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De Muziek in Marsyas
Het tooneel stelt voor een Grieksch bosch, waarin ronddoolt Marsyas de faun, door
den luwen lentewind gewekt uit zijn winterslaap. De achtergrond is donkergroen, de
boomen op den voorgrond schitteren in het felle zonlicht. Mooi steekt hierop af de
satyr in het zacht bruin-roode overkleed, breed gesjerpt door een gevlekte tijgerhuid,
den kop waarin de oogen flonkeren op de borst. In het geluid-rosse haar draagt hij
de wijngaardranken schel-groen. Hij danst en springt in het jonge gras, in het nieuwe
zonlicht, hij roept uit de pasgeboren heerlijkheid der zoele luwte, het teruggekeerde
leven. Dit is een mooie expositie.
Dan klinken menschenstappen. Arethusa komt op, achtervolgd door Alexander.
De versche lente drijft de jageres met pijl en boog het bosch in, den herder naar een
meisje. Na hen treedt Lycoris op en men weet al wat men wacht. Zij begeert
Alexander, die niet van haar wil hooren. Ook de heel oude Atlas brengt niets nieuws:
Hem trekt Lycoris. Het komische dezer verhouding ligt hier nog al voor de hand.
Menalcas echter, de dwaze philosooph de asceet, is, hoewel de Grieken dergelijke
figuren in dien oertijd niet kenden, een goedgekozen en voortreffelijk getypeerd
karakter.
De comedie verloopt eenigszins gedurende dit spelletje van verliefden. Marsyas
schatert wel zijn grappen tusschen de dialogen, maar na zijn eerste alleenspraak mist
men het innerlijk verband. Roland Holst speurde de harmonie der kleuren verder na
dan Balthazar Verhagen de harmonie der actie. Hij kleedt Arethusa in zacht-paarsch
en geeft haar een lichtgroenen boog; Alexander in mat-groen, Menalcas bruin-grijs,
somber met stofferig gele haren, Atlas in bleek purper, Lycoris beuken-rood met
wit-violet en sluier. Bovendien hadden de costumes nog de verdienste hunner
symboliek, door welke heen men direct karakter en aard van den drager aan voelde.
Bij het einde van het eerste bedrijf stoot men op de eerste onwaarschijnlijkheid in
de constructie van het stuk. Is het tooneel weer menschenleeg dan springt de satyr
achter zijne struik te voorschijn en vertelt dat hij de nymphenbron gaat zoeken. Het
scherm zakt niet en enkele minuten later keert hij terug op dezelfde plek, de bron
met het beekje. Eene onwerkelijkheid gelijk we ze veelvuldig vinden bij Racine en
Molière. Eénheid van plaats! Wij geven echter toe dat de fout niet hindert. De muziek
vult de entreact en vraagt eenigen tijd té veel belangstelling om deze kleinigheid nog
op te merken. Bij de eerste woorden van Marsyas' monoloog (2e bedrijf) stoort echter
een andere misgreep: de alleenspraak is niet meer dan een herhaling van den opzet
in eene gevariëerde stemming. Wat den hoorder niet belet tot de conclusie te komen,
dat het heele eerste bedrijf wel gemist kon worden
Doch wat de dichter niet kon, vermocht de musicus. Sinds Wagner heerscht het
parool: Eenheid tusschen woord en toon; de klanken moeten de verzen aanvullen,
completeeren, de stemming verdiepen. Wie dit in idealen zin wil zien uitgevoerd
wone eene Marsyas-voorstelling bij. Alphons Diepenbrock heeft het stuk van
Verhagen zoo doorgrond, doorvoeld en in zich opgenomen, dat zijne muziek over
alle gebreken in de drama-structuur heenhelpt, ze onzichtbaar maakt.
De orkestbezetting is als volgt: 1 fluit (resp. piccolo), 2 hobo's (de 2e resp. Cor
Anglais), 2 clarinetten (resp. in Bes en A, de 2e resp. in Es), 1 basclarinet in Bes, 2
fagotten, 3 hoorns (in F), harp, strijkkwintet (4 eerste, 4 tweede violen, 3 alten, 3
violoncellen, 2 contrabassen), 2 pauken, triangel, tamboerijn, bekken, castagnetten.
Als soloinstrumenten zijn bij voorkeur aangewend fluit en harp.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

Dit is een gevaarlijk ensemble, waarmee een zuiver getempereerde stemming vrij
moeilijk is te verkrijgen, temeer daar de harmonische ondergrond zoo zwak is
aangeduid. Het hout overheerscht; de muziek klinkt meerendeels als de puurste
polyphonie; zij is zuiver diatonisch in modernen zin, d.w.z. het chroma beschouwd
als de beste diatonie. Men begrijpt dus, dat men bij die toevallige samenklanken wel
eens iets schijnbaar-onjuists hoort. Een inzet, één seconde verlaat, kan dit veroorzaken.
Een bezetting en een partituur als deze, vorderen spelers die of de muziek kennen
als haar componist of zich geheel en al verlaten op hun dirigent, die dan een moeilijke
taak heeft. Volgens onze meening, staat Diepenbrock in de huidige renaissance der
polyphone kunst op de voorste rijen. Mahler, Reger e.a. beschouwen een
stemmencomplex meer als opgeloste homophonie, Diepenbrock geeft op vele plaatsen
reeds elke zijner stemmen een eigen, individueele physionomie, zonder verder te
letten op eene harmonie, welke daaruit kan voortvloeien. Een dirigent kan hier dus
eigenlijk niets doen dan metronoom-werk: de maatslaan. Want elk der instrumenten
leiden is onmogelijk.
Met toonsoorten houdt de componist weinig rekening. Ook in dit opzicht naderen
wij weer meer en meer de middeneeuwen. Zooals toen, mengt men nu alles door
elkander, enkel hoorend naar het effect van den toevallige samenklank. Maar ook
wanneer Diepenbrock schrijft in een bepaalde toonsoort, staat hij bijna immer dichter
bij de oude, phrygisch, lydisch, aeolisch etc., dan bij de moderne stereotype
toonladders.
Een derde karakteristieke eigenschap der muziek zijn de leidmotieven. Hier zij
voorop gezet dat er niet de minste overeenkomst bestaat met het Wagner-systeem.
Wagner betrekt zijn motieven op één enkele zaak, Diepenbrock ziet ze universeeler
en geeft hun een algemeener karakter. Het is als 't ware eene Symphonische Dichtung
welke toevalligerwijze een tooneelspel illustreert. De tekst heeft dit wellicht beïnvloed.
Praignante ideeën vindt men er niet in. De overeenstemming der muziek hiermee is
in elk geval eene zeer gelukkige.
Ziehier de analyse van het voorspel.
De altviolen en contrabassen zetten zeer zacht in met een orgelpunt op D (de
toonsoort is hier niet D klein, doch Dorisch) De violen spelen een pianissimo tremolo
in quintparallellen con sordini op de brug. Violoncellen nemen deze over, later de
fagotten, gerythmeerd door de alten met een apart contrapunt.

Dit klinkt zeer geheimzinnig. De clarinet in mooie lage ligging blaast een ijl-vlug
chromatisch motief, herhaald door de basclarinet:

Dit is het mysterieuze woudleven. Onmiddellijk daarop volgen een paar smachtende
tonen, die direct in de verbreeding worden doorgevoerd (altviolen) en verder verwerkt
door de verschillende instrumenten. In de heele partituur komen ze herhaaldelijk
terug even als het vorige.
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Dit is de glinsterende bron met haar verborgenheden. Dan geven de fagotten een zeer
belangrijk, vlug nevenmotief.

Dit is het beweegelijke woudleven; de alten nemen het over, later de clarinetten in
heerlijke tertsen. Nog immer p.p. spelen daarop clarinet en hoorn het eerste fluitmotief
van Marsyas, een puur natuurthema:

Een plotseling crescendo voert naar een hoogtepunt, waar de hobo's nogmaals een
nieuw motief inzetten:

Dit is het schuimende lenteleven.
Ziehier de prachtige opzet: 8 motieven in een bestekje van 34 maten. In de volgende
vierenveertig worden deze zinnetjes verwerkt, beurt om beurt, alles polyphoon waaruit
hier en daar nog wel een aardig nevenmotiefje zou zijn op te grabbelen. Maar daar
is de satyr, hij komt aangesprongen:

Onmiddellijk volgt hem zijn motief (7) geïllustreerd door de volgende fluitmelodie,
gelijk er in den Marsyas zooveel voorkomen, ijl als vogelenzang:

Lang trilt zij in de lichte hoogte op allerlei wijze gevarieerd, terwijl de overige
instrumenten de andere motieven verwerken tot inzet dit heerlijke melodie-begin,
de karakteriseering, van den faun als naïeven droomer en enthousiast natuurkind!
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Het doek rijst, Marsyas huppelt het tooneel op, zijn satyrsrythme klinkt nog even
met de castagnetten, in de verte lokt de luchtige fluit-zang, daarna een paukenroffel
en de muziek, den hoorder onbevredigd latend, zwijgt tot de entreact.
Wij wezen reeds op de overbodigheid van het eerste bedrijf. In het begin van 't
tweede varieert de dichter de stemming, hij verdiept haar niet. Diepenbrock volgt
hem en de entreact-muziek is een voortzetting van het voorspel, doch wij zullen zien
hoe hij zijn dichter corrigeert.
De entreact: Nu leven wij in 't droomerige woud. Een diepe hoorntoon. Snellen
clarinettenzang. Marsyas is er ook, zijn satyrsrythme weerklinkt in den hobo,
Engelschen hoorn en fagot met castagnetten. Hij fluit zijn droomwijze (11). Dan
volgt een lange passage voor strijkkwintet met een nieuw thema, teneramente
voorgedragen door de eerste violen. Opnieuw het ruizelende woudleven, tot de blazers
het overnemen en omduiden tot de melodie waarmee hij straks Deiopeia uit het
spiegelende water zal oproepen.

De viola's imiteeren het in de lagere octaaf en op een maat afstand. Hier is de lieve
stemming wakker.
Zij wordt nog verinnigd door

dit laatste een hoogst belangrijke variatie op 11 welke in alle scènes wederkeert,
dikwijls in eenigszins anderen vorm, maar altijd herkenbaar.
Wat nu volgt is als de opgang tot het leven. Al het materiaal ligt klaar en de meester
gaat bouwen. De muziek, de expressie groeit. Het intense stijgt tot onrust. Dit is het
overbruischend gevoel. De tonen krijgen een allegrokarakter, agitato poco. De
clarinetten razen omhoog in tertsen naar schelle trillers en weer in tertsen naar
beneden. De hobo blaast het lokkende fluitmotief in de overmatige kwart, op lós
hangend bekken klinken drie pp. slagen. Vliegensvlug klinkt de clarinet langen tijd
met 7 woest gerythmeerd (het woelige 4 wordt hier gedurig doorgevoerd). Na een
glissando der harp, een tutti appassionato, thema 15 in de hoogste ligging der violen
en viola's met hobo tweemaal herhaald. Dit is het toppunt. Niet Marsyas' ramp, noch
zijn noodlot hooren wij hier, het is zijn overmatig natuurgeluk. Dan slaat de stemming
om en wordt droevig. 8 komt herhaalde malen terug; boven alles echter de
melancholische bronmotieven (3, 4, 5).
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Nu begint Marsyas' eerste monoloog, als melodrama bewerkt door den componist.
Hij zelf geeft hier terecht zeer weinig motief-bewerking, bijna uitsluitend homophonie.
Dit is goed gezien. Men kan niet luisteren naar twee dingen tegelijk.
Wat boeit gij mij, o schoone bron!
Ik zal mijn hoogste lied u fluiten;
Ik roep uw diepst geheim naar buiten
Zooals gij mij tot zingen dwingt
Hoort toe hoe 't Phrygisch lied nu klinkt!

Dit is het wachtwoord voor de komende dingen. (12 zet hier zeer
droefgeestig-verlangend in gevolgd door harp-arpeggiën, duidend op Phoebus).
Marsyas: O, wie ontstijgt met koren blonde haren
Hier aan de zilvren baren?

En Deiopeia rijst op. ‘Mijn lied riep u ter woning uit’ zegt de satyr. Maar de Nymph:
‘'t Was niet de fluite, 't klonk niet schel. Mij wekte een vreemd en mild gerucht, er
trilt iets godlijks door de lucht.’ Het Apollo-thema zet bij deze woorden zeer hoog
en zeer zacht (violen) in voor den eersten keer.
Men weet wat dan volgt: De satyr tart den Zonnegod en daagt hem uit:
Wat tokkelt hij de drooge lier?
Zijn dat klanken die stroomen en schallen?
Waagde hij met zijn aamechtig speeltuig zich hier,
Hoe zou in den wedstrijd hij vallen!
Dat ware eens een strijd, de lier en de fluit!
Ik durf hem wel aan om den prijs mijner huid!

Een ruischen en Apollo verschijnt met majestueuse klanken, den god beter typeerend
dan dichter en grimeur, zoodat wij hem onmiddellijk voelen als den machtigere.

Nu gebeurt de wedstrijd om het bezit van Deiopeia. Wat is het jammer, zucht men,
dat Marsyas dien verliezen moet. Apollo, zwaar en log, in weidsch, wit gewaad, goud
gevoerd, stijf, uit de hoogte, gemaakt, rethorisch, met hoog-rood geblankette
wangbeenderen en vetgekrulde haren, een verfoeilijk zelfvoldanen glimlach eeuwig
om den mond - daarentegenover Marsyas, de zoo menschelijke faun, het
heet-hartstochtelijke kind, wáár in al zijn woorden, bewegingen en gebaren,
overtuigend in elken klank zijner stem. Wie heeft hier schuld? Naar onze meening
had men moeten bedenken, dat de Apollo van Belvédère voor elk die hem ééns zag,
altoos geldt als dé Apollo-incarnatie. En de dichter had in zijn verzen de verhoudingen
logischer en gemakkelijker kunnen scheppen.
Marsyas blijft alleen. De rietstengel van Deiopeia en een duw van Apollo's witten,
steviggespierden arm sloegen hem neer.
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O lente is dit mijn loon, omdat ik heb gezongen
De heerlijkheid van 's werelds eeuwige verjongen?
Is dit het antwoord op mijn schaterlach?

Hier geven de klarinetten in mineur een dansthema:

Want Nymphen in verrukkelijk zeegroen met lange lichte sluiers, waarop het rose
vleesch zoo mooi kleurt komen dansend op.
1e Nymph: Wie fluit zoo vroolijk, dat gansch het woudt doorklinkt?
2e Nymph! Hi! Marsyas, de satyr.
3e Nymph: Wie danst zóó vroolijk dat alles dartlend medespringt?
4e Nymph: Hi! Marsyas, de faun.
Het fluitmotief 7 wordt melodieus versierd, gaandeweg een huppelend rythmus
aannemend. De nymphen plagen den verdrietigen satyr, hem bedelend om dansmuziek
en beurtelings klinken de volgende zeer schoone melodieën, de laatste afgeleid van
17.

Marsyas geeft toe:
Ja mij ten troost in 't hart moogt gij dan springen.
'k Zal met de smart in 't domme hart
Een lied u zingen.

Hij beproeft zijn fluit en quasi recitativo volgt weer 7. Het lied mislukt, de nymphen
belachen hem, hij verjaagt ze. Tot hevige expressie stijgt dan de muziek, eene
reminiscentie aan de woelige entreact passage even voor het hoogtepunt.
Het wonderlijke geschiedt nu. De faun schreit tranen, die druppelen in de bron en
het water omtooveren tot een liefdedrank.
De oolijke boksvoet, gelijk Vondel hem genoemd zou hebben, treurt hier om zijne
nymph. Niet om het mislukken van zijn zang. Dit is eene nieuwe inconsequentie van
den dichter, die tot nu toe het innerlijke wezen van den daemon ons toonde als blij
en vreugdig opgaand in de natuur. Zijn verlangen naar de vrouw werd slechts even
aangestipt; het behoefde nu in elk geval verklaring, hoe die nevenzaak het heele
verloop der comedie kan beheerschen.
Lycoris ondertusschen smacht nog immer naar haar Alexander en zoekt Marsyas
op om raad. Een vrij lange scène volgt dan, welke hierop uitloopt, dat bij
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middernachtelijken maneschijn iemand die de liefde nog niet kent, het water moet
putten uit de bron, dat de verliefde den onwilligen beminde te drinken zal geven.
Een kort naspel besluit dan dit tweede bedrijf. Het is eene herinnering aan de eerste
maten van het voorspel.
Ziehier de nieuwe thema's, waaruit de prélude van het derde bedrijf is samengesteld:

De solo viool leidt de muziek voortdurend met 20. Alles glinstert van rijke
harp-arpeggiën. Het is een zwoele nachtelijke lentestemming. Alles is verkleurd tot
geheimzinnig groen-blauw, de tinten vervaagd tot betooverend mysterieus geheel.
Men voorziet wat komen zal evenals in de andere acten. Arethusa schept het water
uit de bron. Lycoris vlucht als zij den ouden Atlas ziet aanwaggelen. Deze is
stomdronken wat aanleiding geeft tot een komisch intermezzo. Het slot is dat Arethusa
met hem drinkt en beiden verliefd elkaar in de armen zinken. De philosooph Menalcas
wordt bedrogen door Lycoris en samen vallen ze met een kus in slaap. Marsyas leidt
heel het zaakje en duwt Alexander, die zijne hinde zoekt, op zeer onwaarschijnlijke
wijze den beker in de hand. Hij drinkt niettemin, ziet een boom aan voor zijn lieve
Arethusa en brengt de rest van den nacht geknield door voor het stuk hout.
Zijn allen betooverd, dan voelt Marsyas weer dubbel zijne eenzaamheid. Hij gaat
mijmeren, vindt zijn riet en zoekt tevergeefs het muzikale geluid: ‘Mijn fluit is dood
- mijn woorden branden, nu lokt dit koele water mij.’ Een nieuw thema ontstijgt de
harmonieën. Eerst door de viool ingezet, later door den hobo verder gevoerd:

‘O bron wat heb je uit uw schemeringen
Een schoon geluk mij eens bereid...
Nu drinkt hij zelf van het betooverde water: ‘O bron schenkt gij zoo wondre teugen,
beneem ook mij dan het geheugen.’ De drank gloeit. Hij voelt de hitte der koorts.
Hij drinkt opnieuw, opnieuw. De waanzin brandt hem.
En de dag komt. Het eerste licht wekt de slapende menschen, die spoedig het beste
deel verkiezen. Arethusa wordt het eens met Alexander, Lycoris, ‘de volle rijpe dag,
de rijpe vrucht’ met den stokouden Atlas. Maar de zon rijst. Hooge viooltonen
schilderen het glinsteren der stralen. Het licht ontkiemt, de kleuren vernieuwend, in
zijn dolle woede ziet Marsyas Phoebus Apollo op zijn wagen met gouden raderen
in het stralende licht:
Apollo zet zijn rossen aan!
Ik kan dien gloed niet wederstaan.
Erbarming! spaar mij zilverboog!
Hoe hij zijn gouden lansen drilt,
Euhoi! Dat treft mij in het oog!
O beekje koel, o beekje mild!
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Bescherm mij... moordend schot!
Wee Marsyas, wat smartlijk slot!

Hij verdrinkt zich en in het orkest klinkt een smartschreeuw, die door de nymphen
gehoord wordt.
‘Wee, wee, wat is in Phrygië geschied?
Wie liet zoo rampzalig het leven?
Wie is na zijn jubelend lentelied
Zoo wreed in den dood gedreven.’

Dan komt Deiopeia verstooten terug. Zij hoort den lijkzang van Marsyas en klaagt
mede. Maar hooger stijgt de zonnewagen: ‘Zusters, rijst op, wij willen begroeten, 't
Levensgeluk dat de zon ons weer bracht.’ De nymphen reien zich ten dans à la Jacques
Dalcroze, maar veel stroever, geforceerd en gemaakt. De muziek speelt motieven
uit het voorspel van dit bedrijf (20), de fluitmelodie (7) wordt verwerkt tot dansthema,
klimmend naar een fortissimo en tutti, dat opnieuw (20) doorvoert met groot geweld:
Het licht werd tot schittervolle dag en Phoebus Apollo zelf komt aanruischen begeleid
door zijn plechtig thema (16). Hij troost Deiopeia, sluit vrede met het geslacht van
Bacchos, voorspelt de nymph de goede geboorte van een Bacchisch-Appolinischen
zoon, dit alles in een zeer langen, niet heel mooien monoloog om te sluiten met de
fameuze apostrophe:
Wanneer dan zoo de natuur
Zich paren zal aan de cultuur,
Zal 't morgenrood der kunst hier gloren;
Dan worden kunst en leven een
En strenglen troostrijk zich door een
Voor al wie zijn geboren.

Apollo's weidsch thema klinkt voor den laatsten maal. Eerst in de violen, hierna in
de blaasinstrumenten en het scherm valt.
Wij hebben niet veel meer toe te voegen.
Het stuk zal nog dikwijls worden opgevoerd. Dit dankt het de muziek, het spel
der vertolkers en zijn aankleeding. Een levend blijvend kunstwerk lijkt het ons niet.
Dit verdriet ons zeer om de geniale muziek. Want is zonder deze de comedie
onbestaanbaar, het omgekeerde evenzeer. Buiten haar milieu zal zij alle werking
inboeten. Dit is jammer. Maar Diepenbrock vond hier een richting wellicht, waarin
hij verder kan werken. Hij bezit er de gave voor, want in Marsyas reeds schreef hij
onovertrefbaar schoons.
MATTHIJS VERMEULEN.

[Emanuel Moor; Vioolconcerten van R. Kreutzer en Bach (solist
Christiaan Timmner); Don Quixote van Strauss; Mignon van Gounod
en Romantische Serenade van Jan Brandts Buys (Fitzner-kwartet)]
Een zoo bemind criticus als den heer Averkamp te mogen opvolgen aan dit Weekblad,
waaraan hij lange jaren de muzikale leiding gaf, doet het mij zwaar wegen nu ik op
verzoek der Redactie als zijn opvolger ga optreden. Ik druk den wensch uit, dat de
lezers mij iets van de goedgunstige gezindheid willen doen erven, die hij in zoo ruime
mate door zijn critische gaven verworven had.
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Plaatsgebrek verhinderde mij Zaterdag het concert te bespreken, dat Emanuel
Moor gaf met medewerking van Marie Leroy en Maurice Dumesnil. Het is van geen
belang nader in te gaan op de praestaties der contra-altzangeres, die eenzijdig
voordroeg met middelmatig geluid, evenmin op het spel van den jongen Franschen
pianist, nog geheel onder den invloed van het schoolsch conservatorium dat zooveel
automaten kweekt. Het interessante van dezen avond waren de liederen en
pianostukken van Moor, voor wien hier indertijd door Pablo Casals en Willem
Mengelberg zulke geduchte propaganda gemaakt werd. Moor is Hongaar doch niet
van het ras der Hunyadi's. Hij cultiveerde zich in Engeland en aan het meer van
Genève. Dit maakte zijn kunst cosmopolitisch, niet in den zin van universeele
individualiteit, maar van vlakke stijlloosheid. Zijn klavierstukken doen denken aan
het genre Maurice Ravel of Debussy, huiverige klankaanbidders; zijn liederen aan
Strauss of Schillings, declamatorisch stemmingswerk. Het is natuurlijk in 't klein,
gelijk zijn orkestwerken in 't groot, matte phonographie. Want de pianomuziek boeide
niet en bracht geen enkelen indruk. En men leze het sonnet van Ronsard (Quand
vous serez bien vieille...), het doodenliedje van Shakespeare (Come away, come
away death) en vergelijke de stemming welke de tekst geeft met de impressieve
kracht der muziek. Het geheim van elk geniaal liederen-componist was, dat hij de
waarde van het woord voldoende kon vervangen door de waarde van den klank.
Moor kon dit niet. Hij verminkte het vers, dit deden ook Schubert, Brahms, Hugo
Wolf, Strauss; zij metamorphoseerden het tot muzikale pracht; Moor niet.
De beoordeeling eener symphonie van Haydn lijkt tegenwoordig overbodig. Dit
kan wel zijn. Doch nergens luider dan uit werken der vroeg-klassieke periode, spreekt
de noodlottige neiging van dezen tijd: de hoedanigheid der reproductie van een
kunstwerk verreweg doen domineeren boven den artistieken in oud; vooral trof mij
dit in de eerste der Engelsche symphonieën welke Donderdagavond (20 Oct.) onder
Mengelberg werd gespeeld in het Concertgebouw. Sommige passages deden mij
denken aan de beroemde Précieuses ridicules uit den tijd van Frankrijks Zonnekoning.
B.v. de phraseering van het eerste hoofdthema, eerste deel, die pikante klemtoon op
de wisselnoot as. Er is reeds zooveel conventioneels in Haydn. Ik doel op de expositie
zijner werken: 8 maten piano en de volgende (liefst 16) forte. Het gevoed is onbewust
en wil worden gewekt met onbewuste middelen. Een tweede fout leek mij het andante.
Het eerste stuk staat in c klein, het tweede in c groot, het tweede thema is een variant
van 't eerste en bedoeld als tegenstelling, Mengelberg deed echter reeds 't eerste
inzetten met een ruw, hard staccato en vlotte beweging waardoor het tweede in stevig
marsch-rythme een groot deel van zijn effect miste.
Chr. Timmner trad den zelfden avond op met twee vioolconcerten, het 19de van
R. Kreutzer (een noviteit) en 't 2de van Bach. Kreutzer was viool-virtuoos en
opera-componist, maar vooral als opera-componist heeft hij voor de
muziekgeschiedenis meer waarde dan men hem gewoonlijk toekent. En in sommige
zijner vioolconcerten was hij de romantiek van Mendelssohn-Schumann, die bij ons
nota bene moest bloeien tot den zeer recenten dood van Verhulst en Hol, reeds vooruit.
Het hoofdkenmerk van dit werk is zijne beknoptheid. Het is melodieus en telt
instrumentale effectjes die nieuw moesten klinken in dien tijd; b.v. het tweede deel,
een stukje vol Bretonsche melancholie à la Th. Botrel, de combinaties van hobo en
solo-viool. Naar de twee eerste deelen luistert men overigens 't liefst, 't laatste is wat
zwak van bouw en niet zeer expressief in zijn hoofdthema, een gemankeerde
zigeuner-wijs. Timmner speelde de compositie uitstekend. Wat jammer echter dat
de een a snaren niet voller, heller en scheller klinken. Twee concerten op één avond,
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werken bovendien, die zoover van elkaar staan als Kreutzer en Bach, lijkt mij een
zwaar ondernemen, waartegen kunstenaars met sterker assimilatie-kracht dan Timmner
nauwlijks zijn opgewassen. Hij kon ons ditmaal de hoogheid van Bach niet bijbrengen,
in geen der drie deelen. Dit deed de muziek geen goed. Hinderlijker dan anders
stoorde het archaïstische rythme, 't eenige onderdeel der kunst, waarin Bach zich
niet wist te heffen boven zijn tijd. Dit schaadt ook zijn suite in c groot, uit de tweede
(Köthen-)periode, die den zelfden avond ter eerste uitvoering kwam. Zij gelijkt in
alles de andere suites van den meester: het traditioneele rythme, de melodievorming
der verschillende danstypes, zelfs de bouw: b.v. de bekoorlijke afwisseling der
strijkers door de houtblazers.
Het concert van Zondag, eveneens onder Mengelberg (23 Oct.), zou men zonder
bezwaar kunnen passeeren, daar het een bijna letterlijke herhaling was van dat op
Donderdag 6 October; de zeer academisch-formalistische 2de symphonie van Ewald
Straesser en Don Quixote van Richard Strauss.
Daar echter over dit laatste nog niet geschreven werd in dit blad, blijf ik er bij stil
staan: Het is niet Strauss' beste werk wel zijn vernuftigste. Nergens stond zijn doel
hem klaarder voor oogen, nergens bereikte hij het minder. Dit is wel zoo uit te leggen:
de hersencellen, welke plastische indrukken moeten opvangen, zijn niet of zeer weinig
gevoelig voor klanken. (Voor den medicus een aardige studie!) Strauss gaat te ver
in Don Quixote. Hij wil zijn effect op allerlei wijze; hij dwingt het soms, o.a. Don
Quixote's aanval op de schapen. Een gedempt tremolo voor hoorns, trompetten en
bazuinen, etc. geeft op kostelijke wijze het geblaat weer. Dit is hem niet genoeg en
hij laat er een ‘pastoraal’ melodietje doorheen blazen; een groote misgreep; ziehier
een mengsel van realisme en symboliek zooals men alleen kan ontmoeten in de
muziek; vervolgens: men kan het innerlijk onmogelijk combineeren met het mèèè,
zoodat beide botsen. En meer dergelijks ware aan te halen uit dit virtuozenstuk, dat
het hart zoo weinig zegt. De Don Quixote-partij (solo-violoncel) speelde Gerard
Hekking. Maar lyriek is de sterke zijde van dezen kunstenaar en wij waardeerden
hem veel meer, met warm enthousiasme, in het eerste concert van Saint-Saëns dat
hij voordroeg op verzoek. Bij zulken toon, vol en glanzend, met
schrijnend-hartstochtelijk timbre vergeet men zelfs zijn magnifieken streek en
wonderlijke vingervlugheid. Bij de Bohemers die Maandagavond optraden zou hij
met succes Professor Hanus Wihan vervangen. Deze staat ten achter bij zijn
temperamentvollere collega's. Hij is te machinaal en mist het vibreerend geluid van
Hekking. Wat een quartet overigens! Ieder geeft zich individueel ten volle. Ondanks
dit is het samenspel onovertrefbaar één, prachtig gerythmeerd klaar omlijnd,
doorzichtig, met fijne stemvoeringen; fel expressief bovendien van klank, wat stijgen
kan tot heete zinnelijkheid, hier in het werk van Anton Dvorak (op 34 in D klein).
Trouwens de kunstenaars hebben een zeer zuiver gevoel voor stijl. Men vergelijke
hunne praestaties in Brahms (op 67 Bes) en Beethoven (op 59 No. 3).
Over ‘Mignon’ nog schrijven lijkt mij een onmogelijkheid. Liever alles dan dit
amalgama van zinnelooze onwaarschijnlijkheden en leugen. De Fransche verminking
staat dit stuk nog slechter dan den Faust. Want hier blijft Mephistopheles het
tooverwoord dat alle psychologische raadselen opklaart. In Mignon loopt men van
de eene grap tegen de andere als in een doolhof, tot men eindigt met de zaak te
beschouwen als een heerlijk-komisch travesti en schatert om de ernstigste scènes.
Zulke antiquiteiten moesten eindelijk maar eens verdwijnen van het programma der
Fransche opera. Sigrid Arnoldson, over wie 't hier eigenlijk gaat, kon het stuk niet
redden. Zij is soeverein kunstenares maar komt langzamerhand op jaren, en wat hier
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vereischte is, een jonge versche stem, gaat zij verliezen. En gebaren-taal, mimiek,
s p e l e n , welke deze eenigszins zouden kunnen vervangen, leerde men in hare jeugd
nog niet. Maar dat is niemands fort bij de Fransche opera.
Ten slotte nog een noviteit welke ons Woensdagavond bracht het Fitzner-quartett:
De Romantische Serenade van Jan Brandts Buys. Het werk houdt het midden tusschen
de Fransche en Duitsche School. Het is minder heet van gevoel, minder decadent
van klank-verfijning dan de muziek der jongere Franschen, het is lichter, klaarder,
spontaner en méér waar dan de nieuwste Duitsche muziek. De harmoniek is vrij
bizonder maar nergens geforceerd noch gewild; de melodiek klinkt zeer persoonlijk
en warm, de architectuur daarentegen is wat conventioneel: opzet, tusschendeel,
herhaling (1 en 2 o.a.). Het bestaat uit vijf deelen, kort en veelal miniatuurwerk: een
rythme houdt hij gaarne een heel stuk door vast. Hij geeft geen motieven-arbeid in
't groot wat de eenheid van stemming in de serenade zeer vergemakkelijkt. Het is
een buitengewoon talentvol werk door het Fitzner-quartett uitnemend ten gehoore
gebracht. Dit ensemble heeft naast veel expressiefs, veel expres'. Dit laatste leidt de
aandacht meer dan eens af van de muziek en verbrokkelt de stemming. Hieraan heeft
vooral de overdreven dynamiek schuld. Mozart (kwartet in C groot) leek daarom te
fijn, te ijl, te teer voor hen; Brahms (opus 51, c klein) paste hun beter. Vooral de
romance klonk zeer schoon.
MATTHIJS VERMEULEN.
Dr. Alphons Diepenbrock schreef mij naar aanleiding van mijn artikel ‘De muziek
in Marsyas’ o.a. het volgende: ‘.... Alleen het motief in B. dur No. 15 heeft in mijne
voorstelling eene eenigszins andere beteekenis, namelijk betrekking op de nymph
Deiopeia en moet den overmoed uitdrukken waarmee zij den faun versmaadt, hetgeen
den trots van dezen prikkelt en aanleiding geeft tot de bij-episode die op haar
hoogtepunt gekomen weer in de natuurmijmerij overgaat: Thema 12 Clarinet.’ - Dit
ter rectificatie van mijn uitlegging.
M.V.

