmonieën kunnen wentelen zal hij niet toelaten.
Hij is de absolutist. Hij ziet slechts ééne verhouding. De verhouding tot die stip in
de lucht, waarmee hij op dat moment schepper en regeerder is der mogelijke wonderen
in tijd en ruimte.
Maar Debussy wil anders. Debussy is de excentrische, middelpunt-vlietende geest.
Ten opzichte der z.g. traditie, gelijk die geldt in muzikale zaken. Ten opzichte der
theorie en hare vroegere een-vormige gebondenheden. Ten opzichte der rythmiek
en hare verouderde uniforme parallelismen. Ten opzichte der kleur, welke hij
decomponeerde tot nieuwe, onbeperkte variëteiten. Ten opzichte der expressieve
waarden, welke hij opdolf uit onbetreden gebieden. Ten opzichte van alle
compositorische factoren. Debussy manoeuvreert niet met samengepakte phalanxen
als Strauss of Mahler. Hij isoleert geen koper of hoorns, of hout, of slagwerk in den
muzikalen stroom. Hij deelt en onderverdeelt niet alleen melodieën, rythmen,
harmonieën, hij vermenigvuldigt ze. Hij aggregeert tonale en rythmische
ongelijkwaardigheden. Hij heft het centrum op uit de werkelijkheid, uit de
zichtbaarheid.
Vandaar die incompatibilité d'humeur tusschen Mengelberg, die zich fanatiek
begeerig werpt op een accent, op een kleur, op een emotie, en deze Fransche muziek
van Debussy, die de tastbare, definitieve aanduidingen even consequent afwijkt als
Mengelberg ze zoekt. En de Tannhäuser-allegorie vervult hierin ook eene zijwaartsche
rol. Want in zijn hart, geloof ik, vindt Mengelberg, realist tot in zijn verste
verdroomdheden, Debussy geraffineerd, zwakzinnig, anemisch, decadent. Het maakt
hem woedend, geloof ik, dat Debussy vooral in zijn fortissimo's, zulke
phantasmagorische orgieën van gloed kan inzetten, beginnen, beloven, suggereeren
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en ze onvoltooid afbreekt. Dat druischt [in] tegen Mengelberg's natuur, die de volle
maat wenscht bij volle teugen. Hij zou willen, geloof ik, dat die vlammen een halve
minuut langer schroeiden, dat hij den tijd had om ons van de passies bezeten te
maken. Hij ziet, hij weet, wat Debussy belooft in die orgiastische aanheffen (o!
unieke, ongehoorde sensaties; vervoeringen, die niemand kent), hij wil ze
verwezenlijken boven de macht, het is zijn eigen demon, die daar schreeuwt, hij
tracht dien schreeuw te culmineeren in dat korte, veel te korte bestek, en ik geloof
dat ik goed hoor. Maar Debussy wil anders. Hij versmaadt die bevredigingen, die
verlossingen. Ten rechte of ten onrechte, wie zal het zeggen? Debussy is daar als
een tijger die samenkrimpt voor een sprong, doch den sprong niet doet. Moeten wij
hem dat verwijten? Ach, hij heeft nog zooveel andere glories.
***
Ik zou wenschen, dat Mengelberg er over dacht, of in het derde deel van Ibéria het
klokkenspel niet vervangen behoort te worden door klokken-platen. Debussy schrijft
voor ‘cloches’; klokkenspel wordt in het Fransch aangeduid als ‘jeu de timbres’.
Debussy is ook niet gewoon om het klokkenspel te behandelen gelijk hier de klokken
behandeld worden. Door gebruikmaking van drie klokken-platen (fa, sol, la) zou het
klankbeeld van dit stuk essentieel ten goede gemoduleerd worden en zoowel
Mengelberg's als Debussy's bedoelingen gemakkelijker, juister benaderen. Het moet
mij tegelijk van 't hart dat ons klokkenspel versleten schijnt te zijn en in valschheid
de Museum-klokjes niets meer toegeeft. De stemming van den xylofoon mag ook
wel eens gecontroleerd worden, en ik verwonder mij even dikwijls over de geluiden
van onzen tamboerijn, die dikwijls te blikkerig en nooit subtiel genoeg klinkt. Voor
de waardeering van de ‘Danses (sacrée et profane)’ bleef het een cardinale vraag of
de harp-soliste, mevr. Fischer, de storende bijgeluiden der pedalen had kunnen
neutraliseeren. Het moet beaamd worden, dat deze stukken even lastig zijn voor de
voeten als voor de handen, maar het gekraak der pedalen maakte de muziek
ongenietbaar en Debussy was te accuraat vakman om met zulke eventualiteit geen
rekening te houden en dergelijke dansen desnoods liever niet te schrijven. De
uitvoering van het heele programma (La Mer, Danses, Prélude à l'après-midi d'un
faune, Ibéria) was echter zwaar gehandicapt door de afwezigheid van Louis
Zimmermann en voortdurend miste men zijn bloeiende zangerigheid, de plastiek
zijner soli. Er hing iets geforceerds over het concert, iets ontoegankelijks, dat zelfs
mevr. Seroen niet kon wegnemen. Liggen de Trois ballades haar te laag of zijn ze
onvoordeelig georchestreerd? De stem kwam niet over 't podium, de tekst was
onverstaanbaar, wat de verzen van François Villon (geen verzen trouwens en geen
muziek voor menigten van tweeduizend) nog onmeedeelzamer maakte. Maar mevr.
Seroen behaalt hare successen met andere middelen, onder moeilijker voorwaarden,
dan Barbara Kemp, Ilona Durigo, Julia Culp of Maria Ivogün. Laten wij dat in de
herinnering houden en achten.

Ignaz Friedman [Chopin-avond]
Om mij te oriënteeren in afgeloopen getijen en uit nieuwsgierigheid naar eene
lang-geleden wisselwerking tusschen ons en Ignaz Friedman, sloeg ik na, wat ik tien
jaar geleden in de 'N.R.Ct.' schreef over 'einer der allergefeiertsten Klavierspieler'
(Riemann).
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Toen was het: plastiek in den toon; theatraal gebaar en accent van de goede soort;
meesleepende erupties van geluid; eenkennigheid en schraalheid in de nuances; enge
gezichtskring; virtuoze techniek.
Nu was het 'tzelfde. Alsof hij zijn identiteitsbewijs wilde laten zien, zijn
geboorte-acte. En wat zouden wij zeggen van een schilder, een schrijver, een
tooneelspeler, een gewonen werkman, die in tien jaren tijds geen kans vond om te
evolueeren, te verbreeden, te verdiepen, te verfijnen, te ontwikkelen? Zou een pianist
de eenige zijn, die 't recht verwierf en 't boven-menschelijk genoegen om in het
eeuwig Worden s t i l t e s t a a n en zich te achten het onwanklijke, het
onvergankelijke, het niet-falende, het Zijn, het Bereikte?
Ik betwijfel dat. Ik vermoed, dat wij hem zullen aanvoelen als de leegte, waarvan
de natuur haar beroemden afschuw heeft. Maar wat moet het grappig zijn om met
zulke menschen samen oud te werden, 70, 80 jaar en ze bij perioden van decenniën
terug te ontmoeten en niets in hen veranderd te merken, en nog denzelfden tongval
te hooren, dezelfde ideeën, hetzelfde timbre als bekende voetstappen in een oud
straatje van een dood stadje!
Op het fond van Ignaz Friedman's heelen Chopin-avond (weinig belangstelling
naar twee snelle toegifjes; voor het programma van 19 nummers zie ons memorandum)
stond de levende schim van Dirk Schäfer. Friedman moet eens naar hem komen
luisteren.

Historische Cyclus XXIII [Enrico Bossi, orgelconcert en werken van
Delius en Elgar]
Er moet in het Stadhuis te Sydney (Australië), in een zaal, waar plaats is voor 6000
menschen een orgel zijn, dat 16.000 pond oude waarde kostte en 't grootste der wereld
heet. Het heeft 5 klavieren van elk 61 noten en een pedaal van 30 noten. Het heeft
128 registers. Het heeft 8800 pijpen. De wind wordt gemaakt met een gas-motor van
8 paardekrachten. Het instrument is vooral uniek wegens het register der
contra-trombone - in hout -, waarvan de eerste pijp een hoogte heeft van 64 voet!
Wat doet men met deze klinkende Leviathans, waarvan een paar bassen het plafond
kunnen doen sidderen en alle lichten dooven, die niet electrisch zijn? Wat doet men
er mee?
Dit weet niemand of dit weten alleen de fantastische ingenieurs, die deze monsters,
deze Sauriërs der muziek, samenstellen. De componisten weten het niet. Construeer
wouden van pijpen, construeer de ingewikkeldste mecanismen, waarmee men alle
denkbare effecten kan weergeven, (van af het schapengeblaat tot het brallende
onweer), waarmee men alle hypothetische klankkleuren kan voortbrengen met behulp
van twee handen en twee voeten, waarmee men de duizelingwekkendste uitersten
der toon-regionen kan bestrijken, waarmee men de ongeloofwaardigste dissonanten
kan te voorschijn roepen, waarmee men duizend-en-één kaleidoscopische combinaties
kan verzinnen en verwerkelijken - construeert ze, ingenieurs, droomers, visionairen
der wetenschap, de componisten zullen ze ignoreeren, zullen ze negeeren. De
componisten houden zich aan hunne domme en geborneerde piano. De componisten
houden zich aan hun armzaligen becijferden bas, aan den stupiden één-klank
(homophonie), aan hun miserabele accoord-brekingen en de overige seculaire
platheden, beuzelarijen en vervelingen hunner onafscheidelijke piano. Hoe lang
hebben zij de wonderen van het orkest genegeerd en belemmerd, de escatronnen en
beunhazen, die men lichtvaardig componist noemde?
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Bach schreef zijne ongeëvenaarde verbeeldingen voor, vergelijkenderwijs
gesproken, ellendige, beperkte, primitieve instrumenten. Enrico Bossi, tijdgenoot
der Muziek-reuzen van Sydney, van Riga, van de Parijsche Saint-Sulpice, van de
Londensche Albert Hall, van de Notre-Dame, van 't Auditorium te Chicago, welke
ieder voor zich zooveel stemmen vertegenwoordigen (min den omvang!) als er zijn
in een kleine stad, Bossi schrijft een orgel-concert met begeleiding van strijk-orkest
en zes hoorns, dat niet meer muziek bevat dan er ook op de eerste de beste piano, op
een draaglijk harmonium gespeeld kan worden. Met even veel of even weinig
resultaat. Een concert, waarvoor noch een orgel, noch een dirigent, noch een
strijk-kwintet van 50 man vereischt zijn noch pauken, noch hoorns. Een concert
waarbij alle organistische en alle orkestrale gebeurlijkheden geannuleerd worden,
alsof 't de natuurlijkste zaak ter wereld is. Een concert, dat Berlioz' Méfisto zou
gekarakteriseerd hebben als ‘la bestialité dans toute sa candeur’. Ja, men mag zonder
kans op misrekening oordeelen, dat er sinds Ketsibios, zoon van een barbier te
Alexandrië, die voor den scheersalon zijns vaders curieuse machinerieën bedacht en
ook het hydraulisch orgel uitvond, ‘Pans-fluit welke men speelt met de vingeren’,
en die leefde onder de regeering van Ptolomaeus Energetes (145-116) nooit slechter
en ondankbaarder tijden zijn geweest voor orgel-bouwers, dan die wij nu beleven.
Ik durf wedden, dat de mastodont in het stadhuis te Sydney hoofdzakelijk dient voor
Mendelssohn's Bruiloftsmarsch.
Enrico Bossi's concert werd voorgedragen door Louis Robert, en ik geloof, dat hij
't goed deed hoewel met een minimum succes. Het stuk helaas, moest de heele muziek
vertegenwoordigen van het hedendaagsch Italië.
Engeland kwam uit met Frederick Delius' ‘Eerste koekoek in de lente’ en
‘Zomeravond op de rivier’, twee stukken voor klein orchest en Elgar's ‘Variaties op
een eigen thema’. Het waren bekende en gruwelijke langdradigheden met zeer
sporadische verademingen. Men zou een koninkrijk gegeven hebben voor een
krachtige, origineele noot. Maar zelfs Mengelberg kan ze slechts dirigeeren waar ze
staan.

Evlyn Howard-Jones [Bachs Chromatische fantasie en fuga, Mozarts
Romance, Beethoven op. 110, Balfour, Gardiner en John Ireland]
Deze pianist weet niet alleen wat het klavier doch ook wat de compositie vergt. Hij
vraagt kleur aan den klank; hij zoekt poëzie voor de kleur; hij zint op expressies bij
de poëzie; op emoties in de expressie, op muziek achter de emotie. Hij heeft juiste
inzichten en goede bedoelingen. Hij kent de factoren van contact tusschen hoorder
en speler. Hij weet de plaatsen in 't uitgevoerde werk, waar het hart zich opent en
sluit. Hij schakeert en rangschikt ze met overleg. Hij weet ook vele nuances in de
korte welving van een enkelen zin. Hij kent vele soorten en mengelingen van kleur,
van poëzie, van expressie, van emotie. Hij is een eenvoudige, maar tegelijk
geraffineerde.
Evlyn H o w a r d -Jones leek mij echter vrij nerveus. Hij stokte soms midden in
een mooien opzet, brak het sensitief verband af en ging bijna automatisch door. Hij
vertroebelde nu en dan passage-werk, wat absoluut niet onvermijdelijk was bij eene
zoo uitstekende, betrouwbare techniek als de zijne. Hij miste af en toe ook wel het
summum van nauwkeurigheid in het pedaal-gebruik, in den aanslag. En soms op
weg naar den climax eener fuge, scheen de rechterhand te kort te schieten in
uithoudingsvermogen, kwamen er schommelingen en gapingen in den geluidstroom.
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Hij is een ernstig en bekwaam kunstenaar. Ik geloof ook, dat hij wel onmiddellijk
na Mozart's Romance, na Bach's chromatische fantasie en fuge, zeker na Beethovens
vóór-laatste sonate (op. 110) zou veroverd hebben, dat het crescendo in ieder geval
sneller zou gegaan zijn, wanneer men ons dezen winter niet abnormaal overstelpt
had met pianisten en wij ons niet lichtelijk achterdochtig en geblaseerd voelden. Of
als de vijf Engelsche stukjes van Balfour, Gardiner en John Ireland maar een beetje
hadden willen meevallen. Doch het bleken gematigd moderne harmonieën op zeer
ouderwetsche ritmen, bij zeer conventioneele stemmingen en vrij afgezaagde
melodieën.
Dat de gezamelijke door-de-weeksche apathie en koelheid niet geheel tegen hem
(die debuteerde) bestand was, is wellicht een enorme overwinning.

Nationale Opera: Laagland (Stadsschouwburg) [Honderdste
voorstelling gedirigeerd door Eugène d'Albert]
Op Dinsdag 26 Nov. 1918 ging de eerste van Laagland, op Dinsdag 16 Maart ging
de Honderdste. Dat is een wereld-record. Ik weet wel, dat Tiefland van 1907 tot 1908
alleen in Berlijn boven de honderd klom maar compleet-Nederland met zijn vier
theaters en acht sociëteiten is een minder geschikt afzet-gebied dan enkel-Berlijn.
Wat Honderd opvoeringen binnen een ruim jaar beteekenen, kunnen de volgende
Parijsche cijfers aantoonen:
Tot en met 31 Juli 1914 haalde Rigoletto van Verdi, waarvan 1885 de première
ging bij de Parijsche Groote Opera slechts (vergelijkenderwijze gesproken) 352
voorstellingen.
Tot en met denzelfden datum haalde Aida (première 20 Maart 1880) er 293 in
Parijs.
Wagner's Walküre, steeds tot en met 31 Juli 1914, haalde er 226 en werd
gemonteerd in 1893.
Paljas van Leoncavallo begonnen in 1902, kwam met moeite tot 44.
Tristan und Isolde bracht het van 1904 tot 1914 niet verder dan 68 herhalingen.
Zelfs de beroemde Parijsche opera-successen kunnen niets afdingen aan het
Nederlandsche Laagland-cijfer.
Meyerbeers Hugenoten steeg van 29 Febr. 1836 tot 1914 niet hooger dan 1077
vertooningen.
Rossini's Guillaume Tell klom vanaf 3 Augustus 1829 tot 867.
Meyerbeer's Africaine haalde vanaf 1865 hare 485ste.
Gounod's Faust, die zijn carrière begon op 4 Maart 1869 maakte er 1469; d.i.
gemiddeld 30 per jaar.
Gounod's Romeo et Juliette (van 1888) kon het brengen tot 664 da capo's.
La Dame Blanche van Boieldieu in de Opéra comique maakte van 1825 tot 1910
eene reeks van 1602 opvoeringen.
Hérold's Zampa (van 1831) rekte de serie tot 661; de Pré aux Clercs (van 1832 en
steeds tot 1910) beleefde de 1433ste.
Donizetti's Fille du Régiment, geboren in 1840, zag 890 malen het voetlicht.
Mignon van Ambroise Thomas begon in 1866 en had in 1910 hare 1010ste
herhaling bereikt.
De Carmen van Georges Bizet, (een z.g. wanbof, die den dood veroorzaakt zou
hebben van den auteur) ging in 1875 voor de eerste, in 1910 voor de 1142ste maal!
Louise van Charpentier, aangevangen in 1900, telde tien jaar later pas de 280ste.
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Genoeg!
Men zoeke van deze statistiek de gemiddelden en men zal zien, dat wij met onze
Honderste Laagland een reusachtig figuur slaan.
Het is de kwestie maar om het eene eeuw, ¾ eeuw, ½ eeuw, 25 of 10 jaren vol te
houden.
D'Albert dirigeerde zelf en ineengedoken achter den lessenaar, achter de zware
partituur leek hij te lezen in een oud boek. Oogenschijnlijk ging er weinig drift,
weinig aanvuring van hem uit. Hij sloeg nauwlijks de maat. Maar bij felle, poignante
passages had hij eene eigenaardige manier van in te krimpen, van alle spieren samen
te spannen, wat aan het rythme, aan de frase, aan den gang iets buitengewoon
beklemmends gaf, als of de heele muziek wrong en schuurde in boeien. De wurg-scene
kreeg daardoor eene ongekende intensiteit Bij die geweldige, tot de laatste zenuwen
geconcentreerde bezetenheden werd hij prachtig (het kon niet dwingender en
dringender) opgeveerd door Jules Moes (Pedro) en Liesbeth Meissner (Martha). Deze
twee steunpilaren der Nationale Opera (zouden er ergens ter wereld zangers zijn met
een onbeperkter repertoire en een duizelingwekkender geheugen!?) maakten ook
deze hoofdrollen tot waarlijk bewonderenswaardige prestaties. Men staat versteld
over hunne zoo veelzijdige persoonlijkheid, die bij elke gedaanteverwisseling iets
afs, iets schoons, iets levends, iets aangrijpends creëert.
Het feest der Honderdste verliep met de gebruikelijke kransen, bloemen en
toejuichingen eener volle zaal. Doch na het tweede bedrijf stond opeens G.H.
Koopman naast D'Albert op de bijna verlaten planken. Coup de théâtre! Napoleon
na Elba. Hij zocht zijn getrouwen met een schilderijtje in de hand, waarvan de
afbeelding (een Zaansch molentje?) niet gecontroleerd kon worden. Stilte. Koopman
dankte D'Albert voor alles wat de Opera te danken had aan Laagland. Hij hechtte er
aan om den componist een tastbaar bewijs zijner erkentelijkheid te toonen. 'Weinig,
maar uit een goed hart' had hij er aan kunnen toevoegen. En zij drukten elkaar de
hand, de twee meesters.
Dat loopt misschien niet af met een sisser. Men zou hierna een staatsgreep kunnen
verwachten.

‘Kerk-konsert’ [Willem F. Swijters speelt eigen werken; liederen
met Minnie van Velsen]
Het is nog niet heelemaal helder in het hoofd van Willem F. Swijters, den jongen
organist der Nieuwe Walen-kerk. Wijlen Daniël de Lange zou gezegd hebben: Talent
genoeg. Er is hier niets noodig dan een stoffer.
Hoe kan 't heelemaal helder zijn in 't hoofd van een jongen man, die een tractaatje
op rijm van J.P. Heije becomponeert en tegelijkertijd eene uitvoering aankondigt als
‘Kerk-k o n s e r t ’? Ik heb nooit begrepen, waarom sommige lieden zoo gebeten zijn
op de letter c. Maar dat een musicus (muzikus!) ze schrapt uit zijn alphabet, is tegen
alle redelijkheid, zoolang er toonladders en toonsoorten zijn, die iets te maken hebben
met de c. Men beginne in de muziek niet aan dergelijke ‘vereenvoudigde’ spelling,
waar de Latijnsche, Italiaansche, Fransche oorsprongen nooit uitgeschakeld kunnen
worden. Wij zouden minstens een eeuw noodig hebben, om te wennen aan
afschuwelijkheden als: Sembalo, Sjello, Selesta, Sjakonne, Kresjendo, Klavesimbel
en honderd andere. Verbeeld u overigens, dat er een groep Nederlanders zou komen,
die (met bijna evenveel recht) de K. wilde opruimen.
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Het concert begon een beetje over achten en toen het een beetje over negenen was
stonden we op straat en hadden we z e s t i e n ‘werken’ gehoord, onderbroken door
tamelijk lange rustpoozen. Het hoogst genummerde dier stukken heette reeds opus
45. Dat lijkt wel serieus en ernstig bedoeld, maar zweemt naar het kinderachtige.
Zoo rijgen jongens leege vogeleieren aan een snoer of verzamelen postzegels. Wat
kan Willem Swijters, wat kunnen wij, hoorders, hebben aan zulk een eentonig rijtje
stukken, die den gemiddelden duur van twee minuten niet overschrijden? Wat moet
dat voor een oeuvre worden, wanneer hij op die wijze doorgaat?
De oorzaak is, dat Willem Swijters noten kan schrijven, heel-, half- en niet-moderne
noten, dat hij accoorden kan combineeren en een thema kan vinden. Maar hij kan
niet componeeren, componeeren in de etymologischen zin van samenstellen,
samenvoegen, ordenen, rangschikken, bouwen. Hij zal dit ernstig moeten gaan leeren.
Een schema opzetten, een plan afbakenen, eene lijn zuiver vol-teekenen, deze lijn
wisselen en verbinden met andere en vele zuiver-volteekende lijnen, coherentie in
de harmonische structuur, overzicht, doelmatigheid van factuur, dát is nog iets anders
en moeilijkers dan het improviseeren van twee-minuten-lange invallen van
fragmentjes. Daarin is Swijters nog een zeer onervaren scholier. Daar zou de stoffer
van Daniël de Lange goed werk kunnen doen.
Er waren zeven liederen, welke een onpersoonlijk, soms banaal gegeven trachtten
te maskeeren met gezochte en ongemotiveerde harmonische uitwijkingen. Zij werden
gezongen door mej. Minnie van Velsen, die de letter T hoe langer hoe meer gaat
vormen als een sisklank. En de letter t is ongeveer de eenige (klinkers inbegrepen)
welke zij schappelijk en dragelijk uitspreekt.
Er waren negen orgelstukken met een ‘Mars’ (vandaar 't woord marskramer) als
komisch eind-punt en puzzle. Het bleek een gewone Marsch. 't Middengedeelte der
‘Toccata’ (waarom niet Tokkata?) opus 42 No. 2 is 't eenige, dat ik me met genoegen
herinner. De rest laboreerde aan een vlakke, slecht genuanceerde, matelooze
chromatiek, welke steeds doodliep in een braven cadens.

François Rasse [dirigeert zijn Triptyque symphonique en en Théo
Ysaÿe's Fantaisie sur un thème populaire wallon, Lekeu's Fantaisie
sur deux airs angevins en werken van Joseph Jongen]
Het is onbegrijpelijk en verwarrend te moeten bedenken, dat Guillaume Lekeu op
20 Januari van dit jaar vijftig zou geworden zijn, wanneer een typhus-bacil het hem
had toegestaan.
Het is vreemd, het is luguber, dat in een tijd van hygiëne, comfort, welbehagen
en nauwkeurige zorg voor het Dezer-zijds, een der kostbaarste organismen, zoo
eerbiedwekkend, zoo edel en herkenbaar ingesteld als organismen van goede
kunstenaars plegen te zijn, bij het vier-en-twintigste jaar vernietigd werd en
teruggeworpen in wat wij ‘stof’ noemen.
Het was zoo zonderling, dit te moeten bedenken gedurende de muziek van Lekeu's
overlevende landgenooten. François Rasse immers is 47, Théo Isaye 53, en stierf in
1918, Joseph Jongen is ook 47. Er kan zonder overmoed voorspeld worden, dat alles
wat zij maakten of maken, verdwenen en vergeten zal zijn, wanneer wij herdenken,
dat Lekeu 75 jaar had kunnen worden. Want François Rasse, die de kansen en den
tijd kreeg, bracht het in zijn laatste werk (1914) nog niet verder dan een mengsel van
Franck en Wagner, afgewisseld met Puccini en Charpentier. Zijn thema's klinken
hol, hij spint ze roekeloos uit, hij zet ze in een grove, harde kleur. Er bestaat geen
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compositorische handgreep zoo doorzichtig en alom bekend of hij gebruikt hem
koelbloedig en met voldaanheid. De wijd-koepelende, in constructief opzicht
grootsche, doeltreffende en expressieve canon uit Francks symphonie spookt hem
onophoudelijk door het brein. Hij varieert hem in verschillende lezingen, maar zonder
aesthetisch resultaat en zonder andere vrucht. Dat is Rasse's ‘Poème intime’. Hij
noemde het ‘Tryptique symphonique’ (de juiste spelling is ‘Triptyque’) en 't bestaat
uit drie deelen, waarvan het eerste werd opgedragen aan de nagedachtenis van een
gestorven zoon, het tweede aan zijn beide kinderen, het derde aan zijn vrouw. Zoo
treft men uit de verte zelfs nog weerklanken eener Sinfonia Domestica. Er is ten
minste een scherzo, iets wat op een wiegeliedje lijkt en er hobbelen veel huiselijke
stokpaardjes.
En Théo Isaÿe? Het begin zijner ‘Fantaisie sur un thême populaire wallon’
fanfaronneert vroolijk, luchtig, schaterend als Emmanuel Chabrier graag deed, het
lyrische middenstuk verzandt in onmachtige en zoete langdradigheden, het slot is
een herhaling van het begin. Zou er één maat in gevonden kunnen worden, die een
geboren schepper aanwijst? Neen, het is allemaal verdienstelijk, maar tweede-handsch.
Joseph Jongen nachtmerriede me nog na uit de dagen der Belgische concerten. Er
zijn weinig groote en kleine meesters, wier werk wij zoo quasi-volledig kennen en
ik had hem wel voor één keer afgeschaft willen zien ten gerieve van een der
Vlaamsche componisten, die wij met denzelfden zwier verwaarloozen als wij de
Walen vertroetelen. En Jongen nachtmerriede wéér met een Prélude et Danse. Hij is
van beroep breedsprakig. Hij kent zijn vak te goed of niet goed genoeg, om interessant
te schrijven. Hij componeert te weinig laag-bij-den-grondsch voor een royaal
demagogisch succes, hij componeert ook te weinig verbijzonderd, om de verveling
te verruimen tot bewondering. Hij goochelt met knappe gemeenplaatsen en of hij ze
rythmeert in vijven, in drieën of in zessen, dat verandert het allooi niet en hij merkt
het nooit. Het is zijn natuur, om dat nooit te merken.
Tegenover al dezen stond Guillaume Lekeu met zijn ‘Fantaisie sur deux airs
populaires angevins’ als een weldaad en om hem had ik het concert, dat Rasse met
routine dirigeerde, niet willen missen. Dit stuk bevat eene passage, welke met recht
beroemd is: de snelle trompet-ostinato van bladzijde 28 tot 32 der partituur. Wie zoo
fantaseert, wie zoo zint op wonderen en ze verwezenlijkt met een zoo zeker en
magistraal gebaar, vóór zijn vijf-en-twintigste jaar (en er zijn meer zulke fragmenten
in dit korte opus) behoort tot hen, die van hunne geboorte af geïnitieerd zijn in de
mysteriën der schoonheid. Zij zijn in den loop eener eeuw zeer zeldzaam geworden.