[Solisten Bram Eldering (viool) en Kathleen Parlow (zang); Die
Walküre bij de Wagner-vereeniging o.l.v. Henri Viotta; 2 werken
van Moor; Georg Henschel; componiste Jacoba Craamer; George
Enesco als vioolsolist]
Hoe velen zijner hoorders heeft Bram Eldering nog in de herinnering? Ik geloof
weinige. In vijf dagen gaf hij niet minder dan drie concerten: twee met medewerking
van de Keulsche pianiste Hedwig Meyer, een onder Mengelberg in het
Concertgebouw. Goed of slecht spel kan men in dit geval buiten beschouwing laten;
het gaat hier over de persoonlijkheid welke meer dan gewone qualiteiten moet tellen
om de minitieuze critiek te lijden, waaraan men haar blootstelt door den beoordeelaar
immer fijner kans te geven haar wezen te bespieden en au fond af te loeren. Bram
Elderings talent werd ons intiem en won er niet bij. Hij is een volgeling van Joachim,
niet als epigoon maar als decadent, omdat hij diens geniale eigenschappen hoogheid,
objectiviteit, klassiek-voornaam spel niet overnam, maar ze misvormde tot een
uiterste: verstarring. Om te slagen in dit genre, de exe[ge]tische reproductie, welke
evenveel recht heeft van bestaan als de zwoele virtuozen kunst, moet men geen
kunstenaar zijn van het juiste milieu als Eldering: zijn hoogheid vordert om beurt de
hoogste volmaaktheid van toon, opvattingen en techniek. Dan is ons Kathleen Parlow
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liever met haar wonderlijk temperament. Men weet reeds dat het kleedje groeide, de
haartooi veranderde en dit in aanmerking genomen, kon men voorzien dat na haar
tweejarige afwezigheid ook hare voordracht ontwikkelder zou zijn. Dat hoort nu
eenmaal zoo. Wat de spierkracht betreft van den streek, dit geef ik toe; ook haar
optreden is beslister en nog meer veramerikaanscht; overigens schijnen mij alle
vorderingen een waan van haar bewonderaars, en van meer bezonkenheid, dieper
inzicht in de muziek kan nog geen sprake zijn, - een virtuoos leert dat trouwens zeer
zelden. Kathleen Parlow bracht dezen keer een eigen begeleider mede: den heer
Charlton Keith. Deze is haar verloofde en daarom waarschijnlijk zijn alle critici, met
het oog op het toekomstig menage der twee, zoo beminnelijk geweest het samenspel
buitengewoon te roemen. Ik veroorloof me het ook daarmee oneens te zijn. Charlton
Keith is wat al te flegmatiek naast deze heete natuur. Dit spreekt uit alles: zijn drooge
aanslag, eenvormige klank en automatische voordracht, wat men echter graag vergeet
bij den gloed vollen klank harer prachtige viool en de verbluffende virtuositeit.
Het is eigenaardig dat, hoewel de kunstontroering toch geenszins wordt gewekt
door een massaal opeenhoopen van indrukken, de kunstenaars van den jongsten tijd
gedurig voortgaan de expressive kracht te versterken. Het is treffend hoe weinig zij
daarin slagen. Wie kan verklaren waarom één simpele melodie, één vers het gevoel
dikwijls heftiger, durender roert dan een lange symphonie, een epos? Is de emotie
niet het einddoel van alle kunst, zij moge bruusk zijn, werkend als een glas jenever
of veredeld door het intellect, zij blijft dezelfde. Wie verdedigt mij dan het
onconsequente der contrapuntiek, een samenweefsel van vele melodieën? Wie
verdedigt mij het overdrevene van Wagners systeem, het Gesamt-Kunstwerk? De
Wagner-vereeniging gaf onder leiding van Viotta eene nieuwe opvoering vat ‘Die
Walküre’, welke volgens heerschende opvattingen het volmaakte nabij kwam; een
eerste rangs ensemble van zangers, een voortreffelijk orkest en een regisseur die op
de hoogte is van alle trucs der mise en scène, bij Wagner van zooveel gewicht. Maar
ach! Hoort en bekijkt men de dingen in zulke gevallen niet veel kritischer? Wie was
voldaan na al het verbazingwekkende dat hem vier uur achter elkaar oog en oor in
schoone stoeten voorbij trok? Wat doorstond den toets? Het is de gewoonte hier te
lande moeite en opofferingen te waardeeren vóor alles. Dit is edelmoedig en ik doe
gaarne mee. Doch deze praestatie van Mr. Viotta is dezelfde als die van 't vorig jaar,
't voor vorig, drie jaar geleden etc. Ook aan het enthousiasme, aan geestdrift, aan
vereering komt een einde, vooral wanneer men merkt dat de daad welke deze gelden,
al jaren op haar hoogtepunt staat. Waarom eindelijk niet eens verbetering beproeft
in de dispositie van het orkest? Het geluid klinkt verbrokkeld bij de tegenwoordige
plaatsing der instrumenten in hun langwerpigen rechthoek, hier hoort men 't een,
daar het ander. Bij passages als de eerste inzet van het Walhalla motief was dit vooral
zeer storend, ieder moge individueel nog zoo perfect spelen. Waarom de leider geen
betere acteurs kiest, blijve onbeantwoord.
Al wat uit Duitschland hierheen komt, vindt men per se ideaal. Maar is het
hoofdkenteeken van Wagner monumentaliteit, wat Fransche gracie zou
Siegmund-Heinrich Knote, Hinding-Ludolf Bodmer, Wotan-Anton van Rooy
onberekenbaar goed doen. Wij hebben groote bewondering voor hun magnifieke
stemmen en dictie, doch wanneer men hen ziet gebaren maken met armen en beenen,
alles naar één methode, een verfoeilijk-onware, zonder het minste verband met de
situatie der handeling, de belangrijkheid van den tekst en vooral met het heerschend
orkest-rythme, dan begrijpt men waarom de tijd nu een man baarde als Jacques
Dalcrose, dan ziet men in welk nut dit systeem hier kan stichten, dan komt men er
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minder licht toe de waarde van Dalcroze's bedoelingen te onderschatten. ‘Donna
Diana’ komische opera van E. von Reznicek ging mank aan 't zelfde gebrek, met dit
kleine verschil, dat 't foutieve hier meer 't belachelijke naderde, wat men den
hoofdpersonen echter niet kwalijk neemt omdat het allen dilettanten zijn. Wij
signaleeren echter nogmaals deze onhoudbare traditie een overblijfsel der oude
coloratuur opera. Wat de rest betreft dezer Donna Diana-voorstelling, wij bewonderen
den heer Averkamp dat hij er zooveel van te recht bracht. F.H. van Duinen, als Perin
was de eenige beroepsspeler. Don Cesar, de heer S. Sigmar, zong werkelijk goed,
eveneens Don Louis, de heer J.E. Schilderman, de Diezo-partij werd daarentegen
vrij slecht vertolkt door den heer J.A. Hoes wiens stem geen klank bezit. Maar wie
niet gelachen heeft bij de dwaze passen van het ballet mist het humoristisch instinct.
De ensembles van solisten en koren (samengesteld uit het A'damsch a Cappella koor
en 't koor der Wagner-Vereeniging) klonken onovertreffelijk en daarom stel ik de
vraag of het eigenlijk niet beter was, zoolang goede tooneelkrachten ontbreken,
dergelijke weldadigheids-opvoeringen te geven in Concertvorm. Het leek nu toch
een Concertzangers-maskerade. De komische opera paste dit niet slecht. De tamelijk
moderne orkest-partitie geestig gevonden en pikant geinstrumenteerd met veel
gedempte blazers, vlotte vluchtige muziek een bekoorlijk Fransch-Italiaansch staaltje
met hier en daar een operette tintje, is zeer zwierig gespeeld door het
Concertgebouw-orkest.
De uitvoeringen dezer instelling van Vrijdag 4 November en den daaropvolgenden
Zondag kunnen wij gevoegelijk samen bespreken, daar zij een voorzetting bleken
der recitals, 18 Oct. en 1 Nov. gegeven door het driemanschap Mevr. Leroy en de
heeren Emanuel Moor en Maurice Dumesnil.
Maurice Dumesnil is een kranig pianist, Mario Leroy een lieve talentvolle zangeres
doch daarom gaat het hier minder; zij zijn slechts figuranten in deze comedie waar
Moor de hoofdrol speelt, het zijn maar pages in den dienst van Koning Moor, op zijn
nieuwen veroveringstocht voor welks welslagen zich Willem Mengelberg en zijn
onoverwinlijk leger bereidstelde; 't zijn de profeten van den Grooten Moor, die hem
den weg klaarder zullen maken, roepende in de woestijn de komst van dezen Emanuel.
Hebben onze Hollandsche componisten, die toch ook niet van den wind kunnen
leven, noch van hun idealisme, noch van hun vol geschreven muziekpapieren, niet
geknarsetand bij deze laatste twee concerten, Jan Ingenhoven, Jan van Gilse, Kor
Kuiler, Koeberg enz. enz.? Twee noviteiten van een buitenlander, een man die ons
toch niets aangaat, een man met capaciteiten, nu ja, maar toch geenszins zoo
buitengewone. Ach, de zaken zijn veranderd, geachte componisten. Gij komt er hier
niet meer met illusies, idealen, bekwaamheden, met een tasch vol partituren, met
reclame, met goede recensies. Gij kent uw tijd niet. Wij leven in de eeuw der
coöperaties, der naamlooze vennootschappen. Waarom richt ge ook geen muzikale
trust op even als Moor? Dàt is je manier tegenwoordig. Gij moet de menschen uw
muziek naar de ooren kunnen gooien zoodat willens en wetens zij ze hooren!
Het geldt hier een ‘Konzertstück’ voor piano en orkest, anderhalf jaar geleden
voor het eerst gespeeld te Parijs, vervolgens de ‘Rhapsodie pour grand Orchestre’.
Moor's laatste werk, het 110de pas de vorige maand voltooid, dus eene
‘Uraufführung.’ Bij het hooren van moderne muziek denk ik wel eens aan den
bekenden droom van Nabuchodonosor, niet dien waar hij zich gras zag eten, de
overeenkomst met onze Muze, Liszt's en Wagners nieuw Romantieke velden
afweidend zou werkelijk te ver gezocht zijn - ik bedoel het beeld met het gouden
hoofd, zilveren romp, koperen beenen en leemen voeten, waarop vele nieuwere
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Symphonische gedichten en Rhapsodieën inderdaad wel wat lijken. Het is niet noodig
dunkt me verder in te gaan op deze heel begrijpelijke vergelijking. Maar het is me
niet duidelijk waarom ongeveer de helft van het publiek de zaal verliet toen opus
110 moest beginnen. Per slot van rekening beoordeelt men Moor' toch nog verkeerd:
het is tamelijke aangename muziek en zooals in een echte rhapsodie hoort volgt het
eene thema het andere, minstens 15 achter elkaar, de auteur plaagt onzen geest zelfs
niet met de z.g. Cyclische eenheid; gevoeld werk, vol fougeuzen klank,
impressionistisch, flink zwaar geïnstrumenteerd, zelden gezocht, de stemmingen
varieëeren onophoudelijk, men luistert zich een klankenroes, wat wil men nog meer?
Waarom zich bekommert om de l e e m e n v o e t e n .
Ten slotte maken wij volledigheidshalve melding van een Concert van Georg
Henschel. De zanger verloor nog aan stemgehalte sinds het vorig jaar. Hij zelf zal
langzamerhand ook wel voelen met even sterke smart als wij, zijn bewonderaars, dat
het tijd wordt heen te gaan. Het is jammer, want kunstenaars met een veelzijdigheid
als hij, eminent pianist, groot zanger, diepvoelend mensch, zijn zeer zeldzaam.
Mejuffrouw Jacoba Craamer heeft zich Dinsdagavond met behulp van vier
medewerkers voorgesteld als componiste van trio's, idylles, tarantella's, gavottes,
Hollandsche en Duitsche liederen. Zoolang mej. Craamer zoo aardig componeert,
zoo huiselijk, zoo onder ons zal haar wel iedereen met dit onschuldig tijdverdrijf
willen laten doorgaan; het is allemaal onderhoudend als een ganzebordspel. Als zij
maar geen uitgever zoekt of vindt.
George Enesco is de zooveelste violist, dien wij dit seizoen hoorden. Wat heeft
dit kunstenaarssoort zich in verhouding tot de anderen enorm uitgebreid! Hij is
op-end'op virtuoos, hartstochtelijk gevoelsmensch, ontzaggelijk technicus. Bach en
Händel verromantiseerde hij. Kan men hem dat kwalijk nemen? Beide meesters
werden opeens imposant-expressief. Men verliest de muziek bij zulke voordracht uit
het oog, de impressie daarentegen stijgt in evenredigheid met het intensere gevoel
en de versnelde tempi. Wat hij doet, is in ieder geval zeer bewonderenswaardig. In
zijn best element leek hij echter bij Sarasate's Zigeunerweisen. Als componist is hij
tammer; waar bleef in zijn vioolsonate opus 6 de haaiende virtuozen-passie, zijn
onweerstaanbaar uitdrukkingsvermogen? Zonderling leek het mij dat hij de vioolpartij
overgaf aan mevrouw Goldbeck-Bles en zelf accompagneerde. Dit droeg niet bij tot
een goede vertolking. Enesco is voortreffelijk pianist, doch streek en klank der soliste
bleken voor het zware werk onvoldoende.

Georg Henschels Requiem, (door de Kon. Oratorium Vereeniging,
onder leiding van den componist)
Wanneer Henschel niet had gewerkt in de traditie zou ik zijn requiem een meesterstuk
noemen. Ik bewonder deze Nenia doch onder voorbehoud. Zijne beheersching der
techniek is overal grandioos. Henschel kent de essence van alle stijlen en daarom
hun kracht. Doch halstarrig conservatief van het genre Felix Draeseke, accepteert
hij nog wel den invloed van Hector Berlioz (bij deze beginsel-ruiters schijnt alles
bewust te gebeuren) maar verder niet. Hij was een vriend van Brahms en zijn zoeken
en trachten gaat ook in historische richting: Bach, de oude koorcomponisten, het
middeneeuwsch Gregoriaansch En evenals Brahms, ofschoon niet zoo voorzichtig,
mengt hij zoo'n proefondervindelijk verkregen stijl-methode met het onvolgroeide
realisme der Fransche Romantiek. Een doode alchimie welke nooit leverde het goud.
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Men noemt groote meesters wel eens mijlpalen. Dit is juist, maar men kon hen nog
eer vergelijken bij den beroemden rijstepap-berg. Hoevele kleine menschen hebben
inderdaad al beproefd er zich door heen te eten.
Om een beeld te krijgen van den componist als epigoon beschouwe men zijn Dies
Irae. De tekst is zooals men weet van Thomas a Celano. Nog nooit hebben musici
een dichter ergerlijker mishandeld dan dezen, daar allen zich vergisten in de bedoeling
der poëzie. Het is de visie van die wereldschemering, niet de expressie; het is de
beschrijving, niet het sentiment; maar boven alles: het is schrik, geen verschrikking.
Tekst-illustratie heeft altijd iets onlogisch aan zich, omdat den een dit woord zal
treffen uit het gedicht den tweede een ander. Maar er is merkwaardige analogie (de
Tuba mirum uitgezonderd) tusschen den Dies Irae van Berlioz en dien van Henschel.
Ten eerste in het bovenaangehaalde foutieve tekst-commentaar; verder vergelijke
men onderdeelen als het Rex tremendae majestatis e.a. Het zijn geen reminiscenties
van tonen en klanken, dat is waar, maar van de innerlijke muzikale ziel, den
psychischen ondergrond en architecturale opvattingen, wat even erg is.
Ik bewonder dit Requiem om Henschels ontzaglijke veelzijdigheid, zijn verbazende
routine, zijn critischen kijk op de effect-middelen, zijn enorme zekerheid, zijn
geweldige artistieke wil, zijn kunstenaarstemperament. Zijn werk bevat geniale
passages. De conceptie is in ieder geval monumentaal. Al faalt Henschels
individualiteit, het is doorleefd, doorvoeld. D i t lijkt mij zijn innigste intentie: de
verklanking van het fel-smartelijke, de schrijning van den dood en hoe dat klaar,
licht, lief en duidelijk-goed wordt, langzaamaan met stille overgangen stijgend tot
een aetherischen vrede van zachten weemoed, geluk en liefde voor het leed dat nog
even wondt in de kozende herdenking. Hij bereikt deze huiverige contemplatie
werkelijk in den Agnus Dei en den laatsten requiem. Zoo onderging ik ook de emotie,
ik voel ze als zeldzaam en grootsch en al leefde Henschel nu geen halve eeuw vroeger,
toch wil ik hem vereeren als een machtig kunstenaar.

Willem J.C. Gerke
Het programmaboekje van 't eerste concert door 't Residentie-orkest bevatte (met
portret) de volgende biografische bijzonderheden over W.J.C. Gerke, die ik hier
verkort weder geef: Hij is geboren te A'dam in 1876; hij begon op 9-jarigen leeftijd
viool-studies bij J.A. Tak; in 1891 werd hij leerling der orkestklasse van W. Kes; in
1895 violist bij de Ned. Opera, in 1896 van het Concertgebouw; in 1900 muzikaal
assistent van Mr. H. Viotta bij de Wagner-vereeniging; in 1904 trad hij uit het
Concertgebouworkest, werd voornamelijk viool-leeraar, onderwijl het dirigeeren
leerend bij B. Zweers; in 1905 directeur van een A'damsch studenten muziek-corps,
in 1909 van een Utrechtsch.
Niet zeer belangrijk, wel? Hoe legio velen hebben soortgelijken levensloop al
‘doorworsteld.’ Neen, de heer Gerke is allesbehalve een Titan. Hij is de karikatuur
van een begaafd mensch. Hij doet alsof hij alles weet en kent en het lijkt inderdaad
alsof alles raak is wat hij doet.
Ik wil niet voorstellen hem aan 't hoofd te plaatsen van een minderrangsorkest,
ofschoon men dan zou merken hoe weinig raaks er is in zijn zwaarwichtige gebaren
en wijden armhaal. Maar wat bracht hij weinig terecht van Brahms! Zeker er waren
aardige details, maar het bleven details en dan nog: hoe grappig, geestig, studentikoos
en zelfs snoezig, coquet! Het was een vermakelijk, ingenieus legspelletje. Gerke
dominoot graag, dat bleek wel uit deze reproductie. Het spijt me dat ik hem niet beter
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kan typeeren, maar hij heeft absoluut niets individueels; het persoonlijkste aan hem
lijkt mij nog dat hij zonder stok dirigeert.
Een ding kunnen wij allen van hem leeren: de reclame en hoe men er komt. Een
prachtig orkest in de eerste plaats, vervolgens een zaal, daarna een volle zaal, men
gooit met de vrijkaarten als met strooibiljetten (Gerke was er niet zuinig mee) ten
laatste succes; daarvoor zorgt het programma: De preludes van Liszt b.v. die slaan
altijd in. Hierbij een wiegeliedje, voortreffelijke waar; men vergete ook niet het
serieuze airtje: een symphonie van Brahms, daarmee neemt men de pers, die toch al
zoo gedwee is bij onbenulligheden, grif voor zich in. En de talrijke goede menschen
die eens een avondje gratis uit kunnen, klappen nooit karig; wat waren er veel!
Nog een kleinigheid: Wie het voorspel van Lohengrin hoorde vond het misschien
heel schitterend, n.l. het hoogtepunt met den imposanten bekkenslag. Hoe onaccuraat
echter van samenspel klonken de 19 eerste maten der violen, hoe onvast van timbre,
ongeacheveerd de 16 volgende van fluit, hobo en klarinet!

De muziek in Lucifer
Ik waardeer het magnifieke werk van Rooyaards en nog meer zijn streven, zóó zeer,
dat het mij moeite kost, de muziek, het geringe deeltje van die groote daad, te
kleineeren met mijn woord, dit nietige tierelantijntje te vellen, dit dwaze figuurtje,
dat een reus had moeten zijn op het majestueuze voetstuk, weg te slaan van zijn
aanmatigende hoogte. Het kost mij moeite, omdat ik alles respecteer wat Rooyaards
aan den dag bracht. Maar waarom zacht zijn met zoete fliefflodderijtjes waar men
Vondel geschonnen, geparodiëerd, de statigheid van Roland Holst en al het rythme
der spelers uit hun evenwicht gebeukt ziet, door deze muziek, voor het meerendeel
een clownerie van hotsende geluiden op de maat der groote trom?
Wat is het essentiëele van Vondel? Rust, harmonie, evenredigheid, afronding,
allemaal synoniemen in een schoon geheel. Men vond ze misschien terug bij de
andere medewerking maar niet in de muziek van den heer Cuypers. Het ontbrak in
de tonen: De klare scheiding van teer en ruw, van rustig en wild, van zachtheid en
kracht, van goed en kwaad, als ge wilt, was er niet. Hij neemt twee contrasteerende
motieven goed, maar wat een warboel, behalve de slapheid, reeds in hun opzet, wat
een onmuzikaliteit, onlogica in de verwerking; wat los, onsamenhangend, leeg! Het
ontbrak in de orchestratie: Een onderverdeeling van ensemble in groepen van
instrumenten was niet meer te bekennen. Dit laat ik daar. Doch om welke reden dat
massieve slagwerk, kleine en groote trom, triangel, pauken, klok, (een pseudo-gong)
naast dat peuterige troepje van enkele strijkers, een paar fagotten, clarinet en hobo
en hoorns? Men miste hier alle verhouding. Het ontbrak in de klanken. Een bas is
nergens te hooren geweest. Ten vierde ontbrak het in de conceptie der bedrijven. De
eerste rey klonk gelijk de tweede, de tweede gelijk de derde, deze als de vierde en
die als de vijfde. De kracht van ‘Op, trekt op, o gij Luciferisten’, lag in de declamatie
der spelers. Het banale marsch-deuntje dat er nu en dan toevallig boven uit gichelde,
had er 't allerminste aandeel aan. Ook den gang der actie heeft de heer Cuypers niet
kunnen vatten. Ten vijfde: Van het innerlijk leven der reyen zelf heeft hij ook niets
gevoeld. No. 1 bijv. miste hier alle beweging en architectuur. Geeft Vondel: ‘Wie is
het, die zoo hoog gezeten’, de zang, niet als opzet, ‘Dat 's God’, de tegenzang niet
als duidelijke climax, ‘Heilig, Heilig’, de toezang niet als hoogtepunt? De heer
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Cuypers bekommerde zich daar in 't minst niet om, evenmin bij de andere reyen.
Verder: Reminicenties van allerlei aard (zelfs aan ‘Terwe’ het bekend melodrama!)
wil ik niet voor de hand weg noemen. Oorspronkelijkheid wil ik niet eens vergen.
Maar wáár karakteriseerde de componist één sentiment, volledig genoeg om het even
te kunnen meevoelen? Het valt mij hard dit te zeggen, omdat, wat Rooyaards schiep
mij vraagt te zwijgen.
Maar dat muzikale abracadabra tart me harder. Wat begreep Cuypers van Vondel?
Waar bleef het bezonkene, de rijpe gedachte, het eindelooze gevoel, de staatsie der
conceptie, het contemplatieve, het goddelijke van den dichter bij dezen componist?
Wie kan al die ordinaire herinneringen aan Roomsche kerkmuziek, aan Roomsche
kerkliedjes, vooral in het gedragene der reyen, ook maar duldbaar vinden? Genoeg.
Ik hoop dat een tooneelcriticus zóó veel goeds zegt dat het dezen wanklank smoort.
Als Lucifer tracht ik geweld te keeren met geweld, hier disharmonie met disharmonie,
bombast met scherpe woorden. De uitvoering behoef ik gelukkig niet te bespreken;
er is met het orkest zooveel achter de coulissen voorgevallen, dat het onbillijk ware
Cuypers over een slechte uitvoering van zijn muziek lastig te vallen.