Arnold Schönberg [dirigeert zijn Verklärte Nacht en Vergangenes
uit de Fünf Orchesterstücke]
Eerst zou hij een heel programma dirigeeren van eigen werken, bloemlezing, welke
moest bestaan uit: Verklärte Nacht (opus 4), Fünf Orchesterstücke (opus 16), ‘Pelléas
und Mélisande (opus 5). Toen werd hij ons afgezegd wijl hij in het omwentelende
Duitschland geen reisgelegenheid kon vinden, wijl een uitvoerend of niet-uitvoerend
musicus steeds op 't nippertje komt, steeds verbintenissen heeft, steeds slaaf is van
den kalender of van zijn agenda; (wat 'n leven, wat 'n leven!). Hij arriveerde echter
op 't elfde uur - Vrijdagavond - tamelijk gehavend vermoed ik, en 't programma werd
gedeeld tusschen Schönberg en Mengelberg. Schönberg zou de Verklärte Nacht
houden en de Fünf Orchesterstücke. Maar 't stond vast, dat de twee bergen een muis
moesten baren. Toen 't Zaterdagmiddag was, werden nog vier van de Fünf
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Orchesterstücke geschrapt. Ze zijn wel gespeeld in 1914, doch stellen de beste
ensembles voor zulke fenomenale, fabelachtige technische moeilijkheden, dat zonder
voldoende repetities aan een uitvoering niet te denken viel.
Met of zonder verstoorde trein-diensten, Amsterdam is niet zoo'n ideaal
muziek-oord als de ‘Musikblätter des Anbruch’ (1e Februari-nummer) zich fantaseeren
op voorspiegelingen van ‘ein Amsterdamer Freund, Solocellist des
Concertgebouw-orchester’. Het ‘Wiener Symphonie-orchester’ krijgt voor elk
abonnements-concert gemiddeld slechts 3 à 4 repetities met een normalen duur van
2 uren en het Concertgebouw-orchest repeteert in September 40 maal vóór de eerste
uitvoering plaats vindt. Inderdaad. Doch vraag aan Casella, aan Pierné, aan Suter,
aan Nielsen, aan Rasse, die met heele lijsten gloed-nieuwe en dikwijls zeer zwarige
noviteiten optraden, hoeveel tijd zij beschikbaar vonden tot voorbereidingen! Neen.
Men werkt prachtig, men slaat er zich doorheen met een ongeëvenaarde virtuositeit,
maar ideaal arbeiden ‘im Sinne einer Künstlerischen Kultur’ mag 't niet heeten.
Er zou met reden gewenscht mogen worden, dat de oude Goldmark op 't historisch
concert van a.s. Donderdag ter zijde werd geschoven voor den jongen Schönberg;
dat men Schönberg de gelegenheid gaf zijn Fünf Orchesterstücke rustig te studeeren
en ongeschonden in den psychologischen samenhang, waarin zij bedoeld werden,
uit te voeren.
***
Wij stonden niet stil gedurende de zes jaren, dat wij niets van Schönberg vernamen.
Wij stonden niet stil in dien langen tijd, dat Schönberg geen kans zag om een nieuw
orchest-werk voor ons te componeeren en terug-keerde met oude bagage. Wij leerden.
Wij leerden ons te stellen boven alle scheidslijnen, afrasteringen van klassiek en
modern, vooruitstrevend en conservatief. Wij aten van alle boomen der kennis. Wij
herkauwden zelfs, zoowel den extremistischen bloei, het gematigde blad, den
traditioneelen stam, de academische wortel. Ik geloof, dat wij juist zijn bij 't critische
moment, waar men begint te vermoeien bij gebrek aan verrassing en waar gezucht
wordt: ‘niets nieuws onder de zon’. Wij kunnen nu den lof zingen van den reinen
drieklank en wij kunnen ook een accoord exalteeren, dat goed gecomponeerd is uit
twaalf, of minder, verschillende tonen. Wij rezen boven de woelingen, boven de
partijen uit. Wij zouden op onze beurt kunnen vragen: Is er ergens op aarde nog een
muziek-stad, waar deze mentaliteit en deze gemoedsstaat zouden worden
aangetroffen?
Schönberg is dus niet gehoond met lachen en praten, zooals gebeurde in 1914. Hij
is welwillend begroet en warm gehuldigd. Het verbaasde hem misschien en wellicht
ergerde het hem, die gaarne in 't isolement zijne kracht zocht en in 1910 schreef over
zich zelf in het programma der ‘Verein für Kunst und Kultur’ te Weenen: dat hij zich
bewust was ‘alle Schranken einer vergangenen Aesthetik durchbrochen zu haben;
und wenn ich auch einem mir als sicher erscheinenden Ziele zustrebe, so fühle ich
doch schon jetzt den Widerstand, den ich zu überwinden haben werde; fühle den
Hitzegrad der Auflehnung, den selbst die geringsten Temperamente aufbringen
werden, und ahne, das selbst solche, die mir bisher geglaubt haben, die Notwendigkeit
dieser Entwicklung nicht werden einsehen wollen.’
Dit geldt niet voor Amsterdam. Wij achten ‘Verklärte Nacht’ eene magistraal
geordende compositie, waar alle mogelijke stem-groepeeringen van het strijk-orchest
met virtuositeit en met een onfeilbaar instinct voor kleur en nuance zijn geëxploiteerd.
Wij achten het echter ook een zeer brave compositie met afdwalingen, welke soms
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niet minder dan Mendelssohniaansch zijn. Het is eene schitterende proeve van jonge
begaafdheid, waaraan niets ontbreekt dan de noodzakelijke dosis wilsenergie, de
concentratie van accent, de intensiteit van gevoel, welke muziek onbetwistbaar,
onverwinbaar maken, haar uitheffen boven het doorsnee-talent. Wellicht is Schönberg
het met mij eens.
Over het tweede der ‘Fünf Orchesterstücke’, dat gisteren werd uitgevoerd en
getiteld is ‘Ve r g a n g e n e s ’ behoeft vooral de Academicus, de Scolasticus, de
Conservatorium-professor, de Anti-revolutionair zich niet te ergeren. Geen oogenblik.
Op 't eerste gezicht lijkt ‘Vergangenes’ (en ook de andere vier der Orchesterstücke)
eene serie van wel extravagante, maar redelijke en meestal zelfs hoogst symmetrisch
geordende en gevarieerde vinger- en intonatie-oefeningen. Sinds de Renaissance
waren zulke oefeningen het dagelijksche brood van den musicus, den ‘scheppenden’
en ‘herscheppenden’, wat gewoonlijk samenging. Vroeger bleken ze alleen elastischer,
misschien geestrijker, zeker langademiger, wijd-bogiger. Bij Schönberg hebben ze
een korter golf-lengte en de intervallen zijn gezochter.
Maar op het tweede gezicht blijken deze oefeningen in rythmische stelligheid, in
het toontreffen en vingervaardigheden, gecombineerd met een zeldzaam verscherpte,
ijzig toegepaste intellectualiteit. Men kan er componeer-systemen uit demonstreeren.
Wat een goedig en simpel dorps-organist doet met zijn beperkte majeur en mineur
toonladder in het kader van den patriarchalen Drieklank, (hoogstens septime-accoord),
dat practiseert Schönberg in de wijdte van den ongelimiteerden Veelklank en de
atonale chromatiek. Schönberg is contrapuntischer dan Bach of Bruckner. Hij is
verzot op een canon, gelijk 't ongeveer heet in Shakespeare's Driekoningenavond,
als de duivel op een ziel. Hij loert op canon's en andere imitatorische trucs. Hij schijnt
pas in zijn sas wanneer hij zijn thema kan abstraheeren in vergrootingen en
verkortingen en in alle gedaanten tegelijk kan laten klinken. Het zal een paradox
lijken, doch Schönberg staat geen twee passen van Julius Röntgen.
Ik houd dan ook niet van Schönberg, maar respecteer hem. Wat tienduizend anderen
te zamen praesteeren aan afgezaagde banaliteiten beoefent hij alléén, met den moed
en met de onrust, welke noodig is voor ontdekkingen, met nog weinig toegepaste
materialen. Het verschil is niet essentieel en op den langen duur zal men hem niet
onderscheiden van de tienduizend anderen. Maar in deze periode van ontwikkeling
is hij nog een type, een uitzondering, een vruchtbaar zoeker. Het is bijna jammer,
dat hij niet te Amsterdam woont. Hier zou men hem duidelijker en dringender kunnen
uitnoodigen naar steeds nieuwe stranden.

Madrigaal-Vereeniging [La Bataille de Marignan van Clément
Jannequin]
De uitvoering van ‘La Bataille de Marignan’ is eene muzikale ervaring, welke opweegt
tegen een heelen winter abonnements-concerten in alle hoofdsteden van Europa.
Eene zoo merkwaardige ervaring, dat ik in de zaal het karakteristieke hoofd zocht
van Arnold Schönberg, dezen Janus-met-het-dubbele-Aangezicht, van voren zoo
gepijnigd, van achteren zoo goddelijk sereen. Ik zag hem niet. Ik zie bij de
Madrigaal-Vereeniging trouwens maar zeer zelden componisten. Zij schijnen te
denken, dat ze er niets kunnen leeren en dat is een van hunne diverse vergissingen.
Er zijn weinig symphonieën, die zooveel macht hebben op onzen polsslag als de
‘Bataille de Marignan’, weinig symphonieën, met haar honderd-koppige en
honderd-kleurige ensemble's, waar alle virtueele krachten der muziek zoo sterk, vurig
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opspringen uit het geluid, als bij deze ‘Bataille’, eene vocale fantasie, die vierstemmig
uitgevoerd wordt door negen zangers. Er zijn ook maar weinig symphonieën, waarvan
de techniek zoo veel verloren geheimen, zooveel verborgen toovers, zooveel kostbare,
vergeten luisters heeft als deze ‘Bataille de Marignan’, waarvan de vier balken er
schraal, armoedig en steriel, onbeduidend uitzien, waar eene ontzagwekkend
menigvuldige vitaliteit besloten ligt in een paar nuchtere, naakte, starre noten.
Het is meesterlijker en moeilijker om met vier stemmen de gebeurtenissen, de
dramatiek, de warrelingen, de zegepraal te beschrijven van een gevecht 1 met de
nabootsingen van trompetten, tamboers, pijpers, geweervuur, kanonnengebrom, van
brokstukken uit soldaten-liederen, echo's van commando's, van vluchtende en
opmarcheerende stemmen, het is oneindig moeilijker om met vier stemmen zulk een
volkrijk fresco op te bouwen dan met een modern orchest en een modern koor, die
zich in geweldige gelederen over de podium's ontplooien. Het is ook meesterlijker,
om zulk een fresco te verwezenlijken, zóó dat het realistisch en aangrijpend is tegelijk,
met negen zangers dan met negen honderd zangers. Het is zelfs zoo wonderbaarlijk
dit te zien gebeuren in eene onbegrensde verscheidenheid van detail, van rythme,
van melodie, dat wij sceptisch en ironisch zouden worden tegenover de heele
hedendaagsche componeertechniek, wanneer wij 't reeds niet lang waren. Er zijn
musici, die met eene beminnelijke, onnoozele naiveteit overwegen, wat een Clement
Jannequin, auteur van deze ‘Bataille’ wel zou bereikt hebben, wanneer hij de
duizendvoudige middelen van den tegenwoordigen tijd tot zijn beschikking gevonden
had. Zij draaien de zaak om, deze musici. Zij moeten eens overwegen, wat een
hedendaagsch componist zou kunnen bereiken, wanneer hij het systeem en de
ongelooflijke techniek in dit systeem bezat van een Clement Jannequin. Het
middeleeuwsche systeem, dat gebaseerd was op de middeleeuwsche
levenbeschouwing! Wij, bekrompen, eenzijdige modernen, leggen onzen massa's
van honderd tot zevenhonderd vertolkers de enkelvormige gewaarwordingen in den
mond of in de vingers van één enkelvormig individu. De middeleeuwers legden de
gewaarwordingen van zeven honderd individuen in den mond van vijf, à tien, à
twintig vertolkers. En zoolang een modern componist hiervan de sublieme
zwarigheden niet begrijpt, zoo lang hij niet weet welk eene gigantische fantasie,
innerlijken overvloed, techniek en concentratievermogen bij dat middeleeuwsche
standpunt vereischt zijn, zoo lang hij niet voelt hoe begeerenswaard het is te streven
naar deze voortreffelijkheden, ze na te jagen met al de kracht van zijn hart en zijn
hersens, zoolang zal de moderne componist niet volledig, niet voldoende weten wat
een koor, wat een orchest is, zullen de meeste, de verrukkelijkste, de diepste mysteriën
der muziek hem ongeopenbaard blijven.
Ik bepaal mij bij dit concert tot Jannequin's ‘Bataille de Marignan’, dat behalve
‘Un gentil page’ van Raymond Bonheur (pittoresk en expressief werkje in den trant
der nieuwe Fransche koortjes) de eenige noviteit was. Ik zou de negen
solisten-stemmen der Madrigalisten moeten gaan beschrijven en het heele
kunstenaarsschap van Sem Dresden, ik zou tien stukken moeten analyseeren, maat
voor maat, om een toereikend idee te geven van de wijze waarop een programma en
een uitvoering ongestoord schoon en boeiend en ontroerend kunnen zijn.

Historische Cyclus XXIV [De contrapuntische procédés in
Schönbergs Fünf Orchesterstücke]
1

Van Frans I tegen de Zwitsers.
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Karl Goldmark was geroyeerd. Dit is goed, want het is een wijze raad, die voorschrijft
de dooden te laten rusten. Men zou ook, wanneer hij niet geschrapt was, verdere
grapjes gemaakt hebben op Goldmark, Korngold en al het Goud, waarmee de
programma's den heelen jubileum-jaargang lang symbolisch zijn gepoeierd en dat
al een heelen jaargang stuifmeelt op onze geduldige handen.
Men was blijkbaar op de repetities niet verder gekomen dan No. 1 en 2 van
Schönberg's Fünf Orchesterstücke. Hoe moet men dit verklaren? In 1914 konden ze
alle Vijf gespeeld worden. Eischt Schönberg meer nauwkeurigheid bij de uitvoering
dan in 1914? Zijn de toestanden, wat den beschikbaren tijd betreft, zooveel
ongunstiger geworden? Of is de arbeidsmethode van den dirigent Schönberg vertraagd,
verloor zijn geest aan lenigheid en spankracht?
Ik moet erkennen, dat Schönberg, die mij in 1914 eene openbaring was van den
goeden, modernen, objectieven dirigent in 1920 hevig gedesillusioneerd heeft. Hij
dirigeert tegenwoordig tooneelmatig en rethorisch gelijk de rest der kapelmeesters.
Zijn ‘Verklärte Nacht’ mimeerde hij met eene declamatorische emphase, alsof hij
voor de Pathétique van Tschaikowsky stond. Hij speculeerde als de eerste de beste
burgerlijke Romanticus op ieder holle en bombastische gevoeligheid, waarvoor een
twintigste eeuwsch publiek vatbaar is. Ik kan daarin geen vooruitgang zien.
De twee Orchesterstücke, waarvan het snelle circa 2, het langzame circa 5 minuten
duurt, werden onmiddellijk na hun resp. slot-accoord herhaald ‘om de kennismaking
te vergemakkelijken’, gelijk 't heette. Dit is een zonde tegen het wezen der schoonheid.
Men zou met dozijnen voorbeelden kunnen aantoonen, dat de Chineezen, de Hindoes,
de Finnen, de Hellenen etc. zich de effecten der muziek dachten in hoogere orden
dan die der ‘kennismaking’. Muziek is en blijve ‘M a g i e ’. Wie met een superieur
ensemble, met een onbegrensd toonsysteem, met de tallooze machtige factoren der
hedendaagsche techniek en hedendaagsche zielkunde (want ook hiermee moet de
componist rekening houden) twijfelt aan de directe, onnaspeurlijke, foudroyante
werking zijner muziek, bekent daarmee eene inhaerente machteloosheid. Zoodra
muziek schoonheid is, bestaat er geen onderscheid van oude en nieuwe methode,
van gewoonte of ongewoonte, van moeilijk of gemakkelijk voor den hoorder. Dan
wordt zij natuurkracht.
Ik heb een zwak voor de contrapuntische procédés van Arnold Schönberg. Het is
edel spel een stuk als ‘Vorgefühle’ (No. 1) te doen ontkiemen uit 'n één-cellig motief
en dit infusorisch fragment te laten evolueeren tot een streng-gewerveld organisme.
Het is ook een edel spel om onder den microscoop deze één-celligheden overal terug
te vinden, hen te ontdekken en te observeeren in hare myriaden verbindingen. Het
is prachtig om te zien hoe de motieven elkaar als bezetenen najagen, nakrijschen,
nagrauwen zonder elkaar te bereiken. De trompet b.v. blaast het tremoleerend in
halve noten, de bazuin in kwarten, de violen gillen het gelijktijdig in achtsten en elke
strijkers-groep zet - altijd 't zelfde motief - eene achtste later in. Dergelijke soliditeit
en stoutmoedigheid van constructie fantaseerden zich ook de Middeleeuwers en ook
Bach.
Het is merkwaardig om na te gaan welk eene onuitputtelijkheid van klank-fantomen,
rythmen-verschuivingen, contrapuntische spitsvondigheden Schönberg stapelt op en
creëert rondom het orgelpunt d-a-cis, dat 103 maten aanhoudt. Het zal altijd de moeite
waard zijn om te bestudeeren hoe in het zeer korte bestek van ‘Vergangenes’ (No.
2) het tweede hoofdmotief ongeveer 30 maal in alle doenlijke combinaties kan worden
aangewend, zonder hinderlijk of kinderlijk te worden; dat een quasi-melodische
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begeleidingsfiguur tegelijkertijd 67 maal canonisch kan worden herhaald tusschen
fagot en a-clarinet zonder te obsedeeren, ja, zonder dat men 't duidelijk waarneemt.
Maar dit is, evenals Bach's ‘Kunst der Fuge’ meer muziek voor de oogen dan voor
de ooren en ik kan niet vinden, dat de cerebrale, hyper-intellectueele Schönberg zijn
procédé op kunstenaarswijze toepast. Hij past het meer toe als geleerde. Doch ik kan
ook niet gelooven, dat Schönberg den natuurlijken rijkdom en overvloed heeft van
hart en hoofd om het toe te passen als kunstenaar. Hij valt immers steeds weer terug
op zijn zelfde procédé, in dezelfde verschijningsvormen, in dezelfde vrij nauwe, vrij
gemaniereerde mogelijkheden. Vergelijk, om dit te controleeren, de contrapuntiek
van zijn strijk-kwartet opus 7 met de contrapuntiek der Fünf Orchesterstücke opus
16, zij verschilt niet. Zijn opus 16 is alleen gebouwd op ruimere klank-instellingen.
Arnold Schönberg is in essentie ook geen Origineel, geen Autochthoon in de
muziek. Hij bouwde het accoord uit en dit is een groote verdienste. Hij componeert
zonder wenkbrauwfronsen tegen het karakter der meeste instrumenten, welke hij
gezamelijk schijnt te beschouwen als een variant op de verdoemelijke Piano, en
misschien is nog dit te waardeeren. Hij groepeert het orchest ook in formaties, in
nuances, die wel niet van eigen vinding, maar toch van eigen doorvoering zijn. Doch
zijn eerste oorspronkelijke rythme, zijn eerste oorspronkelijke thema, zijn eerste
oorspronkelijke gevoelsaspect moet Schönberg nog vinden - en componeeren. Voor
zoover men van onsterfelijkheid kan spreken berustte zij in de muziek hoofdzakelijk
op waarden, welke Schönberg nog mist.
Na de pauze dirigeerde Mengelberg Erich Korngold's Sinfonietta voor een
leeg-loopende zaal. Het werk is grof en leelijk, leeg en onbeduidend. Het krioelt van
reminiscenties, welke Mengelberg beter deed in originali te spelen. Het was een
treurig, een onrechtvaardig, een onjuist, een ergerlijk besluit van de buitenlandsche
afdeeling op den historischen cyclus. En Mengelberg bewijst er niets mee dan
ontoereikendheden in zijn eigen vorming.