Quo Vadis. Nederl. Opera en Operette
Deze nieuwe opera, van Jean Nouguès, de zooveelste bewerking van Henryk
Sienkiewicz' roman, is zoo wel muzikaal als litterair een hutspot, een allegaartje.
Maar handig en talentvol bij elkaar geschraapt, minder loffelijk echter door den
librettist Henri Cain, dan door den componist. Wanneer ik Petronius uit den opzet
schrap, het stuk lijdt er niet in 't minst onder, Petrus kan zonder scha weg vallen,
Nero loopt maar schobberdebonk, zijn vrouw dito, Eunice, Sporus, Demas, Psyllia,
Myriam en nog vele anderen, hooren ook bij de lappen en latten van het decor. Er
resten er werkelijk maar drie, tusschen wie eenig verband bestaat, Lyglia, Vinicius,
Chilon Chilonides. En zonder de tragedie te kort te doen zou men 't tweede tafereel
(Paleis van Nero), 't vierde (De Gevangenis), 't zesde voor (Terras voor Petronius'
huis) mogen coupeeren. Ook de muziek mist lijn en gedachte. Ze klinkt achter pikant
en getuigt van talentvol eclecticisme. Er zijn ontelbare reminiscenties van Meyerbeer,
Bizet, Wagner, Debussy en Puccini. Doch de componist bereikt meestal zijn effect.
Het geldt hier meer een typeering van het werk en ik critiseer daarom de uitvoerders
niet. Een woordje over de mise-en-scène kan ik evenwel niet achterbaks houden.
Men geniet er een zeer ridiculen brand van Rome; er is een olympische Zeus, naar
Phidias n.b., stakkerig, maar juist daarom zienswaard (alle détails hadden deze
eigenschap); men maakt er o.a. kennis met een heel apart zonne-spectrum. Het
daglicht krijgt de zonderlingste kleuren, wanneer er dames in mooie poses staan, een
der frappantste trucs van moderne drakenstukken. Kortom, men ziet er wel geen
naakte juffrouw op de hoorns van een stier, maar ook haalt géén Jan Klaassen-kast,
géen bioscoop, geen café-chantant, geen specialiteiten-theater het bij de kunst van
deze ‘Quo Vadis’.

Alfredo Casella
Een koning, gedost in aardveil, hondsdravik, kervel, netels, bolderik en veldkers.
Casella heeft mij niet vermaakt toen ik hem zag in die pose. Willens en wetens tooit
die lange, magere, zwarte Italiaan zich zoo potsierlijk als Lear-Zarathustra. Ieder wil
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in dezen tijd profeet zijn en den vurigen wagen beklimmen of de maan hare helft
rooven. Dit streven naar bovenmenschelijke kracht, die verdwazing is te tragisch om
er mee te lachen, te meer omdat de dolle waan mode wordt, vooral bij componisten.
Casella dirigeerde Donderdag-avond (1 Dec.) o.a. zijn tweede symphonie,
geschreven in het Toren-van-Babel-systeem. Het karakteriseert zijn werk dat de
auteur hierin alle instrumenten aanwendde, behalve de triangel. Deze tinkel-lichte
klank had de logge geluidsmassa immers kunnen verluchtigen. Wat dreef den jongen
rijk-begaafden musicus toch tot zijn pyramiden-stijl? Alles is rythmeloos, zwaar,
zwart, drukkend en somber, een onophoudelijk gekners van gedempte trompetten,
gesteun van bazuinen, gebom van vier klokken, drie pauken en trom, zonder
schakeering. Zoo is ook zijn Rapsodie op Italiaansche wijzen, zoo ook zijn Suite,
ook zijn directie, weinig zeggend, hoekig, plomp.
Ik voeg hierbij enkele biografische notities. Casella stamt uit een familie van
musici; hij is geboren in 1883; op 10-jarigen leeftijd trad hij reeds op als pianist; in
1896 werd hij compositie-leerling van Fauré aan het Parijsche Conservatorium (wie
had dat gedacht van dezen Caliban! de Franschen hebben 't altijd over ‘lourdeur
germanique’!). Hij schreef reeds twee symphonieën, een orkestsuite, een rhapsodie,
een cello-sonate, liederen, vele stukken voor piano, voor fluit, voor harp; bovendien
concerteert hij als pianist. In zijn werken is hij geheel afhankelijk van Mahler en
Richard Strauss.

Léon Rains
Léon Rains, een grijzend man, heeft een expressieven kop en een stem waaruit een
ziel spreekt. Hij zingt bas en doet denken aan Wüllner. In kracht van passie staat hij
niet ten achter bij dezen, wel in de veelzijdigheid van den hartstocht. Hij kent slechts
één genre volkomen: het geweldige; niet het demonisch-felle, neen, de kille
klank-plastiek, groots, ja, maar in doodsche verstarring. Hij imponeerde mij in
Schuberts Doppelgänger, sterk zelfs. Dit stukje werd tot één brok geweld, ontzettend
van afmeting; ik dacht aan Niobe, niet aan het beeld, maar aan de legendaire rots.
Ter verduidelijking moet ik toevoegen, dat Léon Rains een stem heeft met
contrafagot-geluid, even dreunend en zwaar als onbegrensd.
De emotie later controleerend vond ik me beetgenomen, het lag er wel wat dik op,
en nu, nóg later, zeg ik: Goed gebruld, Leeuw. Behalve zijn eenzijdigheid heeft Léon
Rains drie gebreken: hij spreekt slecht Fransch en Duitsch, hij intoneert veelal te
laag en de klankvorming zijner stem deugt beslist niet: zij is onnatuurlijk (kropgeluid)
en geforceerd. Bovendien heeft hij foutieve begrippen over de eigenlijke
kamermuziek; hij staat onder den invloed der opera, tegenwoordig trouwens geen
zeldzaamheid; maar ondertusschen: het deed Brahms' liederen deerlijk mislukken.

Richard Wagner: Het Rijngoud. Metrische bewerking van Willem
Kloos
Nadat dit werk besproken is om zijn schoon illustratief gedeelte (zie de Amst. van 4
Dec.), mag ik er misschien nog een woord aan wijden van het standpunt van den
musicus.
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De meeste letterkundigen vinden Richard Wagners poëzie, als klankrythme en
beeldspraak, armoedig en niet om aan te hooren; den dramaturgen is de constructie
zijner stukken te veel ex machina, onlogisch, overladen, vol noodelooze herhalingen,
zwak van bouw; de archaeoloog verdoemt hem, omdat hij van alle sagen, o.a. De
Edda, romantische paskwils maakt; de ethnograaf verwijt hem zijn on-folklorische
fantazieën; de psycholoog grinnikt om de tallooze onwaarschijnlijkheden en
inconsequenties, die elk zijner créaties beklijven; de linguist scheldt hem om zijn
pseudo-middeneeuwsche stafrijm; de ethicus kan niet overweg met zijn karakterloos
en ‘ploertig godendom’; den musicus lijkt hij schriklijk eenzijdig, daar hij als
componist enkel de kunst der illustratie verstond; enz.
Met al deze menschen is men het eens wanneer men Wagner objectief en van hun
standpunt durft beoordeelen, En nu noem ik niet eens de sociologen die hem
vervloeken met de Nietzscheanen, de moralisten, de conservatief-muzikalen, de
realisten, de prima-donna's, de helden-tenors, etc. etc.
Wie blijven er dan over? De Wagnerianen. Waarom bewonderen hem deze? Omdat
zij den kunstenaar in zijn geheel beschouwen. Hebben die gelijk in hun vereering en
in de wijze waarop zij die uiten? Ja. Waarom ontleed ik hem dan zoo... geniepig?
Om duidelijk genoeg aan te toonen, dat wezenlijk ieder détail van zijn
Gesamt-kunstwerk, als geïsoleerd onderdeel, vrij waardeloos is.
Dus ik beschouw deze overzetting van Willem Kloos als afhankelijk van Wagners
Rheingold-partituur. Dit druischt misschien tegen de bedoeling van den vertaler in,
doch ik mag dat doen, omdat zijn werk 't veroorlooft. Men snakt hier te lande naar
goede vertalingen van opera's en muziek-drama's. Daarom greep ik gretig naar deze
proeve van Kloos. Ik heb den Hollandschen tekst woord voor woord vergeleken met
Wagners muziek en de declamatie van elke syllabe getoetst. Over 't algemeen past
alles uitstekend, 't zij bij melodie 't zij bij recitatief. Doch ziehier ook enkele
aanmerkingen.
Kloos corrigeert Wagner in de volgende regels: (Ik telde altijd van boven af en
enkel de verzen, dus niet de décor- of spel-aanwijzingen).
Regel 11 op bldz. 8; 13 op blz. 20; 8 op 22; 14 op 27; 1 op 38; 29 op 58; 11 op
64; 16 en 23 op bldz. 78.
De volgende verzen vielen uit, waarom weet ik niet; één tusschen regel 3 en 4 op
op bldz. 32; tusschen 24 en 25 op bldz. 45; tusschen 16 en 17 op 50; tusschen 12 en
13 op bldz. 76.
De volgende verzen zijn in verband met de muziek niet gelukkig: regel 2 en 3 op
bldz. 10; 17 op bldz. 16; 20 op 26; 19 op 30; 21 op 31; 15 op 32; 29 op 37; 17 en 24
op 38; 8, 12 en 24 op bldz. 40; 1 op 56; 3 op 61; 10 op 62; 17 op 64; 13 op 67; 6 op
70; 10 en 11 op 74; 4 op 76; 10 en 28 op 77; 20 op 86; 3, 22, 23, 24, 25 op 88.
Volgende regels bleken totaal onbruikbaar bij Wagner's muziek: 8, 9 en 14 op
bldz. 12; 14 en 21 op bldz. 14; 11, 15 en 20 op bldz. 15; 13 en 23 op 16; 9, 10 en 18
op bldz. 20; 23 en 24 op bldz. 22; 4 en 5 op 23; 3, 5, 9, 11, 12 en 13 op bldz. 24; 6
op 25; 32 op 26; 9 en 10 op 30; 6 op 33; 34 op 38; 26 op 41; 1, 2, 8, 19 en 23 van
bldz. 42; 5 en 24 van 44; 7, 11, 12, 13 en 34 van bldz. 45; 6 van 50; 14, 15. 18 en 37
van 52; 23 en 28 van 56; 4 en 22 van 58; 7 en 8 van 60; 26 van 61; 25 en 26 van 62;
4 van 66; 20 van 67; 5 en 6 van 68; 7 en 11 van 71; 5 van 74; 15, 16, 17, 18 en 23
van 75; 12 van 76; 6 en 23 van 81. Mocht er ooit een goedkoope uitgave verschijnen
van ‘Het Rijngoud’ dan dienen deze allereerst veranderd te worden, want de meeste
wijken ook af van Wagner's metrum. Het meest trof mij, dat, waar Kloos zich streng
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hield aan de versmaat, de zinnen zich bij uitstek regelden naar de muzikale declamatie
van het origineel.
De volgende serie zou ik willen noemen schrijffouten: door een afkapping,
samentrekking, woordverplaatsing, toevoeging van één lettergreep, door aanwending
van een voor de hand liggend synoniem, komen de woorden in den voortreffelijksten
stand, welke men zich wenschen kan: Regel 5 van bldz. 11 (gladd're zou moeten zijn
‘gladdere); 5 van bldz. 16 (‘Dat past op 't einde des lieds’, ware ter wille der muziek
zoo te zeggen: (‘Dat past op het einde van 't lied’); 4 van 20; 3 van 31; (waarom in
plaats van ‘Hoont ge ons aan?’ niet ‘Hoont gij ons?’ De muziek geeft den klemtoon
op ‘ons’) 2 van 38; 20 en 21 van 41; (b.v. te veranderen in: ‘Jeugd, blijde en eeuw'ge
ook wint, wie door 't toovergoud haar gewon.’) 5 en 28 van bldz. 54; 27 en 35 van
58; 12 en 23 van 59; 14 van 60; 15 van 61; 25 van 67; 28 en 30 van 70; 6 van 74; 27
van 76; 26 van 80; 14 van 81; 2 van 88.
Men zal zeggen: er blijft niet veel heel. Ik wil dezen indruk n i e t geven.
Daargelaten, dat Kloos' Rijngoud beduidend woordrijker is dan dat van Wagner,
vergelijk zijn vertaling eens met de gangbare Fransche en Engelsche! De dichter
heeft bij deze overzetting een klavieruittreksel niet opgeslagen, dit staat voor mij
vast. Ik moet hem echter raden bij de rest van zijn arbeid dit wél te doen of een
verstandig musicus te raadplegen; het poëtisch woord verliest er niets bij. Zooals de
zaken nu staan is hier een opvoering in 't Nederlandsch onmogelijk; de zangers (b.v.
Antoon van Rooy) zeggen dat ze artistiek in 't Duitsch zijn ‘vastgegroeid’. Misschien
verandert dit al gauw. Het ware gelukkig, als er dan een goede vertaling bestond.
Een kans als deze komt niet meer terug, want Kloos bezit behalve zijn talent een
wonderlijksterke intuïtie voor muziek. Ik meen er nut mee te doen belangstelling te
wekken voor dezen kant van Kloos' Nevelingen-bewerking. De taal vloeit zachter
dan in 't Duitsch, dit kan Hollandsche Wagnerianen geen beletsel zijn, te meer omdat
ze heerlijk-zangbaar golft, overal.

[Motet van Max Reger, Hymnus van Anton Averkamp; Julia Culp;
Franz von Vecsey, viool; Trio caprice van Paul Juon; Concert voor
trompet en pauken van Cornelis Dopper]
Toen ik Max Regers nieuw motet hoorde (den laatsten Zondagmiddag op een concert
van het Amsterdamsch a Capella koor onder leiding van Ant. Averkamp in de Ronde
Luthersche Kerk) dacht ik - wat men bij Reger moeilijk laten kan - aan Bach, aan
één opus vooral van dezen vorst der tonen: de 13de en 14 Fuga uit ‘Die Kunst der
Fuge’, muziek waarbij men duizelt als men wil doordringen in haar grondeloozen
geest. Zij geeft dezelfde impressie als een sterk geconcentreerd denken aan de
heelal-ruimte, aan een onnoemlijk groot getal of aan het begrip eeuwigheid. Bach
schreef het geciteerde in de eerste plaats als zeer kunstige fuge; ten 2de kan de
bovenstem bas worden en de bas bovenstem; ten 3de kan men ze lezen en spelen in
averechtsche volgorde, dus van achteren te beginnen; ten 4e kunnen ook in deze
rangschikking bas en sopraan hunne plaats ruilen. Het wonderlijkste van alles is dat
het geheel vlot en vloeiend klinkt als een cantilene van Verdi en wie ook maar een
grijntje van componeeren kent, weet wat dit hier zeggen wil. Ik zou den bewonderaars
van Reger, die ook houdt van polyphone kunststukjes, van vice versa's, muzikaal
spiegelschrift en dergelijks, maar het nooit gebruikt in bovenstaanden grandiozen
zin, verpletterend-geniaal, visionnair en als een ideaal van kunnen zóó grootsch dat
men den kop buigt, ik zou ze deze beide meesterstukken wel thuis willen sturen als
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reclame-borden. Hun oogen zouden dan open gaan. Ziedaar ten minste techniek,
welke men vereeren kan met ontzag, met respect als iets onbereikbaar-goddelijks. Ik dacht echter nog aan enkele anderen. De lezer kent prins Gesualdo van Venosa?
Deze schakelde Cis-groot reeds zonder overgang aan A-klein, dit aan B-groot, dit
aan G. Hij leefde van... 1560-1614! Marenzio? van 1550-1599! In zijn Madrigaal O
voi che sospirate passeert die ook in enkele maten alle toonsoorten. Zie de madrigalen
ééns door van Vicentino, Cypriane de Rore, etc.! Is de tegenwoordige enharmoniek
wel iets meer dan een renaissance der z.g. Chromatici der 16e en 17e eeuw? Ik wil
hiermee zeggen dat men Max Regers muziek slechts in zeer betrekkelijken zin
bewonderenswaardig-technisch of modern kan noemen en dat men haar vooral daarom
niet moet vereeren of verfoeien. Dat ze maar betrekkelijk modern is, blijkt ook uit
den opzet, alweer vrij trouwe copie van een Bach-cantate en klaarder nog uit de
tekstbehandeling. Ware Reger een man geweest van zijn tijd, dan had hij den eersten
regel: ‘Mein Odem ist schwach und meine Tage sind abgekürzet’ niet een 25 keer
doen herhalen; dan had hij No. 3 niet uitgeschreven in koraalvorm, tòch 18e eeuwsch
ondanks de harmoniek, hij had op No. 4 geen dubbelfuga gecomponeerd. - Dan had
hij uit het boek Job de essence genomen van dien hartstochtelijken kamp tusschen
Mensch en God en geen nuchter Bijbel-citaat! een resumé desnoods van 10 volle
bladzijden; dan had hij de muziek gegeven ter wille van het woord en niet omgekeerd;
de passie ware dan psychisch geweest, niet muzikaal In plaats van fantastische
polyphonie had hij dan gevonden een fantastische opzet; hij had de tekst dan liever
recitativiesch behandeld, het woord voorop en als contour, als vlagge-sein, als wakkere
signalen van een onzettende menschelijkheid, hooger en hooger, luider en luider, of
anders om of anders, zoo ge wilt, brokken schaterende muziek; in ieder geval een
idee verklankt, een nieuw idee. Ja, het is jammer dat Reger Pythagoras'
reine-kwinten-systeem niet aanhangt: in het stelsel van diens Metempsychose zou
hij wonderwel passen. Ik vereer dan ook allerlei oude meesters, van wier zielen
zooveel verhuisden in [die] van Reger, té vurig om Reger niet te vereeren.
Ik ben echter afgedwaald van de uitvoering, waar nog een ander belangrijk nummer
trof: de nieuwe Hymnus van Ant. Averkamp, op tekst van Thomas à Kempis. De
componist zette in zijn programma-boekje een beknopt levensoverzicht van zijn
dichter, waaraan ik over diens Hymne volledigheidshalve het volgende wil toevoegen.
Hij werd genomen uit de 20 Cantica Spiritualia, vormt er den tweeden zang van en
draagt den glorieuzen titel: ‘Over de Hemelsche Vreugden en de negen koren der
engelen.’ Averkamp coupeerde er den opzet van (4 regels), met de 3de, 4de en laatste
strofe, er zijn er 6, dus ruim de helft. Waarom begrijp ik niet recht. Beter b.v. had de
‘Amen’ weg kunnen blijven. Toegegeven zij, dat wie de oer-tekst niet kent - en wie
kent hem? - 't niet zal merken. Toegegeven zij, dat de weggelaten strofen eigenlijk
maar herhalingen zijn, - de musicus had ze even interessant kunnen maken als de
overigen. De zetting is beurtelings tien-stemmig, vier- of acht-stemmig, etc., een- of
dubbel-korig (de Sanctus b.v.); zij klinkt sonoor en wijst op een zeer degelijke
beheersching van den a-cappella-stijl, een gave, die in den loop der eeuwen tamelijk
te loor ging. Wat de compositie aangaat, men kan haar van a tot z analyseeren zonder
zwarigheid, een duidelijkheid, die ook opviel bij Reger en welke men den dirigent
dankt. Men vindt er den muzikalen vorm nauwkeurig geobserveerd. Nu dit zoo is,
had ik toch op de woorden ‘Cives hujus’, waar het hoofdmotief voor de laatste maal
intreedt, gaarne een stijging of een culminatie-punt gezien. Ook de zeer rijke rijmen,
die mooie deugd der middeneeuwse hymnologie, leken mij wel wat veronachtzaamd,
en daar juist ware met een a capella-koor pracht van klank te bereiken geweest.
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Men heeft mij verweten (Toonkunst van 2 Dec.) dat ik mijn kunstbroeders tot
lijken trap. Goed, maar als de God des Doods van de Hindoes wil ik twee gezichten
hebben, een droef en een blij en ditmaal met een lach, een aardig knikje en blinkende
oogen Julia Culp aan boord klampen, angeregt, dit moet ik zeggen, door haar
aanstekelijke gracie, door haar onuitsprekelijke bevalligheid, door haar eindelooze
glimlachjes, aardige knikjes, lonkoogjes, enz., waarmee ik haar Zaterdagavond
Brahms zag voordragen. Doch niet als god des doods, maar ook niet als Victoria met
den lauwer, al vereer ik Julia Culp om hare onvergelijkelijke zangkunst. Mevr.
Noordewier-Reddingius hoor ik Zondagmiddag en kon niet laten beide te vergelijken,
met de conclusie dat mevr N.R. alle zelfbeheersching bezit welke den kunstenaar
past en het ook wint in klaarheid van dictie, dat Julia Culp haar de baas is in stralende
glans van geluid en joyeus temperament. Doch des ondanks geef ik mevr. N.R. mijn
voorkeur. Julia Culp had als begeleidster aan den vleugel mevr. B. Rijkens-Culp,
eene zeer stemmige, statige dame. Ziedaar de hemelsche en aardsche liefde van
Titiaan redivivus! Grooter contrast is niet denkbaar en waarlijk - ter wille der kunst
- ik hoop het niet dikwijls meer te ontmoeten. Op een schilderij moge het bekoren,
op een podium zoeken oog en oor eenheid en vragen zoo weinig mogelijk verstrooiing.
Eenmaal bezig met de kamermuziek, wil ik er over doorgaan. - Franz von Vecsey
staat ons hier het naast in de verbeelding. Want iedere uitvoering grift in de
herinnering een beeld van den kunstenaar, en de indruk teekent de lijnen, al naar de
waarde van 't gehoorde of naar de fantasie van den luisteraar, peuterig of grootsch,
grotesk en grappig of imposant. Voor Franz von Vecsey als kind hebben vele Wijzen
den knie gebogen en schatting geofferd, hij heeft ook de psyche van den goddelijken
mensch, den waarachtigen kunstenaar. Maar de jeugd en haar heerlijke onbewustheid,
waarin de Daimoon opperheerschappij voert, zijn begrensd; is die bereikt dan begint
de wil den pelgrimstocht naar zijn ideaal. Von Vecsey's talent bevindt zich in dat
stadium. Vroeger gaf hij de muziek als muziek, gelijk een kleine Joachim, zonder
mengsel van individualiteiten. Nu is zijn Zelf bewust geworden en een nieuw leven
vangt aan; dit bleek wel uit de Ciaconna van Bach! Kan men dat gelukkig noemen?
Geen ernstig mensch zal 't met zijn Ciaconna-voordracht eens zijn en toch durf ik ja
zeggen; men mag zijn opvattingen slecht noemen en werkelijk zijn ze nog droevig
en onbeholpen; maar Vecsey is geniaal; hij zal wel leeren vrekkig worden met de
overdaad van dronken geestdrift; want hij goochelt niet met gevoeligheden, maar
met zijn overvol enthousiasme, men merke dit onderscheid wel; hij heeft zich in de
toekomst enkel te hoeden voor het virtuosendom. Technisch staat hij al hoog genoeg;
wat een flageolet-spel en dubbel-flageolet spel in dat ééne nummertje van Paganini:
Il Palpiti!
Het viertal: Jan Vel, viool, S. van Adelberg, alt, J. Mossel, violoncel en J.W.
Kersbergen, piano, doet 't minder goed, maar een belangrijk programma vult dit te
kort altijd aan. Het trio Trio Caprice van Paul Juan is nota bene het tweede werk dat
deze Rus componeerde naar Selma Lagerlöfs Gösta Berling! Wie verklaart mij zulke
zielige aberraties van een musicus? Toch interessant werk. Zie eens die precieuze
rythmiek; de eigenaardige combinatie van a groot als dominant van b-klein in 't
hoofdthema van het eerste deel; die gestadige wisseling van g-groot en g-klein in
no. 2 welke (in andere toonsoort) ook terugkeert in het Scherzo. Diep gaat hij nooit
evenmin als Leone Sinigaglia in zijn Serenade voor viool, alt en cello, eveneens voor
't eerst hier uitgevoerd door de Hollanders. Dit is even melodieuze muziek en even
leege; even als in 't Trio Caprice klinkt ook hier de bewerking oorspronkelijker dan
de vinding; door alle deeltjes heen boeit echter een fijn gevariëerde thematische
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eenheid. Beide stukken behooren echter tot de kunst, waardoor de hoorder geen
minuut uit zijn innerlijk evenwicht raakt. Maar ik noem haar belangrijk omdat zij de
kamermuziek van den allerlaatsten tijd aardig typeert. Met bescheiden middelen
schijnt een componist niet veel meer te kunnen doen.
De overgang is wat bruusk: van dezen onnoozelen zingzang naar schetterende
falderalderire's, kermisclowns met trompet en groote trom en marktschreeuwers voor
een schel geverfde kraam, die me nu voor den geest komen. Wie had ooit gedacht
dat er in den heer Cornelis Dopper zulk een excentrieken Uylespiegel stak? Ik bedoel
dit niet als verwijt! Hij heeft ons doen lachen en waarlijk, dat was nog niemand
overkomen in een concertzaal, zelfs niet onder de boertigste tonen der
oud-Hollandsche Chansonniers en die kunnen leutig zijn! Vraag u niet af of het nog
kunst bleef; wie zegt u dat dit Concert met obligaat soli voor trompet en pauken niet
bedoeld was als travesti of parodie, b.v. op een Gloria symphonie op den strijd
tusschen Marsyas en Apollo! in den geest van Wagenaars Schipbreuk b.v., maar
ongelooflijk veel geestiger! Maar de heer Dopper doet in zijn motieven en
thema-bewerking overal even serieus als Mendelssohn! En ook in zijn vormen even
streng als de meest academische klassicist! Ik durf niet uit te maken waarom de
componist trompet en pauken koos tot solo-instrumenten, omdat hij nergens in zijn
‘concert’ een ordentlijke reden bloot legt. Is het programma-muziek? Stelt het
werkelijk een kermis voor? Wie zal 't zeggen? In ieder geval is 't een enorme grap,
want wie houdt zijn lach als in 't midden van 't 2de deel, als variatie op de ernstige
koraal-klanken, de paukenist een donderende cadens afroffelt? Maar waarom dan
geen ‘Hup Marjanneke’, ‘Sientje laat me los’, of ‘Kobussie’ ingevlochten?
Daartusschen een tiental straat-roepen! Zoo'n beschrijving van het volksleven bestaat
er nog niet in de muziek-litteratuur en mij dunkt dat het Unicum zelfs de Slag van
Waterloo op de programma's zou verdringen. Ondertusschen is het gebleken, dat ons
Concertgebouw-orkest een zeer virtuozen solo-trompetter (D. Speets) en een zeer
kranigen paukenist (B. Pennarts) tot medewerkers rekent.

[Nieuwe opstelling van Concertgebouworkest; Wassili Savonoff
gastdirigent met Russisch programma; Wladimir Metzl]
Het Concertgebouw-orkest beleefde de laatste weken een verandering van groepeering,
welke ik om hare afwijking van de meest gebruikelijke niet onvermeld wil laten.
Eerste en tweede violen behielden hun plaats, doch de cellisten schoven naar voren
en zitten nu straalgewijze met de alten op één lijn. De fagotten vindt men voorts in
't midden, daarachter rijen zich in wijden half cirkel de overige blazers: hout, hoorns,
trompetten. 't Voornaamste echter: de 6 contrabassen zijn verplaatst naar links van
den hoorder, het slagwerk naar rechts. Ook de schikking van 't zware koper werd
anders. Vlak naast de pauken bevindt zich nu de bastuba, de overige bazuinen volgen
hierop naar den rang van hun klankvolumen (vroeger omgekeerd); de harpen staan
nu voortaan op den linkschen uithoek, achter de contrabassen. Deze nieuwe ordening
heeft, behalve de hier verkregen juistere eenheid van timbre en versmelting der
klankgroepen, vele voordeelen. De contrabassen schragen nu het hout, wat bovendien
niet meer geschaad wordt door de nabijheid van het slagwerk. Het geluid van pauken,
trom en andere slaginstrumenten is in massiviteit verdriedubbeld (zonder daarom
sterker te worden). Xylophoon, klokkenspel, tamboerijn, maar vooral gong, bekkens,
triangel en klok zijn nu waar zij inderdaad thuishooren: bij de bazuinen; men mag
ze niet isoleeren! (Hoe prachtig klinkt nu de gong in direct samengaan met de blazers!
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dergelijks merkte men ook bij de bekkens.) De harpen overglanzen in het tutti gansch
het orkest, wat vroeger niet kon omdat de klank dadelijk verzwond in de onmiddellijk
nabije violen. Behalve dit alles vormen bassen en celli nu een veel beter geheel met
de eerste violen, omdat ook hier de uitersten gecombineerd werden; en de tweede
violen en alten wonnen door hun afzondering aan plastiek. Nog meer zou er te
schrijven zijn over de verbeterde koorgroepen van hout en koper. Het ware ook
vermeldenswaard wie deze nieuwigheid verzon. Mij lijkt 't een prachtige groepeering,
voor moderne werken in de eerste plaats.
Mengelberg dirigeerde 't orkest het eerst in dezen stand. Toen Wassili Safonoff,
de fameuze Russische dirigent.
Het hoofdkenmerk van dezen zeer suggestieven man is de levende, boordevolle
spontaniteit (ondanks de 58 jaren, grens van den ouderdom, die hij bijna achter den
rug heeft), welke hij met weergalooze handigheid, zelfs in de gecompliceerdste
passages, weet te behouden. Verder, zwierige gracie en eenvoud, precisiteit en
expressie. Zijn gebaar gaat het bedoelde effect immer een tiental seconden vooraf,
vandaar een hoogst accuraten aanslag; het wil de muziek niet, als dat van zooveel
anderen, illustreeren, doch is enkel berekend op samenspel, tempo en dynamiek. In
deze laatste merkt men den meester en zelden hoorde ik het orkest in zoo
fijn-evenwichtige klankverhoudingen, Nu mag het waar zijn, dat Safonoff zijn
eleganten commandeer-stijl (de kort-affe armbewegingen doen inderdaad denken
aan commando's) soms te ver drijft, waardoor het geheel verminiatuurt tot rococo
en bevallige sier-kunst, te ontkennen valt niet, dat het warme gevoel nooit aflaat en
dat de levensfrissche, prikkelende spontaanheid melodie en klanken aldoor blijft
beklijven. Zulke bedenkingen vervallen totaal eigenlijk, waar zij raken de
tegenwoordige Russische muziek, welke een even geprononceerde neiging toont
voor arabesken-werk als de meeste hedendaagsche kunst-uitingen. Tot mijn spijt kon
ik hem niet hooren in 't laatste concert, waar hij o.m. Beethovens Coriolan dirigeerde.
Volgens hooren zeggen: monumentaal!
Hij heeft ons tegelijkertijd een kijkje gegeven op de jongste Russische
muziek-litteratuur en bracht als noviteiten mede: La grande Pâque russe, ouverture
op kerkelijke melodiën van den genialen Rimsky-Korssakow. Variaties voor
Strijkorkest van A. Arensky, mooie genrestukjes op een vrij gewoon thema, ofschoon
er goede en minder goede tusschendoor loopen. Vervolgens de eerste Symphonie
van Scriabine, waar bij ik langer wil stilstaan.
Het werk is zesdeelig van welke er vijf werden uitgevoerd. Het slotkoor een hymne:
An die Kunst, moest wegvallen om begrijpelijke redenen. Doch dáarom lijkt mij de
uitvoering een groote misgreep van Safonoff. Waarom nam hij niet liever Scriabines
2de of 3de symphonie op zijn programma? Het accoord waarmee de 5de Satz der
eerste eindigt, maakt niet eens den indruk van een tonika doch van een dominant.
Men verwacht nog wat. Een andere even geldige rede om de Hymne niet te schrappen,
lijkt mij de eentonigheid van het geheel. Het 3de deel is een copie van het eerste, het
vijfde van het 2de. Wordt dit gebrek aan verscheidenheid wellicht vergoêlijkt door
het slotkoor, vraagt men? en ik durf er den componist ook niet lastig om vallen. Ook
stoot men herhaaldelijk op een hinderlijke stijlloosheid, liever gezegd op een
combinatie van twee stijlen; een voortdurend contrast van dionysisch en apollinisch
sentiment is duidelijk waarneembaar. Hoe werd dit bedoeld? Een finale apotheose
had misschien ook in deze onzekerheid kunnen voorlichten.
Wladimir Metzl is een jonge Rus van 28 jaar. Hij componeerde groot en klein
werk, hij reisde met Wassili Safonoff en woonde zelf de uitvoering bij van zijn
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Versunkene Glocke. Hij concipieerde deze muziek naar Gerard Hauptmanns
sprookjes-drama van dien titel.
Ik zet voorop dat Hauptmann's tooneelstuk een meesterwerk is dat langdradige
passages telt en in zijn hoofdfiguur Heinrich mank gaat door een teveel aan lyriek.
Hij is een droomer en praat voortdurend droomerig, 't komt er niet op aan of hij
doodziek, woedend, ongelukkig of enthousiast is. Dit hindert weinig bij Hauptmann,
omdat het woord elke gemoedstoestand genoeg preciseert om er het groote verschil
van te voelen. Maar wanneer de muziek hartstochtelijk klinkt, wie vertelt mij dan of
doodskoortsen, strijd of begeestering worden uitgebeeld? Metzl echter wilde
Heinrich's karakter muzikaal teekenen in zijn psychologischen levensgang: beurtelings
neemt hij het tooneel uit het 1e bedrijf waar Heinrich zwaar-gewond bij de hut van
het Boschvrouwtje belandt. Hij ijlt tegen Rautendelein. Later waar hij ziek te bed
ligt in zijn huis. Hij ijlt tegen Magda. Bij Hauptmann stoort de herhaling niet. Bij
Metzl mat ze af. Beurtelings neemt de componist een trotsche apostrophe uit het 3e
bedrijf, den dialoog tusschen den pastoor en Heinrich, een viertal gloeiende regels
uit een samenspraak met Rautendelein en een uitbarsting van geestdrift uit den 4en
act, bij zijn strijd met het volk. Dat zijn allemaal overtolligheden, allemaal
tautologieën, stemmingsnuances, onmogelijk te teekenen in muziek. Hier bereikt hij
dan een hoogtepunt en men verwacht de Klok. Eilacy! De klok klinkt niet: eerst later
na een vredig tusschenspelletje dat opnieuw de aandacht verlamt. Dan luidt zij
eindelijk, luider en luider en de componist gaat opnieuw aan 't bouwen. Heinrich's
geweldadige wroeging en wanhoop. Ai! Hoorden we die klanken al niet in zijn
doodstrijd en in zijn bezieling? Is er een voldoende merkbare schakeering? Wladimir
Metzl verbrokkelde dus zijn geheel door het te bouwen van te veel
stemmingsfragmenten. Maar ook in de détails miste hij dikwijls het gewenschte
effect. B.v. de muzikale illustratie van het verhaal van Waldschrat: hoe hij de klok
naar beneden deed bolderen. Men merkte wel zoo iets in het orkest van hortend
hotsen, maar plastiek ontbrak er. Strauss zou dat beter gedaan hebben. Vervolgens
de stem van Rautendelein, welke Heinrich wil bannen in klokkenerts? Hebben wij
ze gehoord? Neen. Hier faalde de jonge meester. Ik noem hem niet ondoordacht zoo!
Wladimir Metzl beheerscht het muziek-materiaal volkomen en met ontzaglijk talent.
Wanneer 't hem maar gelukt zich zelf te worden, dan zal hij nog groote dingen doen.
MATTHIJS VERMEULEN.

Eine Lebensmesse van Jan van Gilse
Waarom Van Gilse dit jong en onvolgroeid muziekstuk nog liet uitvoeren, waarom
hij het liet drukken (bij Kistner, Leipzig, in 1909) zijn vragen, welke ik achterwege
laat omdat ik geen antwoord zie. Het valt me trouwens moeilijk de juiste gedragslijn
te vinden ten opzichte dezer muziek; ginds lokt de onmiskenbare begaafdheid van
den componist tot zachte vergoelijking, dáar eischt de zeer vage artisticiteit van dit
jeugdwerk oprechte woorden.
De tekst der Lebensmesse werd door den toenmaals ongeveer 20 jarigen musicus
bijna geheel en al misverstaan. Richard Dehmel, de Duitsche fantast, dichtte deze
beeldenserie, eene ballade des inneren Lebens, als vergriekscht ziener onzer wereld,
met een rust van rythme, soberte en kracht van beeldspraak, welke men haast enkel
vindt bij de Ouden. Vele verzen deden mij denken aan koren uit Aeschylos' Oresteia
of Smeekelingen. De fatalistische hoofdgedachte, de mensch zijn eigen
onweerstaanbaar God, (niet pantheistische, zooals van Gilse zegt in zijn inleiding)
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is met deze klassieke spraak en visie in volkomen overeenstemming. Nu kan de
componist een van beide volgende middelen kiezen wanneer hij een zoodanigen
tekst vertolken wil: het speurt het voor elk onderdeel onveranderlijk heerschend
sentiment en zet dit om in tonen; of hij neemt het rythme, geeft dit ongeschonden
weer en laat den tekst de uitdrukking en duidelijkheid, waaraan 't hem niet ontbreekt;
of hij voege beide samen. Van Gilse deed geen van drieën. Het koor der Grijsaards,
met hetwelk Dehmels Lebensmesse opent, de ervarenen, wien in den kringloop van
't leven de kinderlijke onbewustheid terugkeerde, teekent hij met een forsch militant
bazuinen-motief, (op zich zelf verdienstelijk) hij concipiëert het als
marsch-trio-marsch! Van het rythme der woorden kwam nergens veel terecht, de
metriek van Dehmel verzwond in den klank. Ik leg hierop den nadruk. Eén toch moet
regeeren. Hetzij de stemming, geïllustreerd als Rich. Strauss b.v. dit doet (die echter
dikwijls te ver gaat, want wat beeld was voor het oog, verdubbelt hij tot beeld voor
't oor) of verklankt hij tot pure muziek, waarbij woord en toon het allerzuiverst
samenvloeien (gelijk in Beethovens An die ferne Geliebte); hetzij de dichter zelf,
zooals dit volgens de traditie het geval was in de Grieksche tragedie, wat, ofschoon
in den nieuwen tijd tot heden onbereikt, nog verkieslijk blijft boven de pure muziek;
want waarom neemt men 't vers, wanneer men het niet vérs laat? - Den solo der
‘Jungfrau’ ga ik niet voorbij. Die schijnbaar-stille mijmering, welke toch is een van
hartstocht verweerd snakken, diep inwendig naar de keel wroetend in den
levens-frisschen lentetijd, welke haar (de Jungfrau) drijft naar het Schicksal, dat zij
wel wou omarmen, metamorphoseerde Van Gilse tot zachte, gevoelige elegie! Die
bewerking van het koor des Vaders:
Eine wandelnde Wage
ist der Mensch.
Mit Haupt, Herz, Händen
wägt er sein Wohl;

een aardige liedertafelmuziek, in hupsche marschbeweging, past ongelooflijk slecht
bij de streng doorgevoerde hyperbool der Weegschaal en den ernst der beteekenis.
De Held werd goed gekarakteriseerd. - Het koor der Moeders daarentegen:
Mit Schweisz und Tränen
und manchen tiefen Schmerz
nähren wir Kinder auf dieser Erde
und lehren sie Vorsicht
und üben Nachsicht
bis sie sich selbst mehr lieben als uns.

schrijft hij in den vorm van een gemoedelijk-deunenden w a l s ! - Hij typeerde Eine
Waise (allen zoeken hun Noodlot) het best en geeft in de solo der twee eenzamen
uitnemende fragmenten. Wèl had ik den éenen in plaats van tenor liever gehoord
gelijk den anderen, als bas of bariton, omdat hier een groot deel der plastiek van den
Held, ook een tenor (het Heroieke ligt helaas hoofdzakelijk in het timbre der stem)
vervaagt. - Het koor der kinderen (kerstlied) klinkt mooi; het slotkoor heeft dezelfde
gebreken als boven werden omschreven. Tot zoover de tekst-behandeling. Ging ik
het geheel na, het zou mij niet moeilijk vallen te bewijzen dat Van Gilse in den
psychologischen ondergrond, de dramatische ontwikkeling is te kort geschoten: Wees
en eenzamen vereenigen zich gemeenschappelijk, dit treft den Held, die op zijn
symbolieken stier zege-vierend rondrijdt; hij roept de ‘Jungfrau’ en wil den stier
slachten voor haar, die hem kinderen zal baren, tegen 't Noodlot opgewassen; dan
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ontroert het naïeve kerstliedje de ouderen tot een innerlijke vermorzeling en tevreden
onderworpenheid, naklank uit het koor der grijsaards: hier merkt men een lijn, al
blijft Dehmel's bedoeling af en toe duister, welke bij Van Gilse ontbreekt. Onjuist
ook mij zijne splitsing in twee afgescheiden helften, niet gemotiveerd door de poëzie.
De muziek zelf der Lebensmesse is 't zwakst in de Cantilene. Dáar gaat de inspiratie
het traagst. Diepte en emotie ontbeert men er overal; van Gilse tracht dat te
verbloemen door contrapuntisch bijwerk, en dit boeit wel een oogenblik, doch
bevredigt niet het verlangen naar grondigeren klank. Het best bewijzen dit de twee
passages in es uit de ouverture. Deze geeft m.i. van Dehmels gedicht een voortreffelijk
résumé; de architectuur is gezond, duidelijk, bondig en interessant. Overigens vindt
men in de Lebensmesse weinig wat men gewoonlijk muziek noemt: absolute melodie
of motievenwerk. Hier en daar een toespeling of herhaling van brokken uit de
ouverture, een heel lichte aanduiding, een korte doorvoering; voor de rest is alles
enkel klank en rhapsodische illustratie.
De harmoniek lijkt rijk doch is in wezen arm, daar alles haast onveranderlijk berust
op den grooten, kleinen of verminderden terts-gang der accoorden, zóó dikwijls
herhaald als modulatie of bedriegelijk slot, dat het ten langen laatste wel wat zeer
verdoft, vereenzelvigt en verveelt. Zelden treft men een eigen gevonden overgang;
nog zeldener een organische harmonie-rij en dan nog (bldz. 62 o.a.) onbeduidend
van inhoud.
De instrumentatie is brillant en handig. Eén fijn détail: gedeelde violen,
samenklinkend met het lichte koper, zonder bas. De bekkens evenwel zijn te veel
aangewend als knaleffect; ook hindert er een overvloed van roekoeloerend
hoorngeluid, en vogue sinds Wagner. Doch even talentvol als de compositie zelf,
maar volmaakter.
De uitvoering door de Arnhemsche afdeeling van Toonkunst Zaterdagavond j.l.
aldaar, met medewerking van het versterkt Arnhemsch orkest, was goed. Een tekort
aan strijkers, het ietwat schrale vrouwenkoor, een klanklooze bas-solist (Otto
Schwendy) uit Berlijn, stoorden wel eens erg, daartegenover staan de uitnemende
praestaties van mevr. Alida Loman, sopraan, en den heer Jules Moes; deze laatste
vooral zong een pracht geluid als Held en tenor! Jan van Gilse dirigeerde zelf.

Der Rosenkavalier I
Er ware een lijvig essai te schrijven over de karakteristieke antithese van Hugo van
Hofmannsthal, den dichter van ‘Der Rosenkavalier’ en Richard Strauss, beiden
ultramodernen, doch de eerste kunstenaar van innerlijke kracht, de andere zijn
lijnrechte tegenstander. Ik stip dit slechts aan, zooals ik meer zal moeten aanstippen,
daar mij voldoende plaatsruimte ontbreekt om alles in den breede te uiten.
Ondertusschen wijs ik er op, dat dit psychisch contrast in het jongste werk der twee
niet minder blijkt dan in hun vorigen tweelingsarbeid Electra.
Velen zullen, dunkt mij, niet minder belust zijn op het Libretto dan op de muziek,
omdat Hugo van Hofmannsthal een der begaafdste is der jongere Duitsche dichters.
Voor mij is de tekst geen kleine ontgoocheling geweest. Rijke verzen in eene comedie,
zooals Shakespeare nog deed, daarvoor voelen wij al lang veel te verstandelijk, men
vindt ze er dus niet. Een fijne intrigue, een kunstige verwikkeling, welke zelfs Ibsen
veelal met versmaadde, zij is er ook niet. Geestige rythmen? evenmin; de tekst heeft
rijm noch metriek. Het verhaaltje met zijn bijkomstigheden geeft zelfs geen satyre,
waarnaar men haast zou gaan verlangen! Het is eigenlijk een heel onschuldig
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diletantten-blijspel, groot opgezet, dat enkel aan solisten een d e r t i g t a l medewerkers
vergt; er zijn zeer koddige tooneeltjes; de toeschouwer krijgt een volledige kijk op
het Maria-Theresia-tijdperk en als zoodanig treft men er belangwekkende karakters.
Ziehier de opzet. E e r s t e b e d r i j f : De slaapkamer met het troonbed van de
Maarschalksvrouw, Bichette, vorstin Von Werdenberg, wier man op jacht is in de
Croatische bergen. Octaviaan een zeventienjarig edelman (mezzo-sopraan!) met den
lieven bijnaam Quin-quin, ligt geknield voor de legerstede, waar men enkel merkt
een zeer schoone hand en arm; de morgenzon straalt door de vensters en in den tuin
buiten fluiten de vogeltjes. Er klingelt een schelletje en een negertje treedt binnen,
trippelend kereltje, kostelijk getypeerd:

en dient het ontbijt op. Bichette komt ganschelijk te voorschijn in een pelsmantel en:
‘Sie frühstücken sehr zärtlich’ onder een lustig walsje, elkaar hun lievelingsnamen
toekoerend. Zij hoort geraas en schrikt omdat ze dien nacht droomde van haar man;
men ziet de garderobe deur schudden en hoort lawaai van stemmen. Octaviaan vlucht
achter een Chineesch scherm, keert terug als kamermeisje dat het Weensche dialect
babbelt en Baron Ochs auf Lerchenau stormt binnen. De baron is tegelijk een edelman
in Incroyable-stijl, een Don Juan, Don Quixote en Falstaff. In den beginne maakt hij
plechtstatige dubbele Fransche buigingen, zijn quart motief, eerst soldatesk
gerythmeerd:

en klinkend in allerlei imitaties wordt ernstig-zwaar en een deftig-ruischend
versieringsmotief, veelvuldig gevarieerd, aangepast, dat in dien tijd (tot na Beethoven)
druk gebruikt werd door de componisten (een soort parodie misschien?) Het teekent
prachtig:

Maar 't is de vos, die in monnikenpij brevier bidt en Octaviaan-Mariandel de kip,
die hem uit zijn vel doet springen. In amusante tirades exposeert hij zijn
wereldbeschouwing:
So viel Zeiten des Jahr, soviel Stunden der Tag, da ist keine
Wo nicht dem Knaben Cupido
ein Geschenkerl abzulisten wär'!

Octaviaan vraagt hij zoo ongegeneerd mogelijk een herdersuurtje; de vermakelijke
scène, waaruit ik als eigenaardig leidmotief twee maten geef, welke de veelzijdigheid
der Frauenzimmer, zoowel als des Barons smaak-in-alles moet schetsen (ik vestig
tegelijkertijd de aandacht op Strauss' zeer slordige orthographie):
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eindigt in een groot terzett. Het zakelijke der plotselinge komst van den ridder werd
wel wat bijzaak: hij heeft een notaris noodig voor 't huwelijkscontract met Sophie,
de dochter van Faninal, een pas-geadeld, schatrijk parvenu, en tevens een cavalier
die hem bij zijn aanstaand bruidsbezoek naar oud gebruik, de Zilveren Roos zal
vooruitdragen. Uit overmoedigheid laat de maarschalksvrouw Mariandel zijn eigen
medaillon-portret halen en stelt Octaviaan den baron voor als Rosenkavalier, wat die
galant aanneemt. Dan komt de antichambre binnen. Een oude kamervrouw met
toilet-benoodigdheden; een friseur; de kok met koksmaat; een Marchande de Modes;
een geleerde met foliant; een dierenkoopman met nietige hondjes en een aapje;
Valzacchi en Annina, twee (later gewichtige) intriganten, welke hun zwart gerand
schandaal-krantje in slecht Duitsch en veel dubbelzinnigheid te koop bieden; drie
arme adellijke weezen, die luidkeels om onderstand schreeuwen; een fluitist, die
altijd preludeert; een sentimenteel Italiaansch tenorzanger en de kortademige notaris.
Daarbij voegt zich nog het min of meer paljassig gevolg van den baron.
Een leuk intermezzo dat het ballet der Grand Opera op zeer oorspronkelijke wijze
vervangt. Het conflict over de Morgengave toch, tusschen Baron en Notaris kan de
geringe belangrijkheid der farce moeilijk vergoelijken. Ik geef echter toe, dat de
ergernis pas rijst in de latere herinnering; 't gebeuren op zichzelf is onderhoudend.
Alles gaat heen zooals 't kwam: onverwacht. 't Maarschalkvrouwtje blijft alleen
over en zingt een melancholisch monoloogje over den voorbij ijlenden tijd. Hare
droevigheid drijft Octaviaan (die in rijlaarzen terugkeert) aan 't weenen! Zij streelt
hem en: ‘Jetzt muss ich noch den Buben dafür trösten, dass er mich über kurz oder
lang wird sitzen lassen.’ Over dit laatste handelt de rest van 't eerste bedrijf; een
prachtige miniatuur-ontleding van vrouwelijke gevoeligheden, zooals haar stilzetten
's nachts van alle klokken uit huivering voor de vluchtige uren; ook de vergeten kus
en 't Octaviaan ijlings nasturen der lakeien.
Ik mag niet aanvangen met het tweede bedrijf zonder een volledig overzicht waaruit
het eerste werd samengesteld. Men ontmoet de meeste motieven reeds in de ouverture,
waarvan vooral de volgende vier begin-maten zeer belangrijk zijn:
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Een gedrongen personen- en situatie-teekening welke men bij Strauss meer ontmoet.
De eerste vier noten overheerschen de geheele partituur; een magnifieke samenvatting
en-gros van den dans-geest der comedie. Het volgende signaal (e-fis-gis) wordt later
zoowel op zich zelfstaand als in verband met het vorige verwerkt en schijnt me de
heetbloedige beslistheid te willen verbeelden van den Rosenkavalier. De dan volgende
sextenparallellen begeleiden iedere liefdes-scène tusschen Quin-quin en Bichette;
het forsch-rythmische motief der vierde maat kenschetst Octaviaan in zijn jonge,
krachtige ridderlijkheid.
Een ander amoureuslijk luidend thema volgt al spoedig:

Zeer geschikt voor sequenzen en canonische bewerking zooals men ziet. Strauss trok
er partij van. Tegen het einde van 't voorspel komt nog:
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Bichette zelf, en spoedig na 't opgaan van 't scherm tusschen 't kwinkeleeren door
der vogeltjes een nieuwe smachting:

Vervolgens de verrassing der beide gelieven wanneer de baron op de deur komt
bonken:

Het bewonderenswaardig van Strauss hoe hij 't kalmeeren van beider opschrikken
nauwkeurig observeert, de angst geleidelijk doet slinken en uit dit motief een walsje
verzint, alsof zij zich verkneukelden in hunne ongerustheid van daar straksi een
psychologisch trekje, waarvoor men respect moet hebben.
Uit het tweede bedrijf, bijna allen reeds geëxposeerd in het eerste: de
bruiloftsweelde (een curieuse canon!)

Sophie:

De zilveren roos:

De innigheid van hun Geluk:
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een veelzeggend staaltje tevens der harmoniek van ‘Der Rosenkavalier’. Als deze
accoorden tinkelen in het dóórzingend fis-groot. Zij zullen natuurlijk wel gespeeld
worden door harpen en celesta.
Het geheele t w e e d e b e d r i j f in de logische voortzetting van het eerste. Zaal
bij Faninal. Hij, Marianne, de Duenna, Sophie, de bruid, wachten den Rosenkavalier.
Faninal ginnegapt en gichelt van pret:

Uit de verte klinkt dan Octaviaans roep:

allengs zwellend, voller en nader. Die wanluidende combinatie van bes en b is zonder
twijfel een zinrijke nabootsing van 't nog verwijderde gonzen der stemmen. - Na het
klankenschoone begroetingsduet van Octaviaan en Sophie, onzeglijk broos en ijl van
karakterschildering, wat de componist geestig opvoert tot een haast ontastbare
teederheid, stapt de baron binnen. Tegenover rijke parvenus mag hij zelfbewust en
waardig zijn als een keizer:

Hij is grof en gooit ongemanierdheden te grabbel, Marianne vindt het smakelijk;
Faninal merkt het niet; doch Sophie degouteert hij van den beginne; Octaviaan wordt
woedend.
Een climax in alles brengt zijn lijfdeuntje, dat hij gemoedelijk uitneuriet:
Lalalalala Wie ich dein Alles werde sein!
Mit mir, mit mir keine Kammer dir zu klein,
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ohne mich, ohne mich jeder Tag dir so bang,
mit mir, mit mir keine Nacht dir zu lang:

terzelfdertijd een voornaam leidmotief en een aardige proeve van Strauss' dans
melodiek:

Het slot van deze bespreking een volgende maal.

Der Rosenkavalier II
Herinnert de lezer zich nog het eentonige lijfdeuntje? Het werd ge-exposeerd even
voor de komst van den notaris om het protocol op te maken; allen treden af behalve
Sophie en Octaviaan. Beiden completeeren haastig en snel en allengs innig tot zij
elkaar om den hals vallen. Ik behoef niet te zeggen dat het motief uit de eerste maat
der ouverture het lange duet (te zingen in een mezza voce) van begin tot eind
overstraalt.
Maar Valzacchi en Annina, (waar zij vandaan komen weet niemand, hoe zij 't
juiste oogenblik zoo rieden, blijft duister) komen aangeslopen, duiken achter de
zetels, springen te voorschijn en pakken beiden heet, met een disharmonisch
fortissimo-accoord (muzikale dramatiek!) en het motief der intriganten (reeds gehoord
in 't eerste bedrijf):

De baron komt op hun schreeuwen toegeloopen. Twee nieuwe motieven: zijn woede,
zijn besluiteloosheid, gekrenkte fatsoen, ik weet het niet juist te betitelen omdat de
noten hier zoo weinig zeggen en de dikwijls verduidelijkende instrumentale
aanwijzingen ontbreken: (in ieder geval klinken zij in zonderling contrast met zijn
bedaard uitzien).
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Er volgt een woelige scéne waarin Octaviaan den baron, die Sophie met alle geweld
wil mee voeren, tot trekken dwingt. Een paar rythmische noten, zooals Strauss ze
altijd schrijft waar het steken, kerven en kappen geldt:

rinkelen hier overal doorheen. Ochs von Lerchenau wordt licht gewond en laat den
degen onmiddellijk vallen. Het rumoer groeit: 't gevolg van den baron, Faninals
bedienden, het orkest, de solist, alles brult door elkander. Daarna een zeer komische
scène tusschen den vader en de bruid, Faninal en Octaviaan.
De baron komt gauw bij en herwint zijn deftigheid:

al zuchtend middelerwijl! Een paar glazen Tokayer brengen hem in goeden luim en
't lijfdeuntje schiet hem te binnen. Annina (die dient overal voor!) geheimzinnig, met
een brief, daagt op, niemand weet weer van waar! een brief n.b. van Octaviaan, (dien
zij juist zoo'n leelijke poets speelde), d.w.z. Mariandel-Octaviaan, het kamermeisje.
De gewonde laat hem voorlezen (levendige wals deuntempo):
Den' morgigen Abend hätt, I frei
Sie ham mir schon gefall'n etc.
I wart' auf Antwort.

met een mimenspelletje tusschen Baron en Annina, die geen geld kan los krijgen en
dreigend heengaat met een echo van 't lijfwalsje ‘Die Auftakte in der Streichern stets
in dem süsslichen Wiener Glissando’, (!) sluit het tweede bedrijf.
Waar bleef Bichette om wie heel de opzet der comedie draait? Is er voldoende
evenwichtigheid in de rollen of ten minste een onevenredigheid welke niet stoort?
De baron vormt het eigenlijke middelpunt; en de enorme onwerkelijkheden der actie?
de vele goedkoope humor in tekst en handeling? het waarlijk vervelende der talrijke
eenvormige opslagen, altijd herhaald, van 't lijfdeuntje, dat het laatste vierde deel
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van 't tweede bedrijf onophoudelijk blijft doortingelen? Dit zijn dingen waar ik in 't
voorbijgaan even op wijs.
Nieuw materiaal ontmoet men zeer weinig in den s l o t a c t e . Het schimmige der
Pantomine (waar men in een herbergkamer onbegrijpelijke toebereidselen ziet maken
met geheime deuren etc. voor een samenkomst van den Baron en
Mariandel-Octaviaan) het fantastisch vluchtige wordt verklankt in een bliksemsnel
zes en meerstemmig fugato met:

tot hoofdmotief. Ook Annina krijgt een muzikale karakteristiek (behalve het
intriganten motief dat hier gedurig bonst).

Allerlei verdachte figuren dwarrelen heen en weer in en boven den grond, in de
alkoof, achter 't blinde venster, door den muur. Valzacchi ontbreekt niet, Annina
evenmin. (Het factotum zal nu de verlaten vrouw spelen van Ochs auf Lerchenau).
De baron verschijnt. Een vertrouwelijk tête à tête met het vermeende kamermeisje
wordt hem door alles bemoeilijkt, 't meest door Octaviaan zelf en de kelners. Met
den eersten kus vergaat het nog erger; de gelijkenis met den duellant uit 't vorig
bedrijf verschrikt hem telkens en bij iedere verdere poging doemen er heimelijke
koppen op, welke fantomen hem ten slotte half-razend maken van angst. Annina in
rouwkleederen springt achter 't z.g. blinde venster uit, vier kleine kinderen hollen
binnen, papa huilend, de waard moeit er zich mee, er komt een politie-kommissaris
met agenten; de baron praat zich van de eene ongelegenheid in de andere; Faninal
ontvangt door Octaviaan natuurlijk een boodschap. Sophie treedt op en de drukke
bobberd (Ochs) kan zijn pruik niet vinden; andere gasten, muzikanten en kelners
zingen aan de deur, Octaviaan verkleedt zich, de Maarschalksvrouw verschijnt ook
al met haar negertje (hoe, waarom en van waar schijnt niet veel ter zake te doen!) men begrijpt hoe het dolle qui-pro-quo eindigt! De baron verliest alles, Bichette,
haar minnaar en Sophie (de naam klinkt helaas wat onpoëtisch in Hollandsche ooren!)
blijven de gelukkigen, en:
't Is stil. De galm van jonge liefde
Stijgt stout en schuchtert dadelijk in.