Een Willem Mengelberg-Fonds
In het begin van Maart is eene circulaire verspreid van den volgenden inhoud:
'In den loop van Mei dezes jaars zal Willem Mengelberg zijn
vijf-en-twintigjarig jubileum vieren als dirigent van het
Concertgebouworkest te Amsterdam. De ondergeteekenden hebben zich
vereenigd tot eene commissie die aan deze viering gepasten luister wil
bijzetten. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden heeft
welwillend het beschermheerschap over hunne commissie aanvaard, terwijl
Zijne Excellentie, dr. J.Th. de Visser, minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, zich bereid heeft verklaard als haar eere-voorzitter op
te treden.
De commissie acht het onnoodig breedvoerig de
b e t e e k e n i s u i t e e n t e z e t t e n , d i e Wi l l e m M e n g e l b e rg
i n d e v e r l o o p e n k w a r t e e u w v o o r d e To o n k u n s t i n
Nederland heeft gehad; zij vertrouwt, dat óók zonder
die uiteenzetting zijne uitnemende verdiensten
algemeene erkenning zullen vinden.
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In dit vertrouwen meent de commissie, een beroep
t e m o g e n d o e n o p d e n s t e u n v a n a l l e n , d i e a a n Wi l l e m
Mengelberg dank weten voor de wijze, waarop hij in
het algemeen den alouden roem der Nederlandsche
kunst in binnen- en buitenland heeft verhoogd en in
het bijzonder de ontwikkeling van het muzikale leven
in ons vaderland heeft bevorderd, om hem ter
gelegenheid van zijn zilveren feest te eeren met een
huldeblijk van blijvende waarde.
De commissie is van oordeel, dat dit oogmerk zal
worden verwezenlijkt door de stichting van een fonds,
H e t Wi l l e m M e n g e l b e rg - F o n d s , d a t t e n d o e l z a l
hebben om aan Nederlandsche toonkunstenaars door
het doen van geldelijke uitkeeringen, meer
bepaaldelijk in geval van ouderdom of invaliditeit,
de zorgen des levens te verlichten, alsook om hen
bij de uitoefening of de ontwikkeling van hunne kunst
geldelijk te steunen.
Het ligt echter niet in de bedoeling uitkeeringen uit het fonds te doen bij
het leven van Willem Mengelberg en van zijne gade, aan wie de vruchten
der stichting levenslang zullen ten goede komen, aan eerstgenoemde bij
het bereiken van den 60-jarigen leeftijd of bij onverhoopt eerder ingetreden
invaliditeit, aan laatstgenoemde bij het overlijden van haren echtgenoot.
Zoolang geen der beide echtgenooten de vruchten der stichting zal genieten,
zullen deze gekapitaliseerd en bij haar vermogen gevoegd worden. Het
denkbeeld der commissie, waaromtrent zij zich met een aantal haar bekende
vereerders van Willem Mengelberg heeft verstaan, heeft aanvankelijk
groote instemming gevonden: belangrijke bijdragen werden reeds aan het
fonds toegezegd.
Maar, zal het fonds het karakter krijgen van een eenparige hulde, aan den
aanstaanden jubilaris te brengen, dan moet de deelneming daaraan
algemeen zijn; dan moet het kapitaal der stichting aanzienlijk worden
versterkt, moeten niet alleen groote, maar ook kleinere bijdragen toevloeien,
moeten allen, die aan Willem Mengelberg den tol hunner dankbaarheid
willen betalen, naar hun vermogen aan het fonds bijdragen.
De commissie twijfelt niet, of haar oproep zal in ruimen kring gehoor
vinden; de stichting van een fonds, dat in lengte van jaren de herinnering
aan den meester zal levendig houden, is een vorm van huldiging, die
ongetwijfeld met groote ingenomenheid zal worden begroet.
Ziet de commissie haar voornemen met welslagen bekroond, dan zou zij
den stichtingsbrief, vergezeld van eene lijst der deelnemers aan het fonds,
aan Willem Mengelberg willen aanbieden tegelijk met een gedenkboek,
waarvan de verzorging is toevertrouwd aan eene sub-commissie uit haar
midden en dat, nevens de handteekeningen van Hare Majesteit de Koningin,
Hare Majesteit de Koningin-Moeder en Zijne Koninklijke Hoogheid den
Prins der Nederlanden, artistieke of litteraire bijdragen bevat van tal van
vooraanstaande personen in binnen- en buitenland, die tot Willem
Mengelberg en zijne kunst meer rechtstreeks in betrekking hebben gestaan.
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Die aanbieding zal dan plaats hebben op een nader te bepalen dag tijdens
het Mahler-feest, − de uitvoering in negen concerten van alle toonwerken
van Gustav Mahler − waarmede overeenkomstig den wensch van Willem
Mengelberg zijn vijf-en-twintigjarige loopbaan als dirigent van het
Concertgebouw-orkest zal worden herdacht.
Dit feest, dat, eveneens door eene sub-commissie voorbereid, van 6 tot 21
Mei in het Concertgebouw te Amsterdam zal worden gegeven en waarop
naast het Amsterdamsche Toonkunstkoor, de beste solisten uit het binnenen buitenland den voortreffelijken staf van Willem Mengelberg's vaste
medewerkers zullen komen versterken, zal door de aanwezigheid van tal
van zijne kunstbroeders uit den vreemde worden opgeluisterd.
De kosten van de ontvangst dezer vreemdelingen, alsmede die van het
gedenkboek zullen niet onbelangrijk zijn. Zij zullen echter de eenige
uitgaven zijn, die in mindering komen van de opbrengst, welke de
commissie naar aanleiding van bijgaand inschrijvings-biljet tegemoet ziet.
Met zekerheid laat het zich toch aanzien, dat de kosten van het Mahler-feest
door den verkoop der toegangsbewijzen zullen worden gedekt.
Met groot vertrouwen gaat de commissie tot de verspreiding van dezen
oproep over. Zij is overtuigd, dat zij een welkom onthaal zal vinden bij
den breeden kring van concertbezoekers, die zoowel te Amsterdam, als te
's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Arnhem en Nijmegen in
Willem Mengelberg geregeld den onovertroffen orkestleider toejuichen
− mocht het zijn, ook bij velen buiten dien kring − en die gaarne 't hunne
zullen willen bijdragen, om de hulde, die hem bij zijn zilveren feest wordt
gebracht, eene den grooten kunstenaar volkomen waardige te doen zijn.'
Namens 'de commissie voor de viering van het 25-jarig jubileum van Willem
Mengelberg', is deze circulaire onderteekend door het uitvoerend comité:
Jhr. mr.dr. A. Röell, voorzitter, mr. R. van Rees, J. Dudok van Heel,
vice-voorzitters, E.S. Labouchère, penningmeester, jhr. G. de Graeff, L. Jacobson,
mr. F.J. van Lanschot, F.J.W. Baron Van Pallandt van Rosendael, mr. A. Fentener
van Vlissingen, G.H. de Marez Oyens, secretaris;
Verder door een sub-commissie voor het gedenkboek: R.A.D. Cort van der Linden,
dr. P. Cronheim, H.J. de. Marez Oyens,
en een sub-commissie voor het Mahlerfeest: Mevr. J. Beukers-Van Ogtrop, H.
Freijer, dr. C.R. Mengelberg.
Verdere leden zijn: J.W.C. Tellegen, C.J.K. van Aalst, dr. P. van Anrooy, Ant.
Averkamp, jhr. mr. F.G.W.J. Backer, J. Fred. Bangert, mevr. E. Begeer-De Ridder,
A.S. Berg, dr. H.P. Berlage, D.G. van Beuningen, E.P. Bloembergen, baronesse Van
Boetzelaer-Van Nagell, mevr. J.C. Böhtlingk, Charles Boissevain, Ch.E.H. Boissevain,
H. de Booy, N. Bosboom, S. Bottenheim, Joh.J.B.J. Bouvy, H. Buschhammer, dr.
A. Bredius, W. Brohm, G.H.G. von Brucken Fock, Emil von Brucken Fock, mr. J.C.
de Bruijn van Melis en Mariekerke, G.A.M. de Bruijn, Jul.C. Bunge, dr. J. Casparie,
H.E. ten Cate, mevr. De Clercq van Weel-Van der Lek de Clercq, mevr. jhr. H. van
Coehoorn van Sminia-Dolleman, E.S. Cohen, Louis Couperus, mr. P.F.A. Cremers,
mr. S. Baron Creutz. dr. C.A. Crommelin, G.B. Crommelin, Eduard Cuypers. dr.
C.C. Delprat, dr. Alph. Diepenbrock, A.M. Dikkers, S. van Dissel, P. Donk, C.
Dopper, J.C.A. Drabbe, Carl Driessen, mr. M.I. Duparc, dr. J. van Dusseldorp, mr.
C.C. Dutilh, mevr. Elink Schuurman-Sieger, G.L.M. van Es, J. Everwijn, jonkvr.
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Q.J. van Eysinga, jhr. mr. L.E.M. von Fisenne, mr. D. Fock. mr. J.P. Fockema
Andreae, dr. J.R. van Geuns, Jan van Gilse, J. de Goeijen, S.J.H. Compertz, D.S.
Granaat, jhr. D.C. Graswinckel, J.C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, mevr. P. de
Haan-Manifarges, mr. L. Haex, dr. A.H. de Hartog, jhr. J. van Heemskerck van Beest,
mevr. Th. Heemskerk-De Zaremba, mr. A.J.A.A. Baron Van Heemstra, B.A.J. van
der Hegge Zijnen, H.J. den Hertog, W.F. van Heukelom, J. Richard Heuckeroth. Ch.
van der Heyden, Herman Heyermans, J.G. van 't Hoogerhuys, mevr. J. van
Hoorn-Schouwenburg, mr. D. van Houten, dr. D.P. Hoyer, Wouter Hutschenruyter,
mr. G.W. Baron Van Imhoff, D.H. Joosten, J.H. van Kampen, prof. A.J. der Kinderen,
N. Klasen. O.S. Knottnerus, F.H. Kok, W.A. van Konijnenburg, D. Kouwenaar, A.G.
KrölIer, R. Krüger, Kor Kuiler, mr. A.J. Labouchère. A.W.J. van Lanschot, prof.dr.
O. Lanz, A.Th. Laverge, prof.dr. E.C. van Leersum, mr.dr. W.F. van Leeuwen, ir.
J. Limburg, mevr. W.H. van Loon-Egidius, jhr. H. Loudon, Zijne Exc. jhr. dr. J.
Loudon, P. Lucassen, mr. H.P. Marchant, Paul May, Ph. Mees, dr. J. Meihuizen, mr.
L.P.J. Michielsen, J. Milders, S. van Milligen, Ch. Miseroy, Herman Moerkerk, H.
de Mol van Otterloo, C. de Monchy, R.R. Nauta, Ant. Nolet, Hugo Nolthenius, H.
Nolthenius Jr., mevr. A. Noordewier-Reddingius, M. van Notten, mr. U.H. van
Notten. prof.dr. A.A. Nijland, Mar. Ogier, mevr. A. van Ogtrop-Hanlo, F.J.M. van
Ogtrop, L.C.J. van Ogtrop, prof.mr. J.C. van Oven, mevr. M.C. de Marez
Oyens-Reynvaan, mr. W.G. de Marez Oyens, A.J.C. Baron van Pallandt Neerynen,
W.K. Baron Van Pallandt, mr. J.A.N. Patijn, D.W.H. Patijn, M.W. Petri, dr.ir. G.L.F.
Philips, A.F. Philips, dr. A. Pit, mr. L.J. Plemp van Duiveland, Alex. A. Polak, J.
Poppelsdorf, J.D. Rahusen, Gravin A. van Randwyck-Du Bois, Ed. vom Rath, H.C.
Rehbock, jhr. C.J.A. Reigersman, Catharina van Rennes, jhr. M. Reuchlin, mevr.
baronesse Van Rhemen van Rhemenshuizen, jhr. B.W.F. van Riemsdijk, Fred. J.
Roeske, Julius Röntgen, prof.dr. J. Rotgans, dr. Willem Royaards, J.A. Royer Jr.,
Georg Rijken, mevr. Salomonson-Asser, mr. C.D. Salomonson. G.V. Scager. mr.
P.S. Scheers, dr. D.F. Scheurleer, Johan Schoonderbeek, Alexander Schmuller,
prof.dr. jhr. Six, jhr. C.C.Th. Six, mevr. Smulders-Reuchlin, mr. J.A. van Sonsbeeck,
mr.dr. W.G.A. van Sonsbeeck, Karel J. Spanjaard, mevr. J. Spanjaard-Calisch, D.
Speets, H. Stips, Ph.J. Stokvis, Abr. van Stolk, C.F. Stork, Aug. Sträter, A.C.
Strumphler, J.C. Tadema, jhr. F. Teding van Berkhout, jhr. F. Teding van Berkhout
Jr., mevr. Den Tex-Ketjen, mevr. Tiefenthal-Cantor, mr.dr. J.P. van Tienhoven, Jan
Toorop, mr. L.J. van Toulon van der Koog. Jac. Urlus, G. Veerman, A.B.H. Verhey,
Ed. Verkade, mr. H.A. Viotta, B. Visser, mr. H.Ph. Visser 't Hooft, mr. G. Vissering,
mevr. de wed. W. de Vletter-Bergmans, mevr. J. Vollmar-Soetbrood Piccardt, dr.
Johan Wagenaar, M.J. Waller, mevr. Waller-Hintzen, W.C.M. van Wayenburg, mr.
W.H.M. Werker, Joh.G. Wertheim, F.M. Wibaut, J. Wilmink, D.W.P. Wisboom,
mevr. baronesse Van Wijnbergen Dommer, mr. P.J. van Wijngaarden, P.H.J. Yssel
de Schepper, mr. H. Zillesen, mr. A.R. Zimmerman, Louis Zimmermann, mr. J.A.H.
Baron Van Zuylen van Nyevelt, Bern. Zweers.
***
De spatieeringen in bovenstaand stuk zijn van de redacteurs, die met een
ongeëvenaarde fijngevoeligheid en bij een waarlijk met zorg gekozen gelegenheid
de invaliditeitsgrens vaststellen van een kunstenaar als Willem Mengelberg.
Het schijnt ons echter, dat niet de juiste zinsnede gespatieerd werd.
De volgende verdiende tot inlichting der eventueele bijdragers den voorrang:
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'De kosten van de ontvangst dezer vreemdelingen (− de "kunstbroeders"
nl. en de journalisten, die voor het Mahlerfeest zijn uitgenoodigd −)
alsmede die van het Gedenkboek, zullen niet onbelangrijk zijn. Zij zullen
echter de eenige uitgaven zijn, die in mindering komen van de opbrengst,
welke de commissie naar aanleiding van bijgaand inschrijvingsbiljet te
gemoet ziet. Met zekerheid laat het zich toch aanzien, dat de kosten van
het Mahlerfeest door den verkoop der toegangsbewijzen zullen worden
gedekt.'
Het getal vreemdelingen, dat verwacht wordt uit Amerika, België, Duitschland,
Engeland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, de Scandinavische landen, Zwitserland
bedraagt omstreeks honderd vijftig. Het feest duurt van 6 tot 21 Mei en aan de gasten
zijn ook internationale muzikale matinees, boottochten, enz. in het vooruitzicht
gesteld.
Iedereen kan naar eigen fantasie globaal becijferen, wat die vreemdelingen (in
deze tijden) aan het Mahler-comité zullen kosten.
Een fancy-prijs.
Het Gedenkboek (niet te berekenen) zal ook betaald worden met gelden van het
Fonds en dragelijke Gedenkboeken maakt men niet voor een appel en een ei.
Een deficit der Mahler-concerten schijnt niet tot de onmogelijkheden te behooren.
Er wordt ten minste op gezinspeeld, dat in geval van zulk een deficit, het Fonds zou
moeten bijspringen.
Dit alles zal wel afgesproken zijn in onderling overleg met den heer en mevr.
Mengelberg. Het lijkt ons echter een wederom allesbehalve delicaat gebaar om de
diverse kosten van een jubileum te bestrijden uit het Fonds van den jubilaris.
Dat echter de overbodige aanwezigheid van 150 vreemdelingen (meerendeels
journalisten), dat hun genoegen, hunne verzetjes, hun goed humeur in lengte van
dagen ten laste zal komen aan oude, invalide, arme Nederlandsche Toonkunstenaars
(immers betaald zullen worden uit hun Fonds), dit lijkt ons eene schande.
Dat gaat te ver.
Wij zouden kunnen overwegen, wat er met de sommen, verslonden door het
Mahler-feest, gedaan kon worden voor de levende Nederlandsche kunst. Wij vonden
het echter verdedigbaar en vinden ook het Gedenkboek verdedigbaar.
Dat men echter het verblijf van 150 vreemdelingen (en het eventueele deficit der
concerten) wil overboeken ten nadeele van een Fonds, dat aangekondigd wordt als
een middel om 'de zorgen des levens' te verlichten van aanstaande gebrekkige,
behoeftige kunstenaars, lijkt ons van zulk een smakeloosheid, dat wij niet begrijpen
hoe verschillende eminente mannen dezen oproep van hunne handteekening konden
voorzien.
Wij hebben nog een vaag vertrouwen, dat zij het stuk niet lazen.
[niet ondertekend, maar ongetwijfeld door Vermeulen geschreven]

Die Matthäus-Passion
Niet ter wille van het kunstwerk zou ik de uitvoeringen der Matthäus-Passion naar
de kerk wenschen. Bach kan tegen een kleine beschadiging. Hamlet in het Berlijnsche
circus van Reinhardt, Oedipus in het Parijsche circus van Gémier, de Matthäus-Passion
in den Amsterdamschen Groot-Oratorium-stijl van Mengelberg, dat is verkeerd, maar
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wat zou het Shakespeare, Sophocles of Bach deeren? Zij duren langer dan de mode
eener menschengeneratie.
Niet ter wille van het kunstwerk hoort de Matthäus-Passion thuis in de kerken,
doch ter wille van het Onderwerp. Niet om de Schoonheid, doch om de Oprechtheid.
Wij kunnen Zeus bezingen of Odin of Boeddha of Isis en Osiris zonder
verplichtingen op ons te nemen tegenover een dezer figuren. Wij kunnen hen bezingen,
omdat wij inheemsche, ingeboren, persoonlijke religieuse gevoelens transponeeren
op Zeus, op Odin, op Boeddha of Isis. Zij zijn ook ver weg van ons en niemand zal
ons vragen onzen zang te bewaarheiden, om te zetten in daden, in feiten. Zij zijn de
schijn.
Maar Christus is ons zeer nabij. Nabij in duizend torenspitsen, nabij in millioen
Armen, gebrekkigen en misdeelden, nabij in de Evangelies en in het Oude Testament
van elk huis. Niemand kan Christus bezingen zonder van aangezicht tot aangezicht
te staan tegenover de hemelsche werkelijkheid. Niemand kan Christus bezingen
zonder dat wij 't recht hebben te vragen of zijne werken overeenstemmen met zijne
woorden. Vooral wanneer die woorden gezongen worden met vervoering, met
nadrukkelijkheid, met zooveel klem van zachtheid en adoratie, dat men in ieder,
hoorders en zangers, al was 't slechts voor één week, één dag het l e v e n d e geloof
verwachten zou.
Ik zie niet graag de muziek jaarlijksche nederlagen lijden. Bernard van Clairvaux,
Martin Luther, Savanorola, Franciscus van Assisi, Catharina van Sienna, Tolstoï,
beschikten niet over achtstemmige koren, orgel, orchest en solisten en veranderden
hun tijd, veranderden het menschdom van hun tijd. Is het geen voortdurende nederlaag
der muziek, dat Christus' Lijden jarenlang bezongen kan worden tegen entrée-prijzen
van f 4. - en f 3.50, zonder dat men één oogenblik denkt aan hen, die niet méér kunnen
offeren dan de penning der weduwe en dus buitengesloten worden? Christus zou het
met die regeling niet eens zijn.
Daarom hoort de Matthäus-Passion thuis in de kerk. Het schrijnt tot 't diepst van
het hart een mysterie te zien vieren, zonder dat iemand schijnt te denken aan de
consequenties, het schrijnt om in een s c h i j n v a n o p r e c h t h e i d betuigingen
van geloof, hoop en liefde te hooren, welke zóó zwaar zijn aan gevolgen, en
voorbijgaan als ijdele klanken, waarvan men niets verwacht dan een aesthetische
appreciatie.
Ik ken geen gruwelijker dilettantisme.
***
Maar ziehier dan de aesthetische appreciatie.
De koren waren schitterend. Mengelberg had alles ingesteld op eene nog grooter
expansiviteit van geluid, op eene nog dwingender accentueering der rythmen,
gloeiender extasen van noten, die bij de grenzen liggen, waar de mensch zich uit met
de kreten van het hart. Het jongenskoor klonk als klaroenen. Wanneer zij hunne
hooge e kunnen pakken en vasthouden met hetzelfde stalen timbre, dan is het
onverbeterlijk.
Waarom verdubbelt, ja verdriedubbelt, Mengelberg in de tutti nooit de fluiten en
de hobo's? Men mist ze dikwijls en zeer noode.
Thom Denijs, een prachtige stem, schijnt nimmer een Christus te zullen kunnen
voorstellen. Hij maalt de noten uiterst langzaam en fijn als Gods eigen molen, zijn
tempo is onverdraaglijk en hij heeft geen enkel ander bewijs voor de goddelijkheid
zijner rol. Christus ‘spelen’ is gemakkelijk, maar Christus z i n g e n , met of zonder
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herinneringen aan Messchaert, kan men slechts bij de geheimzinnige gratie van den
kunstenaar, den kunstenaar, die de Acht Zaligheden in het bloed heeft als de heiligen.
Meta Reidel gaat niet vooruit. Zij intoneert alles weifelend, zonder precisiteit,
zonder stelligheid. Haar smart is grienerig en onuitstaanbaar. Het begint meer en
meer de vraag te worden of de ‘jonge generatie’ nog solisten zal leveren voor de
Matthäus-Passion en of dit werk hier niet zal eindigen, waar het vorig geslacht eindigt.
Mevr. Noordewier reikt boven elke aesthetische appreciatie uit. Wanneer zij zingt
‘Blute nur, du liebes Herz' staat men tegenover de Pieta zelf, tegenover de moeder
der zeven smarten, tegenover de realiteit van het leed en het medelijden. Ook hare
aria ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’ met de vermurwde, de verstorven kleuren
der fluit en der twee oboi d'amore, is innerlijk verantwoord in elke syllabe. Het doet
me altijd denken aan de Rei der Edelingen uit Vondel's Gijsbreght:
‘Door deze liefde treurt
De tortelduif, gescheurd
Van haar beminden tortel;
Zij jammert op de dorre rank
Van eenen boom, verdroogd van wortel,
Haar leven langk.’

Carl Erb is een zeer goed Evangelist. Zijn bel canto werd ongeveer volmaakt en hij
verloor niets aan eenvoud.
Van Oort, in de kleine rollen, lijdt aan hetzelfde gebrek als Denijs: hij doet alles
te theatraal, te pathetisch, te dik.
Louis Zimmermann, met den onsterfelijken viool-solo, Kruger en Blanchard, die
de oboi d'amore spelen, welke even mystisch zoet zijn als hun naam, Willeke de
fluitist, waren verrukkelijk. Als zij begeleidden traden wij uit het heden in de groote
en schoone vergetelheid der zuivere muziek.
Hendriks was weer een uitstekend organist en Simon Kroon werd ten onrechte
onvermeld gelaten op het programma. Hij speelde den clavecimbel vaardig, met
inzicht en met uitdrukking. Hoewel ik niet begrijp, dat de tegenwoordige hoorder
nog bestand is tegen die tallooze dominant-tonica's.
Te elf uur was 't afgeloopen. Tijdens het slotkoor werd de zaal elke minuut
onrustiger. Buiten rook men de lente. En weer hebben wij den grauwen rouwenden
winter afgeschud met de Matthäus-Passion. Ik herinnerde mij de verzen van Henriette
Roland Holst: ‘Menigmaal zag ik natuur, als een dier, dat een sprong gaat doen,
diep-ademend stilstaan, en uitbreken in bloei en bloeistorten over de wereld.’
De lente is er; de dag straalt troostrijk en alles bot uit.
Tot het volgend jaar......

Francis Koene [en Henriëtte Roll] [Werken van Jean Huré, Philippe
Jarnach, Lalo en Louis Zimmermann]
Er werd zwaar geworsteld, leek me. Niet met het publiek, dat veel welwillendheid
uitzond en bloemen; niet met de techniek, waarvoor de leerjaren bij Louis
Zimmermann overal borg bleven; niet met den toon, welke bijna de toon is van onzen
concertmeester, die met een paar streken een koor van violen kan verheerlijken tot
wonderen van klank; en niet met een rechter-arm, welke zich moeilijk tot rust en
stilte laat brengen; en ook niet met de hitte, die weer tropisch was, omdat men stookte
alsof het kraak-vroor.
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Francis Koene worstelde met zichzelf, met eigen stugheid, eigen schroom. Hij is
niet gewend aan den reuzen-zwaai van het vertrouwde studeervertrek naar het
vijandige podium en kon den afstand niet maken. Hij concentreerde zich met de
uiterste inspanning op technische voortreffelijkheid, op expressie en emotie, welke
hij zich als ideaal gedacht had, doch kwam niet over den rubicon, scheen geen
oogenblik vrij te kunnen intreden tot zijn eigen wezen.
Het gevolg was, dat de heele uitvoering te ‘model’ werd, kleine mislukkingen
daargelaten. Dat veel verloren ging in ondefinieerbare luchtledigheden, in
beklemmingen, in steriele moeiten, dat veel verstarde. Dat men zich altijd voelde als
in de schuwe zieken-atmosfeeren der laatste bedrijven van Pelléas en Tristan b.v.,
vol versmoorde, onuitgesproken daden en verlangens.
Men speelde de charmante en vluchtige sonatine van Jean Huré, de sonate van
Philippe Jarnach, de Symphonie espagnole van Lalo, eene Mazurka van Zimmermann.
Henriëtte Roll, die begeleidde met zeer overwogen nuances, vond niet den bezielenden
wenk of eene andere drijfkracht om den violist over den innerlijken stilstand, den
kleinen dood, waarover mystici zulke merkwaardigs bladzijden geschreven hebben,
heen te helpen.
Dit alles is zonder twijfel jammer. Het neemt echter niet weg, dat Francis Koene
een der meest begaafden is onzer jonge violisten.

Dirk Schäfer [Ravel, Gaspard de la Nuit]
Eén bladzijde van Maurice Ravel's ‘Le Gibet’ of ‘Scarbo’ bevat meer modernismen
dan de heele bundel piano-stukken opus 19 van Arnold Schönberg en geen van
beiden, noch de van alle schoolsche voorschriften vrijgevochten Ravel, noch de altijd
met de obsessie der ‘regels’ kampende Schönberg, zullen hun werk de vijf-en-twintig
jaren zien halen. Het is treurig dit te moeten bekennen, doch waarom zou ik het
verzwijgen? Om de conservatieven niet in de kaart te spelen? Uit vrees om zelf voor
reactionnair te worden uitgemaakt? Om de kans te ontloopen, dat Querido mij
‘geestelijke trouweloosheid’ of dat Pijper mij een ongeoorloofde nieuwe oriënteering
verwijt, van Frankrijk àf, nu de oorlog gedaan is? Dat alles kan mij minder schelen
dan de waarheid. De waarheid is, dat ik zou liegen, wanneer ik schreef, dat er in
Ravel's ‘Gaspard de la Nuit’ ook slechts één maat staat, waarin ons hart even rust en
vrede vindt.
Het klinkt zonderling, doch Ravel's driedeelige ‘Gaspard de la Nuit’ is verwelkt,
verflenst en er zijn dozijnen moderne composities, die dit in de muziek zoo
geheimzinnige en onverklaarbare proces ondergaan. Welke technicus of welke
wijsgeer zou afdoende kunnen motiveeren, zwart-op-wit, waarom de eene groepeering
van noten-teekens 't langer uithoudt dan de andere, ofschoon ze beide ongewijzigd
op 't papier bleven en allebei in den aanvang bekoord hebben?
Men kan het raadsel slechts benaderen. Men kan vermoeden, dat bijna alle auteurs
der vorige generaties, de twee grootste en onbevangenste, Debussy en Mahler
uitgenomen, onder den ban stonden van den theoretischen, technischen vooruitgang,
dat de hoorders hunne muziek indronken onder dezelfde suggestie. Zij, en wij,
verblindden zich, benevelden ons aan jong-ontgonnen accoorden, aan onbekende
verbindingen, aan een kersversch coloriet, aan vreemde intervallen. Wij wroetten
ons zoo vast, auteurs en hoorders, in deze paar idées fixes van een nieuw rythme (dat
uit vreugde over de vondst onmiddellijk in den treure herhaald werd, - maar wij
merken 't nu pas), van een nieuwe klankenreeks, een exotische toonladder, welke
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men uitbuitte met 't zelfde naïeve vermaak in 't geval, dat wij, (steeds auteurs en
hoorders) integrale waarden van inhoud, van diepte, van ontroering, alle overige
waarden buiten de enkel formeele, de enkel bijkomstige, vergeten hebben, en
wisselende teekens, veranderlijke vormen voor het wezen van een muziek-stuk
hielden.
Toen wij, hoorders, en misschien ook auteurs, de nieuwe rythmen, accoorden en
toonladders beheerschten, toen niets van al dat menschelijke nog onwennig was, toen
wij alle verwonderingen of verbazingen achter ons hadden, merkten wij de leegte.
Wij vernamen in de moderne progressisten denzelfden overbodigen klink-klank,
welke ons in de niet allerbeste werken der klassieken en andere oud kennissen
geërgerd en teleurgesteld had; dezelfde uitweidingen; dezelfde breedsprakigheden;
dezelfde speculatie op vertoon van vingervaardigheid; dezelfde schijn-muzikale
beuzelarijen van onderwerp; dezelfde onvervaardheid in het aanwenden van stoppers
en vulsels. Wij voelden evenwel de leegte der moderne progressisten een beetje
absoluter, onverdraaglijker dan de leegten der oude componisten. Het was alsof onze
moderne tijdgenooten geschreven hadden in één dimensie, in de vlakke lengte. Hoe
moet men het zeggen? Zij missen misschien de ziel (wie weet het ooit?), zij missen
het hart der harten, zij missen het noodige.
Wij moeten verder, altijd verder. Don Quichotte, Faust, Ahasverus en de pelgrim
der Divina Comedia zijn projecties van alle menschen. Wij dwaalden gedeeltelijk
en het was een gelukkige dwaling. De modernen deden immers ontdekkingen en
geen enkele hunner vondsten, technische en theoretische, mogen of kunnen in de
toekomst veronachtzaamd worden. Ze trokken voorwaarts en veel erger zijn zij er
aan toe, die op het standpunt, dat anderen voor hen veroverden, bleven vegeteeren.
De modernen hebben verschillende jaren geboeid en geleerd, hunne antipoden hebben
verveeld.
De muziek bevindt zich sinds den dood van Mahler en Debussy in de periode van
een interregnum. Er is geen Meester. Wie de toekomstige meester zal zijn weet geen
sterveling. Maar een ding is zeker: de jaren van tasten en zoeken en vinden, probeeren,
experimenteeren, de magere laboratorium-jaren, de jaren der halve resultaten zijn
voorbij. Nu kan de toepasser komen, de practicus, om te werken in een andere en
betere geestelijke gesteldheid.
Maar wij moeten ondertusschen de kunstenaars der vorige generatie niet te hard
vallen. Met al onze wetenschap, met al onze machinerieën en ingenieurs maken wij
nog steeds geen schoenen, geen jassen, geen hoeden, die langer duren dan zes
maanden. En wat gemaakt wordt met bedoelingen van een zekere bestendigheid,
zooals huizen, schepen, boeken, piano's, automobielen, stoelen, draaiorgels,
handkarren, dat houdt zich niet veel steviger. Waarom zooveel eeuwigheid gevergd
of verwacht van een compositie? Er is natuurlijk wederkeerigheid tusschen een
modernen schoen en een modern kunstwerk. Als het eene betert zal automatisch het
andere beteren. Misschien kan men hoogstens eischen, dat de beterschap begint bij
het kunstwerk.
Het was de eerste keer, dat Schäfer den Gaspard de la Nuit (gedrukt in 1908) speelde
als een cyclisch geheel. Veertig pagina's van de ingewikkeldste noten-complexen,
bedacht voor de zeer weinigen, die boven alle goed-en-kwaad der piano-techniek
staan. Een maximum van moeilijkheden, een minimum van effect en voldoening.
Men kan het niet edeler van een uitvoerder verlangen.
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Goede Vrijdag [Het Amsterdamsch a-capella koor o.l.v. Evert
Cornelis]
Eene week lang is het lijden, het sterven en de begrafenis van Christus bezongen met
de verschillende Passionen en andere toepasselijke stukken. Verder gaan wij niet.
Wat de muziek-beoefening overnam van den godsdienst schijnt zich niet uit te kunnen
breiden tot de Verrijzenis, evenmin als tot de Geboorte. Wij vieren niet de blijde
mysteriën, wij vieren de droevige, en al de rampzaligheden der nieuwe tijden
weerspiegelen in dit feit en in de symbolische waarde van dit feit.
Wij kregen na de Renaissance slechts één kunstwerk, dat den Goeden Vrijdag in
den waren verzoenenden zin heeft omgeduid: den Parsifal van Wagner en eene
meditatie over Wagner's Char-Freitags-Zauber geeft meer troost en opbeuring dan
het bijwonen van eene week Passionen. ‘Wie dünkt mich doch die Aue heut' so
schön!’ zegt Parsifal.
‘O weh', des höchsten Schmerzentags!
Da sollte, wähn ich, was da blüh't,
Was athmet, lebt und wieder lebt,
Nur trauern, ach! und weinen?’

Wij moesten, sinds lang, allen geïnitieerd zijn als Parsifal door Gurnemanz:
‘Du sieh'st, das ist nicht so.
Nun freut sich alle Kreatur
auf des Erlösers holder Spur,
Will ihr Gebet ihm weihen.
Ihn selbst am Kreuze kann sie nicht erschauen:
da blickt sie zum erlös'ten Menschen auf;
der fühlt sich frei von Sünden-Angst und Grauen,
durch Gottes Liebesopfer rein und heil:
das merkt nun Halm und Blume auf den Auen,
dasz heut' des Menschen Fuss sie nicht zertritt,
doch wohl, wie Gott mit himmlischer Geduld
sich sein' erbarmt und für ihn litt,
der Mensch auch heut' in frommer Huld
sie schont mit sanften Schritt.
Das dankt dann alle Kreatur,
was all' da blüht und bald erstirbt,
da die entsündigte Natur
heut ihren Unschulds-Tag erwirbt.’

Dit is bruikbare exegese en bruikbare mystiek. Welke natuurlijk, gelijk alle wijsheid,
vanaf de eerste-steen-legging der pyramiden tot op heden ‘woorden, woorden,
woorden’ bleef, wat het fatum van deze onvoordeelige planeet schijnt te zijn.
En toch verwonderde ik mij, na anderhalf uur in gedachten op Golgotha geweest
te zijn, in de buurten der Ronde Luthersche Kerk marechaussees te zien patrouilleeren
met hunne felle karabijntjes. Er zijn contrasten waaraan men nooit, of zeer moeilijk
went en er waren op dit traditioneele concert van het Amsterdamsch a cappella Koor
waarlijk indrukwekkende dingen gezongen: De sobere, tragische, in hun grootschen,
strakken eenvoud beklemmende Improperia van Palestrina, den somberen Crucifixus
van Lotti, het aangrijpende ‘Ergebung’ van Hugo Wolf.
Het a-cappella-koor schijnt na het eerste optreden voor ‘Kunst aan Allen’ onder
zijn nieuwen dirigent Evert Cornelis hard en practisch gewerkt te hebben. Er was
meer homogeniteit, meer doorzichtigheid. De nuances bleken zorgvuldiger getoetst,
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al konden sommige uitvallen, vooral bij de bassen, zeldener bij de sopranen, niet
altijd in het kleur-geheel en het innerlijk verband gerechtvaardigd worden. Er waren
ook gapingen voelbaar bij de alten, die misschien versterking noodig hebben. Doch
vergeleken bij 't eerste concert is er vruchtbaar en met inzicht geciseleerd. Dit was
te verwachten van Evert Cornelis en men behoeft er niet aan te twijfelen, dat hij het
koor in uitstekende banen zal leiden. Het komt er wellicht slechts op aan, dat ook
zijn koor overtuigd is van de noodzakelijkheid eener fundamenteele herziening. Ik
vrees alleen, dat men Evert Cornelis de eerste keeren zal gaan verwijten, wat men
Averkamp uit verkeerde consideraties vroeger nooit heeft durven zeggen. Zoo is een
deel der muzikale critiek.
Tot afschaffing der solisten schijnt Cornelis (onder den dwang der hedendaagsche
gewoonten?) niet te willen overgaan. Ik wijk daarom niet van mijn standpunt af. De
door-en-door individualistische stem van Mevr. Seroen en het onpersoonlijke,
abstracte orgel bleken twee onvereenigbare tegendeelen. De ‘zwei geistliche Gesänge’
van Max Reger, de bekende aria uit het Dettinger Te Deum van Händel (Dignare
Domine) waren ook niet zeer geschikt om de antithese tusschen Seroen en het orgel,
Seroen en ‘gewijde muziek’, den solistischen stijl en het a-Cappella-princiep te
maskeeren.

Nationale Opera: Tsaar en Timmerman (Stadsschouwburg)
Men wilde ons wijs maken, dat er rechts van de Zaandamsche scheepswerf een echt
huis stond, met echte muren, een echte deur en een echt dak. Maar dat huis flapperde
een heel bedrijf in den tocht en wanneer iemand door de echte deur af-holde, waggelde
het met al zijne gabinten van boven tot onderen, zooals men huizen wel dwaas ziet
spiegelen langs den waterkant. Is dat, wat men moet noemen ‘goede regie’?
Temidden der werf stond iemand met een ernstig gezicht, dat wil dus zeggen zeer
sullig, op een leeg aambeeld te slaan, dat de vonken er afvlogen op maat der muziek.
Er was ook iemand te zien, die stond te beuken op koud ijzer, waarmee hij een ander
tintelingen in de handen poogde te bezorgen (dat zal wel niet juist zijn) en er werd
ook echt gekluift aan een boom door een man met 'n bijl. Dat maakte den lijntrekker
aan het leege, eenzame, flonkerende aambeeld slechts belachelijker. Is dat goede
regie?
Er viel in het derde bedrijf, zonder dat er aan trompetten van Jericho gedacht kon
worden, een muur om van aanzienlijke hardsteenen. Wat wenscht Henry Engelen,
dat ik daarbij zal denken? Ik kan er niet tegen. Ik vind een paal met een bordje en
het opschrift: ‘Dit is een huis’, veel aannemelijker, dan een zoogenaamd echt huis,
dat den heelen avond staat te lachen in den wind en in de voetstappen. Ik geloof
liever de onwaarschijnlijkste, de fabelachtigste fabels, dan de huizen of lucht-kasteelen
van Henry Engelen, wien ik de onuitputtelijke rest der andere kleinigheden ditmaal
spaar.
De ‘Nationale Opera’ deed mij onlangs de eer, mij bij hare aanvrage om de
Haagsche subsidie te citeeren als den eenigen criticus, die een uitzondering vormde
op den algemeenen lof. Dat is onbehoorlijk. Men mag achtenswaardige vroede
vaderen niet voor het plotselinge dilemma stellen, dat of de eene partij der
gezamenlijke critiek liegt, of de eene criticus liegt. Dan is het hun plicht, om dit
nauwkeurig te onderzoeken, waarvoor zij natuurlijk geen tijd hebben. Het is ook
onbehoorlijk, omdat wij aan de ‘Nationale Opera’ nooit de gelegenheid ontnomen
hebben, om eventueele onjuistheden onzer critieken in ons eigen blad te rectificeeren.
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Het is ook onbehoorlijk wijl het onwaar is. Ten eerste prijst de gezamenlijke critiek
de ‘Nat. Opera’ niet zoo eentonig als men 't wil doen voorkomen, ten tweede keur
ik niet zoo principieel en systematisch af, als de ‘Nat. Opera’ beweert. Koopman
plakte alle critieken op. Wanneer Van Korlaar dat ook doet, kan hij daar de bewijzen
vinden van wat ik zeg. Wanneer de ‘Nat. Opera’ denkt, dat men ter wille van vier of
vijf goede krachten de heele middelmatige of minder dan middelmatige rest zonder
blikken in den koop moet nemen, heeft ze het mis. Wanneer de ‘Nat. Opera’ meent,
dat ze zonder welgemeende waarschuwingen zienderoogen achteruit kan gaan, vergist
ze zich. Ik zal haar bij gelegenheid nog eens herinneren aan de fraaie beloften, welke
voor 't begin van 't seizoen gedaan zijn in een plechtig prospectus en waarvan ongeveer
geen steek terechtkwam. Al viel er niets aan te merken dan dat, 't zou erg genoeg
zijn.
De vertaling van ‘Tsaar en Timmerman’ dateert van dertig of veertig jaar terug
en is op elke bladzijde misselijk. Men kan voor zijne 60 centen betere lectuur koopen.
Zes Nick Carter's b.v. Wat is in 's hemelsnaam het nut eener Nederlandsche Opera,
wanneer er niets gedaan wordt dan onze taal afschuwelijk radbraken op eene muziek,
welk nóóit Nederlandsch is? Ik zie dat nut niet.
Het orchest-spel in Tsaar en Timmerman kon zelden door den beugel. De strijkers
klonken stroef, hard, geforceerd. Ik hoor, dat het orchest de volgende campagne niet
op dezelfde arbeidsvoorwaarden, die onmogelijk en onmenschelijk zijn, zal
contracteeren. Overwerktheid is misschien de eerste reden van den ranzigen, stuggen,
schralen, verdorden orchestklank. Maar wanneer Albert van Raalte denkt, dat hij de
lenige, pittige rythmen van Lortzing 't best uitbeeldt door ze te dirigeeren met korte
armpjes, alsof hij zich voortdurend met de ellebogen in de zijden stompt, dan dwaalt
hij. Hij bereikt er juist 't tegenovergestelde effect mee. Hij maakt ze topzwaar en
strooperig.
Lea Fuldauer, het Zaandamsche Marietje, desillusioneert telken male
hartverscheurender. Zij zingt niet meer, zij lalt. Zij lalt niet eens zuiver, zij lalt steeds
om den toon heen. Het is buitengewoon treurig. Zij was eerst een hoopvol talent.
Toen werd zij een goede zangeres. Over eenigen tijd zal zij door de Nationale Opera
verknoeid zijn.
Van Tulder, de pseudo-tsaar, zingt sinds geruimen tijd niet meer. Hij spreek-zingt.
Dit is gemakkelijker, maar komt niet te pas bij de rollen waarin hij meestal optreedt.
Hij kan geen halve toonladder meer onaanvechtbaar voordragen, laat staan een aria.
Vroeger kon hij 't wel.
Anton Dirks, de Tsaar van het Tsaar-Peterhuisje, vertoont stilstand. Het zou prachtig
zijn, wanneer hij zich over zijne gewoonte van lijmen en toon-trekken kon heen
zetten. Het is jammer, dat dezelfde trage sloomheid zijne heele actie bederft.
Schulze zong een goed-sentimenteelen Franschen gezant. De gebruikelijke
aardappel, welke Kubbinga als Engelsche gezant in de keel had, was verbazend
reusachtig. Coen Muller, Russisch gezant, schijnt moeilijk zijn eenmaal ingestelde
holheid van klank te kunnen overwinnen of varieeren. Het sextet, dat de zes mannen
zongen, in 't tweede bedrijf (zes solisten) haalde 't in de verste verte niet bij de
Madrigaal-vereeniging. Van Raalte schijnt dat niet te verlangen en heeft ook hierin
ongelijk.
De weduwe De Bruin van Greta de Hartogh viel uit 't kader, omdat ze te weinig
joviaal Zaansch was. Maar de redder der voorstelling werd Jac. van Bijleveldt als
Burgemeester van Bett. Hij vloeide over van eigen grollen en zij waren dikwijls heel
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grappig. Zonder Bijleveldt met zijn geestigheden, zonder den dialoog zou de
vertooning onoverkomelijk vervelend geweest zijn.
De koren klonken zeer redelijk. De balletten van Lily Green vloekten door hun
ijlen smaak met den dikken stijl van de regie, waarin ze gedanst moesten worden.
De muziek van Lortzing zou bewonderenswaardig zijn, wanneer Mozart, Rossini en
Beethoven niet vóór hem geleefd hadden. Maar niemand mag kwaad van hem spreken,
dunkt mij. Lortzing heeft tot zijn dood in zorgen gezeten om een stukje brood voor
hem en zijn huisgezin en tot dien armzaligen dood een vroolijk humeur behouden.
Dat is misschien een even mooie praestatie als het schrijven van volmaakte opera's.

Eleanor Spencer [Akrobatiek op de piano - Graag ook andere
stukken van Skriabin]
‘En neem nu eens de hulpmiddelen der muziek, bijvoorbeeld onze piano's. Alleen
een akrobaat zal vrijwillig jaren en jaren besteden aan de zoo moeilijke piano-techniek,
en zoo moeten we onze indrukken van Beethoven's sonates ontvangen door akrobaten,
die met elkaar wedijveren in de snelheid van hun presto's of het uithoudingsvermogen
van hun linkerpols. Denkende menschen besteden hun leven niet met goochelkunstjes.
Neem een (machinale) piano, die even gevoelig naar het omdraaien van een hefboom
luistert als 'n gewone naar den vingerdruk...... en de akrobaten moeten terug naar
hun kleedje en hun zweefrek, omdat de eenige aanleg, dien een uitvoerend musicus
noodig heeft, muzikale aanleg is; dat alleen verschaft hem toehoorders.’
Het is Bernard Shaw, die dat zijn Unsocial Socialist laat beweren in de vertaling
van Herman Fairfax. Dat de redeneering socratisch uitgeplozen kan worden geloof
ik niet, maar zijn conclusie is goed. Wij hebben machinale piano's gekregen met
fijngevoelige hefboomen en de muzikale akrobaten zijn natuurlijk n i e t teruggekeerd
tot het zweefrek. Doch de toehoorders hebben hen verlaten.
Men kan de techniek van deze pianistische goochelaars evenmin gaan critiseeren
als de praestaties van een mechanische muziek-doos. Het is merkwaardig,
verdienstelijk, verbluffend zoo gij wilt, doch zij spelen alles op denzelfden deun. Zij
kennen geen onderscheid tusschen Bach, Beethoven, Schumann, Skriabin, Chopin,
Liszt. Als men zich niet de geschreven noten herinnerde zou men al deze auteurs en
hunne verscheidene accenten kunnen verwarren. Zij draaien, de machine maalt en
met een soort van domme opgewektheid komt er iets uit wat muziek genoemd wordt
volgens Van Dale of music volgens Oxford Dictionary.
Zoolang pianisten het zonder toehoorders uithouden tegen het automatische
instrument zou men hen echter aan 't verstand willen brengen, dat het niet meer
wenschelijk is om Bach te vertolken in arrangementen van Liszt. Dat ging eene halve
eeuw geleden, toen het menschdom verzot was op solo's voor cornet à pistons en
griezelde voor den naam Bach. Toen deed Liszt met zijne arrangementen nobel
propaganda-werk. De tegenwoordige virtuozen, die deze dingen van Liszt kiezen
om een succesje, de tegenwoordige critici, die Liszt om deze stukken laken, vergeten
dat te gemakkelijk. Het menschdom der cornet-à-pistons-solo's is echter voor een
poosje voorbij en daarmee ook die arrangementen. Wat zou men zeggen van een
schilder, die een ets of een doek van Rembrandt retoucheerde en uitgaf met toevoeging
van zijn naam? Men zou hem uitlachen.
Zoolang dus de pianisten-der-leege-zalen het uithouden tegen hun industrieelen
concurrent-met-den-hefboom zou men hen er ook op willen wijzen, dat nauwelijks
tien minuten muziek van hedendaagsche componisten niet voldoende is voor
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toegeeflijkheid of een andere nuance van absolutie. Skriabin schreef t i e n
piano-sonates en de solisten moeten niet meenen, dat zij zich kunnen afmaken van
Skriabin door uit zijn oeuvre slechts de bagatelletjes op te visschen, welke hun weinig
geheugenoefening en weinig vinger-inspanning kosten.

Nikisch [dirigeert Webers Euryanthe-ouverture, Beethovens Eroïca
en Schumanns Vierde symphonie]
Onlangs heeft men in Duitschland dirigenten gefilmd. Men heeft orchesten laten
spelen, terwijl de partituur en haar ‘herschepper’ gedraaid werden op het witte doek.
‘Zoover is het dus gekomen’, zou men willen zeggen met de Duitsche dadaïsten,
die dat zonder twijfel een beetje moe, hopeloos en tot den bodem der ziel ontgoocheld
zullen intoneeren - ‘de koeien spelen schaak op de telegraafdraden’. De buitenlandsche
dadaïsten zijn dwaas en zinneloos in hun doen, maar hunne uiterste negatie van alles
wat was en is, blijft, wanneer men even doordenkt, niet onverklaarbaar. Eene
beschaving, welke symphonieën laat ‘kurbeln’ door een knecht aan den zwengel,
verdient den smaad en de schande der dadaïsten-kunst.
Hoe onderscheidt het publiek zijne favorite dirigenten? De Musikblätter des
Anbruch waren kort geleden zoo naïef, om het te catalogiseeren: Safonoff's vuist;
Weingartners pink; Busoni's lok; Nikisch' manchetten. Wanneer Mengelberg populair
wordt in Frankrijk zal men waarschijnlijk met een populair étiquet samenvatten, wat
mll. Nadia Boulanger schreef in ‘Le Monde musical’ van 30 Dec.: ‘le visage surmonté
d'indomptables cheveux, d'une lumineuse intelligence’. Ja, zoover is het met de
menschen gekomen. Zij kunnen de staartveeren van de trams gaan uitplukken en
gaan kijken naar de visschen, die in cut-away voor den schouwburg staan.
‘Der persönliche Dirigentenerfolg ist bei Nikisch etwas Selbstverständliches’
schreven dezelfde Musikblätter des Anbruch. Wij hebben dat ervaren. Op het
volksconcert van Woensdag was het een hoos van enthousiasme, welk woord ongeveer
beteekent, dat er een god in ons schreeuwt. Op het abonnementsconcert van gisteren
werd er geroepen, gewuifd, geklapt tot men niet meer kon. Zoo ziet men het alleen
op voetbalwedstrijden. Zou de god, die in de concertzalen precies zoo schreeuwt als
op de voetbalvelden, een andere kunnen zijn, dan een der moderne valsche goden?
Ik heb meer vertrouwen in de gewoonte der Arabieren, die gezamenlijk zuchten,
wanneer hen iets ontroerd heeft.
Arthur Nikisch, die dezen winter het vijf-en-twintig-jarig jubileum van zijn
dirigentschap in Leipzig vierde, is natuurlijk een all-round vakman, van zessen-klaar.
Behalve zijn manchetten heeft hij den langsten stok, dien ik tot dusverre voor het
orchest zag; hij heeft ook de zegenend uitgespreide, weeke linkerhand. In Weber's
Euryanthe-ouverture troffen de virulente rukkende rythmen, de romantisch
opbruisende beweging, de pianissimo-passage, welke in physisch opzicht een
orchestraal klankwonder was, doch elk psychisch effect miste, omdat men in ieder
accoord de bij-gedachte, de opzettelijkheid voelde. Aan Schumann's Vierde
Symphonie wist Nikisch geen greintje reflex zijner persoonlijke inzichten mede te
deelen, tot aan de coda der finale met haar wervelwind van noten (Beethoven-copie),
welke dienst deed als klapper op de vuurpijl en in dezen zin gehonoreerd werd. Maar
ik verkies niet mij daardoor te laten beetnemen.
In de Eroïca merkte men hoofdzakelijk, dat het hoorn-trio van het Scherzo niet
‘gezongen’ werd. Nikisch liet het eenigszins theatraal declameeren als jachtfanfares
met herinneringen aan equivalente hoorn-partijen in Guillaume Tell en Tannhäuser.
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Alles wat men voor de rest kon observeeren, was, dat er gedirigeerd werd met andere,
min of meer persoonlijke, gebaren; dat enkele instrumentale Beethoven-correcties
afweken van de ‘verbeteringen’ der overige dirigenten (gelijk b.v. het in de violen
alleen uitklinkende orgelpunt van de 106e maat der finale); dat de contrabassen hunne
g gedurende de elf maten voor het slot-presto, als ik goed geluisterd heb, niet in
achtste, doch in liggende halve en kwart noten streken; en enkele modificaties van
tempo om in het begin der finale een pathetischen (heroïschen) indruk te wekken.
Mengelberg neemt zes hoorns voor de Eroïca, Nikisch vier. Dat maakt geen verschil.
Wanneer Nikisch in de fugatische passage van den treurmarsch, waar het thema
optreedt voor twee clarinetten en één hoorn in es, v i e r hoorns in actie brengt,
berusten zijne opvattingen op hetzelfde principe als de opvattingen van Mengelberg.
Zoo bij deze en bij andere plaatsen inderdaad met het getal en met de uiterlijke
dramatiek van klank-sterkte gewerkt moet worden, heb ik nog liever de zes hoorns
van Mengelberg, omdat die de phrase nog geweldiger reciteeren. Zoolang de
zwaar-aangedikte, fameus gemaakte hoorn-passage niet voorgedragen wordt door
één enkelen hoorn, gelijk ze genoteerd staat, zal ik haar altijd liever van zes, desnoods
van twaalf hoorns hooren.
Ik zou nog enkele ondergeschikte détails op kunnen sommen ter karakteriseering
van den dirigent Nikisch. Het zouden echter louter technische afwijkingen blijven
en zij zouden nooit voldoende zijn om er eene i n d i v i d u a l i t e i t op te baseeren.
Wanneer men onder de uitvoering der Eroïca de oogen sloot of in de partituur keek,
hoorde men de aarts-bekende, gebruikelijke, internationale Eroïca, die haar
hoofdmotief, (waarvan men zou zweren, dat het op de syllaben van Bo-na-par-te
gevonden is) en hare andere motieven te Amsterdam ontrolt, gelijk ze ontrold worden
te Berlijn, te Rome, te Parijs, te Manchester, te New-York. Wanneer echter een blinde
den Koopman van Bouwmeester hoort spelen (laat staan een ziende) zal hij hem
onderscheiden uit de Koopmannen van honderd andere acteurs. Ik geloof, ik ben er
van overtuigd, dat de Eroïca, zonder dat er één noot aan gecorrigeerd wordt, dezelfde
ruimte toelaat tot ontwikkeling der persoonlijkheid als Shakespeare's Koopman.
Doch dan moet de dirigent niet vastgeroest zijn in de internationale routine. Dan
moet hij zijne individualiteit niet grondvesten op het gebaar (het gebaar h o o r t men
niet) of op een paar instrumentale, rythmische retouches. Dan moet hij zich nieuw
en onbevangen en willig in het werk onderdompelen als een medium. Dat doet Nikisch
nergens. Ik kan hem dus niet hooger achten dan een dozijn andere all-round vaklieden.
Ik begrijp dus geen jota van het immense applaus. Na meer dan vijf en twintig jaren
practijk zoo perfect dirigeeren als Nikisch lijkt mij geen kunst.
Nikisch echter geeft nog twee andere concerten en als hij zijn eigen zelf nog
openbaart, zal ik niet aarzelen deze meeningen te redresseeren. Men kan misschien
ongestraft het leelijke of het middelmatige schoon-praten. Maar zich te sluiten voor
het schoone, het schoone te miskennen, te loochenen leek mij steeds eene zonde
tegen den Heiligen Geest, welke, zooals geschreven staat, niet vergeven wordt.

Apollo [werken van Koop en Roeske]
Roeske had voor het leden-concert, dat ditmaal op den ongewoonsten dag der week
viel, twee nieuwe koren ingestudeerd: ‘O vos omnes’ - ‘o, gij allen, die voorbijgaat
langs dezen weg’, een liturgischen tekst uit het drama der Kruisiging, gecomponeerd
door Ol. Koop, en ‘Groot is de Heer’, een bijbelsch onderwerp, dat door Roeske zelf
werd getoonzet.
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De twee teksten plaatsen den hedendaagschen musicus, die de woorden zou willen
peilen in hun volsten zin, voor een zoo goed als ondoenlijke taak. Het is eene
onbereikbare illusie om buiten het verband der religieuse handeling de smarten te
vertolken der moeder onder het kruis, waaraan haar zoon te sterven hangt, de smarten
der moeder, die alle volken der aarde oproept om te zien of er eene smart is gelijk
aan de hare. De grootheid van God te bezingen met een mannenkoor, woorden te
illustreeren als ‘Wolken en duisternis zijn om Hem henen!’, - ‘Bliksemen verlichten
de wereld!’, ‘De bergen smelten als was voor Zijn aangezicht’, en deze gelijkenissen
door den toover der tonen om te vormen tot wezenlijkheden, is een even gevaarlijk
waagstuk.
Hoewel Koop en Roeske beiden trachtten de ingewijde beteekenis der teksten tot
uitdrukking te brengen, waardeer ik hunne werken liever als neutrale mannenkoren
zonder meer. Want voor den een heeft een woord meer esoterische verbintenissen
dan voor den ander en ik zou niet mogen zeggen, dat Koop en Roeske diep
gemediteerd hebben over alle geheimen, welke in hun onderwerpen besloten liggen
en door de muziek losgewoeld kunnen worden voor het begrip van iedereen. Gezien
als mannenkoren echter zijn beide stukken knap gemaakt en beantwoorden aan hun
doel. Ol. Koop is religieus-stichtend, Fred. Roeske is rethorisch-verkondigd. Het is
muziek, welke eene niet veel-eischende menigte pakt, maar die men niet kan
beschouwen als eene veredeling van het genre Liedertafel.
De solisten dezer uitvoering waren mevr. Suze Luger, van wier Italiaansche aria's
(begeleid door Doortmont) vooral Carissimi's ‘Vittoria, mio core!’, overwinningszang
der liefde, indruk maakte, en Gaillard, van wien ik Bach's C-dur violoncel-suite
hoorde. Hij speelde voortreffelijk maar kon de armoedigheid van één cello in die
reusachtige zaal niet opheffen. Men moest de stijlloosheid van zulke voordrachten
(iedereen is van die stijlloosheid overtuigd) niet laten voortduren. Dat de Italiaansche
liederen in het programma waren afgedrukt zonder Nederlandsche vertaling leek mij
eene nalatigheid. Al kan op zulke concerten niets afbreuk doen aan het succes (zooals
immer hoog opvlammend en uitdovend als stroovuur), dit mag geen maatstaf zijn.

Nikisch [oogst ongehoord succes met Tschaikowsky's Vijfde
symphonie]
Ik dacht, dat de enthousiasmen welke wij hebben bijgewoond na Mahlers Achtste,
Mahlers Derde, Beethovens Vijfde, Tschaikowsky's Pathétique, en alle andere
eruptieve betoogingen, waarmee dankbaarheid en bewondering voor Willem
Mengelberg zijn uitgeschreeuwd, onovertrefbaar waren, gezien onzen landsaard. Dit
is niet zoo. Men heeft Arthur Nikisch de dubbele maat gegeven van wat men tot
dusverre kon en deed aan geestdrift. Niet na een meesterwerk, dat de menschen onder
't hooren overlaadt met ontroeringen; niet na eene meesterlijk suggestieve vertolking,
waarbij men langzaam-aan overkropt raakt van verrukking; neen; na de menigvuldige
plebejische platheden van Tschaikowsky's Vijfde in e-moll; na eene reproductie,
welke accoord gaat met de psychische gesteldheid van die ‘p i e t i s t i s c h e n
M u s i k -M ä s s i g k e i t s v e r e i n e ’, waarover Richard Wagner met haat en bitterheid
spreekt in zijn geschrift ‘Ueber das Dirigiren’.
Ik heb als toeschouwer de hulde bijgewoond tot het laatste handgeklap dat geslagen
werd, vlak onder den neus van Nikisch. (Wat moet dat een prettige sensatie zijn!)
Die hulde duurde evenlang als het laatste deel eener normale Symphonie en ging mij
aan het hart. Ik sta onafhankelijker tegenover Willem Mengelberg dan de
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Amsterdamsche muziek-criticus van de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ en op de
drie Hollandsche concerten van den Historischen cyclus zal géén werk van mij
voorkomen, wat ik ook niet wensch. Maar wanneer de praestaties van Arthur Nikisch
voldoende zijn voor het publiek om aldus op hol te slaan, dan vind ik, dat de heele
zaal op haar kop moet gaan staan (Wagner deed dit wanneer hem een ‘goed’ thema
te binnen viel) na de eerst-volgende meester-directie van Willem Mengelberg. Maar
wanneer de praestaties van Arthur Nikisch behalve een voldoende quantum technische
kundigheid ook een voldoende quantum persoonlijkheid, scheppende fantasie,
magischen dwang en emotioneele uitstraling bevatten voor het ‘publiek’, dan is dat
publiek een dirigent als Willem Mengelberg niet waard. Maar wanneer de praestaties
van Arthur Nikisch beantwoorden aan die condities, waaronder men Duitschen en
internationalen roem verwerft, dan reikt Willem Mengelberg wijd over dien Duitschen
en internationalen roem heen. Nikisch is all-round vakman. Mengelberg is, in hetzelfde
repertoire als Nikisch, óók all-round vakman. Doch Mengelberg staat onschatbaar
veel dichter bij den all-round kunstenaar dan Nikisch.
Hoe Nikisch vroeger was weet ik niet. Ik heb geen andere gegevens dan zijne
buitengewone reputatie en de paar concerten, welke hij hier leidde. Na die concerten
ben ik wel genoodzaakt hem te bidden eens over te lezen, wat Richard Wagner schreef
in ‘Ueber das Dirigiren’ betreffende het Andante der G-moll-symphonie van Mozart.
Misschien herziet hij dan zijne reproducties n a a r d e n g e e s t d e r m u z i e k en
herwint hij het voldoende quantum persoonlijkheid, scheppende fantasie, magischen
dwang en emotioneele uitstraling.
Tot zoolang acht ik Willem Mengelberg vele malen grooter dan Nikisch. Tot
zoolang vind ik ook voor Nikisch, behalve de erkenning van zijne beteekenis als
vakman geen andere appreciatie dan dat Neszler hem den Trompeter von Säkkingen
opdroeg, dat Nikisch een potpourri schreef op motieven van dezen Trompeter en dat
hij onverklaarbare verwantschappen heeft met den Rattenvanger van Hameln, een
ander successtuk van Neszler. Tot zoolang vind ik zulke adoraties tegenover Nikisch
ook belachelijk overdreven en onvereenigbaar met het peil, waarop onze
muziek-beoefening heet te staan.