't Zijn woorden van Verwey en 't citaat past wel bij 't slot van den Rosenkavalier: de
motieven der zilveren roos en liefdesinnigheid, welke een melodieus duet begeleiden
en afwisselen; en 't negertje in geel, dat zacht trippelend Sophie's verloren zakdoekje
komt oprapen, in alle stilte, met zijn gracieus thema.
Ik wil aan deze analyse 't volgende toevoegen:
Waar Strauss componeert als serieus kunstenaar daar beduiden zijne praestaties
naast zijne Symphonische Dichtungen en Salome of Electra een onmiskenbaren
stilstand; hij geeft slechts herhalingen in alle opzichten: melodie, harmonie,
constructie, dramatiseering. Het treft mij dat er zoo weinig werd gewezen op de
innerlijke overeenkomst van den Rosenkavalier met Feuersnoth, eene vroegere (1991)
sotternije van Richard Strauss. Is Feuersnoth reeds in zoodanige vergetelheid, dat
men er de copie niet meer van terugkent? Voor de bewering dat Strauss' artisticiteit
zich sinds A u s I t a l i e n en D o n J u a n niet verder ontwikkelde, dat zijn
kunstenaarsschap al jaren en jaren op een (doode) punt staat (is zijn gemoedsleven
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verdiept? werd zijn hart rijker? bleef de inventie, de melodie sinds jaren her niet
onveranderlijk stereotypiek, lapidair-Straussiaansch? op de harmoniek na (1899) Ein
Heldenleben?) welke levenloosheid Strauss tracht te keeren, te verbloemen of op te
wekken uit den sprankelenden schijn van uiterlijke virtuositeit, hetzij door de keuze
van zijn onderwerp, hetzij door de instrumentatie, hetzij door z.g. techniek, eene
pseudo-techniek voor den in de compositie ingewijde; goedkoopere kunstvaardigheid
dan Strauss' thematische combinaties, luk-raak neergesmeten bestaat niet, (ook in
den Rosenkavalier een dikwijls contrapuntisch samengaan van verschillende
dansmelodiën, welke dan alle even onbeduidend zijn en welke alle hij even weinig
individueel heeft doorgevoerd); die bewering wordt door deze nieuwe opera ten
sterkste gestaafd. Ik ken echter de orchestratie van den Rosenkavalier nog niet (in
onze pers leest men slechts dilettanten-berichten) daar de gebruikelijke Führer door
de opera pas dezer dagen verschijnen zal. Het zou me echter niet verwonderen
wanneer de componist met dit werk weer een kleine omwenteling bracht in de
instrumentatie-kunst: de muziek lijkt er voor geschreven. (Dán zou dus ‘Der
Rosenkavalier’ nog een vooruitgang moeten beteekenen).
En hoe zal men vergoelijken het te kort en gebrek aan concentratie waardoor alle
scènes gerekt worden tot eindeloosheden? hoe het gemis van muzikaal relief?
(tenminste in het klavieruittreksel).
Hoe combineert men gevoegelijk (ook hier weer) het idealisme (Wagneriaansch)
en het zware realisme dat Strauss over al kenmerkt? hoe duldt men die abnormale
tweeslachtigheid?
De danswijzen hebben veel minder waarde aan muzikaliteit, rythme, melodie en
geest dan die van Johann Strauss, Oscar Strauss of Offenbach, (b.v. de zeer monotone
structuur van het lijfdeuntje, nog wel een der belangrijkste leitmotieven) al klinkt de
harmoniek ‘pikanter.’
Richard Strauss heeft een humoristische opera willen schrijven. Het wemelt er nu
van walsen; (die in 't derde bedrijf achter het tooneel gespeeld worden, zijn verreweg
't onbeduidendst) zou werkelijk de essence der muzikale komiek liggen in den wals,
ja, in den operette-wals?
Het is zelfs een terug-gang. Want men vindt er nog meer (behalve de Antichambre)
dat herinnert aan de Grand Opera: de e n s e m b l e s , waarvan velen, als dat der vier
lakeien uit het slot van 't eerste bedrijf, - reminiscentie trouwens aan de vijf Joden
uit Salome -, verschillende koren uit 't tweede, het koor van kelners, muzikanten,
koetsiers etc. (3de bedrijf) dat den Baron de rekening aanbiedt - met de haren er bij
gehaald zijn!
En waar bleef Wagners princiep: de muziek.. middel, geen doel, (waarmee èn
muziekdrama èn leitmotief eigenlijk staan of vallen) in den wirwar van walsen en
trippeldeuntjes, om nog niet eens te spreken van het orkest?
Hoe weinig is er van artistiek standpunt terecht gekomen van de declamatie der
woorden, welke de moderne componisten zoo graag in hooge eere houden! Hoe
weinig levenswaarheid steekt bovendien in de vele op dans-melodiën geschreven
dialogen, terzetten en soli!
Allemaal monsters uit vervlogen tijden. Nog één zoo'n werk van Dr. Richard
Strauss, een paar epigonen daarbij, Electra met Salome vergeten (het getal der
opvoeringen gaat geweldig achteruit) en men zal kunnen spreken van het Bankroet
van het Muziek-drama.
Ten slotte: wie bovenstaande analyse mocht vergelijken met het klavieruittreksel,
verwondere zich niet haar onvolkomen en onvolledig te vinden. Ik weet dat ik de
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citaten ten naaste-bij had kunnen verdubbelen, doch wilde enkel dát geven, wat mij
het belangrijkst en meest karakteristieke leek in ‘Der Rozenkavalier.’

La Mer van Claude Debussy
Het is eigenaardig, dat men in het land van Rameau, de allereerste die op schrift
stelde, dat de melodie voortkomt uit de harmonie, een dar meest onlogische begrippen,
welke ooit gangbaar werden, eene richting ziet opbloeien met een streven, dat in
hoofdzaak doelt op de volkomen abnegatie van alle harmonie, d.w.z. voor zoo ver
daarmee betiteld wordt, dur en moll, tonaliteit, tonale cadenzen, etc. Waar men nu
zal blijven met de melodie? Want men vindt in La Mer wel noonaccoorden,
overmatige drieklanken, heele-toon-reeksen, dingen welke ieder Duitsch theoreticus
al jaren lang behandelde, niets nieuws dus, maar zoek in hun opeenvolging bij
Debussy eens logica b.v., het tooverwoord der conservatoria - professoren, tonika,
dominant, of sub-dominant, een ander stokpaardje van heeren leeraars. Het is te
begrijpen, dat La Mer in de Germaansche landen, waartoe ook het onze behoort, zeer
wantrouwig wordt ontvangen, wanneer men ziet, hoe in dit werk het Duitsche systeem
van I V - I, etc. waarmee men Reger nog uitlegt en Strauss (door middel van variaties
op I - V - I) dat nu al zooveel eeuwen op hechten grond staat, door de lijnrechte
tegenstelling van een onloochenbaar meesterwerk een krak krijgt.
Het lijdt voor mij niet den minsten twijfel, of deze richting vertegenwoordigt de
aleenige progressie, welke de muziek-theorie maakte sinds Bach. Dat heel de moderne
methodiek berust in hem, behoef ik niet aan te toonen. Dat men bij de Fransche
richting den eersten vooruitgang waarneemt, ligt in het feit zelf, dat zij zich schrof
stelt tegenover de Duitsche. Wilhelm II weigerde Debussy het
Academie-lidmaatschap; dit ook teekent. En hier in Holland, welks schilders en
letterkundigen zich wèl hebben laten beïnvloeden door de Fransche kunst, wacht
dezen kunstenaar nog een geduchte kamp. Het is een cultuur-historisch raadsel hoe
het gros onzer musici in kern Schumanniaantjes bleven tot den huidigen tijd; en het
lot heeft gewild dat wij nòg tot over de ooren zitten in deze onzalige traditie van half
kunst, want Mendelssohn - Schumann - Verhulst - Hol - Zweers en diens talrijke
leerlingen, ziehier onzen evenaar, onzen regulator, onze rem, onzen stilstand (ondanks
uiterlijken schijn van moderniteit bij véle jongeren). Doch er verdwenen wel mooiere
overleveringen dan deze!
Ik zou gaarne bewijzen, dat La Mer de uiting is van een zeer organischen geest
en als architectonisch geheel, streng en arithmetisch-consequent geordend; hier echter,
geeft niet de coupe binaire vorm, doch het idee.
Wanneer men het eerste deel naspeurt. (De l'aube à midi sur la mer) merkt men
in de eerste plaats een rythmische climax; hij ontstijgt het motiefje waarmee de
violoncellen de derde maat inzetten. Kan men elementairer inbeelden, het golfgeklots

dan met deze syncope?
Zij groeit in elke maat; alle thema's
zijn gebouwd op deze figuur, van 't eerste tot het laatste; in de begeleiding wordt zij
overal doorgevoerd en bereikt een ontzagwekkend hoogte punt bij 't slot. Hoe
geniaal-berekenend Debussy het oer-idee vasthoudt zeggen alle details. De
tam-tam-slagen b.v. vallen hier op het zwakke maatdeel, het ensemble doorschokkend
met zware geluidsgolvingen.
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Vervolgens wijs ik op de melodische stijging, welke nergens aflaat en den hoorder
meesleept van den dageraad tot het glorieuse doorbreken der zon; de structuur is
even primitief en even bewonderenswaardig als de rythmische bouw. De schemerende
zee zelf wordt verklankt door den wijden tritons-roep, viermaal herhaald, altijd van
heel verre, zacht en vaag met een heerlijk alt-hobo-timbre; in sluimering, in wind-stille
deining, in mist-waas;

(Straks wordt het in den Dialogue du Vent et de la Mer hoofdthema overgierd door
de bries).
Na dien fantastischen opzet van zee en wiegelend water komen de eerste
zonneglansen, welke niet ijl en broos genoeg kunnen glimmeren in de uitvoering:

Een simpel clair-obscur bedoelt de donkerder-getinte melodie, welke onmiddellijk
volgt; het is de schaduwing van 't licht:

deze beide één van stemming en één van vinding zijn hoofdthema; tot den inzet van
het levende licht

(met de onstuimige triolen, welke den machtigen quint-sprong volgen, doortinteld
van flonkerenden schijn) spiegelen zij hun tweevoudig coloriet in altijd eendere
wisselwerking; dan, na de sublieme doorvoering van deze nieuwe, daverende melodie,
allengs samenklinkend met den zee-zang, heerscht het eerste, de klare straling, in
den wapperenden middaggloed, waarmee no. 1 eindigt.
Bij dezen bewusten ideeën-gang, een gedurige stijging, met geleidelijke op-en-af's
in vervloeiende overgangen sluit de instrumentatie zeer eng aan tot volkomen
vereenzelving met de phases van het beeld.
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Ik had ook no. 2 kunnen kiezen (Jeux de Vagues) ter ontleding of no. 3, doch het
geheel bestaat hier uit veel minutieuze détails, welke me zouden dwingen tot een te
wijdloopige bespreking.
Of La Mer in wezen eigenlijk illustratieve muziek is, doet weinig ter zake. Ik volg
liever de spontane ontwikkeling eener gedachte, vooral waar het fundament zoo
immaterieel is als hier, (want tot werkelijke programma-muziek geraakt Debussy
nergens) dan het starre komen en gaan van een academisch eerste en tweede thema,
doorvoering en herhaling, wat o.a. Max Reger nimmer zal kunnen laten. Dit
formalisme heeft voortaan enkel historische verdienste, evengoed als de generaal
bas of de fuga.
Dat er in Debussy's kunst eindelijk een nieuw geluid klinkt, staat vast. Is hij niet
de schepper van het muzikale sensitivisme? Decadent mag men Debussy niet noemen,
omdat hij geen epigoon is. Richard Strauss en Reger zijn honderdmaal meer decadent
dan Debussy. Dat de kunst van den Franschman voor verder ontwikkeling vatbaar
is, lijkt mij ontwijfelbaar. Ziehier een contrapuntiek van klanken, waarin de melodie
slechts nu en dan doorzingt; de kiem der wedergeboorte, de loochening van alle
harmonische methodiek, kan voldoen voor hare levensvatbaarheid. De ontwikkeling
zal schuilen in de verdere individualiseering van iederen toon tot melodie. (zonder
harmonischen ondergrond).
Cornelis Dopper bracht La Mer het vorig jaar op 't répertoire van het
Concertgebouw-orkest. Willem Mengelberg hervatte Doppers poging, die toen
allerwege een mislukking scheen, en heeft de vorige week La Mer driemaal op rij
uitgevoerd, een propaganda, waarmee wij instemmen uit den grond van 't hart.

Elsie Swinton
Vele critici hebben er naast gegrabbeld en mis gegrist naar wat deze zangeres hun
toegooide. 't Heeft mij doen denken aan het heer met deftig-effen gezicht en hoogen
hoed, zoo'n gladde salon-tronie, die voor 't portret van Paul Césanne in ons museum
verwonderd uitriep, als ik zóó leelijk was ging ik me toch niet schilderen! De
recensenten, gewoon allereerst op 't uiterlijk, de techniek te letten, praatten even
waan-wijs over Mevrouw Elsie Swinton. Dat zij haar Engelsche noemden kan er nog
door; zij is Russische van geboorte, - maar als vrouw van een Londensch wethouder
wellicht een tikje verengelscht; doch haar temperament, gevoel en zielsleven te
loochenen, dat is te sterk neven de waarheid. Waarom echter onder het
bedriegelijk-Albionsch conterfeitsel in het programma-boekje niet hare nationaliteit
vermeld? Dan had men een voor de hand liggende oorzaak gevonden voor haar
slechte vertolking van Schubert en Brahms, en als Slavische had zij enkel goed
kunnen doen.
Elsie Swinton is me een raadsel. Scarlatti en Pergolese zong ze voortreffelijk,
(Albeniz en Fauré eveneens) en Moussorgsky-subliem, terwijl zij de liederen der
Duitsche Romantici brabbelt en bauwt als een beginneling. Ik schreef het toe aan
hare demonische natuur, wanneer ze het onbewogen-innige van beide Italianen niet
zoo juist getroffen had. Of zou het stille-zachte de keerzijde van een groot
hartstochtelijken aard zijn?
Ik heb Elsie Swinton (alt) hooren zingen met een heesche keel en toch klonk 't
ontzaglijk, want hare passie schokt fel. Ik vereer haar bijna, ofschoon het geheel nog
voller kon en guller. Wat Julia Culp vooral ontbreekt, bezit zij; de veelvormigheid
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der mimische expressie. Wanneer zij Moussorgsky voordraagt, krijgen hare trekken
iets van een sibylle of druïdesse; de emotie grijpt haar, vertrekt den mond en doet
de oogen staren; de physionomie wisselt bij elk gevoel en naar de muziek regelt zich
de stand der lippen en de pose van oog en wenkbrauw. Men zou dan zeggen dat zij
honderd koppen heeft.
Over Moussorgsky, de eerste m.i. die het Slavische karakter volkomen en getrouw
typeerde door klanken (enkel in zijn vocale muziek trouwens, let wel) misschien een
anderen keer.

Anton Brands
Het domineerend menschen-type in onze twintigste eeuwsche kunst, zooals Taine
en Georg Brandes het dolven uit vroegere periodes, moet nog geregistreerd worden.
't Is niet enkel meer de sentimenteele jongeling in ieder geval, doch eer de sloome,
waartusschen verschil bestaat. 't Soort vertoont zich af en toe ook in de concertzaal;
hier zagen wij in Anton Brands een vertegenwoordiger. Dat hij een pracht van-stem
bezit zal ik dadelijk niet vergeten te melden; de voordracht dooft haar, daarom zij er
op gewezen in de eerste plaats. Zij is karakterloos; zóó sterk, dat men 't karakterlooze
ten slotte gaat houden voor een kenmerkend karakter. Zij is ook levenloos, mat en
moede; men mist er bewustheid, overtuiging; er ontbreekt verscheidenheid,
gevoelskracht. Dit uit zich overal, tot in de pose van den zanger, tot in zijn buigen,
en, goed bekeken, blijkt alles 't gevolg van de sloome achteloosheid en indiferentisme,
wat hem diep in de ziel moet zitten om zoo fel ten berde te komen.
Anton Brands heeft inderdaad eene zeer schoone stem, met dien verstande, dat
men er zich bovenbeschreven foeliesel (men merkt het zelfs in 't timore) van
wegdenkt. Dan rest de puur-muzikale geluidsgolving van Messchaert, dien hij dan
ook haast evenaren zou in objectiviteit van toongeving. Eén bedenking slechts: bij
Brands raakt de klank nooit verder dan de keel, er is geen resonnans; zooals altijd
veroorzaakt dat ook hier een bauwenden bijgalm; 't belemmert de juiste intonatie; 't
stoort de zuiverheid van dictie. - Vergeleken met het vorig jaar bespeurde men een
belangrijken vooruitgang in de praestaties van den zanger. Hij is jong en wie zal den
weg van een kunstenaar, vol verrassende kronkels, op-en-af’s, richtingen naar noord
en oost van te voren aanwijzen? De kunstenaar metamorphoseert dikwijls als een
boeddha; men wachte daarom het vervolg.
Anton Brands zong van Bach, Schubert, Löwe, Posa, Reger, Wolf en Valerius.
Louis Schnitzler begeleidde aan den vleugel. Deze pianist voldoet uitstekend naast
een vioolvirtuoos b.v. Hier hadden wij gaarne naast technische behendigheid een
weinig artisticiteit genoten; vooral coloriet in de muziek der modernen.

Julius Röntgen
Toen Pablo Casals indertijd bij Toorop poseerde voor het bekende portret met den
violoncello, had de kunstenaar, volgens een overlevering, in luimige buien de vreemde
gewoonte bij 't binnentreden van het atelier vlug even kopje te duikelen over het
tapijt, waarna hij serieus aan 't musiceeren toog.
Vergelijkenderwijze kan ik niet spreken, want tot dergelijke goochelarijen acht ik
Casals' vriend Julius Röntgen niet in staat. Maar het vertelseltje schiet mij te binnen
nu ik een componist, die levenslang gemoedelijk Dolce-far-niente's schreef en andere
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sotternijen, zoo'n onberekenbaren toer zie doen, den sprong met den polsstok van de
kamermuziek, Vaderlandsche wijsjes en Boerendansen naar eene symphonie. Komaan!
nu nog aan de passe-rivière en handig overgewipt naar de opera of het muziekdrama.
Het is de onafwijkbare wijze van de richting Schumann-Brahms, wier volgers naar
de stavaste legende de eenige zijn, die rondweg durven uitkomen voor hun artistieke
meeningen; de excelsior-methode, waaraan Reger zelfs meedoet. Wanneer Brahms
niet té oud geworden was onder 't talmen had hij ook nog een opera geschreven, naar
zijn eigen woorden.
Wat zit er eigenlijk een actie in Röntgen! stof voor tien komische opera's. Hebt
ge hem zien dirigeeren? Het heele lichaam zigzaggend heen en weer, de rechterarm
mathematisch driehoekend, met de linkerhand gesticulerend, de twee voorste vingers
stijf omhoog, als een apostel; gebarend als een generaal soms, pal voor de eerste
violisten. Hoe hielden zij 't uit, terwijl ze bovendien zijne muziek hadden te spelen?
Was er geen teekenaar in de zaal om hem te teekenen als Lustige Nibelung? Om hem
als Olympiër in een bloemen-prieeltje te zetten van al de kransen en boeketten,
waarmee bij overstelpt werd? Uit te beelden als Aeolus met de vier winden? Als
gevleugeld Cupidootje met ‘melodische episodes’?
Röntgen leerde ons hoe men aardige tuiltjes moet binden van stekelbrem en hoe
men duivelsknoopen vlecht van stroowis. Motieven en thema's, op zich zelf niet
onaangenaam, doch allerminst belangrijk, weet hij te combineeren tot een theoretisch
muzikaal-aanlokkelijk geheel, - de streeling moge iets ruig aanvoelen en de glimlach
wat professoraal rimpelen; en brooze passages, welke, van binnen bekeken, adhereeren
als koffieboonen, zijne zoogenaamde doorvoeringen b.v. - hij smeedt ze tot fuga's
en kringelt, draait en wentelt zijn klanken en materiaal zoolang in het vuur van alle
compositie-knepen, dat ze spiralen in het eindelooze.
Een virtuozen-truc, welke bewonderenswaardig mag heeten. Men kreeg er den
Sint-Veits-dans van bij 't slot. Velen gingen loopen en wachtten die larmoyante pret
niet af. Het is ook wel wat kopbrekend eenzelfde thema (Andante hoofd-thema) te
hooren doorgevoerd minstens dertig keer, ongerekend de fuga; in de verlenging,
verkorting, in 't origineel, door alle instrumenten, - een thema, dat verdienstelijk in
elkaar zit, maar waaruit men toch in der eeuwigheid geen geest, gevoel, phantasie
of individualiteit zal afluisteren, evenmin als uit de andere. Het wringt ook niet weinig
eene toonladder-op-en-neer te zien geëmancipeerd tot ‘melodische episode’; nog
erger, die episode, waarvan de bas verreweg 't interessantst klinkt, even veelvuldig
te zien wederkeeren als 't vorig thema.
Het eerste deel duurt 8½, het tweede 7, het derde 4¾, het laatste 10½ minuten,
dus een beperkte duur, zeer loffelijke hoedanigheid. Het zonderlingste van elk deel
is, dat 't einde immer onverwacht fanfaronneert (alles sluit natuurlijk met een climax)
wat het anorganisch tieren van dit organisme genoegzaam bewijst. Een andere
merkwaardige eigenschap van de symphonie is zonder twijfel, dat ondanks de
geduchte combinaties het geheel zoo begrijpelijk blijft en een en al klaarheid. Men
heeft enkel ooren voor de thema's en 't samengaan der thema's; deze zijn meerendeels
dezelfde, de wendingen enkel verschillen, dus dat strengelwerk vergt geen bijzondere
inspanning; zij schrokken echter alles op en zijn wel zóó ingewikkeld en dermate
boeiend, dat men nauwelijks let op harmonie of instrumentatie. Die drommelsche
ostinato's, ze blaffen als honden aan een ketting, dat hooren en zien je vergaat! Maar
niettemin kan ik verzekeren, dat de harmonie een der belangwekkendste détails is
van den gewichtigen arbeid, dat de rythmiek ook zwaar marcheert, dat de
instrumentatie allesbehalve luchtige carillonklank strooit.
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Carl Flesch
Wij hebben eens van een zeer achtenswaardig criticus gelezen (Rudolph Louis) dat
Gustav Mahler ‘j ü d e l t ’ in zijne muziek. Wij wisten niet wat dat was. Nu weten
we 't. Carl Flesch droeg Zondag-middag voor het Viool-concert in a-groot van Mozart
en Beethovens hoog-reikend meesterwerk: met vetten, glanzigen, welgedanen,
glibberigen, breed-uitgestreken toon; met zelf-genoegzame, tevreden-schommelende,
smakelijk-wiegende rythmiek; opvattingen welke daaraan gelijk staan. Gustav Mahler
‘j ü d e l t ’ niet; anders was hij populairer. Maar wij weten nu wat het woord aan
duidt.

[Beschouwing n.a.v. het Violoncelconcert van Julius Röntgen (o.l.v.
de componist met Pablo Casals als solist)]
Paul Verlaine zei eens dat een kunstenaar moet anarchist zijn; ik meen het gelezen
te hebben in zijn Quinze jours en Hollande. Dat anarchist zou ik willen veranderen
in revolutionair, omdat het de dingen voller en breeder omvat; de kern blijft eender.
Wie durft onze componisten meten naar dit zeer waarachtige apophthegma? Een
jood of katholiek schraagt niet vaster op zijne traditie dan zij.
Dat de heele hedendaagsche muziek wortelt in de Fransche Romantiek, weet ieder,
maar ik wil dit toch even omschrijven. Richard Wagners artisticiteit rijpte gedurende
zijn hongerjaren te Parijs. Hij beëindigde daar zijn Rienzi onder den invloed der
Groote Opera en Meyerbeer; hij dichtte en componeerde er den Vliegenden Hollander.
Liszt was door-en-door Franschman. Beiden, de dragers der Duitsche richting, wier
geest leeft in elk musicus min of meer, hij heete Richard Strauss, Reger of Mahler
(de Draeseke's en Otto Taubmann's uitgezonderd) bouwden op Berlioz' fondamenten.
Daarmee is tevens aangetoond hoe Robert Schumann's kunst afstierf. Brahms, de
voortzetter van diens klein systeem, volgens welk men zich verzadigt aan een kleine
natuur, nauw omkringd, waar alle groot gevoel, groote gedachte en groote conceptie
wordt geweerd met huivering en schrik, Brahms mag men desnoods beschouwen als
een geniaal schepper, zijn productie en die zijner aanhangers vervloeit in den
overvloed hunner antipoden: de Jong Fransch n, de Russen, de Italianen, de
Vlamingen, de Hongaren, de Oostenrijkers, de Spanjaards, ⅞ der Duitschers, de
Engelschen, (nmerendeels) wier aller kunstenaarsstreven is gegrondvest op de
Fransche Romantiek.
Voor er op door te gaan hoe onwrikbaar de traditie onzer componisten vast zit in
de Duitsche Romantiek, zocht ik te bewijzen dat deze geïsoleerd staat en dood zal
loopen.
Wilt ge de allesomvattende lijn van het Hollandsche muzikale streven? Vergelijk
een lied van Kor Kuiler met een lied van Bernard Zweers, een van Zweers met een
van Schumann. Dat verschilt ternauwernood met elkaar.
Een sterk voorbeeld van de uiterste begrenzing?: Aan de Amsterdamsche
universiteit wordt muziekgeschiedenis gedoceerd door een leeraar (Jacques Hartog)
die niet enkel Strauss en Mahler, doch zelfs Wagner uit den grond van 't hart verfoeit
(behalve de Meistersinger!)
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Die omwankelbare traditie reikt verder dan de uiterlijke zijde van hun arbeid. De
nog levende voormannen zijn opgebracht met Ten Kate, Nic. Beets, Smit Kleine,
Tollens en dergelijke. De litteraire omwenteling is haar gang gegaan zonder
belangstelling 't minst wakker te roepen bij hen. Men zal zeggen dat Zweers verzen
becomponeert van P.C. Boutens. - Ja! Maar terzelfdertijd dat hij Een oud Lied en
Laat mij nimmermeer berusten (teksten van Boutens) uitgeeft, verschijnt Mei!, een
ongelooflijk lijzig deuntje op woorden van? En Zweers musiceerde meer, geïnspireerd
door G.W. Lovendaal, Cosman e. d. wier hoedanigheid ieder kent, dan door poëzie
van Boutens of Hélène Swarth.
Het is moeilijk redenen te geven, op grond waarvan men iemand alle artisticiteit
kan ontzeggen. Te lastiger wordt dit, daar er hier altijd eene categorie onaantastbaren
bestaat, wier werk onomstootelijk is als de tonale cadens. Maar nu eens afgezien van
de fatale en fatalistische rij: Schumann - Verhulst - Hol - Zweers; wat zij missen is
dat, wat allen pseudo-kunstenaars van alle tijden ontbroken heeft: individualiteit en
spontane voeling met het volle leven; het almenschelijke en een stukje goddelijkheid;
de passie.
Kan men bij eén onzer modische componisten (die den toon aangeven, bedoel ik)
als eenmaal de leerjaren voorbij zijn, spreken van ontwikkeling? verruiming van hun
willen? groei van hun geesteskracht; groei van hun innerlijk wezen?
Het is een zaak, welke niet enkel het verleden en heden doch ook de toekomst
raakt van ons muziek-leven. Ieder criticus, als men hem hoort onder vier oogen, zegt
of erkent, dat Holland nauwelijks één noemenswaardig componist heeft, terwijl elk
hunner werken befeest wordt, de auteurs gevierd als meesters tot zij 't graf ingaan
met de vergetelheid op de hielen. Vanaf Van Bree tot en met Hol.
Men vergt te weinig. En de criticus toont zich even luttel revolutionnair als de
maker.
Mijn wijdloopigheid is naar aanleiding van Julius Röntgens Violoncel concert en
van een bespreking het onontbeerlijke voorspel.
Men kan een kunstwerk beoordeelen van tweeërlei standpunt: of een ideaal is de
norm, of men houdt rekening met een milieu. Wanneer bijv. Gustav Mahler eene
symphonie de wereld inzendt dan toetst men gewoonlijk haar waarde aan het meest
diviene dat voorafging. - Maar laat ik om in de regionen te blijven van Röntgen,
minder hoog grijpen. - Wanneer Emanuel Moor hier composities lanceert, dan staan
rechts van hoorder en criticus de profeten der eeuwige schoonheid, links Moor. Het
is, m.i., de aleenig onbedriegelijke weegschaal, de eenig rechtvaardige. Doch men
zij consequent. Wanneer men van Moor durft beweren, dat zijn ([?.].g. slechte)
muziek door geld of andere kuiperijen op onze programma's raakt, waarom geen
billijkheid betracht en oorzaken nagezocht onder invloed van welke gelijksoortige
of geringere muziek begunstigd wordt.
Ik zou wel willen weten, in hoeverre men tot waardeering verplicht is, wanneer
iemand na ongeveer 25 jaren practische muziekbeoefening eene ordentelijke fuga
kan samenstellen; hoe zwaar het eigenlijk weegt, wanneer hij dan een 1ste of 2de
thema, doorvoering en herhaling elkaar zeer logisch kan laten volgen; wanneer de
toonsoorten-verwantschap onberispelijk is in acht genomen, wanneer de melodieën
feilloos gebouwd blijken; wanneer de harmonie den inhoud van een leerboek van
Jadassohn b.v. niet te boven gaat; wanneer de instrumentatie wordt behandeld volgens
de gebruikelijke en doelmatige methode; dit alles na 25 jaren practijk?
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Dat men in Röntgens violoncel-concert geen greintje persoonlijkheid treft, behoef
ik niet te zeggen; dat het sentiment ouderwetsch en temperamentloos is, de geest
klein en gering ligt voor de hand.
Röntgen geeft zijn werken graag een schijn van organisme. Uit het eene thema
wringt hij het andere, alle metamorphoseeren beurtelings, hij combineert ze met
voorliefde, van het eerste tot het laatste. Maar overal merkt men, dat niet het doel
doch het middel de drijfveer is van zijn voortdurend geknoedel. Wat kan er dan
terecht komen van het organisme? Ondanks alle uiterlijk verband wordt zulk werk
niet meer dan een serie kinematograaf-prentjes. Waarom zou Röntgen b.v. die
Oud-Iersche volksmelodie genomen hebben? In zijne bewerking bezit zij volstrekt
geen eigen physionomie. Waarom bouwt hij er dan de heele tweede helft van zijn
concert op? Brengt het ook maar de geringste emotie of zelfs eene impressie, wanneer
twee hoofdthema's uit het begin, even gevarieerd terugkeeren bij 't slot? En zoo
verder.
Den vertolker (Pablo Casals) laat ik er buiten met voorbedachten rade; omdat ik
den kunstenaar zeer groote vereering toedraag.