Arthur Nikisch als gast-dirigent (ingezonden)
Mag ik als tijdelijk op non-activiteit zijnd orkest-dirigent een woordje te berde brengen
naar aanleiding van het door Nikisch gedirigeerde concert van gisteravond?
Laat ik dan even beginnen met voor mijzelf te constateeren, dat ik door dat concert
een kostbare les heb ontvangen.
Elk kunstenaar zal op zijn levensweg verrassende dingen meemaken en het is ook
niet voor de eerste maal, dat ik ontzette zooals nu.
Nog lang voor ik zelf tot dirigeeren kwam was ik ten opzichte van Nikisch in een
soort betoovering bevangen. Wat ik over hem kon lezen ontging mij niet en de
panegyriek van de hand van Ferd. Pfohl (Art. Nikisch als Mensch und Künstler) las
ik vele malen. Hoe dikwijls hoopte ik niet, dat ik hem eindelijk van aangezicht tot
aangezicht zou zien en dat ik daarin nooit slaagde deed mijn verlangen steeds groeien,
niet het minst door wonderbaarlijke dingen, die oor- en ooggetuigen van circa 25
jaren her mij van hem verhaalden. Toen dan ook door het ‘extra concert’ de legende
werkelijkheid zou worden was ik ook ‘opgegaan’. Den roes waarin de Amsterdamsche
muziekwereld sedert eenige dagen verkeerde had ik groote moeite me van het lijf te
houden en zoo neutraal mogelijk zette ik me neder om te luisteren. Dat de Vierde
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symphonie van Bruckner op het program stond gaf mij dubbele vreugd. En als ik er
nu nog bij vertel, dat ik ons onvolprezen orkest sedert mijn ontslag als dirigent niet
had gehoord, kan een muziekminnaar zich eenigszins voorstellen hoe ik open was
voor elke ontroering.
Hoe jammerlijk werd ik echter ontgoocheld! Ik kon mijn ooren en oogen niet
gelooven. Was dat nu de wereldvermaarde dirigent? En - was dat ons orkest? En was dat hetzelfde publiek waaraan ik zoo dikwijls het beste, dat ik bezat, met mijn
heele ziel had gegeven?
De verleiding is groot om mijn gedachten over deze drie factoren, die mij dezen
Maandagavond tot een diepe teleurstelling maakten, nader uit te werken. Om toe te
lichten, waarom ik deze wijze van dirigeeren technisch hopeloos verouderd vond en
artistiek van zeer bedenkelijke kwaliteit. Om aan te toonen op hoevele plaatsen het
orkestspel te wenschen overliet om niet te zeggen beneden peil bleef.
Het ligt echter niet op mijn weg en daar zijn betere dan ik toe beroepen. Maar wat
mij van het hart moet is de spontane verklaring, dat ik de heele vertooning een
grievende miskenning vind van de beteekenis eener figuur als Mengelberg, die naar
mijn diepe overtuiging torenhoog boven dezen gast-dirigent uitsteekt. Komt het
misschien, dat ik ten slotte uit Mengelberg's ‘school’ ben voortgekomen, dat ik zoo
verontwaardigd ben in het diepst van mijn ziel over de houding van het publiek? Kan
ik toch als weinig anderen bewust zijn van de bizondere gaven van den eigen dirigent,
die op eenmaal smadelijk vergeten werden? Maar dan wil ik ook met al het gewicht,
dat gehecht kan worden aan de woorden van iemand, die geheel buiten de
belangstelling van de zaak staat, met den meesten nadruk verklaren, dat ik zelden de
buitengewone beteekenis van Mengelberg als orkest-dirigent heb gevoeld als
gisteravond.
Moge deze woorden genomen worden voor wat ze zijn: de simpele uiting van een
jongeren collega, die niet heeft kunnen transigeeren toen zijn persoonlijkheid werd
bedreigd, maar nu ook het recht meent te hebben van spreken als het hart hem daartoe
dwingt.
EVERT CORNELIS

Nikisch [dirigeert de Vierde van Bruckner en werken van Wagner]
De passus in Richard Wagner's geschrift ‘Ueber das Dirigiren’ betreffende het
Andante uit Mozart's g-moll-symphonie, waarnaar ik gisteren verwees, luidt ongeveer
aldus (onvertaald wegens de metafysische bijhoorigheden van dit Duitsch):
Wer hat sich nicht in seiner Jugend dieses schwungvoll schwebende Tonstück mit
schwärmerischem Behagen in seiner Weise zu eigen zu machen gesucht? In
w e l c h e r Weise? Gleichviel! Reichen die Vortragszeichen nicht aus, so tritt das
von dem wundervollen Gange dieser Komposition erregte Gefühl dafür ein, und die
Phantasie räth uns, wie wir im wirklichen Vortrage diesem Gefühle entsprechen
mögen. Da dünkt es denn das der Meister uns diesz fast ganz frei hat überlassen
wollen, denn nur mit den dürftigsten Vortragszeichen trift er uns bindend entgegen.
So waren wir frei, schwelgten in den ahnungsvollen Schauern der weich
anschwellenden Achtelbewegung, schwärmten mit der mondscheinartig aufsteigenden
Violine, wir fühlten uns von den zartflüsternden Noten wie von Engelsflügeln
angeweht, und erstarben vor den schicksalsschweren Mahnungen der fragenden, zu
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dem endlichen Bekenntnisse der Seligkeit eines Todes durch Liebe, der mit den
letzten Takten uns freundlich umschliessend aufnahm.’
Toen Wagner jong was verdroomde hij zich zoo in Mozart en de andere meesters.
Toen wij jong waren verdroomden wij ons zoo in Bruckner en de andere grooten
van ònze dagen. Wie heeft in zijne jeugd niet getracht zich de symphonieën van
Bruckner eigen te maken? Hij was een der boven-natuurlijke stemmen onzer
inwijdingen tot de schoonheid. Als onkreukbaar mensch, als karakter, was hij een
der eenzamen, een voorbeeld in deze trouwelooze, veile eeuw. Als kunstenaar was
hij groot, onaantastbaar en wij konden vele nieuwe, onbekende wonderen bij hem
leeren. Want hij ontdekte muzikale mogelijkheden, welke Wagner nauwlijks vermoed
had. Bruckner was een der allervereerenswaardigsten. Wij vereenzelfdigden ons met
zijn hart, met de eenvoudige, verrukkelijke melodieën, de klanken, de rhythmen van
zijn hart. Wij ondergingen het echt-Brucknersche, wijd-golvende tempo tot in ons
diepste bloed. Wij begrepen de sidderingen, de stamelingen zijner tremolo's, die
beven van teêrheid of van extase. Wij doorleefden de vele wisselingen zijner
tijdmaten, welke elkaar zoo rationeel en regelmatig kunnen, moeten volgen als veel
bewogen ademhalingen en steeds resulteeren (m o e t e n resulteeren) uit de ontroering.
Wij voelden de zinnelijke, donker-gouden pracht (n o o i t p r a a l ) zijner kopers,
zijner hoorns, die onzienlijk, onmerkbaar, week, demonisch-aanzwellend, uit de
transcendentale sferen der gothische Orgels moeten worden aangezet, moeten
resonneeren uit verre hemelen. Wij wisten, als hij vroeg ‘rustig’, dat hij ook de Onrust
kende, hoewel hij ze nooit voorschreef. Wij hadden zijne ziel gesmaakt in hare
melancholieën, in hare blanke vreugden, in haar devotie, in haar vermurwing, in haar
pijnen, in haar almachtige liefden, in haar lyrische exaltaties, in haar uitbarstingen
van passie, in haar hooge opstapelingen en menigvouden van gezangen. Wij wisten
ook, wij voelden het, wij hoopten het ten minste altijd, dat er in Bruckner geen maat,
geen noot geschrapt behoefde te worden. Dat ieder stuk een onschendbaar organisme
is, ook de Finales, een sterk-geordend, twijfelloos, redelijk, aan zijn doel volkomen
beantwoordend, overweldigend organisme van muziek, goed en schoon, mits het
begrepen en met juist begrip gedirigeerd wordt.
Daar komt Nikisch, een der vele beroemde dirigenten, die nooit voor Bruckner
gedaan hebben, wat zij als kunstenaars volgens hun eer en geweten moesten doen:
Bruckner in de wereld zenden als een evangelie, Bruckner aan de menschen
openbaren, opdwingen gelijk de beroemde dirigenten Brahms, Tschaikowsky, Strauss,
Reger hebben opgedwongen. Daar komt Arthur Nikisch en begrijpt niet eens de
beteekenis van den Brucknerschen alla-breve. Voor de domme galerij der ezels slaat
hij de triolen uit met zijn zwiependen stok en misvormt op deze wijze het geheele
melos. Waar Bruckner aanduidt ‘belebend’ gaat hij kapelmeesterachtig jachten en
jassen en breekt op de onverantwoordelijkste wijze het geheele interieure rhythme.
Hij neemt er als verroest routinier een noodeloozen vierden bazuin bij (een bazuin
is geen viool Herr Nikisch en zelfs geen klarinet) en accentueert bazuinen en
trompetten zoodanig, dat de hoorns, Bruckners goddelijke hoorns, veel te dikwijls
worden geëffaceerd. Hij dirigeert het scherzo zonder de geringste nuance's in de
signalen en fanfares der blazers; hij goochelt, met een pianissimo der strijkers, maar
schijnt niet te weten wat het pianissimo is eener trompet; hij bruuskeert alle
overgangen, hij scheurt en verwart de melodische lijnen; hij is eentonig; hij kent
niets dan het globale, muzikanterige accent.
Daar komt Arthur Nikisch en verknoeit de Finale uit Bruckner's Vierde van A tot
Z en wanneer ik sinds lang niet de wijsheid had geleerd van me nooit meer te
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verwonderen of te ergeren over domheden, zou ik hem misschien mijn partituur naar
het hoofd hebben gesmeten. Alles in deze Finale is door Nikisch verknoeid en
misverstaan: het tempo, de klankverhoudingen, de stemmingsmodulaties, het vrije
rhythme, de algemeene intonatie, de duidelijkheid der teekening, de lyriek, - alles.
Zelfs de coupures. ‘Streichen! Streichen!’ - hoont Wagner - ‘das ist nähmlich die
u l t i m a r a t i o unserer Herren Kapellmeister: hierdurch bringen sie ihre Unfähigkeit
mit der ihnen unmöglichen richtigen Lösung der gestellten künstlerischen Aufgaben
in ein unfehlbar glückliches Verhältnisz. Sie denken da: “was ich nicht weisz, macht
mich nicht heisz”; und dem Publikum musz dies am Ende auch ganz recht sein.’
Maar schrap dan ten minste ordentelijk, o Nikisch! Wanneer gij in de Finale de
passage, welke begint bij letter G niet coupeert, coupeer dan ook niet de passage,
welke volgt op de vier maten nà letter H (‘beruhigend’). Deze passage is niet alleen
een magnifieke inval van Bruckner, doch door haar te schrappen worden ook alle
verhoudingen, de heele evenredigheid der structuur, de geleidelijkheid van den
psychischen cadans vermorzeld en komt het hoofd-tempo ongemotiveerd, abrupt,
onverklaarbaar, geforceerd binnenvallen.
Jubelt nu maar mede-critici over uwen onovertrefbaren dirigent Arthur Nikisch.
Jubelt nu maar na het gemeene en zakelijk-handig geschäftsmässige gedirigeerde
applaus der gauw te vangen menigte, het applaus, waarvan uw schrijverijen de trouwe
exegese zijn. Filtereert maar kleine, laffe hatelijkheden tegen Willem Mengelberg,
dien gij nooit oprecht hebt kunnen bewonderen, van wien gij niets, absoluut niets
begrijpt. En jubelt, brult en balkt hoorders, stiekumme opposanten tegen de werkelijke
grootheid van Willem Mengelberg, jubelt en balkt bij zooveel ordinaire
effekthascherei en banaal uiterlijk vertoon, dat gij beweert niet te passen bij de Kunst,
zooals gij ze verstaat! Brult bij het e x t r a -o r d i n a i r e Nikisch-effect der
Tannhäuserouverture, klimt op stoelen, zwaait met zakdoeken en hoeden. Ik ben het
niet met u eens en ook de voortreffelijken onder ons zullen het met u n i e t eens zijn.
MATTHIJS VERMEULEN.

Historische Cyclus XXV [Cornelis Dopper dirigeert zijn
Zuiderzee-symphonie, Wagenaars Cyrano de Bergerac en Van
Anrooy's Piet Hein-rapsodie - Willem Pijper dirigeert zijn Fêtes
galantes en Romance sans paroles met Berthe Seroen als solist]
Het concert der scheeve verhoudingen.
De scheeve verhouding van Cornelis Dopper, (die daar op Mengelberg's plaats
stond), tegenover zijn publiek. Men had Dopper een jaar lang nog slechts gezien in
een colbertje. 's Morgens als men plaatsen ging bespreken en 't orchest repeteerde
onder Mengelberg of onder een vreemden dirigent, lanterfantte Dopper, in zijn
colbertje, na wat huishoudelijke zaken te hebben afgedaan, door de corridors van het
Gebouw. 's Middags aan de treinen, 's avonds bij de volksconcerten, bij de
abonnements-uitvoeringen, bij de avondrepetities slenterde Dopper met zijn ziel
onder den arm, terwijl andere dirigenten voor het orchest en voor den lessenaar
stonden. Wij kregen medelijden met Dopper. Wij vroegen ons af, hoe zijn Bestuur
en zijne beschermers, die beweren hem te achten als kunstenaar en als componist,
hem konden vernederen tot zulke afschuwelijke kruiers- en slaven-diensten. Wij
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vonden het een treurig gezicht, en zijne misère schoot ons dubbel te binnen toen hij
daar bleek in zijn zwart deftig jasje naar beneden kwam gewandeld met een
uitdrukking op zijn gezicht alsof hij gefluit en geschreeuw verwachtte.
De scheeve verhouding van Dopper tegenover zichzelf. Hij is openlijk
gedesavoueerd door zijn meerderen, hij weet dat het publiek hem liever van achteren
ziet dan van voren (in dit dirigenten-geval dus liever van voren dan van achteren)
en dat het orchest hem zeer matig waardeert. Hij weet, dat hij daar slechts staat door
een belachelijke force majeure, bij de gratie van toevallige ongesteldheid. Hoeveel
beter, achtenswaardiger, eerbiedwekkender ware het geweest om ronduit te retireeren?
En wanneer Dopper nog een greintje zelf-respect heeft, wat moet er dan in zijn
gemoed omgaan bij zooveel openbaren smaad? Het is een schande, dat men hem
misbruikt voor allerlei karweitjes, welke met de waardigheid van een mensch en
kunstenaar niet overeenstemmen, maar verdient hij anders? Wanneer hij waarlijk
slechts één tiende van het talent bezit, dat zijne vereerders hem toedichten, moet hij
hebben overwogen of het niet verkieslijker is om droog brood te eten dan zich zulke
pijnlijke situaties te laten welgevallen.
De scheeve verhouding van het orchest tot Dopper, tot het publiek, tot zijn Bestuur,
tot zich zelf. Het orchest acht Dopper nauwlijks competent tot dirigeeren. Het orchest
eischte medezeggenschappen. Het orchest vroeg Evert Cornelis als gastdirigent. Toch
stond daar Dopper voor den lessenaar; niet alleen hier, doch Woensdagavond ook
in Rotterdam. Er is door het orchest geen woord van protest geuit, noch op de
uitvoering, noch op de repetities. Wat moet het publiek, het Bestuur, wat moet het
orchest zelf denken van de orchest-idealen? Ik heb gehoord, dat sommige
orchest-leden verbaasd zijn over mijne houding ten opzichte van Nikisch en
Mengelberg, dat zij het ingezonden stuk van Evert Cornelis onbegrijpelijk vinden,
dat zij ons verwijten hunnen strijd te verzwaren. Hoe is dit mogelijk! Moeten zij dan
altijd nog leeren het persoonlijke niet te verwarren met het zakelijke? Moeten wij
hen dan ook nog aankondigen, dat wij er een bijzonder genoegen in scheppen om
superieur te zijn boven het diverse gedrag van Het Bestuur, van Willem Mengelberg,
van den clique-geest, welke hem bederft, van héél zijn aanhang, die de Muziek niet
hooger heeft kunnen taxeeren dan een persoonlijk belangetje? Wanneer er gestreden
moet worden, laat het dan zijn met deugdelijke wapenen. Ik heb voor de
verweermiddelen en voor de taktiek van den Concertgebouw-aanhang niet de geringste
achting. Het orchest echter vergeet, dat Evert Cornelis om minderwaardige redenen
uit zijn ambt van dirigent ontzet is. Tot dusverre heb i k dat niet vergeten. Doch dit
verhindert niet, dat Mengelberg grooter is dan Nikisch. En dit verhindert ook weer
niet, dat Mengelberg in vele dingen, tot schade van zijne moreele en artistieke
grootheid, onverdedigbaar handelt en laat handelen.
De scheeve verhouding van de stamp-volle, over-volle zalen, welke wij den
ganschen winter beleefden, en de half-leege, nog met Toonkunstleden bij-gevulde
hol-resonneerende zaal van gisteravond - tot hoonende verwelkoming van Dopper.
Hoe verdraagt de man in 's hemelsnaam al deze nederlagen en hoe verdraagt zijn
Bestuur ze?
Tot hoonende verwelkoming der Nederlandsche Kunst; tot onderstreeping der
scheeve verhouding van den eerbied waarmee vier-en-twintig buitenlandsche
programma's begroet zijn en de doode onverschilligheid, waarmee de Hollandsche
serie ontvangen wordt.
De scheeve verhouding van Willem Pijper tot Dopper en zijn heele programma.
Pijper is buitenstaander en heeft met de Concertgebouw-conflicten niets te maken.
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Hij stond daar ook met den dirigeer-stok door force majeur, als Deus ex Machina en
ik kan mij eene persoonlijkheid voorstellen, welke onder zulke omstandigheden elke
medewerking zou geweigerd hebben. Maar, mijn god, de verleiding om met eigen
werk aan 't hoofd van het Concertgebouw-orchest te staan is sterk en alles onderwijst
onze jonge en oude componisten, Dopper aan 't hoofd, hoe voordeelig het is te bukken
en te huilen met de wolven. Tusschen Dopper's Zuiderzee-symphonie, Van Anrooy's
Piet-Hein-rapsodie, Wagenaar's Cyrano-ouverture en Pijper's Fêtes galantes, Romance
sans paroles bestaat zulk eene onoverkomelijke antithese dat niemand, om welke
verleidingen en andere reden dan ook, zijn werk mag wagen aan dergelijke flagrante
stijlloosheden. Pijper dirigeerde voorzichtig, precies, 'n beetje te houterig maar
accuraat; mevr. Seroen zong de 4 Verlaine gedichten met al de macht harer expressie
en litteraire intelligentie; zij worstelde zich kranig boven het orchest uit, dat dikwijls
dreigde de stem te dekken (wij merkten dit al bij de vroegere reproductie van Lise
Ohms); het orchest klonk magnifiek, vooral in de Romance sans paroles; maar
wanneer men een uur lang de misselijke oppervlakkigheden, den
volksliederen-rimram, de pot-pourri-techniek en pot-pourri-mentaliteit ondergaan
heeft eener Zuiderzee-symphonie dan kan het hart niet meer onbevangen toegankelijk
zijn voor de fijnere suggesties naar welke Pijper getracht heeft. Er zijn zeer veel
meesterlijke stukken in de Romance sans Paroles, misschien is het zelfs wel volmaakt.
Het heeft me buitengewoon geërgerd, dat het spoorloos langs me heen moest gaan
en me ongeroerd liet.
De scheeve houding van Dopper, het Bestuur, het publiek, het orchest tot de naaste
toekomst. Het applaus van de half-leege zaal was den heelen avond mak, triest,
onbeduidend, gedwongen. Er viel gelukkig geen enkel incident voor en ik verheug
me daarover, omdat de ‘kunst’ van Dopper niet waard is verheven te worden tot
partij-twisten. Maar ik bid het Bestuur, dat al deze scheeve verhoudingen geschapen
heeft, dat zoo hardnekkig de verplichting vergeet, welke zij hebben als gentlemen,
niet te denken, dat zij Dopper kunnen benoemen tot dirigent der zomer-concerten.
Want als buitenstaander voorspel ik Het Bestuur, dat dit verkeerd zou afloopen.

Knievedels [Een lezing met klinkende voorbeelden door prof.dr.
Hermann Felix Wirth]
Prof. dr. Herman Felix Wirth, dien ik me met voorliefde herinner als den aanstichter
eener totaal verongelukte ‘Nationaal-Nederlandsche Muziek-politiek’ op de wijs van
‘Deutschland über Alles’, hield gisteravond voor het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap een lezing over ‘De ontwikkeling der knie-vedels (gamben-violen) van
de oudheid tot de achttiende eeuw’; een lezing met lichtbeelden en een toepasselijke
uitvoering.
Het ging niet zonder schimpscheuten op de romanomanen en de oriëntalomanen.
Met een hand-omdraaien werd de bakermat der Europeesche beschaving verlegd
naar de Baltische provincies. Wanneer het middeleeuwsche Engeland iets dragelijks
gepraesteerd heeft in de muziek-technieken, dan dankt het dit aan de invallen der
Noormannen. De Kelten bleken slechts bestaan te hebben in de verbinding
Kelto-Germanen. De Aryo-Germanen waren schering en inslag. Etc. Etc. Je reinste
germanomanie.
Dat liet aan duidelijkheid echter niets te wenschen. Waar de ‘knievedel’ ter sprake
kwam werd het bedenkelijker. Misschien omdat een gedeelte der lezing wegens den
korten tijdsduur moest weg-vallen. Misschien omdat het menschdom van ‘de oudheid
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tot de achttiende eeuw’ zich niet alleen interesseerde voor de knievedel, omdat de
ontwikkeling der muziek nog andere doeleinden had dan het afleveren van fraaie
ingelegde knievedels. Maar het was uiterst moeilijk voor de hoorders om de luit,
waarvoor de heer Wirth zich ook interesseert, en zijn zeer geliefde knievedel uit
elkaar te houden. Er werd gesold met drie snaren, zes snaren, zeven snaren,
sympathische snaren, corpus, c-gaten, f-gaten, vlak blad, gewelfd blad, getrokken
strijkstok, Italiaansche, Fransche en Duitsche tabulatuur, - tot alles, van den
muziek-boog der oer-volken tot de melancholieke knievedel tolde door de deskundige
en niet-deskundige hersen-cellen der toehoorders. Terwijl de meest heterogene
lichtbeelden voorbijschoven in het schemerdonker, werden de meest heterogene
overzichten samengeflanst tot grootere eer der knievedel en der Baltische provincies.
Als de uiteenzettingen van prof. dr. Herman Felix Wirth ooit in druk verschijnen,
zullen wij haar even ernstig critiseeren als zijn Nationaal-Nederlandsche
Muziek-politiek. Nu is het onmogelijk. Ten eerste omdat hij ons zelf waarschuwde,
dat zijn lezing onvolledig was, ten tweede, omdat wij in het duister geen
aanteekeningen konden maken. Maar ik heb een helder vermoeden van evenveel
flaters als in de andere producten van prof. dr. Wirth gebruikelijk zijn.
De muziek-uitvoering was een paskwil. De wohltemporierte stemming, zou men
kunnen spotten, was in de tijden der ontwikkelende knievedel nog niet uitgevonden.
Men vernam in een consoneerend middeleeuwsch hemelsblank zangstukje meer
‘wanklanken’ dan in de muziek der actueele omwentelaars. Niemand der uitvoerders
kon redelijk zingen of spelen en iedereen deed gewichtig (in een voortdurend obligaat
slaperig langzaam tempo) alsòf. Ook de heer Wirth, die dirigeerde. Hoe zullen wij
iemand noemen, die een Ave Verum Corpus van Joosken van der Weyden (d.i.
Josquin Després! - ik stel prof. dr. Herman Felix Wirth voor om Orlandus de Lassus
voortaan te noemen Roelke de Moede!) laat zingen door een duo met begeleiding
van knievedel en een afbetalings-harmonium, dat afschuwelijk-zwevende tertsen
maakte?
Zoo waren er tientallen ondichterlijke vrijheden, welke niet eens gepermitteerd
zullen worden in de Baltische provincies, laat staan in een zaaltje der moderne
afdeeling van het Rijksmuseum, waar het Kon. Oudheidkundig Genootschap pleegt
te vergaderen.
Ik noem prof. dr. H.F. Wirth een dilettant in de muziek. Zijn vak bleek meer te
zijn: lichtbeelden.

Caecilia-concert [Bachs D-dur-suite (solist Louis Zimmermann),
Celloconcert van Haydn (solist Marix Loevensohn), Beethovens
Vijfde symphonie onder leiding van Martin Heuckeroth]
Het 166ste Caecilia-concert werd niet gegeven in den Stadsschouwburg, doch in het
Concertgebouw. Dit komt geenszins, omdat wij, critici, 165 malen geschreven hebben
over de ongeschiktheid van den Stadsschouwburg als muziek-zaal, doch omdat de
voorjaars-uitvoering van Caecilia wegens Mengelberg's Frankfortsche verbintenissen
moest worden uitgesteld en alle latere avonden op het Leidscheplein vergeven waren.
Men verdrong zich in te groote menigten op het podium (waar het óók slecht
klinkt), op de balcons, en in de zaal waar zich de duurste plaatsen bevonden bleef
het erg leeg, bij dit concert, dat de schoonheid vereenigde met de liefdadigheid. Het
is merkwaardig, hoe spoedig de neiging tot weldoen en de zucht naar muziek kan
vervluchtigen bij lieden, wien weldoen zoo weinig moeite kost en wien muziek-hooren
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een levensgewoonte vormt. Een programma, dat niet geheel naar hun zin is, de
afwezigheid van een vereerden dirigent kan alle goede deugden of gewoonten
eensklaps stopzetten. Maar is het niet treurig, dat dit gebeurt, terwijl de secretaris
van Caecilia aankondigt, dat de jaarlijksche uitkeering (wat zeg ik! - a a l m o e s -)
van driehonderd gulden aan de weduwen en weezen, of aan de afgesloofde dienaren
der Toonkunst denkelijk verminderd zal moeten worden? Ach, zij weten misschien
niet, de lieden die graag weldoende muziek-hooren, hoe er geploeterd moet worden
door den Nederlandschen dienaar der Toonkunst vóór hij zijn rustig en zuinig
aandeeltje heeft in de Australische wol, de Chineesche thee, de Argentijnsche huid,
de Noord-zeesche haring, het Russische graan, de Italiaansche citroen, de
Braziliaansche koffie, de Friesche melk, de Afrikaansche dadel, het Amerikaansche
idealisme en de Drentsche turf. Wie doet wat voor die zwoegers en paria's? Zoolang
zij leven en sterk zijn putten zij zich uit in overwerk en niemand kijkt naar hen om;
als zij oud, hulpeloos neerliggen, worden zij afgedankt en niemand kijkt naar hen
om. En dit gebeurt in de beste der mogelijke werelden.
Mengelberg is nog herstellende en Martin Heuckeroth dirigeerde. In de D-dur-suite
van Bach kreeg Zimmermann een ovatie voor zijn waarlijk olympische en in allen
deele vervoerende voordracht der beroemde aria, met zoo een liefdevol geciseleerde,
expressieve begeleiding als men zelden bij-woont. Zij speelde in een wijde,
onbeschrijflijke stilte, en als God Stilte is volgens de woorden van Meister Eckhardt,
dan zijn wij zeer dicht bij God geweest.
Marix Loevensohn heeft het celloconcert van Haydn vertolkt met een kalmte, een
onfeilbaarheid van intonatie en zelfbeheersching, welke ik niet bij hem gewend ben.
Hij liet Haydn wel voorbij-gaan in een zekere koelte en eentonigheid (het is
ongelooflijk moeilijk dit concert psychisch te benaderen), maar behaalde veel succes.
Wanneer zulk een stuk echter geschreven werd in onze dagen, zou de critiek er Vader
Haydn zeker op wijzen, dat een violoncel v i e r snaren bezit. Zij zou gelijk hebben.
Het is zonderling hoe consequent Haydn de laagste en voor-laagste snaar drie deelen
lang negeert. Ik wensch bij zulk een geval steeds het manuscript te zien.
Beethoven's Vijfde, met voortvarendheid en bezieling, maar niet altijd met een
maximum van nauwkeurigheid uitgevoerd, vormde het einde. Ik bewonder het slot
van het Credo uit Palestrina's Missa Papae Marcelli méér dan het slot der Vijfde van
Beethoven. Wanneer er vergelijkende muziek-geschiedenis bestond, zou men tot
curieuse conclusies kunnen raken.

Maria Pos-Carloforti [Aria's uit Händels Alcina en van Jomelli,
liederen van Mahler e.a.]
Toen het concert om halftien eindigde met Hänsel und Grethe van Mahler als toegift,
had men den indruk zeer veel muziek gehoord te hebben. De meeste concerten duren
gaarne een uur langer en men gaat weg met het besef, dat er absoluut geen muziek
gemaakt werd. Dit is geen paradox doch de treurige slotsom eener langjarige
ondervinding.
Mevr. Maria Pos-Carloforti, Italiaansche van geboorte, heeft eene buitengewone
stem, een buitengewone techniek, een buitengewonen smaak, een buitengewoon
hart. Er zijn weinig stemmen, welke het mezza-voce en het forte zoo voortreffelijk
beheerschen; welke alle registers met zoo vlekkelooze eenheid van kleur en klank
in de snelste overgangen tot hare beschikking hebben. Er zijn weinig stemmen met
zulken grooten en gemakkelijken omvang; weinig, die de coloratuur der
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achttiende-eeuwsche aria even natuurlijk en onberispelijk vertolken als de
woord-melodiek van het negentiende-eeuwsch lied; weinig, die de dramatische
pathetiek van een oud recitatief even stilistisch-juist aanvoelen als de innigheid van
den zangerigen Mahler (‘Ich ging mit Lust durch einem grünen Wald’).
Er zijn even weinig zulke warme en virtuoos ontwikkelde stemmen (deze
combinatie van warm en virtuoos, natuur en cultuur, is reeds zeldzaam) als er
zangeressen zijn, die aria's uit eene o p e r a van Händel op hun programma nemen.
Want de eenzijdige ontwikkeling van de muziek der vorige eeuw heeft bewerkt, dat
Händel als opera-componist geschrapt is uit het leven. Ja, men springt soms zeer
achteloos om met meester-werken, met de monumenten van den menschelijken geest.
Terwijl men zeer bezorgd is, dat ieder individu zijne lagere school zal hebben om
het a-b-c en de tafels van vermenigvuldiging te leeren, terwijl men even bezorgd is,
dat elk min of meer muzikaal individu zijn conservatorium heeft, om kalm en
ongehinderd op eene piano te leeren tingelen, op een viool te leeren krassen en zich
te oefenen in de basjes van Hiller, vindt men het geenszins bezwaarlijk, dat een
compleet pantheon van meesters en meesterwerken verzinkt in het niet. Men kon dit
overdenken tijdens de leeuwerik-aria van Jommelli, en de drie aria's uit Händel's
‘Alcina’. Ik stel mij voor, dat die nooit-gezongen, nooit vertoonde ‘Alcina’ ongeveer
evenveel waard moet zijn als de Matthäus-Passion. Ik herinner me ten minste, zoo
ver mijn geheugen reikt, niet veel zoo door merg-en-been dringende muzikale
momenten als het recitatief ‘Ah! Ruggiero crudel!’
Dr. Georg Göhler begeleidde. Aan zijne opvatting van de klassieken - schoolsch,
dor, zielloos - zijn wij ontgroeid. Zijn precies en stuntelig spel deed bij de eerste helft
van het programma dikwijls groote schade en hij was er oorzaak van, dat door gebrek
aan basis en evenwicht, het veelvuldig zingen der sopraan in de hoogste regionen
(waar zij trouwens af en toe ook te gesluierd klonk) soms vermoeide. Later trok hij
bij en gaf mooie, luchtige stemmings-achtergronden. Zijne muziek op Indische
teksten, was niet sterk, niet in harmonie met de oude lyrische wijsheid der gedichten,
maar de verzen suggereerden onvoorziene, aangrijpende gedachten en de muziek
bleek toch altijd zooveel gehalte te bezitten, dat Dr. Georg Göhler, ware hij Hollander,
hier geproclameerd zou worden tot den grootsten Nederlandschen componist.

De Mahler-feesten - Voorspel
Sinds Februari klinkt het mij door de ooren. De spreker stond op een Perzisch tapijtje,
in eene nis van palmen en hield zijn lezing over Gustav Mahler. Hij schetste Mahler's
biografie: geboren op 7 Juli 1860 te Kalischt in Bohemen als kind van Joodsche
ouders; ging op vijftienjarigen leeftijd naar Weenen, waar hij conservatorium en
gymnasium bezocht; kreeg lessen van Anton Bruckner; begon op zijn twingtigste
jaar de dirigenten-loopbaan; leidde orkesten en opera's te Cassel, Praag, Leipzig,
Budapesth, Hamburg, Weenen; hield het tien jaar uit te Weenen, waar hij de Hofoper
hervormde tot een eerste-rangs centrum van muziek en tooneel, ondanks kliekgeest,
hof-invloeden, intriges en kleinzielige tegenwerking; ging toen naar Amerika.
Mahler ging naar Amerika, werd verteld op de lezing (en ik zie het nu gedrukt in
het ‘feestboek’), met de bedoeling ‘zich een klein vermogen te sparen, om zich dan
na eenige jaren ergens te kunnen vestigen, misschien wel in Holland, dat hem om
zijn vrienden en om den weerklank, dien zijn werk er gevonden, zoo lief was: een
rustig verblijf, geheel gewijd aan het scheppen.’
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Dit klinkt mij sinds Februari door de ooren. Ik dacht zoo: Willem Mengelberg,
die dikwijls verkondigd is als goede-vriend van Mahler, kan geweten hebben hoe
het stond met zijnen vriend (‘O, du mein Freund, Mir war auf dieser Welt das Glück
nicht hold! Wohin ich geh'? Ich geh', ich wand're in die Berge. Ich suche Ruhe für
mein einsam' Herz.’) Mengelberg had het Concertgebouw-bestuur, dat, laag geschat
een kapitaal vertegenwoordigt van twintig millioen gulden, kunnen voorstellen om
zijn vriend Mahler te verbinden aan het Concertgebouw; laten wij zeggen voor een
honorarium van tien-duizend gulden met de verplichting tot het dirigeeren van tien
concerten 's jaars. Mahler, de moede, afgejaagde Mahler, zou zulk een aanbod met
beide handen hebben aangenomen; w i j hadden een der geniaalste dirigenten van
alle tijden verbonden gezien aan ons orkest; w i j zouden ons verdienstelijk gemaakt
hebben tegenover een der geniaalste kunstenaars van alle tijden.
Dit is verzuimd. Men liet Mahler gaan naar Amerika, waar hij in den kortst
mogelijken duur bezweek aan ontgoochelingen en overwerk, nauwelijks vijftig jaren
oud. En vóór wij beginnen aan de Mahler-feesten, wilde ik vaststellen, dat wij de
rechtstreeksche middelaars zijn geweest van hetgeen wij noemen de Fataliteit; dat
wij jegens Mahler een der zwaarste verantwoordingen dragen.
Dit is voor mij de groote bitterheid van het Mahler-feest. In 1911, Mahler's sterfjaar,
had Strauss zijn schatten-verslindend feest in Den Haag en Strauss leeft nòg. Strauss
is een mensch in de dagelijksche beteekenis van het woord, Mahler was d e mensch,
een van de Heroën der soort, en volgens eene eeuwige, geheimzinnige, ongeschreven
wet, zegt men - waarschijnlijk alleen ten gerieve der tragediedichters, - moet de Heros
min of meer jammerlijk omkomen. Ik geloof dit niet zoo grif, want er bestaan
millioenen stakkers, die géén Heroën zijn, en wien het buitengewoon slecht vergaat.
Ik geloof evenmin aan het fatidiek getal der Negen symphonieën, want er zijn goede
componisten geweest, die de Negen overleefden, en goede componisten, die de Negen
niet haalden. Wij weten nooit wat onvermijdelijk is. Maar wanneer er blinde, of
bijziende, natuurwetten zijn, sinds eeuwen tornt de rampzalige menschheid op tegen
natuurwetten en waarom zal zij zich niet verzetten tegen het tragische lot, dat de
edelsten en besten harer representanten genadeloos achtervolgt? Mahler, de
doodgejakkerde Mahler, had dit feest kunnen beleven en wie durft zich tegenover
dit onuitwischbaar feit zijn vriend noemen? Want wie heeft genoeg voor hem gedaan,
toen hij in ons midden was?
***
Het kapitaal, dat de Mahler-feesten en het Mengelberg-jubileum kosten (Mengelberg,
die zijn gansche leven gejubileerd heeft), zou voor Mahler het kleine vermogen
beteekend hebben, om ergens, graag in Holland, rustig voort te arbeiden aan
onvoltooide muzikale droomen. O ewige Liebens - Lebens-trunk'ne Welt! En dit
Mahler-feest zal Mahler meer schade berokkenen dan voordeel. Hoe eerbiedige
vereering men Mahler moge toedragen, men zal ervaren, dat zijn stijl te
ongedifferentieerd is om zijn gezamenlijke werken en zeer lange symphonieën te
aanhooren in het enge kader van negen concerten; dat zijn levensbeschouwing
daarentegen te grillig, te radeloos, hopeloos, doelloos rondzoekt om haar in zoo
geringe tusschenpoozen met eenige innerlijke aandacht en vrucht te aanvaarden en
te ondergaan. Men kan Mahler's levenswerk niet verdeelen in muzikale perioden
(gelijk men dit kan bij Beethoven, Wagner, Franck, Debussy), doch slechts in
philosophische perioden. Hij heeft zijn verhouding tot de raadselen van het Zijn
gefacetteerd vanuit vele contrasteerende gezichtshoeken, maar met Muzieken, welke
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in wezen ongevarieerd bleven. Toen hij uitsteeg boven zich zelven en boven alles,
toen hij supra-europeesch, supra-duitsch, supra-Mahler ging schrijven - in ‘Das Lied
von der Erde’ en zijne Negende Symphonie - toen liet men hem sterven en het
ondankbare Weenen, het egoïstische Amsterdam, het stuurlooze Europa legde hem
onder v i e r h o n d e r d k r a n s e n in zijn graf.
***
O, niemand heeft de verdiensten Mahler ontdekt en voor hem gepioneerd te hebben,
laten wij dit ook vaststellen. Mengelberg heeft méér verricht voor Richard Strauss
dan voor Mahler en ik zou hem met de jaargangen van de Concertgebouwprogramma's
kunnen aantoonen, dat hij evenveel verrichtte voor vijf of tien middelmatigheden als
voor Gustav Mahler, die de grootste was, de meeste zorgen had en de minste liefde
vond. Men raadplege slechts de statistiek der Mahler-uitvoeringen in het
Concertgebouw, welke het Mahler-feestboek besluit. De regelmatige, onafgebroken
serie der Mahler-vertolkingen vangt aan in 1911, zijn sterfjaar. Want toen zijn ziel
zich bevrijd had, ging zijne muziek als een luide, onbedwingbare schreeuw over de
aarde. Wij ondervonden de gemeenschap der heiligen, een der symbolen van het
geloof.
***
Wat Willem Mengelberg nu echter onderneemt ter gelegenheid van zijn jubileum,
moge verloopen gelijk het wil of moet, het zal van den dirigent nog een aanzienlijker
hoeveelheid physiek uithoudingsvermogen, psychischen overvloed en reserve aan
overvloed vergen dan van de toehoorders. Het is een bijna bovenmenschelijke taak
en ik ben nieuwsgierig hoe hij 't doorstaat. Weet trouwens iemand, hoe het Mengelberg
zal vergaan in Amerika en welken spijt wij kunnen hebben over dezen misschien
onvermijdelijken tocht? Vooral wanneer hij inderdaad een Heros zou zijn, dus een
verheven Paria? Ik moet erkennen, dat hij soms accenten dirigeert, zeker onbewust,
die mij verontrusten, die mij te duidelijk herinneren aan Cassandra's noodlots-kreten
voor het paleis van Agamemnon.

De Mahler-feesten [Das klagende Lied en Eerste symphonie]
In het Mahler-feestboek lees ik op bldz. 54:
‘De welgedane, ongestoorde bourgeoisie van vóór 1914 kon door die muziek niet
ontwaken uit haren slaap des rechtvaardigen. Hoogstens stoorde, molesteerde en
irriteerde het haar. Een nieuwe generatie, een nieuw geslacht kiest haar echter tot
leidster, ja, tot priesteres.’
Ik zeg niet, dat ik het met deze meening oneens ben. Integendeel. Mahler is de
doodsverkondiger der negentiende eeuw en misschien zal hij eenmaal als profeet
legendair zijn. Mahler is de geestenroeper van den nieuwen tijd, dien hij vermoed
en gewekt heeft.
Maar ik betwijfel of de woordvoerders van het Concertgebouw het recht hebben
zich uit te drukken gelijk in bovenstaand citaat. Het is mogelijk, dat de huidige
bourgeoisie minder welgedaan, meer gestoord en minder slaperig is dan vóór 1914,
doch dan alleen omdat zij applaudisseert voor Mahler. Het is zelfs mogelijk, dat de
muziek door tusschenkomst van Mahler geworden is ‘de belijdenis eener hoogere
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menschheid’, dat zij niet meer is ‘het naijverig beschutte voorrecht van sociaal en
geestelijk exclusieve kringen’, gelijk ik lees op bldz. 55 van het feestboek.
Ik wil niet spotten met de gekalkte buste van Mahler, die geplaatst was voor den
dirigentenstoel, te midden eener roode haag azalea's. Hij stond daar als een bleek
verwijt en als een vermanend memento mori. Ik wil ook niet spotten met het
aanwezige publiek, dat er zeer beschut en exclusief uitzag en dat zonder twijfel geen
oogenblik beseft, dat hunne paarden en automobielen veiliger en beter behuisd zijn
dan ontelbaar vele menschen, - tempels van den Heiligen Geest zooals Paulus hen
noemde -; die ook niet beseffen, dat de slechter beschutte duizenden heelemaal geen
deel hebben aan de goede gaven van het Mahlerfeest. De toegang kostte eerst
vijf-en-twintig, daarna veertig gulden en de ‘hoogere menschheid’ wordt afgescheept
met een paar generale repetities, welke haast nooit ongehinderd verloopen. Zoo ging
het altijd, zoo gaat het nog. Doch laten wij zulke gewetensbezwaren niet weghuichelen
met demagogische frasen, waarin geen letter waarheid noch werkelijkheid is. Mahler
was een realiteitsmensch en ik wil dit feest gehouden zien in het centraal-punt Mahler.
Het is al erg genoeg, dat bij de Mengelberg-huldiging (die ik niet bijwoonde)
componisten aanwezig waren, die vijf-en-twintig jaren naar hun beste krachten
gecomponeerd hebben en wier naam met geen enkele syllabe vernoemd werd; dat
bij die huldiging geen enkel scheppend kunstenaar gekozen werd of zich gedrongen
voelde op te treden als huldiger. Wat zou Mengelberg moeten dirigeeren, wanneer
er niet gecomponeerd was?
***
Men kreeg gisteren wel den sterken indruk, dat hier in Amsterdam op muzikaal
gebied het allervoortreffelijkste beschikbaar is, dat in de labiele wereld der klanken,
waar alles leeft voor het moment en gedurende het moment, om dan onherroepelijk
voorbij te zijn, gedroomd en bereikt kan worden. La nuance, et puis la nuance et
encore la nuance. De nuance in het gebaar van Mengelberg. Jan Musch schrijft in
het Gedenkboek: ‘Waar de musici als meer bevoegden, Mengelberg zullen roemen
om zijn eminent dirigentschap, wil ik, als tooneelspeler, hiernaast van mijn
bewondering getuigen voor zijn altijd uitdrukkingsvolle en schoone plastiek’. - Altijd
gevarieerde, altijd geïnspireerde plastiek, voeg ik er bij. O, hij copieert zich nooit,
Mengelberg. Hij zal dezelfde melodie nooit tweemaal dirigeeren op dezelfde wijze,
omdat eene melodie in een goed werk nooit onder gelijke verhoudingen terugkeert,
omdat Mengelberg direct, onmiddellijk dirigeert van uit de af-en-aan-zwevende
melodieën, welke het goede werk vormen. En zoo jong, zoo vreugdig, zoo
levenskrachtig, zoo energiek, zoo veelvoudig, zoo musisch, in zoo ‘uitdrukkingsvolle
en schoone plastiek’, zoo in de gave volheid van zijn meesterschap als in Mahler,
als gisteravond (uitgerust, genezen en met al zijn wenschen trachtend naar de
volmaaktheid) zag men hem nimmer.
De nuance van het koor, van het orkest in zijn myriaden van klank-verstuivingen,
van streek, van aanzet, van groepeering, van honderd mogelijke evenwichten, van
tallooze onderverdeelingen bij de expressies, die in den tijd afhangen van, en gemeten
worden in het bestekje der één-vijfde tot één-tiende seconde, deze duizelingwekkende
raffinementen van vrije rhythmiek, vrije melodiek, deze ontstellend-snelle reacties
op de nuance in het gebaar, de nuance in de uitdrukking, die wonderlijke
eensgezindheden - al deze nuances, welke allen de hoogst denkbare volkomenheid
bereikten, en die allen speelden op de toppen van het avontuur, in de regionen van
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het onwezenlijkste en het gevaarlijkst realiseerbare, zij waren subliem en
onbeschrijflijk.
Zij waren ook levend en dit was de nuance der schoonheid van ‘Das Klagende
Lied’ en de ‘Eerste Symphonie’ in haar elementair geweld, haar natuurlijkheid, hare
teedere lyrismen, haar eenvoud en jong-menschelijke, overmatige praal, die altijd
schoonheid werd in hare onbeperkte machten.
Mengelberg is De Gelukkige. De gelukkige, die dit alles geschapen en voleindigd
heeft, die dit schenken en genieten kan. In antieken zin zou ik hem moeten beklagen,
omdat in antieken zin de gelukkige de beklagenswaardige is. Waarom staat dat witte
beeld daar en waarom zal ik negen dagen moeten denken aan den dooden Mahler te
midden dezer rijke Dionysiën, te midden dezer overvruchtbare lente, te midden dezer
wereld, waar de mensch noch bij schoonheid, noch bij wijsheid heil of baat vindt,
en waar toch ‘Allüberall und ewig blauen licht die Fernen’, de blauwe verten van
leven en dood?

De Mahler-feesten [Tweede Symphonie]
Bruno Walter
Ik heb den naam van Mahler's besten vriend en ijveraar, den dirigent Bruno Walter,
nog niet vernoemd gezien of gehoord. Bruno Walter was Mahler's schaduw, Mahler's
eerste en laatste wil, zij raadden elkaar en begrepen elkaar dus. Waarom moest deze
dubbelganger, die ons openbaringen had kunnen doen over zijn grooten kameraad,
zoo volledig ontbreken? Ik heb reeds dikwijls verlangd eene Mahler-symphonie
gedirigeerd te zien door Bruno Walter. Ik ben er ook van overtuigd, dat wij bij de
150 genoodigden den voornaamsten vergaten. Ik geloof zelfs, dat Mahler
buitengewoon verwonderd zou zijn, wanneer hij zag, dat Bruno Walter bij deze
herdenking afwezig was.

Mahler's pessimisme
Wij hadden Vrijdagmiddag in de kleine zaal van het Concertgebouw drie lezingen,
van welke een résumé verscheen in ons blad. Het schijnt mij toe, dat ik de eerste
dezer voordrachten, gehouden door dr. Guido Adler, niet zonder kantteekening mag
laten voorbijgaan.
Dr. Guido Adler deed mij denken aan den ouden Schulz uit het vierde deel van
Jean Christophe (La Révolte), Christophe's eersten vereerder, rond wien zich een der
bekoorlijkste scènes afspeelt van den roman. Dr. Guido Adler leek zoo'n zelfde soort
van naïef, idealistisch en sympathiek muziekgeleerde, die met een warm hart leeft
voor zijn kunst. Verdwijnend type. Men vergaf hem gaarne, dat hij niets nieuws
vertelde.
Maar één gedachte-wending trof mij bijzonder: hij prees Mengelberg's juisten kijk
op Mahler, welke hieruit zou blijken, dat Mengelberg de Negende symphonie in den
cyclus doet voorafgaan aan de Achtste en op deze wijze Mahler moduleert van
pessimist tot optimist.
Dit is naar waarheid de kwetsbare en doodelijke plek in onze heele Mahler-hulde.
Inderdaad: men kan een feest, een jubileum nota bene, niet laten eindigen met den
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schreienden weemoed, de omfloerste klanken van Mahler's Negende, waarin hij zijn
laatsten nood en laatste noot uitzong. Men mag evenwel met grond vermoeden, dat
Mahler goede redenen had om na de Hemelvaart der Achtste, de Hellevaarten te
doen van ‘Das Lied von der Erde’ en de Negende symphonie. En men wischt de
tragiek en het pessimisme van Mahler's kunst niet vluchtigjes uit door de rangorde
zijner werken te veranderen. Dr. C. Rudolf Mengelberg zegt het definitief genoeg
in het feestboek, waar veel gezegd wordt wat niet gedaan werd: ‘Het is geen toevallige
serie van opus 1...... 2...... 3...... enz., maar het eene werk volgt organisch op het
andere met een psychologische noodzaak.’
Ja, het staat vast, dat men absoluut geen feest kan vieren met Mahler, dat elk werk
van Mahler op dit feest zal verschijnen als de Steenen Gast uit Don Juan. Het staat
vast, dat men Mahler geweld aandoet door zijn leven en werken uit hunne eeuwige
wettelijke voegen te wringen. En de waarheid, zonder behulp van sophismen, is, dat
een Meester voor den zooveelsten keer misbruikt wordt als voorwendsel, als
springplank, als stijgbeugel en dat men zich dus maar zeer weinig om het wezen van
den Meester bekommert. Hoeveel waardiger, indrukwekkender, verheffender, zinrijker
zou het Mahlerfeest gevierd worden, wanneer dit niet de waarheid was! Hoeveel
harmonischer zou de ware Mahler passen bij den geest des tijds......

De tweede Symphonie
Hoe zou Willem Mengelbreg, na al den wierook gesnoven te hebben van het
Gedenkboek, waarin Jan-en-alleman hem uitroepen tot Deliciae generis humani, het
onmiddellijke, het vermurwende accent treffen in het Scherzo dezer Tweede van
Mahler, symphonische variatie op ‘Die Fischpredigt des Antonius von Padua’, welk
lied een grappige en grimmige omschrijving is van de drie-duizend-jarige spreuk
des Predikers: ‘IJdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid’......
Hij vond 't niet. En wat is Mahler, wanneer ik in het schimmige ritselen der bezems
op de groote trom, in het egale weg-vlagen der monotone begeleidingen, in de simpele
onnoozelheid der melodie, niet den diepen klank hoor van het leven, gelijk het hier
wordt opgevat, als een eeuwig en nutteloos sterven, als een voorbijgaand ding waarvan
geene gedachtenis zal zijn? Dan is Gustav Mahler ijdelheid der ijdelheden.
Hoe zou Willem Mengelberg in deze weken van triomf zich onbevangen en
geloovig kunnen verhouden tegenover het eerste deel van Mahler's Tweede, dezen
Trionfo della morte, tegenover het slotdeel, welke - goed of slecht gecomponeerd,
ik laat dat daar - den Laatsten Dag tot onderwerp hebben?
Hij kon het niet. Alles gebeurde in de regionen der technische volmaaktheid op
instrumentaal en choristisch gebied; maar alles gebeurde ook met een bijna
fantastische dorheid van gemoed, en geen oogwenk heeft men kunnen bespeuren de
vermorzeling des harten, waarin deze symphonie méér moet spelen dan met
quasi-gloed-nieuwe, superieure, vlekkelooze apparaten.
Hoe zou een zangeres, die alles zoo perfect mogelijk, met mooie vocalen, met
mooie klinkers en vooral met een mooie expressie de strakke, wetenschappelijke
waarheid kunnen voordragen van ‘Der Mensch liegt in grösster Noth’, en dezen
eenen, overweldigenden regel, die het begin en het einde is van maan, aarde, zon en
sterren: ‘Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!’?
Dit kan niet. Alles wat op 't oogenblik en sinds maanden dit Mahler-feest moveert
en in beweging houdt, is strijdig met de ziel dezer symphonie, met de heele ziel van
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Mahler. Ik vrees, dat dit nog herhaalde keeren, zelfs nog principieeler, hier zal moeten
worden uitgesproken.