Het Beethoven-huis
Terwijl de Franschman F. Garas ‘Mes Temples’, de Duitschers Paul Matrop ‘Eine
Beethovenhalle’ en Ernst Haiger ‘Die Wiedergeburt des Tempels’ ontwierpen, aller
geest geregeerd door den Princeps musicae, beraadslaagde Willem Hutschenruyter
met Berlage over het Beethoven-h u i s . Hollanders bouwden nooit tempels, voor
God, Mode, noch Geld, zij hebben alles verhuiselijkt, - doch hier verbaast mij den
naam h u i s , waar men een werkelijken tempel moest optrekken, om in de regionen
te blijven van het Ideaal.
Een criticus mag niet geestdriftig worden, de embouchure van zijn instrument is
lastig en de ranke klank slaat gauw over in krieken. Ik ga dus niet denken aan een
nieuwen tijd (het blazoen der kampioenen voor het idee draagt tot symbool ‘de
rijzende zon’) dat kon den god in mijn hart wekken en zijn enthousiasme. Maar
wanneer ooit een later geslacht spreekt van ‘toen kwam de nieuwe tijd’, dan zal men
wellicht het Beethoven-huis of zijn nu levende gedachte voor zinnebeeld houden
van die opstanding.
De essence dier gedachte is: eene artistieke muziekzaal, uitzicht over een landschap,
en verborgen orkest. De strekking voelt men onmiddellijk: opbeuring der
uitvoerenden, verheerlijking der kunst, vergemakkelijking, sterking en verheffing
der emotie.
Wie dit objectief beschouwt vraagt in de eerste plaats: voegt dat het wezen van
den componist, en hij speurt 't psychologisch na. - Het antwoord vindt men voorshands
moeielijker dan de bedenkingen, daar de voorkeur immer individueel zal blijven, de
resultaten wisselvallig, zelfs wanneer de Tempel er staat. De een toch mint in
Beethoven den fanatisch demonischen schepper en mensch (hij was een orgiastisch
droomer!) en oordeelend naar de architectuur zocht de bouwmeester niet naar belijning
van dronkene fantasma's van rythme en klank. Dit neemt niet weg dat langs Berlage's
groot-rustige welving de schoone waanzin kan sidderen, wat afhangt van den dirigent.
De ander echter wenscht de muziek strakker gestemd en vriendelijker indrukken
strooiend. Er zijn nu eenmaal groote en kleine zielen. Dus ook dit schraagt op een
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toeval en kan telkens veranderen. Waarom voorbarig geoordeeld? Laten we liever
afwachten.
In elk geval: wanneer de zon zinkt in den zeenevel, terwijl het slot der Missa
Solemnis of eener symphonie verruischt in de eindeloosheid der duinen, dat kan de
hooge schoonheid zijn, voor welker aanschouwen men sterven wil. Visionnair
mysticus of koud realist, men zal den kop bukken voor die macht. - Dan komt de
transformatie, men ziet een argelooze genoeglijk kwast zuigen uit een rietje, men
ontmoet een paar bedelaars, een lijkwagen met een dozijn doodbidders, er gaat een
fabriek uit men passeert een vale stadsstraat.... Waarlijk, Siddharta Gautama werd
Boeddha om minder zaaks! Zal men niet feller vloeken tegen het wanstaltige leven?
Gesteld, de volkomen verwezenlijking van den opzet is eene utopistische
inbeelding, goed voor Plato's Staat of Hugo Wells toekomst-wereld, wat schaadt dit
de gedachte zelf? 't Volmaakte, het blijft onbereikbaar. Men mag, waar diviene
muziek gespeeld wordt, vervoering bij de zangers, violisten, houtblazers en zelfs
trompetters verwachten en vergen - die eisch reikt niet tot den paukenist! Zoo ook
met de rest. Men is idealist en tracht liefst naar een toppunt. Doch wanneer een zich
imponeerend dirigent (er is géén die 't n i e t doet) - verdwijnt in de lagere
orkest-ruimte, wanneer ik me niet meer blind staar op tachtig glimmige overhemden,
op veertig krielende strijkstokken, wanneer ik de roode koppen niet meer zie als
bazuin en trompet gestoken worden, wanneer dwaze zaalversiering is herschapen in
stemmig décor, dan ben ik al heel tevreden met den vooruitgang. Er zijn er die denken,
dat de mensch allengs zal verengelen, en dat het dier langzaam rijpt tot mensch. Zijn
we eens zoo ver, dan bezitten we elk ideaal en de alleruiterste consequenties behoeven
we niet meer te vreezen. Tot zoolang oefene men geduld!
Men verwondere zich niet over den grondtoon van waardeering, welke klinkt door
deze bespreking. Ik begrijp, dat sommigen aan het idee van een Beethoven-huis een
min of meer absurde kant zien. Maar men bedenke dan even dat het de eerste
bemerkenswaardige gedachte is, welke opkwam in het brein van een Hollandsch
musicus, na zooveel eeuwen onvruchtbaarheid. Letterkundigen schilders, architecten,
zij garen sinds heugenis uit den horen van overvloed en feesten altijd van hemelsche
vreugde, terwijl voelen en denken der muzikanten verschrompelde. Zoo wil het
noodlot sinds den dood van Jan Pietersz. Sweelinck. Wij leven in zulk een armoede,
dat ons de sjofelste gestalte als welgedaan verschijnt, en in ons doodsch bestaan
bonst nietige klank als een gong. Wat n u de klank beduidt, wie kan het zeggen?
Voor mij is het een veeg teeken, dat elk doet alsof hij hem niet hoort. Er werden
feuilletons geschreven, toen enkele jaren geleden de bekende brochure uitkwam.
Daarna overal stilte. De schrijver bereisde Amerika en hield er lezingen; van resultaten
vernam men weinig. Door middel van spot zelfs niet. Amerika, het land van toeristen,
geldaanbidders, hyper-sensitivisten en kantoor-menschen.
Zou waarlijk de tijd er zijn voor een dergelijk wijd-strevend plan? En zoo niet, is
het een nabloeier of een voorlooper? Dit zijn gewichtiger vragen dan: behoeft de
tegenwoordige concertzaal inderdaad veranderingen? en dergelijke. Ik wenschte
Hutschenruyters reveille gaarne universeeler geblazen, de nieuwe vaan hooger
gevlagd, verder zichtbaar. Hij staat alleen. Ware de wording niet logischer geschied
ten tijde van Bülow, Liszt en Wagner, toen Beethovens geest vrij kwam uit het
formalisme van dirigenten als Mendelssohn?
Bij elken grondtoon klinken aliquottonen, onwelluidender naarmate zij stijgen;
de heer Hutschenruyter weet het en zal me niet euvel duiden dat mijne waardeering
even dissoneert in de uiterste hoeken.
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Hij schrijft op blz. 37 zijner brochure: ‘De zaal aan Beethoven's kamermuziek
gewijd, zal het intieme karakter hebben te dragen, welke met deze muzikale
kunstuiting in overeenstemming is, terwijl de tegenoverliggende zaal voor de
uitvoering der viool- en piano-concerten bestemd, door haar inrichting aan de
luisterrijke huizen zal mogen herinneren, waar - in een vroegere periode - de
virtuozenkunst haar hoogtijd hield.’
De gedachte, die in dezen zin ligt is mij helder, de gegrondheid der gedachte vaag
en twijfelachtig. Ik zou willen vragen: Is het gehalte aan idee en gevoel in Beethovens
laatste quartetten, (z.g. kamer-muziek) minder onschatbaar dan dat der vijfde of
achtste symphonie? Zijn de eerste en tweede symphonie niet véél intiemer van aard
dan klavierwerken als de z.g. Waldstein-sonate? reiken die symphonieën in diepte
en menschelijkheid tot de Appassionata, de Hammerklavier-sonate, opus 101, de
2de in as?1
Waar is eigenlijk (en wat is) in Beethovens kamer muziek de ‘note intime’? D.w.z.
de ‘note intime’, welke een intieme zaal zou behoeven.
In welk viool-concert treedt de virtuoos minder op den voorgrond dan in dat van
Beethoven?
Kan men zich grooter verschil denken dan tusschen 't eerste en 't vijfde
piano-concert van Beethoven? Weliger groei van 't leven zelf, wonderlijker
metamorphose en ontwikkeling eener kunstenaarsziel?
Voerde Willem Hutschenruyter zijne principes consequent door, dan zou hij voor
de composities van elk der drie periodes, welke Beethovens levenswerk scheiden,
een afzonderlijke zaal moeten ontwerpen.
Men mag nog vragen: is het niet één zelfde genius, die Haydn en Mozarts
symphonieën en Beethovens twee eerste inspireerde? (ondanks alle onmiskenbaar
en zéer merkbaar verschil van bewerking; doch ik bedoel de psyche of geestelijke
temperatuur der muziek). Toch geeft de heer Hutschenruyter toe, dat een vertolking
van Haydn's en Mozart's symphonieën in het Beethoven-huis zou strijden met hun
karakter.
Ik weet niet of het hervormingsdenkbeeld ooit gehéel zal kunnen stemmen met
de evolutie welke Beethovens leven kenteekent; te meer daar op Beethovens oeuvre
die evolutie allengs forscher inwerkte dan ooit bij eenig ander kunstenaar. Twee
scherp afgescheiden tijdvakken in Beethovens leven zijn niet te loochenen: De
Beethoven van het Ancien régime en de Beethoven van den Republikeinschen tijd;
zelfs drie: de Beethoven der Restauration (na 1814), doch de laatste strooming
beïnvloedde misschien zijn denken, niet het wezen zijner kunst zooals de andere
twee. Dit weerspiegelt 't duidelijkst in den inhoud zijner symphonieën. Het lijkt mij
daarom haast onmogelijk, wanneer men een procédé volgt, dit toe te passen zoowel
op de eerste als op de negende; of op de piano-sonate, opus 2 en opus 111.
Zie hier redeneeringen, welke men van tallooze vindt, wanneer men theoretiseert.
Zoolang ‘Het Beethoven-huis’ een droom is, een gedachte zal het voor velen een
waan blijven. Maar het is gevaarlijk een droom te toetsen met speculatieve critiek;
zeker een droom die werkelijkheid moet worden en dus ook zijn phasen doormaakt

Fransche Opera: Médée

1

bedoeld is Opus 110 in as
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Een opera-tekst critiseeren is moeilijk, zoolang men vrede neemt met Scribe en
Maeterlinck tegelijk. Ik voor mij begrijp niet hoe Médée met de eentonige
Alexandrijnen, de conventioneele klank en dictie, de rhethorica en vooral het
ondramatische tot een soort van populairen roem raakte. De tragedie is een omwerking
van Euripides, Seneca of Corneille, of een anderen, wat doet het er toe. Hoe een
kunstenaar het onderneemt, toonde Hugo von Hofmannsthal met Electra. Dat ik, den
tekst lézend, er niet door heen kwam blijve persoonlijke antipathie tegen banale
rijmen, voos klassicisme en eindeloos geredeneer. Maar hetgeen een tooneelspeler
kan verlevendigen met actie, wordt verdord door 't wezen van het muziekdrama.
Immers: Het rythme duidt zijn gebaar en stand; belemmert mag men zeggen. Melodie
en harmonie vervangen zijn temperament; reguleeren het in 't beste geval. Ieder weet
toch, dat bijna geen zanger een dragelijk speler is? Het geheim der waarde eener
opera schuilt hierin, dat de muziek in zoo hooge mate kenner of leek boeit dat men
de scène genoegzaam vergeet. Zoolang componisten lust vinden in gerektheden,
zullen teksten als Médée verstarren tot marionetten-vertoon. Inderdaad: het leven
mòet vlieden voor al de uitgehouden noten en orkestrale intermezzi.
De slechtste opera verdient nog waardeering; er gebeurt zooveel eer men ze op de
planken ziet! De tekst moet gezocht worden, getroffen gecoupeerd en soms gewijzigd;
muziek-schrijven is geen morgenspelletje; de componist schetst (als hij vindt!) werkt
uit, instrumenteert, schrijft in 't net eene partituur van honderden folio-bladen, en
copieert (in Holland) zelf de stemmen. De instrumentatie is niet altijd gelijk de auteur
haar zou willen. Hij moet dikwijls rekening houden met de sterkte en bekwaamheid
van zijn orkest. En de bezetting der solisten hangt ook al af van den troep. De
wisselvalligheden der instudeering, de fata van opvoering en succes!
De geschiedenis van Medea, een der ontzaglijkste mensch-typen door het
wereld-leven gebaard, is bekend; ik zeg daarom enkel dat Legouvé de apotheose
koos van haar kommer; het dooden der twee kinderen. Paul Bastide maakt het me
evenmin moeilijk. Zijn bewerking is een mozaiek van korte motiefjes knap
doorgevoerd, en klanken, fraai gecombineerd. Het is de consequentie van zijn
individualiteit dat het grandioze ontbreekt. Wat zal men er van zeggen? Duldt men
niet Hamlet en Francesca da Rimini van Thomas, Lucretia Borgia van Donizetti,
Roméo et Juliette en Faust van Gounod? Maar ik mis hier noode de donkere vlam,
welke elk der episodes van Medea's bestaan doorgloeit met schoone somberheid.
De opvoering was verdienstelijk. De beste medewerkers had Bastide aan zich zelf,
(dirigent) Céleste Gril, (Médée) Roosen (Jason) en Druïsse (Créon). Waarom de
componist concipiëerde voor z e s sopranen en v i e r bassen, geen tenors en alten
(baritons) begrijp ik niet. Daaruit sproot heel wat eentonigheid. De régisseur heeft
veel op zijn geweten: waaierende zullen in den tocht, tempel met scharnierende
deuren, malle standbeelden, costumes van alle kleuren (de onmogelijkste bovendien)
en tijden; de kapsels: wit, rood, zwart, bruin, blond, gefriseerd, effen-gestreken,
getorend, los, in vlechten, gestrikt, geband, in elken vorm en stijl! En zoo verder.
Ik kan het muzikaal geheel nu niet in den breede analyseeren. Eén détail: Op 't
einde van het tweede bedrijf is 't gehuil der menigte wat al te goedkoop en weinig
artistiek nagebootst door lallende stemmen achter de coulissen. Gluck wist daar beter
raad mee. Doch 't is Bastide's eersteling. Jeugd opera's, zei Weber, verdrinkt men als
een nest jonge honden; al valt het den vader ook hard! Ik hoorde het werk tweemaal
en voel veel trek te raden in die richting. Bastide heeft veel talent en durf genoeg
voor een tweede, die wellicht beter lukt.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

Beethoven-cyclus: Fidelio
In de enkele jaren geleden verschenen Brochure ‘Het Beethovenhuis’ wordt ‘Fidelio’
niet genoemd; terwijl op bldz. 87 van het boekje de schrijver zich voorstelt als daad
van piëteit de Beethoven-feesten te openen met Bachs Mattheuspassie op Goeden
Vrijdag. Zaterdagavond, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's
Gravenhage is de reeks uitvoeringen, die Willem Hutschenruyter organiseerde,
aangevangen met eene voorstelling van Beethovens Opera. Wat denkt men te doen
met dit meesterwerk, dat noch verouderd is, noch verouderen zal, wanneer de Tempel
er staat? De provisorische plannen geven hier geen uitkomst. En Willem
Hutschenruyter zelf, dunkt mij, zal de eerste zijn om toe te geven dat niet één
schouwburg in Nederland in kunstwaarde-van-bouw of versiering eenigermate stemt
met de schoonheid van Fidelio!
Deze voorstelling kwam de zwaarste eischen nabij; het was eene
model-voorstelling, wanneer men zich het orkestspel beter wil denken. Edith Walker
is eene ideaal-Leonore; Minnie Nast als Marzelline eene buitengewone kunstenares,
Heinrich Hensel als Florestan onovertrefbaar, Hermann Schramm een even melodieuse
tenor, Paul Knüpfer als Rocco uitnemend, Zador goed als gouverneur, Breitenfeld
als minister. Men kon zeggen dat de kunstenaars gekozen waren naar de belangrijkheid
der rollen. Het koor zong meermalen niet spontaan genoeg, doch ging alle opera-koren
te boven in welluidendheid van klank. Alles maakte diepen indruk.
Wanneer eene emotie den geest spant, dan waakt de aandacht en spiedt scherper
naar het komende; niets ontgaat oog of oor en ook de schoonheid heeft haar keerzijde.
Vele gevangenen waren burlesk uitgedost, sommige parodistisch. De geniale zangers
acteerden met bombastische accenten en theatrale poses als slechte amateur-spelers
uit volksschouwburgen van een halve eeuw terug. De heer Viotta dirigeerde en wèl
gaarne zou ik even fulmineeren tegen zijne vertolking der Leonore ouverture No. 3,
welke tot voorspel diende; daar concentreert men menigmaal de oplettendheid op de
individualiteit van den dirigent! Het dramatische der ouverture liet hij inderdaad
ongerept, ganschelijk ongerept!
De hoofdfiguren zijn gehuldigd met kransen en eindeloos applaus. Hun praestaties
waren werkelijk grandioos. Maar wat men niet schijnt te weten: het geven van applaus
en kransen druischt lijnrecht in tegen de hervormings-denkbeelden van den heer
Hutschenruyter. De volgende week zal verder blijken of 't publiek de Brochure las,
welke daarover licht deed schijnen, of het met het streven op de hoogte is en zelf
Beethoven-zelf voor oogen houdt.

De Beethoven-cyclus
‘Ich habe keine Lämmusik geschrieben. Ich verlange fur meine Instrumental werke
nur ein Orchester von ungefähr 60 guten Musikern, in dem ich überzeugt bin, dasz
nur diese Zahl die schnell Wechselnden Schattierungen im Vortrag richtig geben
kann.’
't Zijn woorden van Beethoven zelf. Nog een citaat:
‘Aufrichtig zu sagen, ich bin kein Freund von Allegri di Bravura und dergleichen,
da sie den Mechanism nur gar zu sehr befördern.’
Zoo Beethoven in een brief aan Ries.
De lezer zal begrepen hebben, dat ik de eerste aanhaling doe slaan op het tot 1 1 0
man versterkte Residentie-orkest, de tweede op den heer Siegmund von Hausegger,
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den dirigent der snelle tempi. Zooals men weet ging de heer Willem Hutschenruyter
in 't hoofdstuk ‘De Uitvoerenden’ van zijne brochure ‘Het Beethovenhuis’ zeer fel
en l e e r s t e l l i g te keer tegen den dirigent-virtuoos en definieerde bovendien de
eischen, welke passen bij een goede Beethoven-uitvoering. Hij ontwierp zijn theorieën
met uitstekende bedoelingen en het deed dus leed te moeten waarnemen, dat ik
nauwlijks één zijner inzichten verwezenlijkt zag in de werken, die doorgaan voor de
gewichtigste in Beethovens arbeid: de Symphonieën en de Missa Solemnis; en te
bespeuren dat men andere van zijn stellingen zoo verstoffelijkte, dat ik er niet meer
mede kon sympathiseeren. Dit laatste raakt vooral de temperatuur, waarin ons
Beethoven gewerd door Von Hausegger en Willem Kes.
Hervorming, reactie (wel te verstaan t e r u g werking) bedoelend, was nooit
levensvatbaar. De heer Siegmund von Hausegger is volbloed-reactionnair, hetgeen
ik straks zal verduidelijken. Ik zet daarom voorop, het Beethovenhuis zelf, welks
grond-gedachte ik erkende als levensvatbaar, hierin niet te willen betrekken. Op welk
tijdperk toch zou dit idee kunnen terugwerken? De heer Hutschenruyter schreef
helder genoeg, dat het moderne Concertwezen, vanaf den oorsprong tot heden geen
dag gezond was!
Wanneer iets historisch is samengegroeid met de ontwikkeling eener kunst, reeds
kiemend bij haar ontstaan, dan mag men 't voor logische wording houden en 't
beschouwen als voldoende gemotiveerd of gerechtvaardigd. B.v. de dirigent-virtuoos.
Het is in ieder geval een scheeve voorstelling der feiten, waar de heer Hutschenruyter
dit verschijnsel nieuwerwetsch noemt, een vervolg op den solistvirtuoos. Lully o.a.
(1633-1687) stierf aan een wonde, welke hij zich bij een uitvoering van zijn Te Deum
toebracht door een verwoed gebaar met den dirigeer-stok; Berlioz dirigeerde zeer
heftig, en Seyfried, tijdgenoot en ooggetuige van Beethoven vertelt over dezen: ‘Das
Diminuendo pflegte er dadurch zu markieren, dasz er immer kleiner wurde und beim
Pianissimo sozusagen unter das Taktierpult schlüpfte. So wie die Tonmassen
anschwellten, wuchs auch er wie aus einer Versenkung empor, und mit dem Eintritt
der gesamten Instrumental-kraft wurde er, auf den Zehenspitzen sich erhebend, fast
riesengrosz und schien, mit den Armen wellenförmig rudernd, zu den Wolken hinauf
schweben zu wollen. Alles war in regsamster Tätigkeit, kein organischer Teil müszig
und der ganze Mensch einem perpetuum mobile vergleichbar.’ Een gelijke observatie
vindt men bij den Zweedschen dichter Atterbohm. Ik verdedig niets. Doch
Weingartner, Blech, Willem Kes, Hutschenruyter en allen, die het hunne meenden
te moeten zeggen om zulke directie te veroordeelen en af te breken, mogen bedenken,
dat ze stamt van zeer groote kunstenaars, (er zijn meer voorbeelden aan te halen!)
dat ze overoud is (in princiep reeds bij den koorleider der Grieken), dat de waarde
enkel mag afhangen van de artisticiteit, waarop dat virtuooze baseert, e n d a t e r
met het tegenovergestelde systeem oneindig veel méér
misbruik bedreven wordt.
Bij Van Hausegger kan men het zonderlinge gebeuren signaleeren, dat iemand
innerlijk bewust metamorphoseert: hij, een Slaaf (hij is van Graz, zijn vader van
Weenen) tracht te voelen als noord-Duitscher; hij, die eene Dionysische Fantasie
schreef (ik blijf bij den titel!) germaniseert Beethoven. Alle tempi neemt hij snel;
maar geeft slechts 't ritenuto dat in de partituur staat; hij vermijdt elk rubato; hij
verwaarloost alle instrumentale kleur en ieder orchestraal perspectief; crescendi en
decrescendi moet hij zwart op wit gedrukt zien; hij miskent en verwerpt (a priori of
nolens volens?) alle sentiment. Zijn virtuositeit is de vlugge tijdmaat. De armen
zwieren ongelooflijk los langs het lichaam en men verbeeldt zich geen leniger
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handgewricht dan het zijne. Elastisch volstrekt niet! tenger, broos, meisjesachtig-fijn.
Nooit hoekig, niet lawaaierig; noch breed, noch forsch. Hij blijft gracieus binnen de
maat als het slingertje van een metronoom. Hij imponeert geenszins. Moeten wij
hem misschien houden voor het type van den collegialen orkestleider, die zijne
mannen niet regeert, doch onder wiens muzikaal praesidium zij spelen?) (de
uitdrukking is van Willem Hutschenruyter). Het verbaasde mij, hoe weinig hij te
berde bracht met zijne 1 1 0 manschappen. Ik verwachtte dezen keer het hoogtepunt
van 't eerste deel der 8ste (inzet hoofdthema bassen en fagotten) als eene werkelijke
culminatie, doch de melodievoering klonk niet klaarder dan men 't gewend is van de
normale bezetting, waarbij ze immer verongelukt. Men zou meenen, dat een
kunstenaar bij zulke omstandigheden daarop in de eerste plaats let? De heer Von
Hausegger niet. Een ander voorbeeld van gedachteloosheid lijkt me 't laatste deel
der 8ste: de passage, waar de houtblazers het tweede thema overnemen van de violen.
De eerste maten van 't hout hoorde men nauwlijks!
Het summum blijven de snelle tempi. Zij spruiten niet uit geestdrift of bezieling,
want dan gaf hij onwillekeurig schakeeringen; noch uit jeugdig heroisme, want dan
voelde men warmte en gevoel. Ik zag hem slechts in de 8ste en 9de, daar mij de tijd
ontbrak voor de overige concerten. Doch het trof gelukkig, dat beide symphonieën
samenvielen, welke Beethovens kunst volkomen behelzen in haar veelvoud, ‘das
grosse Lachen’, en, ‘de diepten van den donk'ren geest’. Beide uiteenloopende werken
vertolkte hij tot mijn verbazing naar één systeem. Systeem! - van machinale
harddraverij en gedurig contrasteeren van piano en forte, een waarlijk al te goedkoop
effect van licht en schaduw, dat overigens door zijn schematische eenzijdigheid gauw
alle coloriet inboette.
Hij mist dus wèl persoonlijkheid, Von Hausegger, die Beethoven durfde
vermendelssohnen in onzen tijd. Maar Willem Kes deed hetzelfde in de Missa
Solemnis.
Dit licht ik toe met een citaat uit een van Mendelssohn's brieven. Deze hoorde
Beethovens vriendin, Barones Erdtman in 1831 klavier spelen te Milaan, en schreef:
‘Sie spielt die Beethovenschen Sachen sehr schön; obgleich sie seit langer Zeit nicht
studiert hat; oft übertreibt sie ein wenig mit dem Ausdruck und hält so sehr an und
eilt dann wieder’;... Dit zegt haast genoeg. Men weet hoe uitermate gelikt
Mendelssohn speelde, veelal componeerde en dirigeerde. In Von Hauseggers starre
beweeglijkheid stootte men op hetzelfde verouderd formalisme en wie Kes kent zal
toegeven dat het ook zijn stijl is. Dat zulks op en d' op anti Beethovensch is,
veronderstel ik aanvaard. Het ware anders op honderderlei wijze te toonen.
Het spijt mij, dat deze Beethoven-cyclus, wat de dirigenten betreft, gehéél stond
in het teeken der reactie. B.v. het Scherzo der Negende, de door Wagner
omgeorchestreerde passage, waar de houtblazers het tweede thema inzetten tegen 't
rythme der strijkers. Het ligt voor de hand dat men bij een zoo uitgebreid corps
violisten niets hoorde van dit magnifieke lied. Het ensemble werd een zinloos
brouhaha. Men wilde Beethoven blijkbaar à la lettre nemen! Goed. Bovenstaand
citaat (60 goede musici!) zij dan aanbevolen. Maar wat mij h i e r redelijker schijnt:
Siegmund von Hausegger, zoon van Friedrich von Hausegger, den fanatieken
Wagneriaan houde liever rekening met Wagner's verbetering van die plaats. Men
zegge niet: Beethoven wist ook, dat er hoorns en trompetten bestonden en had ze
voorgeschreven als hij ze wenschte. Dan diene dit antwoord: de trompetten zouden
hier overschreeuwen; maar behalve dat; ieder kan weten, dat op hoorns en trompetten
in d, natuurinstrumenten ten tijde van Beethoven, deze melodie niet te blazen was
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in de daar gebruikte toonsoort. Doch van den leider moet men het onverantwoordelijk
noemen dien genialen inval dermate achteloos te behandelen en kleingeestig over
het hoofd te zien.
Von Hausegger is uitbundig befeest met kransen en applaus; het verdiende succes
voor 't ‘so gottsträflich nachlässig und gedankenlos darauf losmusicieren und
Taktschlagen’, (woorden van Weingartner, geciteerd in de brochure van den Hr.
W.H.). Ik weet niet of Von Hausegger's stijl en opvattingen sympathie vinden bij
Willem Hutschenruyter en ik breng hem dus nog niet in verband met ‘Het
Beethovenhuis’. Maar moest ik mijn artikel nog schrijven, dat voor twee weken in
dit blad verscheen, ik had het allicht anders gedaan nu ik Willem Kes persoonlijk
mocht beoordeelen. Deze toch blijft onafscheidelijk van de veelgenoemde brochure.
Het verwondert mij ten zeerste dat men Willem Kes, die weinig psychische affiniteit
toont met Beethovens kunst en allerminst bezit met de Missa Solemnis, de leiding
òpdroeg van dit werk. Eene méer dorre, méer gevoellooze en onstemmigere opvatting
van dit meesterstuk, onmagisch zoo en onmystisch, kan ik mij niet denken. Het
accordeert niet met Beethovens psyche, met den naam Kunst, met het begrip
Schoonheid, noch met de tijdsomstandigheden, wanneer men waarlijk plannen
beraamt in d i e richting. - En zie eens de verhoudingen der bezetting: 400 zangers,
110 instrumentalisten (ai, houtblazers!) en het nietige orgel je van het ‘Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen’. De orgelpartij der Missa Solemnis moge in hoofdzaak
overbodig, onpractisch zijn, soms de orchestratie vervlakken - in de Gloria- en
Credo-fuge is een krachtig instrument onmisbaar, en het klonk alles behalve fraai
hier enkel een paar bazuinen te hooren, waarin de klank der mannenstemmen
verzwond. Waarom bliezen de trombonisten voortdurend een d r o o g staccato? De
partituur schrijft het niet voor! (Het spijt me dat Kes, een keertje afwijkend van de
letterlijke notatie een zoo onaesthetischen inval volgt!)
De onderneming beöogde een Beethoven-apocalyps in haar hoogste schoonheid?
Maar het Residentie-orkest speelde toch heusch niet beter of artistieker dan op eene
doodgewone uitvoering onder Viotta? En als men de versterking van het ensemble
eens critiseerde met deze woorden uit de brochure voor oogen: ‘Allereerst moet dan
als eisch worden gesteld, dat het Beethoven orkest zij samengesteld uit kunstenaars,
die - het spreekt wel van zelf - over de technische hoedanigheden beschikken, welke
voor een volmaakte reproductie van Beethovens kunstwerk worden verlangd, en die
daarbij de muzikale ontwikkeling hebben bereikt, om zich van de beteekenis der rol,
welke zij in het geheel hebben te vervullen, bewust zijn,’ ik vrees de conclusie!
Het spijt me dit alles te moeten constateeren, omdat ik te goeder trouw geloof in
alle idealisme en niet houd van ontgoochelingen. ‘Het Beethovenhuis’ kant zich
principiëel tegen het virtuosendom (dat de minder sterke karakters dus doemt tot
knechtschap); maar bij alles wat ik bijwoonde trad allereerst de virtuoos (d.i. de
individualiteit) op den voorgrond. Dit gaat zoover dat men laat drukken: ‘eene lijst
der namen van de leden van koor en orchest zal aan dit programmaboek nader worden
toegevoegd.’ Wat men overal miste: het principieel consequente. Het uiterlijke, de
bewonderenswaardige opzet daargelaten, bleef alles gelijk men 't dagelijks meemaakt,
hier en elders. Het gebouw, waar de uitvoeringen plaats vonden, voldeed in geen
enkel opzicht; de acoustiek is er zelfs slecht. En is dit niet 't essentieelste, dat
hervorming dringend behoeft in plaats van dergelijke inschikkelijkheid?
Nog enkele woorden over het programmaboek, bewerkt door den heer Wouter
Hutschenruyter, dat tot strekking had den hoorder voor te bereiden op de uit te voeren
werken. Een kleine bloemlezing:
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...‘de violoncel valt in met de deur in 't huis; wanneer de hoorn inzet komen lichte
wolkjes het uitzicht vertroebelen; een verminderd septime-accoord breekt den zin
barsch af; langs in rijke melodiek bloeiende paden worden wij geleid naar het tweede
thema; uit het hoofdthema der finale spreekt, naast veel levenskracht en levenslust,
ook een kleine dosis eigenzinnigheid; met koene sprengen zet de solo-viool in;
droomerig en peinzend gaan we naar as groot; de hoorns trachten tot energieker
optreden aan te sporen; men hoort gestamp van spijkerschoenen; in 't dolste feestgejoel
doet een dondergerommel allen verschrikt verstommen; de violen spelen een passage,
waaruit angst en verslagenheid spreken; de bui barst los; de sterk-geaccentueerde
basfiguren spreken van vrees en zorg voor 't lijfsbehoud; vinnige passages van violen
en alten verscherpen den toestand; het nieuwe motief, al klinkt het nog treurig, spreekt
toch reeds van meer moed en vastberadenheid; de eerste viool stemt - weliswaar in
a klein en ook lichtelijk bedroefd - het allegretto aan, als wilde zij de andere tot
minder treurige gedachten brengen; de zin wordt verrijkt met een frase van de 1e
violen, die aandoet als zalig-weemoedig zuchten; de ‘senatoren’ van het orchest, de
contrabassen spelen - gesteund door de violoncellen - een recitatief aan, dat blijkbaar
de bedoeling heeft de gemoederen te kalmeeren; een liedje in den volkstoon schijnt
de bassen in den smaak te vallen en in een recitatief heel wat minder barsch dan de
vorige - spreken zij hunne goedkeuring uit; twee maten forsche, brutale
octavensprongen in heel 't orchest en alles is afgeloopen’;...
O, o! Hoort men zoo Beethoven nog in de twintigste eeuw? Ik wilde den heer
Wouter Hutschenruyter nièt belachelijk maken, ik vermeed tusschenwerpsels en
uitroepingsteekens; ik koos luk-raak en lang niet alles, of het ergste; ik sloeg over
wat Beethoven kleineert door aanmatigende of gemoedelijke appreciatie; door
beredeneerden lof van sensitieve schoonheid. Het is waarlijk of wij nog in de dagen
leven van den pedanten Oubilischeff Sr.! Zoo maakt men op de meest burgerlijke
manier van Beethoven een programma-musicus. En dezelfde heer Wouter
Hutschenruyter wil het wezen der kunst-blijvende programma-muziek verklaren met
Beethovens woorden: ‘Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei.’ Geeft
Hutschenruyters zielige malerij soms iemand den smaak van Empfindung? En hoe
klinkt wel absolute muziek volgens de begrip (en de omschrijving!!) van den heer
Wouter Hutschenruyter?
Bovenstaande schilderachtigheden geniet de bezoeker van het Concertgebouw
telkens en telkens, wanneer het programma analyses brengt van Beethovensche
muziek. Maar éen gebrek meer of minder bij een aantal fouten, als Willem
Hutschenruyter in dergelijke instellingen heeft aangewezen, doet weinig ter zake.
Het leek mij immer een der èrgste, doch een protest schijnt me slechts van pas in de
idealistische hervormings-sfeer van den Haagschen cyclus!
Met bewondering voor het enorme organisatie talent vermeld ik ten slotte de
voornaamste kunstenaars, aan wie de kamermuziek avonden waren toevertrouwd.
Bezigheden verhinderden mij de concerten bij te wonen. Maar ik wil nog vragen:
waarom engageerde men drie pianisten? Men kan Ansorge, Röntgen en A.B. Verheij
toch niet op één lijn stellen, laat staan vergelijken? en dit Beethoven festival (zooals
ik den Cyclus genoemd zag in een Fransche periodiek) streefde immers naar het
ideaalste? Doch Ansorge is een groot kunstenaar, het Parijsche Trio (Cortot, Thibaud,
Casals!) een unicum, 't Boheemsche strijkkwartet magistraal en onovertreffen,
Messchaert een wonderbaar zanger, Casals een meester. Men wist hier, wat men
wachtte: het allerschoonste.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