Kamermuziek [Vijf programma's samengesteld door Alexander
Schmuller – Regers Pianotrio op. 102, Diepenbrocks Carmen
saeculare, pianowerken van Malipiero, Casella, Ravel en Debussy,
Dresdens Wachterlied en Ingenhovens koorminiaturen]
Men heeft dezer dagen moeite om zich te realiseeren, dat wij ons bevinden te
Amsterdam, hoofdstad van Nederland.
Een Hollandsch dirigent viert een buitenlandschen meester, hetgeen gerechtvaardigd
wordt, omdat deze meester een der grootste componisten is van alle bekende tijden.
Die meester wordt gevierd met behulp van bijna uitsluitend buitenlandsche solisten
en ik had wenschelijker geacht, dat dit anders ware geweest. Maar rondom de hulde
aan dien meester heeft een vreemdeling vijf kleine concerten gearrangeerd, waar de
Nederlandsche kunst zich wederom moet tevreden stellen met de kruimels. Dit is
ergerlijk. Ten eerste, omdat die vreemdeling (Alexander Schmuller) dit niet overlaat
aan ons, inboorlingen. Ten tweede, omdat die vreemdeling niet den goeden smaak
heeft, als hij zich tòch met onze zaken bemoeit, om ons ten minste een redelijk part
te geven van de programma's. Hoe ongeëvenaard wij reproduceeren kunnen de
aanwezige buitenlandsche journalisten leeren en waardeeren bij de orchest- en
koor-uitvoeringen. De eenige reden van bestaan der ‘vijf concerten van internationale
kamermuziek’ zou zijn geweest, dat die aanwezige buitenlandsche journalisten hadden
kunnen leeren en waardeeren, hoe wij zelf scheppen en voortbrengen. Het komt mij
voor, dat bij de verhoudingen en de partijdigheid (de man die hier het meest verricht
heeft voor moderne kamermuziek, Evert Cornelis, moest natuurlijk worden geweerd),
waarmee Alexander Schmuller deze concerten heeft ingericht e l k Nederlandsch
uitvoerder en componist zijne medewerking kort-en-bondig had moeten weigeren.
De buitenlandsche journalisten hadden dan ten minste geweten, niet hoe weinig
muziek, doch hoeveel karakter wij bezitten.
Drie vreemdelingen (Schmuller, Loevensohn, Kreutzer) openden deze uitvoeringen
met het vervelend, eindeloos, stijlloos trio opus 102 van Max Reger, grof en slordig
vertolkt. Toen kwam de beschermheer dezer concerten binnen, als Alkibiades op het
Symposion van Plato, omzwermd door zijne bewonderaars, aanbidders en parasieten:
Willem Mengelberg. Voor zijne hooge tegenwoordigheid zong de
slecht-gedisponeerde Madrigaal-Vereeniging, met veel meer toon-zwevingen en
oneffenheden dan zij onder andere omstandigheden in een heel jaar begaat,
Diepenbrock's Carmen Saeculare. Alfredo Casella speelde vier Preludi Autunnali
van Francesco Malipiero, gecomponeerd in een stijl, welken Claude Debussy tien
jaar voor zijn overlijden magistraler en psychisch rijker uitdacht. Een Siciliana e
Burlesca van Casella-zelf, moet gestapeld worden bij de piramidale hoeveelheid
muziek, die er is zonder er te zijn. Mij lijkt Offenbach origineeler en krachtiger in
dit strijkjes-genre. Willem Andriessen droeg de Sonatine van Maurice Ravel zeer
middelmatig, L'Isle joyeuse van Debussy zeer slecht voor; met verkeerde tempi,
verkeerde nuances en zonder de minste concentratie.
Van al wat componeert in Nederland zong de Madrigaal-Vereeniging overigens
slechts het ‘Wachterlied’ van Sem Dresden en voor de rest Fransche
repertoire-nummertjes.
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Toch had al wat componeert en critiseert in de vijf werelddeelen nog iets kunnen
leeren door de wonderbaarlijke koortjes van J a n I n g e n h o v e n .

De Mahler-feesten - Derde symphonie
De Muze, die de Genade is, heeft gisteravond niet willen verschijnen. Elken schijn
van klank, waarin Mahler's wereld zich reveleert, hebben wij zien komen en gaan in
de idealiteiten van kleur en rythmen, zooals ze leven in het achterhoofd en de
herinnerings-cellen des dirigenten, maar het Wezen hebben wij niet ervaren en ons
eigen waarachtig psychisch Wezen is niet opgeroepen. Ik ondervind bij zulke gevallen
steeds met de grootst mogelijke ergernis de absurditeit van alle critiek op werkelijke
kunstenaars. Hebben wij, critici, wel het recht om ooit een kunstenaar te verwijten,
dat hij niet gekomen is, en ons niet bracht in dien toestand van hoogste verrukking,
waar ooren en oogen en overige zintuigen geen dienst meer doen, waar ons heele
zijn zich oplost in het extatisch Nu? Hebben wij zelfs het recht om dit te vermelden,
wanneer wij zien hoe de kunstenaar met overleg, durf, woede en de zwaarste aandacht,
waartoe hij in staat is, toespringt en blijft toespringen naar die momenten van
zelf-vernietiging, gedurende welke alles vlam en vuur schijnt te worden? Ik weet het
niet. Ik weet alleen, dat wij Mengelberg niet vergrooten of verkleinen door hem te
prijzen of te laken, dat zijne waarde bepaald wordt door zijn eigen binnenste, door
de oprechtheid, waarmee hij luistert naar zijn eigen demon en hem dient. Ik weet,
dat ik hem alleen kan opjagen, dat ik door eene kracht, die eene andere is dan de
zijne, maar die met de zijne parallel loopt, kan trachten hem te dwingen zich steeds
te vermeerderen, zijn geest steeds ruimer en dieper te verwezenlijken.
Wat is trouwens de Genade, of de Muze, die de Genade is, zooals Paul Claudel
haar genoemd heeft in een zijner Grandes odes? Tweeduizend menschen zijn door
Mahler's Derde in den zevenden hemel gevoerd, antwoordend op de tonen der
symphonie, welke door de fases der onbezielde wereld wil leiden tot de kennis van
God. Zij hebben in dien zevenden hemel gejubeld alsof zij waren aangeraakt door
het nooit-eindigende ‘Sanctus, sanctus, sanctus’ der koren van engelen en
aartsengelen. Ik echter verlangde en wachtte andere, rijkere klanken uit de kennis
van God, en men zou Mengelberg-zelf moeten kunnen interviewen om te beslissen,
wie gelijk heeft, nadat Mengelberg-zelf psycho-analytisch, zakelijk en nauwkeurig,
zou moeten onderzocht hebben of hij de Genade in-der-daad deelachtig is geworden,
dan wel, of hij zich suggereerde, dat hij ze deelachtig was. Wanneer ik-zelf, tegen
die tweeduizend menschen in, moest doen, wat het hart mij zegt, zou ik tot
Mengelberg het verzoek richten om de Mahler-feesten op te schorten en af te lasten.
Ik zou pogen hem duidelijk te maken, dat hij op een titanische, hem volmaakt
waardige wijze v a b a n q u e speelt met zich zelf, en dat ik niet geloof aan den
goeden uitslag in dit zijn geval.
Woensdagavond komen wij met de Vierde en Vijfde symphonieën in de critieke
periode van Mahler's scheppen. Ik hoop dan uiteen te zetten, waarom Mahler groot
is in den verleden tijd.

Kamermuziek [A. Schmuller en Leonid Kreutzer – Vioolsonate van
Curt Rudolf Mengelberg – verdediging van Pijper nav zijn
Cellosonate]
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De heer Alexander Schmuller moet noodig ‘een woord vooraf’ laten drukken in het
programma van de vijf door hem georganiseerde concerten van internationale moderne
kamermuziek!
Hij moet noodig schrijven over ‘de opzet om zoo veel mogelijk landen met hunne
meest representatieve figuren naar voren te doen komen.’
En ook:
‘Van de Nederlandsche toondichters zijn m.i. eenige der meest representatieve
gekozen’ – ‘ik meen daarbij elke richting tot haar recht te hebben laten komen’ ……
Prachtig! Tot welk land rekent de heer Alexander Schmuller een der
dienstvaardigste figurantjes van den beheerscher der Concertgebouwen: Dr. Curt
Rudolf Mengelberg, geboren te Crefeld, sinds 1917 gedomicilieerd te Amsterdam,
Van Eeghenstraat nommer zooveel? Ik vind hem te klein voor Duitschland en wanneer
ik in vogelvlucht kijk naar de Duitsche componisten, die representatief zouden kunnen
heeten op een cyclus, welke zich een beetje buiten de sferen der charlatanerie wil
houden, dan zie ik Dr. Curt Rudolf Mengelberg niet eens. En voor Nederland, waar
volgens Schmuller de ‘uitgebreide productie de keuze buitengewoon moeilijk maakte’,
vind ik hem eenvoudig te nietig. Het zou een schande zijn wanneer er in Holland
zoo onbeschaamd onnoozel gecomponeerd werd, want waarlijk, Dr. Curt Rudolf
Mengelberg schrijft te slecht, te volstrekt onbeteekenend om een telg te zijn van het
Amsterdamsche conservatorium.
Wagner heeft een klassieken meester, dien ik voor deze gelegenheid niet zal
noemen, vergeleken bij den geketenden demon der muziek, die speelt met de
kinderachtigheid van een geboren grijsaard. Dat is erg. Maar Berlioz vergeleek
dienzelfden meester met een goedig spinnenden pastoorskater, dien men iets heeft
afgenomen en die goedig voortspint, alsof hij alles nog had. Dat is erger. Nu wilde
ik, dat ik het allerergste kon vinden voor Dr. Curt Rudolf Mengelberg, die les kreeg
van Dr. Otto Neitzel (een licht), van Cornelis Dopper (nog een licht), tot wiens
vorming Willem Mengelberg veel heeft bijgedragen (een blamage) volgens de
toelichting bij het portretje, en die ondanks deze hulpmiddelen en kruiwagens een
muzikale luchtledigheid gebleven is. Maar ik vind niets ergers.
Men ziet tot welke slinksche praktijken (de buitenlandsche journalisten!) Mahler
en het Mahlerfeest dienst doen. Laten wij over de vioolsonate van Dr. Curt Rudolf
Mengelberg, vertolkt door Schmuller en Kreutzer, geen woord verspillen. Over niets
kan men niet praten. Er worde alleen vermeld, dat kalme, bezadigde lieden na afloop
sisten, - zoo bar was het - en dat domme, bij-hoorende lieden na afloop
applaudisseerden en bloemen gaven, - zoo bar was het.
Verlang niet, dat ik schrijf op dezen midzomer-avond, met een achtergrond van
legioenen bronstige, waaksche kikkers, onder welke ik nu reeds sommige Genialen
herken, uit wie de alom-zingende Pan verstaanbaarder en luider opschreeuwt dan uit
de legers doorsnee-kikkers, de Genialen, die 't in een volgende wereld-phase misschien
gebracht zullen hebben tot nachtegaal of tot componist, verlang niet, dat ik op zulken
avond ga schrijven over eene violoncel-suite van Paul Gilson. Ze werd door Judith
Bokor voortreffelijker gespeeld dan ik gedacht had, maar wat hebben wij te maken
met de zwakke werken van Paul Gilson?
Liever herdenk ik de violoncel-sonate van Willem Pijper, welke ik binnen 't jaar
driemaal hoorde met steeds groeiende waardeering en welke ik reken tot de enkele
meesterstukken der jonge Hollandsche School. Laat mij dan ook herdenken in dit
perspectief van Mei-weelderige kikkers, hoe een wethouder van Onderwijs, die
critiseert in het weekblad ‘De Amsterdammer’, vond, dat deze violoncel-sonate zoo'n
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beetje te hooi en te gras was bij-elkaar-geflanst, zooals hij ook eens 'n twee-handig
receptje heeft gegeven tot het bereiden van moderne Fransche muziek, en zooals hij
zich een paar weken geleden aanbood om in twee of drie dagen een muziek-stukje
te maken, dat even goed of even slecht zou klinken als ‘Vergangenes’ van Arnold
Schönberg.
Hij kan zich aanbieden, deze criticus, want van zijn soort gaan er dertien in een
dozijn. Doch vóór iemand op zoo'n knullig aanbod ingaat, zou ik willen, dat bedoelde
weekblad-componist, nu hij toch eenmaal geen ooren heeft om te hooren, de
violoncel-sonate van Pijper en het Orchester-stück van Schönberg zwart-op-wit voor
zich zag. De sonate van Pijper is bijna consequent monothematisch geconcipieerd
over al hare drie deelen. Men kan over de thematiek etc. oordeelen hoe men wenscht,
doch het is nonsens te beweren, dat deze muziek niet geordend, niet gebouwd, niet
overwogen zou zijn. En dat ééne der fünf Orchesterstücke van Schönberg
vertegenwoordigt toevallig eene hoeveelheid hersen-arbeid, intellectualiteit,
spitsvondig overleg, welke geen musicus ter wereld in drie dagen bij-elkaar-puzzelt.
Ik weet niet in wiens trant bedoelde weekblad-copiïst nog wel eens iets zal maken
(Silcher, die Brüder Lachner, Franz Abt of andere liedertafelaars?) en ik hoop, dat
hij genoeg kennis der noten bezit om de juistheid van bovenstaande uiteenzetting te
controleeren.
Waartoe het Mahlerfeest al dient!

De Mahler-feesten - Vierde en Vijfde
De vierde mislukte niet, hoewel de houtblazers, speciaal de clarinetten, overdreven
en stug geaccentueerd waren tegenover de strijkersgroepen, doch het gewichtigste,
dat niet in de noten staat, kwam slechts even tot uiting: gedurende de eerste bladzijden
van het adagio, waar ieder zich plotseling en onverklaarbaar voelde weggerukt uit
de werkelijkheid, waar de wanden der zaal schenen te verwijden in de ruimte, waar
de glans der luchters week voor een hooger licht, àchter onze oogen, dat ons
omwikkelde met een milde heerlijkheid, en ons diepste weten aandachtig maakte
voor een geluk, dat wij met onbeschrijflijk teedren weemoed herdenken en herkennen
als onze eenige, eigenlijke, laatste en liefste rust. Die schoone stemming vervlakte
vrij spoedig, want Mengelberg schijnt in deze dagen minder gaaf en natuurlijk
ingesteld op den motaphysischen Mahler dan vroeger, toen hij deze symphonie wist
te doen klinken als een uitnoodiging tot de liefelijkheid van het generzijds. Nu
dirigeerde hij om den kern der muziek heen en toen Mevr. Gertrude Foerstel, die
allen eenvoud is kwijtgeraakt, Das Himmlische Leben ging zingen met eene
geaffecteerde onnoozelheid (niets is afschuwelijker dan het nabootsen, het huichelen
van eenvoud) en met vele valsche intonaties, toen verliep het werk ondanks de sonore,
uit de geheimzinnigste gouden verten weerhallende harpen, in een treurige
onbevredigdheid.
De Vijfde lukte en werd eene openbaring. Er gebeuren soms wonderlijke dingen
in de concertzaal. De eerste trompetter zette de signalen van den treurmarsch, welke
deze symphonie opent, met vermoeiden, doffen, schralen toon in, en ik was geneigd
alle hoop op verrukkingen te laten varen. Maar bij het aanheffen van het elegische
hoofdthema, wijzigden oncontroleerbare invloeden de geheele atmosfeer en wij
traden het schimmenrijk binnen van de donkerste, de overweldigendste, de
verpletterendste en gruwelijkste schoonheid, welke sinds Macbeth en King Lear een
kunstenaar werd ingegeven. Tot na het derde deel, een ‘Scherzo’, waarin de eerste
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hoornist Kok zijn obligaat-solo zoo geïnspireerd voordroeg, dat het instrument een
bezield wezen ging lijken, zaten wij gevangen in den ban dezer beurtelings helsche,
hemelsche en aardsche muziek. Toen kreeg een x-beliebiger pedant het in zijn ledige
hersens om vanuit de dirigenten-loge, zichtbaar voor de heele zaal, de rythmen, welke
Mengelberg dirigeerde voor het orchest, op eigen houtje en met de domste grimassen
na te dirigeeren langs het hoofd van mevr. Mengelberg. Wij hebben dergelijke
smakeloosheid tot dusverre zelfs niet ondervonden van den directeur van het
Amsterdamsch Conservatorium, die anders niet zuinig is met zijne mimische
dwaasheden, en ik zou willen, dat ons zulke even onhoffelijke als onartistieke
vertooningen bespaard werden. Het is buitengewoon pijnlijk de innerlijkste effusies
van een schepper en een herschepper door den een of anderen maat-maniak, die
bovendien in een vroolijke bui verkeert, geparodieerd te zien. Ik ben er niet in geslaagd
de kwade suggesties van dezen hinderlijken kwast gedurende het Adagietto en het
Rondo-Finale van mij af te schudden.
Er zijn drie vertolkingen van Mengelberg, welke voor mij persoonlijk de beteekenis
hebben van het Boek Job: Mahler's Negende in het voorjaar van 1919, Mahler's Zesde
in dezen herfst, de Vijfde van Zaterdagavond. Alle drie zijn tragische symphonieën.
Zij verklanken onderwerpen, welke men met angst en afgrijzen zou bejegenen,
wanneer men ze ontmoette op het tooneel, in de litteratuur, in de schilderkunst.
Wanneer zij de geschiedenis zouden verhalen van een individueelen mensch, den
componist, zouden zij beschouwd moeten worden als het gruwelijkste document
humain, dat in de muziek en wellicht in alle overige kunsten bekend is. Wanneer
men ze kan hooren als eene stem der menschheid en de draagkracht van den klank
voor ons binnenste medeleven durft verzwaren naarmate men hem durft
veralgemeenen, worden deze symphonieën ervaringen, waarvoor men terugdeinst.
Ik heb mij bij elke eerste auditie verzet, uit 'n instinctieve zucht tot zelfbehoud. Later
hen ik telkens overmand door de magie van den dirigent. William Blake, Swedenborg
en de middeleeuwsche demonomanen kunnen niet zulke fantastische kwellingen
‘gezien’ hebben als beschreven staan in het raadselschrift der noten van de Zesde,
de Negende, de vehemente deelen der Vijfde. En niets heeft mij telkens meer
verwonderd dan te beseffen hoe op den afgrond van Mahler consonant geantwoord
werd door den afgrond van Mengelberg, en sinds ik getracht heb mij zoo goed, zoo
exact mogelijk rekenschap te geven van het feit, dat hier accenten opklinken, gelijk
ze enkel vernomen worden uit de Boetpsalmen van David, uit den mond der Grieksche
en Shakespeareaansche heroën, uit de echo's der Chineesche en Arabische pessimisten,
vraag ik me, of wij met z'n allen niet langs Mengelberg's echtste wezen heen-denken,
heen-schrijven, heen-loopen, heen-tasten en of wij met ons allen eigenlijk wel een
jota van zijne beteekenis gesnapt hebben. Voor mij persoonlijk beduiden de drie
geciteerde symphonieën onvergetelijke data en ik heb mij natuurlijk afgevraagd: hoe
komt hij, Mengelberg, tot zulke zelfverloren, hopelooze melancholieën, tot zulke
hartverscheurende kreten, tot dat wilde, universeele gekerm, tot die satanische,
tragische bezetenheden? Ik zou die zeldzame, vreemde transmutaties van zijn
schijnbaren aard, welke zich, dunkt mij, gaandeweg geleidelijk hebben verscherpt
en verdiept, niet kunnen en niet willen verklaren, omdat ik geen enkel reëel
uitgangspunt heb. Doch wijl zijn tragische, pessimistische, fatalistische wezen de
eenige karaktertrek is van den kunstenaar, waarover het vroolijke Gedenkboek zwijgt,
wijl niemand Mengelberg vanuit dezen gezichtshoek nog heeft waargenomen, heb
ik gepoogd hem in deze hoedanigheid eenigszins te kenschetsen, vooral omdat ik
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dien toon der menschelijke ziel door geen ander dirigent zoo penetrant, zoo
nadrukkelijk en getourmenteerd hoorde aangeheven als door Mengelberg.

De Mahler-feesten - Zesde symphonie - Kindertotenlieder
Wij zijn niet minder, hoop ik, dan de steenen, waarmee Amphion de stad Thebe
ommuurde, en de muziek van Mahler kan niet minder zijn dan Amphion's tonen,
welke die steenen dwongen zich te bewegen. Wij zijn ook niet minder dan de ratten,
die zich verlokken en verderven lieten door den vanger van Hameln, en eene
symphonie van Mahler kan niet minder zijn dan de fluit van dezen toovenaar der
sage. Mahler is ook niet minder dan Heer Halewijn (‘al wie hem hoorde wilde bij
hem zijn’) en wij zijn niet minder dan de duizend verschillende figuren uit duizend
andere legenden, welke alle draaien om één f e i t , de macht der muziek.
Toch raakten wij door Mahler's Zesde niet in beweging; wij bleven traag, lauw en
willoos. Wij kwamen tot geen enkele interieure daad ondanks de gillen der zes
trompetten, ondanks aardbevingen van slagtuig, trommen, gong, klokken en hamer,
ondanks de schreeuwen der houten blazers, de grauwen eener colonne bazuinen met
en zonder dempers, het loeien van acht hoorns, het rinkelen der bekkens, het snerpen
van xylophoon en klapper, ondanks den menigvoudigen zang der violen; ondanks
al wat melodie was of leek, tierde, jankte, kermde, worstelde in accoorden, in rythmen,
in onbestemde geluiden, die dooreen bonkten, tegen elkaar opspatten, vergruizelden
tot eindelooze, nuttelooze catastrofen - wij kwamen niet in beweging.
Het lag niet aan Mahler, dat zijne Zesde symphonie ons alleen afstompte; niet aan
het orchest, dat tot de slot-noot stand hield tegen alle vermoeienissen; niet aan ons,
die werkelijk liever meegesleept werden, dan vijf kwartieren met onze gedachten
rond te tollen in een zinneloos vergrooten, dommen muggen-dans. Het lag aan
Mengelberg, en daar ik deze Zesde symphonie machtiger van hem hoorde, in den
éénen toon, welke iedere maat plaatste in een sfeer van onvermijdelijkheid, kon ik
weten, dat het enkel aan hem lag. En zelfs al had ik 't niet kunnen observeeren uit de
expressie zijner handen, uit zijne hijgende gebaren, uit het rythme zijner gestalte, ik
kon weten, dat hij nu, bij den roes van zijn feest, bij de matelooze verafgoding, die
hij zich laat aanleunen, bij de bovenmenschelijke inspanning, waaraan hij zich waagt,
aarzelend, onzeker, middelmatig zou ingaan tot dit schrikbarende werk. Ik zag het
aan de optimistische buigingen, welke hij maakte voor de applaudisseerende zaal
(elken avond klapt men bij zijn opkomst en elken avond verrijzen de orchestleden
van hunne stoelen!); men begint eene tragische symphonie niet met zulke beate
glimlachen en zulke buigingen, eene t r a g i s c h e symphonie, welke door Bruno
Walter beschreven is als ‘Eine entgötterte Welt, die Stimmen der finstere Mächte
selbst.’ Neen!
Het was afschuwelijk. Want zonder den kreet eener van goden verlaten wereld,
zonder de stemmen der duistere machten, zonder haren diabolieken grondklank van
verdoemden, is dit werk, (gelijk alle onbegrepen muziek, zelfs de verhevenste) niets
dan een samenraapsel van min of meer dragelijke noten, zooals tien, twintig andere
componisten ze ook gebruiken; een georganiseerde hutspot van banale, onverklaarbare
barbarismen, langdradigheden, welke niet eens diepzinnig of gewichtig, doch slechts
kinderachtig en weerzinwekkend-stupide zijn.
Het is Willem Mengelberg, die zijn vriend Gustav Mahler zulk eene nederlaag liet
lijden. Gelooft hij aan Mahler's uitspraak, de norm van het leven dezes kunstenaars,
dat elk onrecht hem aangedaan, een onrecht aan het geheele universum is en den
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wereldgeest, of hoe men het centrale wereldwezen wil noemen, moet raken? Laat
hij dan oppassen voor Mahler. Er is een nar geweest, lid van een Fransch orchest,
die een grapje bedacht, dat tijdens Mahler's leven populair werd. Narren zeggen
meestal de waarheid: ‘Mahler est un malheur’, meende deze nar.
Wie in 1911, Mahler's sterfjaar, op den gedenkavond van zijn dood, de
‘Kindertotenlieder’ heeft hooren zingen door Johannes Messchaert, kan aanvoelen,
waarom ik de voordracht van Ilona Durigo eene stuitende, heiligschennende
vertooning vond. Ja, mevrouw Durigo zingt lyrisch, zij zingt volgens hare
bewonderaars zelfs warm, natuurlijk en met eene mooie oprechtheid. Maar er is eene
muziek, waarbij deze lyriek sentimentaliteit, deze warmte onverstand, deze
natuurlijkheid onnatuur, deze oprechtheid leugen wordt. Dat is de muziek van Mahler,
vooral de muziek der Kindertotenlieder. De esoterische zin van den eenvoudigen,
bijna stamelenden tekst, het allervoortreffelijkste dat Rückert schreef, en door welke
keuze Mahler bewees, dat hij ongelooflijk versgevoelig was, de esoterische zin ook
der muziek ligt dieper, onuitsprekelijk dieper, verder, voor begrip en woorden
ongenaakbaarder dan de huilerige, betraande, kleinzeerige expressie, waarbij de
lyriek, de natuur, de warmte van mevrouw Durigo beginnen en ophouden. Zij denkt
niet, zij weet niet, zij voelt niet, wat het beteekende, en zeker beteekende voor Mahler
bij het aanschijn van een doode te zeggen, te kunnen zeggen:
‘Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n,
Als sei kein Unglück die Nacht gescheh'n.
Das Unglück geschah nur mir allein,
Die Sonne sie scheinet allgemein......’

Zij weet niet, want zij heeft niet de creatieve, intuïtieve vermogens, of liever, zij
ontwikkelde ze niet, zij verstikte ze, - zij voelt niet, wat het beteekent voor het
aanschijn van een doode te zingen en te kúnnen zingen:
‘O seid nicht bang! Der Tag ist schön,
Sie machen nur den Gang zu jenen Höh'n.
Sie sind uns nur vorausgegangen
Und werden nicht wieder nach Haus verlangen.’

De wijze, waarop Messchaert deze dingen wist te transfigureeren, de sublieme
afwezigheid, onttogenheid, waarmee hij klank en woorden en ons en zich-zelf
omhuifde, zóó, dat wij lichaamloos met die oogenblikken weg-voeren, Mengelberg
herinnerde zich misschien deze uren van vroeger, toen wij Mahler dichter naderden,
toen Mahler grager onder ons aanwezig was dan gedurende de concerten van nu. Ik
zal nooit met vreugde aan dit Mahler-feest terugdenken. Dat Mengelberg vergeet,
welke verplichtingen hij tegenover ons, tegenover zichzelf heeft bij de herinnering
aan die vroegere gedaanten, waarin wij hem kenden en vereerden, zie, dat is zijne
zaak. Het is mijne zaak te constateeren, wat hij vergeet.

De Mahler-feesten – Zevende symphonie [en Das irdische Leben,
Ich atmet' einen linden Duft, Wer hat dies Liedlein erdacht?, Um
Mitternacht en Ich bin der Welt abhanden gekommen]
De laatste voorzienigheid van wat schrijft en gedrukt wordt zijn de zetters en de
correctors. Villiers de l'Isle Adam zag in drukfouten een providentieelen kant en
beschouwde ze als het werk van satyrs, die toezicht houden op ons onder-bewustzijn.
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Ik heb zetters zoo obstinaat het woord kosmisch zien veranderen in komisch, dat ik
het woord kosmisch niet meer durfde gebruiken. Dat was het eerste voordeel, dat de
demonen-drukfouten-regelaars mij lieten trekken uit hun duidelijke wenken. Het
tweede voordeel was, dat ik over den kosmos en over de lieden, welke bij elk thema,
elke conceptie van Mahler het woord kosmisch op de tong hebben, ging nadenken.
De slotsom daarvan is, dat Cheops, bouwer van Pyramiden, Alexander de Groote,
veroveraar van werelddeelen, onder dezelfde sterren leefden als ik, en dat ik, ziende
naar Orion, mij kan maken tot tijdgenoot van Cheops, van Alexander, in den eeuwigen
duur van Orion's licht, dat staat en staan zal over den dood en de geboorte van
duizenden menschen-geslachten, die met hunne symphonieën en Mahler-feesten in
Orion's onwankelbare lichten niet erg belangrijk zijn. Deze gedachte is niet nieuw,
doch geeft aanleiding tot veel nederigheid.
De slotsom was ook, dat ik, door mij te plaatsen achter een min of meer slecht
gefabriceerden lantaarn, achter een schutting, die straks misschien zal omwaaien en
mij een schoenpoets aanbeveelt, gemerkt ‘Venus’, Orion en een brok van het heelal
door deze eenvoudige daad van mijn wil kan vernietigen tot niets; want wat is Orion,
wanneer ik wensch hem niet te zien? Deze gedachte is ook niet nieuw en geeft
aanleiding tot veel hoogmoed. En de eind-conclusie was, dat wij mateloos klein bij
het ééne, mateloos ridicuul zijn bij het andere standpunt; dat een hond, die blaft naar
de maan een even kosmischen (ja, zetter, komischen!) aanroep verricht tot den
wereldgeest als Mahler bij het scheppen zijner Achtste symphonie.
Het is mij onuitstaanbaar geworden al dat onwijze gezwets over den Kosmos,
(Komos was de patroon der bitteraars), het gezwets over het Universum, dat (na
hoeveel koor- en orchest-repetities?) begint te klinken, etc. Laat Mahler zoo schrijven,
doch laten wij dat niet elken dag meer profaneeren, met den Kosmos omgaande,
achter eene schutting, als met een goedkoop horloge. En laten wij Mahler niet
héélemaal zeitgemäss maken, want dan zal hij even onuitstaanbaar worden als zijne
zwetsende profeten die over hem verkondigen, dat zijne symphonieën de belangrijkste
missie in zich dragen, welke de menschheid sinds Sinaï en Golgotha ten deel is
gevallen. Laten wij hem niet zóó oppervlakkig, journalistiek zeitgemäss omduiden,
want dan zal hij over korten tijd beschouwd moeten worden als een componeerend
dilettant tegenover de eeuwige, onverbiddelijke sfinxen, die zich niet verroeren om
zijn Aanroep, en die, te zamen met den Sinaï, den Golgotha en andere goden-bergen,
nog omhoog zullen rijzen, wanneer geen sterveling meer spreekt over Mahler, over
Mengelberg, over ons allen, en de Kosmos stom zal zijn als immer.
***
Toen Richard Wagner bezig was aan het laatste bedrijf van Tristan und Isolde, schreef
hij 8 Mei 1859 aan Franz Liszt: ‘Ich armer Teufel habe aber so ganz und gar keine
Routine, und wenn 's nicht von selbst geht, kann ich eben nichts machen. Recht
lieblich das! Und dazu nun so gar keine Chance, mir auf einem anderen Wege zu
helfen. Alles verrannt und versperrt! - Wie jämmerlich ich mich als Musiker fühle,
kann ich dich gar nicht stark genug versichern; aus Herzensgrunde halte ich mich
für einen absoluten Stümper. Du solltest mich jetz nur manchmal so dasitzen sehn,
wenn ich so denke, “es muss doch gehen” - und dann an's Klavier gerathe, und einigen
miserablen Dreck zusammengreife, um dann blödsinnig es aufzugeben. Wie mir da
zu Muth ist -! welch' innige Ueberzeugung von meiner eigentlichen musikalischen
Lumpenhaftigkeit!’
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Dat schreef Wagner tijdens het worden van zijn Tristan, monument der negentiende
eeuw, ‘beau conte d'amour et de mort’.
Ik moet na eene symphonie van Mahler niet denken over de eischen, welke Wagner
stelde aan de muziek, vóór zij hem schoonheid leek want dan voel ik pijnlijk
zeven-achtste van Mahler's oeuvre in mij sterven. Mahler had geen zier méér routine
tot zijn beschikking dan Wagner en toch vond hij de wegen z i j n e r schoonheid
nooit versperd en ontoegankelijk. Maar hij componeerde van 1900 af elken zomer
eene gigantische symphonie. In 1900 kwam de vierde klaar; in 1902 waren de
Kindertotenlieder en de Vijfde af; in 1904 sloot hij de Zesde; in 1905 de Zevende;
in 1906-1907 de Achtste; in 1908 Das Lied von der Erde; in 1909 lag de Negende
gereed. En al dien tijd, van 1897 tot 1907 was hij dirigent en directeur der reusachtige
Opera van Weenen, administreerend, instudeerend, repeteerend, opvoerend,
hoofd-en-hart bij andermans muzieken, andermans zorgen en belangetjes. Het lot
liet hem geen tijd om blödsinnig een inval op te geven; om te erkennen, dat de grootste
kunstenaars dagen, maanden lijden aan ‘musikalischen Lumpenhaftigkeit’; om den
‘miserablen Dreck’ weg te werpen; om geduldig en stil te wachten en te kermen.
Romain Rolland aanzag het met den noodigen eerbied, toen hij in 1905 schreef:
‘Mahler ne sera Mahler tout à fait que du jour où il lui sera possible de laisser toutes
ses charges administratives, de fermer ses partitons, de se renfermer en soi et d'attendre
sans hâte qu'il soit redevenu seul avec lui même. - A m o i n s q u ' i l n e s o i t
trop tard.’
Het lot, zooals de maatschappij der negentiende-twintigste eeuw het vormde,
Mahler's lot, waartoe Amsterdam het zijne bijdroeg (hij zou immers zoo gaarne
symphonie-concerten gedirigeerd hebben, om vertrouwder te raken met de effecten
van een orchest op het podium en wij lieten hem koelbloedig zich gaan dood-jachten
in Amerika), dat lot gunde hem geen bezinning, bezonnenheid, zelf-hervinding,
geduld en goddelijke stilte. Het lot wilde zelfs, dat deze treurige
levens-omstandigheden gedekt en gedragen zouden worden door een treurige
aesthetiek. Anatole France, met zijn sceptische, serene wijsheid vat de hopelooze
decadentie der vorige eeuw samen in dezen ironischen stamboom (Le petit Pierre
pag. 55): ‘Le style Troisième République fait regretter le Napoléon III, qui faisait
regretter le Louis-Philippe, qui faisait regretter le Charles X, qui faisait regretter le
Directoire, qui faisait regretter le Louis XVI. Le sens des lignes et des proportions
est entièrement perdu. Aussi vois-je venir avec joie l'art nouveau, moins certes pour
ce qu'il crée, que pour ce qu'il détruit.’
Dit is een stukje historie der beeldende kunst, wat hetzelfde stukje historie is der
muziek. Neen...... Ik moet niet aan Bruckner, aan Wagner, aan Berlioz, aan Beethoven
en d à n aan Mahler denken onder denzelfden onveranderlijken gezichtshoek van
persoonlijkheid, stijl en schoonheid.
Zoo was de indruk der Zevende symphonie met hare hybridische, kwade en goede
elementen, waarin het Fatum heet te worstelen (op 't meest optimistische, genoeglijke
gangetje, en met enorme quantiteiten lawaai), waarin het Fatum overwonnen heet te
worden met de naakste c-durs, parallelle as-durs, pralerige koralen, en koperen
bombast, waarin ik Zaterdagavond geen moment geloofd heb. Neen, ik houd niet
van den populairen, zeitgemässen feest-Mahler. Ik vereer hem als Idee, in het
verledene, in het toekomende - niet in het heden.
***
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De begrafenissen, der Zesde, Adoniasmen, welke redelijkerwijze met rouw en tranen
gevierd zouden moeten worden, werden beapplaudisseerd; de weenende extases van
de twee ‘Nachtmusiken’ der Zevende en hun oneindige smachten, werden
beapplaudisseerd; na de finale brak een orkaan los van applaus; ‘Ich bin der Welt
abhanden gekommen, Ich bin gestorben dem Weltgetümmel, Und ruh' in einem
stillen Gebiet. Ich leb' allein in meinem Himmel, In meinem Lieben, in meinem Lied’
- deze stem uit het hiernamaals werd óók stormachtig toegejuicht en met een beetje
fantasie kon men overwegen, hoe Mahler in zijn generzijds de geestdrift dezer
menschen, die zich zoo opgewekt toonden over dien groet uit zijne eeuwigheid,
gecritiseerd zal hebben.
Ik moet zeggen, dat mevr. Noordewier dit vaarwel onbeschrijflijk indrukwekkend
weergaf, als de stem van Mahler-zelf. Zij trad onmiddellijk op na mevr. Ilona Durigo,
die drie liederen bedierf (en daaronder het beklemmende ‘Irdische Leben’) met hare
huiselijke depressies, haar vademecum voor de ontroering. Mevr. Noordewier leerde
zoowel Ilona Durigo, als allen aanwezigen, hoe een k u n s t e n a r e s zingt. Dit was
adoraties en enthousiasmen waard. Het is slechts jammer, dat zij moesten komen bij
zulke ongelegen oogenblikken. Er is waarlijk nog veel onverdedigbaars onder de
gebruiken der concertzaal.

De Mahler-feesten - Das Lied von der Erde
Life's but a walking shadow......, dit sinistere woord van Shakespeare kon Mengelberg,
wanneer alle bezinning nog niet uit hem geweken is, geteekend zien in het dwaze,
razende applaus der tot hem op-biddende vier-duizend handen. Wat baatte het hem
vijf-en-twintig jaar gedirigeerd en het grootste deel der aanwezige muziek doorvorscht
te hebben? Wat baatte het hem 't knapste, 't volgzaamste, 't volmaakst ingespeelde
orchest onder zijn bedwang te hebben? Wat baatte hem het leiden van zooveel
indrukwekkende uitvoeringen, welke verdwenen met de lucht-trillingen, waaruit zij
bestonden? Wat baatten hem techniek, virtuositeit, meesters, meesterwerken, adoraties,
vleierijen, serviliteit, goede en slechte critieken, gedenkboeken, en zes concerten van
zijn Mahlerfeest? Wat baatte het hem? Hij kon niet eens uitdrukken, gisteren, dat
Life's but a walking shadow......, dat het leven niets is dan een voorbij-gaande
schaduw.
Ik vroeg naar aanleiding van Mahler's Vijfde of wij met z'n allen niet langs
Mengelberg's echtste wezen heen-denken, heen-schrijven, heen-loopen, heen-tasten.
Neen, wij doen dat niet. Hij is onze waarachtige tijd-genoot en zal niet méér genieten
dan zijn toegemeten tijd. Wij begrijpen hem. Wanneer Mahler onder zijn gebaren,
met zijn orchest, profeet wordt, vermaner, doods-gezant, Prediker, dan is dat niets
dan toeval, toeval waarover hij geen zeggenschap heeft. Hij kan zich vastklampen
aan de noten, kan zich weg-wijs maken langs de voordrachts-teekens, kan de timbres
zoo perfect mogelijk benaderen, kan de voorschriften volgen, kan vermoeden, wat
Mahler wil wanneer hij aanduidt ‘unendlich zart’, kan de tempo's regelen, kan een
‘schoone plastiek’ dirigeeren, kan zich zelfs openstellen voor de ziel der muziek.
Maar hij bezit niet het tweede gezicht op een werk. Hij vat het zakelijk, nauwkeurig,
schitterend in zijn verschijning van zwarte noten op wit papier. Hij kan het niet
onthullen volgens het wezen, volgens den geest, die deze noten dreef. Wanneer dat
lukt, laten wij zeggen drie keer per winter, wanneer al de schaduwen waarmee hij
zijn leven doorbrengt één vluchtig moment gestalte krijgen, en iets bereikt wordt,
dat men het allerhoogste zou noemen, als men den componist kon vergeten, dan is
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dit louter toeval, een grillig geschenk der omstandigheden, waarvoor hij, Mengelberg,
dien omstandigheden even dankbaar mag zijn als wij.
‘Du gleichst dem Geist den du begreifst’ zette het orchest op de oorkonde, waarmee
het den dirigent huldigde. Men liet in 't midden welken geest hij begreep. Sinds ik
gedrukt zag en onderteekend door een zijner parasieten, dat hij, Mengelberg, niet
enkel geestelijk de gelijkwaardige is der maatschappelijk-bevoorrechten, maar ook
economisch (denk eens even na, lezer; nooit is de kunstenaar als zoodanig en de
kunstenaar-Mengelberg grover gehoond dan door het bij-loopertje dat die enormiteit
verzon: een kunstenaar geestelijk en economisch gelijkwaardig aan den eersten den
besten smokkelaar in zeep of rubber, den eersten den besten speculant op den
hongersnood en de stervende kinderen van Weenen!) sinds weet ik nauwlijks meer
welken geest Mengelberg begrijpt. Doch hij begrijpt niet den Geest van Mahler.
Ik heb den Geest der tweede, derde, vierde, zesde, zevende symphonie zien vergaan
in de ijdelheid, de zelf-genoegzaamheid van het Feest. Ik heb het leed, de wanhoop,
de wrange zoetheid, de bijtende kreten, de doffe berusting, de smartelijke eeuwigheden
van leven en dood van ‘Das Lied von der Erde’ zien wegzinken in echo's van vele
sentimentaliteiten, in onoprechte, gehuichelde gevoelens, in de verbruiks-lyriek, de
innerlijke onmacht, de tevreden accenten der solisten (Mme Charles Cahier en Jac.
Urlus), die zich bijzonder voortreffelijk vonden.
Men behoeft niet te vragen: waarom werden in ‘Das Lied von der Erde’ z e s
hoorns aangewend en v i j f bazuinen? Wanneer Mahler dit had bijgewoond zou hij
ze van het podium gevloekt hebben. Maar ieder, voor wie muziek, verzen, wijsheid
en schoonheid geen grapje zijn, kan zeggen: Wie, o Mengelberg, viert feest met ‘Das
Trinklied vom Jammer der Erde’ (D a s L i e d v o m K u m m e r s o l l
a u f l a c h e n d i n d i e S e e l e e u c h k l i n g e n ), waarvan het refrein luidt:
Dunkel ist das Leben ist der Tod?
Ik las gisteren ons bericht over de ‘Mahler-herdenking te Haarlem’, de receptie
ten huize van jhr. mr. dr. A. Röell, Commissaris der Koningin in Noord-Holland. En
mij kwamen in het geheugen de woorden, waarmee Romain Rolland zijn essai sluit,
dat hij wijdde aan Hugo Wolf.
Toen de rampzalige Hugo Wolf goed-en-wel dood was, werd zijn genie door heel
Duitschland erkend. Overal richtte men Hugo-Wolf-Vereine, standbeelden en
monumenten op. Men publiceerde brieven, herinneringen, biografieën. Ik betwijfel,
zegt Romain Rolland, of de scherpe en ongeveinsde Wolf, een grooten troost gevonden
zou hebben in deze late eerbewijzen, wanneer hij ze had kunnen voorvoelen. Hij zou
gezegd hebben tot zijne posthume bewonderaars:
‘Gij zijt hypocrieten. Niet voor mij richt gij standbeelden op; doch voor u-zelf;
om redevoeringen uit te spreken, om comité's te vormen, om anderen en u-zelf te
doen gelooven, dat gij mijne vrienden zijt. Waar waart gij toen ik u noodig had? Gij
hebt mij laten sterven. Speelt geen comedie rondom mijn graf. Kijkt liever of er
onder u geen andere Wolf's zijn, die worstelen tegen uwe vijandigheid of uwe
onverschilligheid. Wat mij betreft, ik ben in de haven.’

De Mahler-feesten - Negende Symphonie
Het was Mahler's sterfdag. Negen jaren geleden bezweek hij. Zijn oeuvre begint met
‘Das Klagende Lied’, het eindigde met een klagende symphonie. Hij had wel gaarne
den veiligen weg geweten in het leven. Hij heeft zijn oogen ingesteld op alle hoeken
der zichtbare en onzichtbare wereld. Iedere symphonie was een poging tot redding
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uit den grooten nood der aarde, welken hij zag met den eenvoud en de verbijstering
van den primitieven wilde, een kreet tot den onbekenden God, die hem verlossen
zou. Maar de wijsheid en de vrede, welke hij meende te vinden, duurden nooit langer
dan eene symphonie. En iedere symphonie betoogde een andere wijsheid, een anderen
vrede. En onder elke symphonie klinkt op den bittersten, vertwijfeldsten grond-toon
het Ignorabimus: wij zullen nooit weten. Een Ignorabimus te midden van de
jung-deutsche helden-triomfen, waarmee de Eerste sluit, te midden van de
overwinning op den dood der Tweede, te midden der mystieke contemplaties der
Derde, te midden van het sprookje der Vierde, te midden van het lachen der Vijfde,
het weenen der Zesde, de apotheose der Zevende, de paradijzen der Achtste. Nooit
wist Mahler, nooit geloofde Mahler; hij suggereerde zich weten en geloof. Hij hield
dit acht symphonieën lang vol. Toen stortten alle standpunten, alle philosophische
stelsels in. En hij vond de stilte, die het laatste woord is van elken mensch, de stilte,
vanwaar alle stelsels, standpunten, problemen nietswaardigheden worden, de stilte,
welke het begin is van elke aardsche en hemelsche muziek. Wellicht is dat zijn
testament, wellicht is dat zijn voornaamste nalatenschap aan den nieuwen tijd: zijne
verovering der stilte, der virginale onbevangenheid, van het psychisch Negatief, dat
de vreugden en smarten weer kan registreeren in hare elementaire, onveranderlijke,
doellooze, maar schoone en vermurwende aanwezigheid.
De uitvoering der Negende, op Mahler's negenden sterfdag, heeft mij onvoldaan
gelaten. Ik zal zakelijk en droog zeggen waarom. Mengelberg, die het altijd beter
wil weten dan de componist (hij moest nu eindelijk zelf maar eens 'n stuk gaan
schrijven van het kaliber Mahler of Beethoven), gebruikte wederom zes hoorns en
vijf bazuinen. Mahler orchestreerde nooit bijzonder open en transparant, vooral niet
in de tweede helft van zijn leven, en wie eenigen kijk heeft op de klank-groepeeringen
der Negende zal onmiddellijk merken, dat zes hoorns en vijf bazuinen in hun
verhouding tot houtblazers, trompetten (drie) en strijkers verderfelijk moeten worden.
Dit is ook gebeurd. Alle tutti waren topzwaar, hingen uit hun evenwicht; de
bovenstemmen werden gesmoord, de violen weggeblazen; waar in de zachte en
gemiddelde geluids-ontwikkelingen meer hoorns waren aangewend dan Mahler
voorschreef, werden alle nuancen overdekt en geneutraliseerd door het dikke, logge,
bolle hoorn-timbre. Mengelberg beheerschte ook het interieure rythme niet der
symphonie. Zijn rubato bepaalde zich tot het eerste en laatste deel. De twee
tusschen-deelen, welke alleen door een fantastisch, geraffineerd rubato gered kunnen
worden, zijn gedirigeerd in de stramste, strafste maten. De tempo-overgangen van
alle deelen werden zenuwachtig, incoherent, onpsychologisch (nergens van-uit den
binnensten cadans, den adem der muziek) gerealiseerd. Zoo dikwijls Mahler aanduidde
a l l m ä h l i c h etwas fliessender (het komt herhaalde malen voor) ging Mengelberg
overdreven hollen en draven. Het tempo van den Rondo-burleske (Allegro assai)
kon niet genomen worden; ik weet niet om welke reden. Het karakter s e h r t r o t z i g
van dit stuk, bedoeld van af het begin, werd pas bereikt bij de laatste bladzijden.
Tempo II van het tweede deel liep dood in elke maat; er was geen gang in te krijgen;
de heele muziek werd tot een inerte, grauwe, doffe massa; een stilstaande poel. Het
laatste deel is uitgesponnen in het oneindige. Het adagissimo, het hyper-adagissimo
is een der factoren van Mengelberg's effecten. Die factor mist zelden, hoewel hij
doodelijk vermoeit, maar ik kan hem niet beschouwen als aesthetisch, omdat hij meer
verstompt dan ontroert. Men moet dat niet verwarren. Mengelberg dirigeerde dit
adagissimo natuurlijk acht-achtsten, hoewel Mahler vier-vierden noteerde en zeer
goed wist wat acht-achtsten is. Er ontstonden de gevaarlijkste hiaten; de uitgeplozen,
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uitgerafelde gruppetti (zij zijn er bijna in elke maat) werden onverdraaglijk. Het was
geen muziek meer, het was suggestie van muziek. Er waren lengten, gapingen, leegten,
er was zwijgen, luisteren, angstige aandachtigheid, welke door een virtuoos, die alle
zwakke plekken kent van het gemoed der menigte, meesterlijk geregisseerd werden.
Maar dikwijls was er geen muziek. Hoe meer Mengelberg Mahler dirigeert, en dit
slaat vooral op het eerste deel, hoe erger hij Mahler misvat. Hij verstrausst Mahler.
Hij verstrausst hem met allen schmiss en schmelz, welke bij Richard Strauss
uitstekend te pas komt, doch die Mahler verlaagt en vermindert. Hij declasseert de
extases van Mahler tot een minderwaardige luidruchtigheid, opgewondenheid,
bourgeoise lyriek. En van het sarcastische, satanische, verbetene, zelf-vernietigende
accent der twee middendeelen heb ik niets bespeurd; maar dan ook niets. Zij
marcheerden geenszins getourmenteerd, laat staan gefolterd, in hunne synonieme
drie-kwarten of vier-kwarten, monotoon, zonder perspectief, en het leek mij, dat
Mengelberg blij was, dat de gecompliceerde ensembles, die dikwijls rammelden, bij
elkaar bleven.
Wegens al deze bezwaren, die verklaarbaar zijn, omdat het de Achtste dag is van
het ‘Feest’, liet de Negende mij onvoldaan. Het orchest is moe; Mengelberg is moe.
Men bedenke dat bij zijne frenetieke wijze van dirigeeren elk concert eene wandeling
vertegenwoordigt van minstens zes uren en dat er elken dag gerepeteerd moet worden
wanneer er niet geconcerteerd wordt.

De Mahler-feesten - Achtste Symphonie
Alle biografen vermelden het: Mahler vindt op een morgen, in zijn zomerhuisje te
Toblach een melodie en drie woorden: ‘Veni creator Spiritus’. Hij gaat aan het werk
en vraagt aan een philologischen vriend telegrafisch wat die woorden beduiden.
Mahler werkt door en ontwerpt het eerste deel der symphonie, welke zijne Achtste
wordt. Onder den muzikalen arbeid zendt de philologische vriend hem de hymne,
die bekend is als ‘Veni Creator Spiritus’ (Kom Schepper Geest), verzen van een der
grandiose anonymi uit den tijd van Karel de Groote. Er gebeurt een wonder, zeggen
de biografen: de tekst blijkt te passen bij de muziek. Sterker nog: er is eene orchestrale
passage, waar een couplet te kort komt. Mahler roept wederom zijn philologischen
vriend te hulp, wien eene bijna geheel vergeten, in onbruik geraakte, apocriefe strofe
te binnen schiet. Het tweede wonder gebeurt: zij past bij de passage, welke nog op
woorden wachtte.
De anecdote is goed bedacht en goed gelanceerd. Men ziet een componist gaarne
als Geïnspireerde, ondanks de vijf preciese, dunne, onvermijdelijke lijntjes van den
notenbalk waarmee de inspiratie staat of valt. En Mahler is eerst populair geworden
als Geïnspireerde: Donderdagmorgen te vier uur stond men in de rij om een kaart te
bemachtigen voor de generale repetitie van dezen ‘Veni Creator’; voor de uitvoering
van gisteravond bood men per advertentie vijf-en-twintig gulden voor één plaats.
Het zijn de twee wonderen van de Achtste, welke mij altijd sceptisch gestemd
hebben voor de ‘Symphonie der Duizend’. Er is geen Italiaansche Opera, geen lied,
geen oratorium, geen feest-cantate in het onmetelijke Mausoleum der muziek, waar
de Tekst roekeloozer, grover, onzinniger, belachelijker mishandeld werd dan in
Mahler's Achtste. De woorden, de regels zijn uit elkaar gerukt; door elkaar gesmeten;
het zins-verband is verstoord; metriek en rythme bestaan niet meer. Dat noemt men
p a s s e n . Het geheele wezen, de geheele schoonheid der verzen van den naamloozen
Hymnicus, die reeds twaalf eeuwen onsterfelijk is, werd opgeofferd aan het ‘passen’.
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Ik geloof niet aan twee wonderen, waarvan de resultante zoo weinig wonderlijk
is en op elke bladzijde van zoo barbaarschen willekeur getuigt. Als de Geest, welke
in den Veni Creator bezworen wordt, Mahler inderdaad had uitgekozen tot medium,
tot middelaar, dan zou des geesten eerste wenk geweest zijn, Mahler besef te geven
van de onaantastbare waarde der verzen, waarin hij geroepen en aanbeden is. Ik
geloof dus ook niet aan het wonder der Inspiratie. Neen, de Achtste heeft te veel
reëele fouten om geïnspireerd te heeten. Ik zou een boek noodig hebben om ze alle
aan te wijzen, toe te lichten en te staven. De eerste fout staat reeds in de eerste maat:
het es-dur accoord van het orgel, dat den vlammenden inzet der dubbelkoren verzwakt,
dempt en het effect tot de helft reduceert, zou geschrapt moeten worden. De tweede
fout valt reeds in de vijfde maat: de volumineuse, brillante, zware massa's der koren
worden onderbroken door bazuinen en trompetten, welke het thema imitatorisch
overnemen. Hoewel zij vier aan vier gaan en bij alle andere klank-proporties zouden
daveren, verzinken zij hier onder de geweldige geluids-expansie der stemmen in het
niet en veroorzaken eene onoverkomelijke leegte. Ik heb dit minstens zeven malen
kunnen observeeren. Op bladzijde 8 der partituur wordt reeds de eerste definitieve
stilstand der rythmische en dynamische stuwing ingeleid en op bladzijde 9 bereikt.
In verhouding tot de ingezette kracht, de gesuggereerde vaart komt deze rust-periode
minstens 8 bladzijden te vroeg. Er ontstaat opnieuw een leegte. Het grootsch bedoelde
karakter der Conceptie wordt geannuleerd tot een incidenteele episode. Daar het
lyrische intermezzo en de beschrijvende symphonische inleiding tot den nieuwen
heroïschen aanroep (‘Accende lumen’) duurt van bldz. 9 tot bladzijde 34 blijft de
gigantische aanhef de beteekenis behouden eener incidenteele episode en het
evenwicht tusschen Beweging en Rust kan in het verloop der ontwikkeling niet meer
hersteld worden. Ik zou aldus, tekst-critisch, pagina voor pagina kunnen nagaan.
Welk eene fout is het lange, instrumentale naspel van het tweede deel, waar het
onmetelijke koor zwijgend op non-actief wordt gehouden en het orchest in holle,
emphatische accoorden, zinledige herinneringen aan thema's, breedsprakig en
nutteloos uitklinkt!
Het was de achtste Amsterdamsche uitvoering. Zij slaagde met ongeveer dezelfde
solisten even schitterend als alle vorige, bracht de menigte, die zich laat bedwelmen
door de opjagende klank-kataracten in dezelfde duizelingen van geestdrift, laat den
hoorder, die zich rekenschap geeft van de essentieele hoedanigheid der
manoeuvreerende muzikale machten in telkens zich sterker accentueerende twijfels
over de waarde van het werk. Men bespeurt hoe langer hoe meer de tragische dosis
zelf-bedrog van Mahler, die het uur gekomen meende waarop de Almachtige Liefde
en de Scheppende Geest bevestigd kon worden in z i j n e muziek, en de even tragische
dosis boerenbedrog, waarmee hij die Liefde en dien Geest trachtte te manifesteeren
in ijdele klanken.
Wat was het antwoord der Aarde op dit geweld, waarmee Mahler de Hemelen
wilde dwingen, vraagt men zich met ontzetting. De oorlog van 1914 met zijne
twaalf-millioen dooden. Het is goed, dat Mahler die catastrophe niet beleefde. Het
is ook goed, dat Mahler niet meer beleeft, hoe de volgende maand zijne Achtste zal
jubelen voor de hartelooze Schieber van Weenen. Hij was geen mensch om zulke
dingen te verdragen, dingen, die nog erg genoeg zijn om het Vondeliaansche
‘lodderoog’, waarmee hij de ijdelheden dezer wereld nu aanziet, te vertroebelen.
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