Gustav Mahler †
Pas vierde men zijn vijftigsten geboortedag, nu luidt men voor zijn begrafenis. Sterven
is voor den grooten kunstenaar het toppunt van roem. En Mahlers doodsstuip heeft
de wereld meer geïnteresseerd dan zijne acht symphonieën. Het gebeurde al vaker,
dat een o b i i t harder alarm sloeg dan alle strijdkreten van den overledene. Nu zal
men wellicht zijn werken gaan uitvoeren en prijzen. Nu. Want de menschen zijn
egoïst in hun bewondering. Het valt gemakkelijk mee te voelen met muziek, welker
uitgangspunt of verwantschappen een elk ontdekt bij 't eerste hooren, en te juichen.
Maar zelfs de onbevooroordeelde deinst onwillekeurig voor een nieuw geluid, vooral
wanneer de zang klinkt uit een vreemde wereld, vooral wanneer die schijnt te doelen
op eene toekomst, welke zooveel hooger zou trachten dan de richtingen, waaraan
men ons wende. We weerstreven echter den levenden schepper, omdat wij in onze
bekrompenheid slechts merken de physieke kracht, den wil van den machtige,
instinctief beducht voor zijne overmacht.
Ondertusschen - hij heeft geleefd en het was dus geen reclame, al de berichten
tijdens de ziekte, die zijn vrienden angst in 't hart joegen. De tegenstander (wat
mompelde hij niet?) mag daarover wel eens grijnzen. Mahler moest zoovele bittere
brokken slikken. Doch laten we hopen, nu hij geen mensch meer is, dat men hem
inderdaad zal vergoddelijken, eene billijke vergoeding voor de ontgoochelingen,
welke hij leed allerwegen.

Gustav Mahler
Een ooggetuige eigenlijk moest u de begrafenis verhalen van den kunstenaar, een
ooggetuige en vriend. Want een vriend ziet om de koele feiten hun ontroeringsmacht
over hem en over anderen. Het gelispel der priesters, die het graf zegenden, en het
na-murmelen der ommestaanden hakkelde misschien, misschien schommelde de
toon in den even laaienden weemoed? Met vierhonderd kransen, welke de lijkbaar
niet kon torsen, was de kerkhoflaan behangen en belegd, deze kransen droegen
opschriften in hartstochtelijke taal, tolken van gloeiende liefde en vereering; maar
een vriend slechts leest ze, wil er een indruk van krijgen en onthouden. Doch dat
bleef ongeschreven en de rest weet de lezer uit de dagbladen.
Wanneer een Meester dood is, mag men zijne volle grootheid uitzeggen. Mahlers
werkzaamheid aan verschillende opera-gezelschappen kan men buiten beschouwing
laten, omdat die arbeid enkel locaal belang heeft en het kleinste deel van zijn roem
berust in zijne praestaties als concert-dirigent. Toch behooren zijn fascineerende wil,
taaie kracht en hernieuwende geest reeds tot de zeldzame sagen, en deze sterke gaven,
daar zij allicht bijdragen tot den luister eener apologie, worden hier dus niet
verzwegen. Maar veel gewichtiger blijft Mahlers scheppingswerk, zijne symphonieën
en liederen.
Hoe eene compositie ontstaat doet over 't algemeen weinig ter zake, - de muziek
zelve spreke! Merkwaardige feiten echter, welke eene artisticiteit vermogen te staven,
late men niet achterwege. Al tijdens Mahlers leven maakte een zijner commentators
een brief openbaar, waarin de meester beschrijft hoe hij den tekst vond voor 't slot
der tweede symphonie na alle litteratuur, die onder zijn bereik was, vergeefs te hebben
doorzocht. Hij woonde in Hamburg de begrafenis bij van Hans von Bülow. Zooals
't steeds den waarachtigen kunstenaar gebeurt, elke indruk, gering of groot, bouwt
ongeweten mede het kiemende idee, dat het uur van voldragenheid verbeidt. Een
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koor luidde Bülow uit met het koraal van Klopstock: ‘Auferstehn, ja auferstehn wirdst
du!’ De staatsie van dien zang en het woord sloegen den wachtende naar 't hart, hij
stond verstard en zag een eigen glorie glanzen, de schoonheid verscheen. - Hij schiep
altijd als visioenair. De inspiratie zijner Achtste is ook opmerkelijk. Hij bracht den
zomer door in een dorp bij Weenen en kwam op 'n avond terug van een wandeling.
Hij trad zijn huisje binnen, zijn kamer, waar hem eensklaps eene stem in de ooren
golfde, die zong, tekst en melodie tegelijk: ‘Veni Creator Spiritus’, ‘kom, Schepper,
Geest’, - en hij schreef de muziek; doch slechts dien eersten regel hoorde hij en kende
de Hymne niet. Hij seint een bevriend philoloog hem telegraphisch het gedicht te
zenden; hij componeert verder en het werd een Symphonie-Satz. Later heeft hij 't
latijnsche vers de tonen aangepast; door iedere maat schalt begeestering.
Dit is naar sibyllische wijze; den oningewijde een mysterie, den bewonderaar
openbaring.
Hoe zal men een beeld geven van Gustav Mahlers propheten-zending? Hij stond
vreemd in zijn tijd en eenzaam, hij werd dus niet verstaan, - allerminst door de critiek,
wier onbewuste plicht is te schrijven wat de menschen-massa spreekt. Zangers namen
daarom zijne liederen niet op hunne programma's, de geestdrift van één moest
opboomen tegen de onwelwillendheid van duizend, daarom bleef de uitvoering zijner
orchest-werken waaghalzerij en sporadisch. Doch het meerendeel zijner symphonieën
is gespeeld door het Concertgebouw-orchest, minstens éénmaal, wat men eilaas niet
kan zeggen van Bruckners composities, Bruckner zijn leeraar, zijn voorlooper, óok
een machtige geest, óok een mysticus, óok een hymnen-zanger. Herinneringen
oproepen is dus misschien niet onmogelijk; aan de donkere Zevende, de
licht-strooiende Eerste, de droefenis en heroieke vaart der Vijfde, de Derde,
metamorphose van chaos in bloeiende aarde, de gepassioneerde steigering van mensch
naar God, het vinden van den soevereinen zang in brandende extase.
De lezer zie het hier bij-gegeven portret: Mahler aan het Zuiderzeestrand. Het is
de moment-opname eener Musische ingeving of andere verrukking, het is de
uitbeelding van zijne muziek zelf, innig, naïef, teeder en divien, eene verheerlijking,
eene ziel. Zoo is de idealist, die melodieën schreef als het onvergelijkelijke ‘Urlicht’
zaligende smart, of het Nachtwandlerlied uit Nietzsche's Zarathustra:
‘Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh -,
Lust - tiefer noch als Herzeleid.’

Er zijn na Beethoven klanken gedacht en stemmingen geconcipiëerd, grootscher dan
de Eroïca, praalvoller dan de Vijfde of Negende, 't zij door Berlioz, Wagner of
Bruckner, hier - bij Mahler - is de contemplatieve weemoed, het hooge geluk der
berusting van Beethovens adagio's voor den eersten keer hergeven en geëvenaard.
Dit houde men ook voor de essens zijner kunst, voor het merk zijner individualiteit:
naast het gigantische in de allereerste plaats de weelde zijner melodie, altijd verheven,
zij weerklinke van hemelsche verten of uit der aarde blijdschap; dan vat men tevens
samen het wezen van bijna al zijne muziek: 't echoën van den troost op angst- of
smart-schreeuw: beide zijn teekenend voor Mahler.
Wil men een ander symbool voor zijn werk, men neme het quart-interval, dat
domineerend verschijnt in al de symphonieën, als vogelroep, als klokgebrom, als
marschlied, als ideale volksdeun, nu eens goddelijk, dan menschelijk, van de eerste
tot de achtste, wellicht ook in de negende, nog niet uitgegeven, misschien zelfs in
de tiende, welke hij in schets voltooide. doch niet instrumenteerde. Een symbool
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voor zijn buitenmatigen vindingrijkdom, een symbool voor het populaire in Mahlers
muziek. De quart is n a t u u r -interval; dit kan gelden als psychologische verklaring
voor het spontaanzangerige van vele zijner thema's; daarmee staat ook in verband
de keuze zijner teksten, welke hij bijna allen haalde uit ‘Des Knaben Wunderhorn’,
de bekende verzameling volksgedichten van Arnim en Brentano. Hij was een echte
Oostenrijker, waar de atmosfeer klinkt zooals zij hier kleurt.
Op dien natuur-toon bouwde hij het titanische ontwerp, den vrijen vorm, de
roekeloos-geniale orchestratie, de polyphonie, het ethisch idee, de artistieke grondslag,
de grenzenlooze fantasieën, zijne oer-rythmen en wonderlijke melodieusheid. Elk
dezer keert nieuw terug in elke symphonie, en om alles naar waarde te behandelen
zou men een boek moeten schrijven. Maar een détail worde onderstreept: Hij schonk
ons met zijn Achtste de eerste volledige koor-symphonie in welke het vocale en
instrumentale geheel in elkaar opgaan. Dit beduidt een hoogtepunt. Dezelfde
compositie bevat polyphone gedeelten, welke géén kunstenaar na Palestrina vermocht
te schrijven. Polyphonieën in den letterlijksten zin; dus geen opgeloste harmonie,
geen gelijktijdige doorvoering van thema's met vulstemmen, geen stemvoering,
quasi-individueel, in wezen echter de figuratie van een accoord-bestanddeel, doch
de werkelijkste veelstemmigheid in welke elke partij een eigen physionomie bezit.
Het laatste, waarop dit ‘In Memoriam’ moge wijzen, zij, dat Gustav Mahler de
eerste componist was, die wist te breken met de gangbare traditie, (later kan men
wellicht zeggen: hij richtte de hoofdstrooming) niet alleen de muzikale, wat
belangrijker is, de litteraire. Het blijft nog betwistbaar in hoeverre men het verwerpen
van den leerstelligen Symphonie-vorm kan rechtvaardigen; slechts hij mag dit
beslissen die naast zijne geschiedkundige motiveering ook zijn streng-logisch bestaan
aantoont, hetgeen nog niemand getracht heeft tot hiertoe. Doch Mahler onttrok zich
ook aan de litteraire traditie, waarmee bedoeld is de methodisch geworden terugslag
der overige kunsten op de muziek, de retrospectieve werkwijze der componisten, die
dateert uit den Romantieken tijd en Harold, Tasso, Dante, Don Juan, Macbeth, Don
Quixote, Mazeppa, met andere symphonische gedichten ontstaan deed. Dit isolement
maakt Mahler tot de krachtigste en eigenaardigste persoonlijkheid van onzen tijd.
Hij ook koos fragmenten uit de wereld-litteratuur, antwoordt men. Zeker. Doch bij
Berlioz, Liszt en Strauss ontvangt de muziek haar karakter van het onderwerp, het
gedicht. Hij, Mahler, karakteriseerde het vers voor zijne muziek. Op de beteekenis
hiervan zij de aandacht gevestigd. Dus - gelijk Beethoven de ‘Missa Solemnis’
verklankte, Schillers Ode illustreerde - niet zijne inspiratie kwam voort uit het vers,
het vers uit zijne inspiratie. 't Ontstaan van het slotkoor der Tweede (de helft dichtte
hij zelf) van de Achtste (boven vermeld) bewijst dit voldoende. En nogmaals: het
verheft hem den e i g e n - m a c h t i g e , die 't heelal i n zich droeg, niet o m zich, tot
den bewonderenwaardigsten aller tijdgenooten.
Nu is hij dood. Hij schreef vele treurmarschen en vele hymnen. Dat men daarmee
den kunstenaar viere in triomf. Want voor iederen grooten mensch is de dood de
verrijzenis en hemelvaart: gedurende 't leven behoort hij zijn tijd, nadien de langere
toekomst.

[Johan Svendsen †]
Tot Svendsen's waardevolste werken behooren de Orkestlegende ‘Zorahayda’, zijn
eerste symphonie, zijn Noorsche Carnaval, zijn strijkoctet en de viool-romance. De
vraag of ze den dood van hun componist zullen overleven is onbelangrijk. Gade
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vergat men, ongeveer overal, zelfs Grieg schijnt in vergetelheid te raken buiten zijn
vaderland, waarom dan Svendsen niet, die reeds lang een plaatsvervanger had in
Christian Sinding? Svendsen studeerde aan het conservatorium te Leipzig (toenmalig
bolwerk en kweekhof der reactionairen) en de psychologische terugwerking (evenals
op anderen, wier geest daar geknecht is) moge door den geschiedschrijver onderzocht
en beschreven worden.
Svendsen liet zich niet begoochelen door den negentiendeeuwschen waan en mode,
in de eigenaardigheden van een stam inspiraties te zoeken, maar ook het kenmerk
van zijn ras bleef in zijn populaire werken vaag of ondergeschikt. Hiertoe droeg
waarschijnlijk bij, dat hij in zijn jonge jaren beurtelings te Parijs en Leipzig, Rome
en Londen, New-York, Christiania en Kopenhagen woonde. Svendsen was
kosmopoliet in dien zin, dat hij zich naar de internationale voorliefden wist te voegen
(in plaats van ze te richten naar zijn geest); daarom vindt men in zijn muziek teekenen
der (duitsche) Romantiek en z.g. Nieuw-Romantiek. Hij was dus in elk opzicht een
tijdgenoot, een zeer waardeerbaar kunstenaar, doch niet van het soort der Ibsen's en
Björnsterne's, wellicht 't meest te schatten als onontbeerlijk evenwicht van geniale
meesters.

Daniël de Lange 1841 - 11 Juli - 1911
Daniël de Lange, die a.s. Dinsdag 70 jaar wordt, zal ongeveer de oudste zijn der
Hollandsche toonkunstenaars; en zeker de meest ervarene met eene ondervinding
van vijftig belangrijke jaren geschiedenis, welke hij beleefde, aanvankelijk als
medewerker daarna als leider.
Als leider heeft hij in zeer ongunstige omstandigheden immer het ontbrokende
aangevuld, zoolang 't noodig bleek. Hij was de eerste (1882) die Berlioz' meesterstuk
‘La Damnation de Faust’ in ons land uitvoerde; ook Bruckners Zevende maakte hij
hier reeds in 1886 bekend. Zoo voerde De Lange een nieuwe richting binnen, waarin
wij met hart en ziel opgroeiden.
Even hoog waardeeren moet men de stichting van zijn A-Cappella-koor, de reizen
in 't buitenland en het groote succes daar, eene herleving der oude vocaal-muziek,
welke opweegt tegen alle actie, te zamen met dat doel ondernomen. Daarvan in het
hedendaagsch Amsterdamsch A-Cappella-koor slechts een ijle schaduw.
Dan prijze men zijne omvangrijke werkzaamheid aan de Maatschappij ter
Bevordering der Toonkunst; zijn belangstelling en menschlievendheid voor jonge
kunstenaars, die hij onbaatzuchtig steunt met zijn enthousiasme, zijn kundigheid, en
met nog meer, als 't noodig is.
Als criticus had hij geen parti pris, welke de verhoudingen der dagbladen van een
klein land trouwens zoo goed als onmogelijk maken. Als componist beproefde hij
echter zijn talent het individueelst aan de verinniging van woord en toon tot eenheid,
een volmaaktere fuzie van beide elementen, naar welke vele componisten na Wagner
vergaten te streven. Daaruit ontstond het drama Lioba, zijn belangrijkste werk.
Niet minder achte men hem als paedagoog, al wilde het lichtzinnige toeval dat
Bernard Zweers de meeste jonge componisten vormde. Het Amsterdamsch
Conservatorium dankt aan De Lange zijn roemrijken bloei en over de uitkomsten
oordeele men later.
Niet minder zijn vooruitstrevende kennis en verdiensten als theoreticus, waarvoor
het Exposé d'une théorie de la musique in 1908 verschenen, een behartigenswaardig
document geeft.
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Maar verschillende tastbare resultaten van De Lange's kunstenaarsleven liggen
nog in het verschiet. Het moge hem te beurt vallen de verborgen waarden ervan zelf
te openbaren.

Ingezonden.
Aan de Redactie van het Weekblad ‘De Amsterdammer’
WelEdele Heeren!
Naar aanleiding van de artikelen ‘Muziek in de Hoofdstad’, voorkomend in uw
geacht blad, rijst bij velen de vraag op welk standpunt de schrijver, de heer Matthijs
Vermeulen, zich toch stelt bij de beoordeeling van muziek en musici.
Er kan iets moois, iets nobels, iets jeugdig-krachtigs in zijn tegen de algemeen
heerschende opinie vierkant zijn eigen meening te uiten; het is mogelijk, dat een
scherpzinnig waarnemer opmerkt, wat aan velen en bevoegden critici ontging en dat
de zoo zeer van het algemeen gevoelen afwijkende opinie de juiste is. Maar dan dient
de schrijver toch wat meer te doen dan verrassende stellingen verkondigen en is hij
aan de gevestigde reputatie van door hem in ongunstigen zin besproken kunstenaars
schuldig, zijn beweringen met bewijzen te staven.
De heer Vermeulen koestert slechts weinig sympathie voor Hollandsche
componisten; eigenlijk vindt alleen Diepenbrocks muziek in zijn oogen genade. Zou
het nu niet goed, vooral leerzaam zijn, wanneer de heer Vermeulen aantoonde,
waarom Hollandsche toon, zetters van renommée door hem zoo weinig gewaardeerd
worden!
Maar het is denkbaar, dat de heer Vermeulen, met ruimer blik begaafd, zich geheel
bevrijd heeft uit de handen van chauvinisme en onze componisten metende naar den
maatstaf van wereldvermaardheid, hen naar een bescheiden plaats in den kunsttempel
meent te moeten verwijzen.
Maar hoe is het te verklaren, dat uitvoerende kunstenaars, wier vermaardheid in
het buitenland een algemeen erkende is, op zoo weinige waardeering van den kant
des heeren Vermeulen kunnen rekenen?
Hoe komt de heer Vermeulen er toe een kunstenaar als Carl Flesch na de
meesterlijke voordracht van Mozart's en Beethoven's concerten als een stumperig
beginneling met enkele woorden ‘af te maken’. Op de insinuatie, dat Flesch in zijn
voordracht ‘jüdelt’ wil ik niet ingaan; deze uitdrukking toch veroordeelt zich zelve.
Over den toch zoo hooggeschatten violist Bram Eldering, is de heer Vermeulen
evenmin te spreken. Hij beschouwt hem nagenoeg als een slechte copie van Joachim,
als een mislukt volgeling van dezen meester. Wat weet de heer Vermeulen eigenlijk
van Joachim? Naar menschelijke berekening heeft de heer Vermeulen Joachim niet
of slechts een enkele maal en dan niet in Joachims' glanstijd gehoord. Des heeren
Vermeulen's jeugd geeft ons recht te veronderstellen, dat hier alleen sprake is van
een gedachteloos napraten van anderen.
Erger dan dit alles noem ik 's Heeren Vermeulen's vermetelheid een componist
van Strauss' beteekenis te durven beoordeelen, waar hij terzelfder tijd erkent, niet de
noodige studie gewijd te hebben aan zijn onderwerp.
In twee artikelen betrekkelijk ‘Der Rosenkavalier’, toont de heer Vermeulen zijn
geringschatting voor dit werk; terzelfder plaatse erkent den heer Vermeulen echter
dat hij het werk alleen beoordeelt naar een klavieruittreksel!
Het wil mij voorkomen, dat de beoordeeling van dergelijke toonscheppingen, in
het bijzonder zulke van Rich. Strauss na inzage van een klavieruittreksel alleen, vrij
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wel gelijk staat met het critiseeren van een schilderij na alleen een foto daarvan onder
de oogen gehad te hebben.
Het ergste vind ik echter, dat uit des heeren Vermeulen's pen over een zelfde
onderwerp beschouwingen vloeien, die lijnrecht met elkander in tegenspraak zijn.
Een voorbeeld geeft mij de bespreking van Röntgens symphonie in Uw blad en
in de N.R.Ct. waarvan de heer Vermeulen de muzikale medewerker te Amsterdam
is.
In Uw blad wordt over Röntgens nieuwe opus alles behalve gunstig geoordeeld,
ja zelfs wordt met het werk en den maker eenigszins gespot. In de N.R.Ct. daarentegen
wordt met groote ingenomenheid en in alleszins gunstigen zin over het werk gesproken
en toch vloeiden beide beschouwingen uit één pen. Een vergelijking van de
beoordeeling in de N.R.Ct., avondblad van 2 Maart en van die in Uw blad van 12
Maart l.l., zou meerdere interessante punten ter bespreking opleveren, maar ik meen
mij te moeten beperken.
Ik meen echter, dat reeds het bovenstaande voldoende stof geeft voor de berechtigde
vraag, of de heer Vermeulen, wiens critische aanleg ik zoo min in twijfel wil trekken
als zijn schrijftalent, reeds thans de bevoegdheid bezit als beoordeelaar op te treden
en of niet eerst zekere karaktereigenschappen bij ZEd. tot rijper ontwikkeling moeten
komen, zooals zijn ervaring zich heeft uit te breiden.
U dankzeggend voor de opname,
Hoogachtend
J. MOSSEL.
Een paar aanteekeningen in margine van dezen brief zal de heer Mossel mij wel
toestaan.
Met ‘gevestigde reputatie’ en ‘renommée’, mag een criticus geen rekening houden,
al ware ze oud en hecht als van Bamberg.
Zijn toetssteen is enkel de artistieke waarde, de p s y c h e , waaraan technische
vaardigheid altijd ondergeschikt blijft.
Hollandsche componisten hebben mijne sympathie inderdaad niet. Want ze
praesteeren niet meer dan een liereman; zij zijn levenslange objectieviteiten als de
poppen van een janklaassenkast; zij gebruiken de machtige kunstenaars als de
coulissen waarmee ze een leven nabootsen. Buitenlandsche critici beschouwen hen
als oude trompetten, versleten paukevellen, contrabassen met drie snaren. Terecht.
Zij maken niet m u z i e k genoeg. Een recent voorbeeld o.a. is de ‘Hymne aan de
Schoonheid’ van Bernard Zweers. Het bewijs voor deze evidentie gaf ik overigens
reeds enkele tijd geleden naar aanleiding van Julius Röntgen's violoncel-concert.
Mijn oordeel over Carl Flesch is waarlijk individueel. Hoe ik er toe kom? Omdat
Carl Flesch den stok wat zwaar aanzet en de klankphantomen wat lijvig rythmeert;
omdat ik liever een Franschman hoor, een Italiaan of Hongaar, wanneer Mozart of
Beethoven worden voorgedragen, omdat zijn psyche indruischt tegen den geest dier
muziek. En is Bram Eldering werkelijk zoo hoog geschat? Dan wordt het tijd voor
hem om te gaan botaniseeren of anderszins zijn dagen prettig te slijten. Want de
jongere menschen, die dezen violist nu hooren, kijken niet meer tegen hem aan als
een toren van Babel. Hij speelt degelijk; maar het sentiment is wat versukkeld en
niet nerveus genoeg om versch bloed op te jagen; zijn asketisme wat onbezield,
phantasieloos en a-muzikaal.
De heer Mossel schijnt ‘Der Rosenkavalier’ niet te kennen; niet te weten, dat
Strauss deze opera anders componeerde dan Electra en Salome. Deze twee zijn
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uitsluitend milieu-schildering, psychologische analyse en illustratie, en men zou hen
niet naar een klavier-uittreksel mogen beoordeelen, omdat het effect voor drie-kwart
afhangt van de instrumentatie; doch ‘Der Rosenkavalier’ is in hoofdzaak absolute,
muziek, melodie en rythme. Deze ‘lijn’, de beide anderen ‘kleur’. Dat maakt dus een
principiëel onderscheid en deze quaestie zou men principiëel moeten behandelen.
Dit lijkt me echter niet noodig als antwoord op een ingezonden stuk, waarin met wat
veel gedachteloosheid, en een beetje wrok ‘verrassende stellingen’ worden
bijeengegaard.
Het ergste: beschouwingen uit één pen, lijnrecht met elkaar in tegenspraak!
Woorden (niet waar meneer Mossel?) die gauw en gemakkelijk een relletje maken
als het geldt iemand, die niet mee jubelt in het groote koor.... Ik heb er indertijd al
op geantwoord in het weekblad ‘Toonkunst’ en den onbedachtzamen aangeduid, dat
de weg van brievenbus naar drukpers lang is, en geschriften hunne geschiedenis
hebben (habent sua fata). Het nummer - van 24 Maart - kwam den heer Mossel niet
onder oogen, of, alles blijft mogelijk, 't was te fijn gezegd voor fijne ooren. Ik wil
het echter met pleizier nog eens herhalen: dat men bij de lezing van mijn critieken,
die in dagbladen verschenen, ook een beetje verantwoording moet vragen aan mijne
redacties of hoofdredacties, wien het wel eens beliefde ook buiten mijn voorkennis
onharmonieuse zinswendingen uit mijn stukken te lichten en passages, die sommige
lezers uit hun dagelijksche stemming zouden kunnen brengen, te schrappen. Dit
geschiedde ook in mijn beoordeeling van Röntgens symphonie. En toch bleven er
voor den aandachtigen heer Mossel nog wel eenige zinnen staan, geschreven in een
toon, welke volstrekt niet klinkt ‘met groote ingenomenheid’ en ‘alleszins gunstigen
zin’.
Ten slotte, hooggeachte heer Mossel, mijn zeer hartelijken dank voor uwe
welwillendheid tegenover mijn schrijftalent en waardeering mijner kritische gaven.
MATTHIJS VERMEULEN.

Ingezonden
Offener Brief an die Redaction des ‘Amsterdammer Weekbl. v.
Nederland’
Löbliche Redaction,
Ich habe einen guten Freund in Haarlem, der mir öfters die ‘Groene’ einsendet.
Da vergnüge ich mich denn an den Bockssprüngen Ihres musikalischen Mitarbeiters.
Vor einiger Zeit konnte ich da zu meinem Erstaunen lesen, dass ich eine grosse
Erfindung gemacht hätte. Nach jahrelangen in Paris und Wien vollbrachten Studien
und vielen zu Experimenten benützten Concert-reisen war es mir endlich gelungen
einen bis dahin sehr verachteten, Jargon das ‘Jüdeln’ ins Musikalische zu übersetzen
und das Beethovenconcert in diesem Idiom vorzutragen.
Ich war starr vor Staunen, beschloss jedoch auf jeden Fall, sofort ein Patent auf
dieses interessante Verfahren zu nehmen, sowie mir Ihr Kritiker das Geheimniss
seiner Entdeckung enthüllt haben würde. Leider warte ich noch darauf und so komme
ich um die Früchte meiner unbewussten Erfindung.
Mit den nächsten Nummern jedoch die mir mein Haarlemer Freund zusandte
vergieng mir das Lachen: Alphons Diepenbrock, der Componist des genialen ‘Te
Deum’, unbedingt - mag man seine späteren Werke diesem auch nicht gleichstellen
- eine der vornehmsten Figuren des holländischen Musiklebens associiert sich mit
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Herrn Vermeulen - da geht mir die Sprache aus, und ich muss Göthe im Faust das
Wort erteilen: ‘Es tut mir in der Seele weh, dass ich Dich in der Gesellschaft seh.’
Doch als ich heute früh Ihre Nummer vom 16 Juli erhielt mit der Antwort Ihres
Kritikers auf das eingesandte Schreiben des Herrn Mossel, da hat es mich übermannt
und mir die Feder in die Hand gezwungen. Ich las da: ‘Holländische Componisten,
Ihr seid nicht mehr wert als Leierkastenmänner - Ihr seid Hampelmänner, alte
Trompeten, vermoderte Trommelhaüte etc.’ so ruft der noch sehr jugendliche
(hoffnungs-) grüne Herr Vermeulen wem zu? Etwa den Veteranen aus dem
Musikcorps der Schutterij? O nein, er wendet sich an die holländischen Componisten
(mit alleiniger Ausnahme des Herrn Diepenbrock) also an Männer wie Bernard
Zweers, Dirk Schäfer, Julius Röntgen, von Brucken Fock, Johan Wagenaar, Leander
Schlegel - Catharina van Rennes als Frau.
Herr Vermeulen behauptet sehr viel zu wissen. Es giebt aber doch noch einiges,
was er nicht weiss. Z.B. er weiss nicht:
I. dass die Symphonie von Zweers ‘Aan mijn Vaderland’ nicht nur ein machtvolles
grossartiges Werk, sondern als erster Versuch einer national-holländischen Musik
ein bleibendes Culturdocument von hohem musikgeschichtlichen Wert ist.
II. Dass Dirk Schäfer u. A. der Componist 2er Geigensonaten ist, die bei ihrer
Aufführung in Berlin als mit zu der allerbesten neueren Kammermusik gehörend
anerkannt wurden.
III. Dass Julius Röntgen, ganz abgesehen von seinem hohen Wert als selbständiger
Componist der Regenerator der alten holländischen Volks-Musik ist und schon als
solcher ein ‘Hut ab’ erfordert.
IV. Dass Brucken Fock u. A. 24 Preludien f. Klavier componiert hat, die als eine
würdige Fortsetzung der Chopin'schen gelten können.
V. Dass Johan Wagenaar im selten gepflegten Genre der musikalischen Parodie
ein Meister ist.
VI. Dass Leander Schlegel auch im Ausland als ein in der vordersten Reihe
erfolgreicher Kämpfer für die Moderne gilt.
VII. Dass Cath. v. Rennes eine Grosse im Reiche der Kleinen ist.
VIII. Dass es in Holland eine junge Generation giebt, die in harten Kämpfen danach
ringt, ihrem Lande eine immer höhere Geltung im internationalen Musikleben zu
erringen.
Stimmt Alles nicht, entgegnet der noch sehr (hoffnungs-) grüne Herr Vermeulen
- sind Alles Hampelmänner, altes Gerümpel, reif für den Lumpensammler.
Ja aber - aber - auf welcher Seite ist da eigentlich der Hampelmann???
Arme holländische Musik, Du bemitleidenswertes Stiefkind unter den Künsten
Deines Vaterlandes, wie bedaure ich Dich, dass du Dich derart begeifern lassen
musst. Und Ihr, Componisten Hollands, die Ihr gezwungen werdet, Euch von Leuten
beurteilen zu lassen, die zwar nichts gelernt haben, dafür jedoch imstande sind in
einer Minute hundertundzwanzig Worte niederzu schreiben (‘die Masse macht's’,
wie die Devise der modernen Warenhaüser lautet). Ihr tut mir wahrhaft leid. Fünf
Jahre habe ich mit Euch gelebt, auch nach Kräften für Euch gewirkt - und eine grosse
Bitterkeit steigt in mir auf, wenn ich sehe, wie man mit Euch umgeht. Trotzdem oder
gerade desshalb muss ich mit Euch grob werden: lasst Euch von einem Freunde sagen
- Ihr seid Alle mitsammt Waschlappen, dass Ihr jeden Sonntag in der Früh zum
Kaffee lesen könnt, wie Ihr im Grunde genommen nicht wert seid auf der Welt zu
sein - und Nichts in Euch, die Ihr doch auch Eure Ideale habt, regt sich, um gegen
derartige Pöpeleien zu protestieren.
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Ihr schuftet ruhig weiter und bereitet eine neue Musikergeneration vor, die dem
gleichen Schicksal entgegengeht. Wenn man Euch auf die rechte Wange spuckt, so
wischt Ihr Euch ruhig ab und haltet die linke hin. Wenn Ihr Euch daran gewöhnt,
dass das Beste, was ein Jeder von Euch in sich hat, in den Kot gezerrt wird, so tut es
mir um Eure Ideale leid. Denn die halten eine solche Behandlung nicht lange aus und wenn dies so weiter geht, werdet Ihr eben vollständig die Lust am Schaffen
verlieren und in der grossen Musikantenheerde untergehen - nach dem Grössten und
Schönsten strebende Künstler, die Ihr gewesen seid.
Der Art und Weise jedoch, Musik zu kritisieren, wie sie durch Herrn Vermeulen
betrieben wird, kann ich nur eins zurufen - ein kräftiges Pfui Teufel - Wohl bekomm's!
CARL FLESCH

Aan den heer Flesch
Daar ik den heer Flesch gekrenkt heb met de uitdrukking ‘jüdeln’, bied ik hem gaarne
mijne verontschuldigingen aan. Hij veroorloove mij echter nog enkele dingen op te
merken.
1. Het woord ‘jüdeln’ was geenszins bedoeld als persoonlijke grieving, noch de
rest van mijn critiekje over Carl Flesch' optreden in het Concertgebouw. Zijne
voordracht van Mozart en Beethoven was voor mij een muzikaal probleem, dat ik
in ‘de Groene’ toenmaals niet geanalyseerd heb, noch opgelost, maar enkel
geconstateerd en dit was als zoodanig misschien eene onvoorzichtigheid. Doch elders
ben ik er nader op in gegaan en als bewijs daarvoor diene, wat ik schreef in De Tijd
van 8 Maart, 1e blad.
‘Carl Flesch trad gistermiddag op in het Concertgebouw, wat een jaarlijksche
gewoonte is geworden sinds hij zijn verblijf vestigde in Berlijn. En zooals Herman
Heyermans zijne vrienden en vereerders heeft of Is. Querido, zoo heeft Carl Flesch
de zijne, die hem gisteren met zeer veel vuur hebben verwelkomd en nog vuriger
hebben toegejuicht na zijn spel.
Onze lezers weten welke vereering wij voelen voor het groote violisten-talent van
den heer Carl Flesch. Gisteren echter zijn wij heengegaan met een soort teleurstelling,
slecht te plaatsen naast onze bewondering van vroeger, doch verklaarbaar. Hij
vermaterialiseerde Beethovens ontzaglijk meesterwerk, zijn viool-concert in d groot;
vermaterialiseeren is inderdaad het woord, wanneer men eene aanduiding vraagt van
zijne voordracht. Waaraan dit toe te schrijven? Dit blijft het eenige raadsel.
Voor ons was Carl Flesch de virtuoos van den toon. Niet den
snerpend-doordringenden toon der Zigeuner-naturen, doch den fijn-afgeronden,
bezadigd-vollen, den aristocratischen toon; hij was gisteren verder de virtuoos der
techniek; niet de duivelskunst, het geniaal-virtuooze, doch de mooie techniek, waar
ieder met zijn verstand bij kan, zeer afgewerkt, bolrond of vierkant, zooals ge wilt,
of als een rechthoek zoo juist, zoo berekend, zoo mathematisch nauwkeurig. De
muziek nam ons daarom niet mee in hooger sferen, naar men zegt. Zij klonk
gemoedelijk en wij bleven gemoedelijk luisteren. Dat ons bij Beethoven nu en dan
wel eens een rilling door het lijf voer, danken wij Beethoven. Mozart, broozer en
tegelijkertijd minder sterk-expressief en fel-ontroerend, ging sprakeloos ons voorbij.
Wij vragen nogmaals waaraan dit toe te schrijven? Hoe heeft Carl Flesch 't in 't hoofd
gekregen Mozarts nymphen-rythmen en luchtig-teere beweeglijkheid te spelen met
een straf-gestreken toon, als gold het Brahms? Het is een raadsel. Grooter en vooral
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minder troebelige genoegens schonk ons J.S. Bachs C dur Suite onder leiding van
Willem Mengelberg.’
In gelijken geest schreef ik ook in de N.R.Ct.
2. Het spijt mij zeer, dat de heer Flesch, die dit alles wist, er bij 't schrijven van
bovenstaand ingezonden stuk niet aan dacht. Hij wist ook dat Rudolph Louis (en niet
ik) de ‘ontdekking’ gemaakt heeft en al enkele jaren geleden de waarneming deed
hoe Gustav Mahler het ‘zeer verachte jargon’ in muziek bracht. Het critiekje van mij
heeft den heer Flesch zeer boos gemaakt, zóó boos, dat ik zelfs een particulieren
brief van hem kreeg, opgesteld in termen, welke mij verhinderden op dat schrijven
antwoord te geven. De toorn heeft mij verwonderd; omdat ik ‘jüdeln’ geenszins
beschouwde als een schend- of scheld-woord. Want toen indertijd Dr. Rudolph Louis
de qualificatie gebruikte voor niemand minder dan den genialen kunstenaar Gustav
Mahler, protesteerde er immers geen sterveling in geheel Duitschland.
3. Op de VIII omschreven punten kan ik niet afzonderlijk ingaan. Er staan tè veel
namen en als men iets zegt dan staaft men het graag in een geval als dit, hetgeen te
veel tijd en plaatsruimte zou kosten. - Doch wat Dirk Schäfer betreft en de jonge
generatie, daar bedenke de heer Flesch, dat ik mij in mijn harde critieken immer heb
gericht tegen de oude generatie en haar partijgangers, welke met den smaak en
voorliefdes van koppige grijsaards de programma's beïnvloeden, verouderde richtingen
steunen en waardelooze composities pousseeren. Dat die oude generatie hier het
heele muzikale leven beheerscht, houde de heer Flesch voor ons ‘Schicksal.’ Die
oude generatie kent niet l ' a m o u r - p a s s i o n voor hare kunst; slechts l'amour-goût
of 'l'amour-de-vanité, (de definitie is van Stendhal) dus ook geen begeestering.
Wanneer deze paradoxale kunstenaars, de k u n s t e n a a r s , die hier leiding moesten
geven, niet altijd openlijk of heimelijk hadden tegengewerkt dan beleefden de
‘hoffnungsgrünen’ andere toestanden. En ik wil hier bijvoegen, dat ik enkel respect
heb voor de jongere componisten, zooals Jan van Gilse en Jan Ingenhoven, die niet
zijn ‘voorbereid’ door dat oude geslacht; de anderen kenteekent een smadelijk tekort
aan passie en geestdrift.
4. Die i d e a l e n ....
Wat zijn dat voor idealen, mijnheer Flesch, welke door mijne ‘bokkensprongen’
worden omgestooten? Wat zijn dat voor kunstenaars, wier productiviteit, ik, satyr,
ignorant en stenograaf met 120 woorden in de minuut vernietig....?
MATTHIJS VERMEULEN

Laren, 30 Juli 1911
Mijnheer de Redacteur,
Vergun mij nog een paar opmerkingen naar aanleiding van ‘de aanteekeningen in
margine van dien heer Vermeulen’ als antwoord op mijn ingezonden stuk in uw blad
van Zondag 16 Juli 1911.
1e. Ik vroeg daarin: Zou het nu niet goed, vooral leerzaam zijn, wanneer de heer
Vermeulen aantoonde, waarom Hollandsche toonzetters van renommée door hem
zoo weinig gewaardeeerd worden?
Zijn antwoord daarop was:
‘Hollandsche componisten hebben mijn sympathie inderdaad niet. Want zij
praesteeren niet meer dan een liereman, zij zijn levenslange objectieviteiten als de
poppen van een Jan Klaassenkast, etc. Buitenlandsche critici (welke?) beschouwen
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hen als oude trompetten, versleten paukenvellen, contrabassen met drie snaren.
Terecht, zij maken niet muziek genoeg!!!’
Van aantoonen waarom Hollandsche toonzetters door hem zoo weinig gewaardeerd
worden, geen spoor te vinden.
Vermeulen zegt: ‘Mijn oordeel over Carl Flesch is waarlijk individueel! (hoe
bescheiden! J.M.). Hoe ik er toe kom? Omdat ik liever een Franschman heer, een
Italiaan of Hongaar, wanneer Mozart of Beethoven worden voorgedragen, omdat
zijn psyche indruischt tegen de geest dier muziek!’
Welnu, Carl Flesch is Hongaar en heeft zijn studiën gemaakt aan het
Conservatorium te Parijs, waar hij een eersten prijs behaalde!
Ook het antwoord op mijn vraag: ‘Wat weet de heer Vermeulen eigenlijk van
Joachim’ is eigenaardig: immers hij zegt daarop: ‘En is Bram Eldering werkelijk
zoo hooggeschat. Dan wordt het tijd voor hem om te gaan botaniseeren of anderszins
zijn dagen prettig te slijten!’
En nu nog iets betreffende ‘der Rosenkavalier’. Ik kan de heer Vermeulen
verzekeren dit werk beter te kennen dan hij. Ook weet ik beter dan hij, dat Strauss
deze opera anders componeerde dan Elektra en Salomé. Ik kan de heer V. ook tevens
vertellen, dat zelfs een wals van Johan Strauss voor orkest heel anders klinkt dan
voor piano. De heer V. heeft ‘der Rosenkavalier’ uit een piano-uittreksel beoordeelt,
zonder deze opera gehoord te hebben - ik heb dit werk gehoord en verklaar dat
niemand het recht heeft, zonder orkest-partituur te hebben bestudeerd of een opvoering
gehoord te hebben, een dergelijk oordeel uit te spreken.
Een brutaal mensch heeft de helft van de wereld, heb ik wel eens hooren zeggen;
welnu de heer V. schijnt niet genoeg te hebben aan de helft, want zijn brutaliteit is
grenzenloos. Ziehier nog eenige citaten van den heer Vermeulen, waaruit redacties
noch hoofdredacties ‘onharmonieuse zinswendingen lichtten.’
Hij schreef twee recentiën over Jan van Gilse's ‘Lebensmesse’. De eerste in De
Amsterdammer van 14 Januari 1911, de tweede in de Caecilia van 15 Februari 1911.
1e. De Amsterdammer. De tekst der Lebensmesse werd door den toenmaals
ongeveer 20 jarigen musicus bijna geheel en al misverstaan!
1e. Caecilia. Mij dunkt, wanneer een goed twintigjarige het aandurft een gedicht
op muziek te zetten, enz., dat het niet mag bevreemden dat een jong musicus, wien
het noodlot nog wacht in de heele verte, hier en daar te kort schiet, in opvatting en
behandeling!
2e. De Amsterdammer. Onjuist is ook mij zijne splitsing in twee afgescheiden
helften. - Niet gemotiveerd door de poësie.
2e. Caecilia. Zeer terecht, verdeeld de componist het gedicht in tweeën en met
goeden kijk begint hij de tweede helft met 't opkomen der wees.
3e. De Amsterdammer. Zelden treft men een eigen gevonden overgang; nog
zeldener een organische harmonieënrij, etc.
3e. Caecilia. Men merkt er zeer gedurfde harmoniek en schrille modulaties naast
de vrij conventioneele cantilena's in es.
4e. De Amsterdammer. De harmoniek lijkt rijk doch is in wezen arm.
4e. Caecilia Zij resumeert ook de voortreffelijkheden van het komende, de
orchestratie, de harmoniek, de polyphonie en de contrapuntiek.
Het lust mij niet, mijn vacantie te benutten nog meer tegenstrijdigheden op te
sporen en twijfel er niet aan of den heer V. zal met groote woorden en een dosis
insinuatiën mijn stuk beantwoorden. Ik geef hem de verzekering dat de meeste, door
iedereen (behalve door hem) erkende kunstenaars het met mij volkomen eens zijn -
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dat de heer Vermeulen de bevoegdheid nog niet bezit als muziekcriticus op te treden;
hij neme van mij den goeden raad, eerst zelf eens wat te leeren en de noodige
ondervinding op te doen - alvorens over kunst en kunstenaars te schrijven.
U dankzeggend voor de opneming.
Hoogachtend,
J. MOSSEL.
1. Paganini was een Italiaan; Joachim een Hongaar. Doch wie had meer Hongaarsch
temperament in den zin, waarin men dat gewoonlijk verstaat? Ik weet zeer goed dat
Carl Flesch een Hongaar is van geboorte. Zijn temperament aangeboren of
aangeleerd, is evenmin Hongaarsch als dat van Joachim. De heer Mossel vit.
2. Ik heb Paganini nooit gehoord; ik heb Joachim nooit gehoord. Weet ik er dus
niets van? Zijn er niet boeken genoeg over geschreven? Heeft de heer Mossel
Alexander de Groote ooit gezien. Of Napoleon? Beethoven?
3. Wat wil de heer Mossel toch met den Rosenkavalier? Sta ik soms alleen in mijn
ongunstig oordeel over deze opera? De Duitsche vak-pers was voor het meerendeel
tegen het werk. Waarde heer Mossel: waardeer het, in plaats van mij dommen raad
te geven, dat ik tot die conclusie gekomen ben, zonder ze gelezen te hebben. Want
mijne critiek verscheen, vóór dat die geschriften uitkwamen.
4. Wij zullen de wereld toch nog samen moeten deelen, meneer Mossel. Men kan
tweederlei critiek schrijven: mèt consideraties en zònder consideraties, zonder in 't
minst oneerlijk te zijn; absoluut en relatief. Ik heb in ‘De Groene’ de Lebensmesse
besproken als het door een gearriveerd kunstenaar erkend werk; in ‘Caecilia’ als de
arbeid van een twintigjarig conservatoriaan, d a a r t o e p e r b r i e f a a n g e z o c h t
d o o r d e r e d a c t i e v a n C a e c i l i a (de heer A.D.R. Loman Jr.) Heeft iemand
daar iets tegen?
5. Wat de Hollandsche componisten betreft, verwijs ik den heer Mossel nogmaals
naar zijne critiek over Julius Röntgens Violoncelconcert.
MATTHIJS VERMEULEN.

Ingezonden
Hooggeachte Heer Hoofdredacteur
Eerst dezer dagen zijn mij de stukjes van den Heer J. Mossel, tegen uw muziekreferent
den heer M. Vermeulen gericht, en de door genoemden referent gegeven antwoorden,
onder de oogen gekomen.
Ik zou mij in den strijd niet mengen, ware het niet dat de Heer Vermeulen, om
zich uit de moeilijkheden te redden, niet geschroomd heeft de zaken onjuist voor te
stellen. Beschuldigd, in verschillende bladen, verschillende meeningen verkondigd
te hebben, antwoordt de heer Vermeulen:
‘Bij de lezing van mijn critieken, die in dagbladen verschenen, moet men ook een
beetje verantwoording vragen aan redacties of hoofdredacties, wien het ook wel eens
beliefde, ook buiten mijn voorkennis onharmonische zinswendingen uit mijn stukken
te lichten en passages die sommige lezers uit hun dagelijksche stemming zouden
kunnen brengen, te schrappen. Dit geschiedde ook in mijn beoordeeling van Röntgen's
Symphonie.’ Dit nu verklaar ik voor een bedenkelijk uitvluchtje. De heer Vermeulen
heeft, al schrijvende, niet vermoed dat alle copie aan de N.R.Ct. een jaar bewaard
wordt... Ik heb hier voor mij het op 3 Maart 1911 door den heer Vermeulen geschreven
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verslag over de symphonie van Röntgen - een zeer waardeerend verslag. - Dit verslag
is in de N.R.Ct. van 3 Maart (avondblad) opgenomen, zooals de Heer V. het ons
gezonden heeft. Er is niet één onharmonieuse zinswending gelicht, niet één passage
geschrapt.
De heer V. heeft in het verslag geschreven: de twee eerste ‘Satze’. Het woord
Satze heb ik veranderd in ‘deelen’; en in deze zin van den heer V.: ‘Dat wil niet
zeggen dat het zoeken en vinden van de meest curieuse polyphonie en
samenkoppelingen van melodieën aflaat’ heb ik het woord ‘aflaat’ vervangen door
‘niet aanwezig is.’ Dat is alles wat de redactie ‘gelicht’ en ‘geschrapt’ heeft.
Trouwens er zijn nooit in de verslagen van den Heer Vermeulen veranderingen
gemaakt, die den zin van het geschrevene betroffen.
Met de meeste hoogachting
UEd. Dw.
WILLEM LANDRÉ,
Muziekredacteur N.R.Ct.
Ik wist niet dat óók in Rotterdam aan mijn critieken ‘verbeterd’ werd! Ik liet immers
in 't midden wáár precies de correcties geschiedden, want als 't niet gebeurde onder
mijn oogen te Amsterdam - ik ben er werkelijk soms bij geweest - zag ik het toch
niet? Maar hoe de heer Landré, die slechts één der personen is door wiens handen
mijn stukken gingen, zeggen kan ‘er zijn nooit in de verslagen van den heer
Vermeulen veranderingen gemaakt die den zin van het geschrevene betroffen’, is
me een raadsel. Weet hij dan niet wat er gebeurt? Laat de heer Landré eens beter
navraag doen. Geen veranderingen! Er is telkens en voortdurend veranderd. Er zijn
verslagen van mij geweigerd, omdat er met geen mogelijkheid te veranderen was
(over 't optreden van Marie Leroy met muziek van E. Moor in het Concertgebouw
en v e r s c h e i d e n andere keeren). Het valt hard dit te moeten zeggen, maar als men
mij eerst vilt, waarom me dan nog te verwijten dat ik er niet mooi uitzie?
En wat het Röntgen-stuk aangaat: ironie is moeilijk te beredeneeren: de redactie
van dit Weekblad erkende ironie in de wel degelijk geschrapte slotalinea, waarin de
heer Landré, wat hem betreft, geen kwaad ziet: maar die dan toch, (hij geeft het
gereede toe in een nader particulier schrijven) geschrapt werd.
Ik wil er maar niet meer van zeggen.
MATTHIJS VERMEULEN
Wij wilden, bij de sluiting van dit reeds lang-durend debat, wèl iets meer zeggen.
Het verwijt, dat men onzen medewerker doet van elders wel eens een anderen indruk
te hebben gevestigd over een muziekuitvoering, dan hij deed in de Amsterdammer,
heeft ons natuurlijk getroffen. Het zou het laatste zijn, wat wij duldden, dat een
recensent in ons weekblad niet waarachtig bleek in zijn schriftuur.
Het artikel van den heer Landré is het artikel van één lid eener uitgebreide redactie,
welke als gezamenlijkheid naar onze nauwgezet-gewikte overtuiging zelve schuld
draagt, meer schuld dan de heer Vermeulen. De heer Vermeulen schijnt ons toe (een
fout welke men reeds moordend op hem te wreken trachtte) te zwak te zijn geweest
(hijzelf jong en niet ‘ervaren’) tegenover zijn chefs: zijn meerderen in positie, jaren
en muzikale ervaring; hij zou ons vergunnen dat wij het hier openhartig zeggen: hij
weet immers dat wij op hem bouwen voor het invoeren ener muzikale recensie die
spoedig ebenbürtig moge wezen aan het beste wat sedert lange jaren reeds op
schilderkunstig gebied bij ons in Nederland bekend is.
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Wij nemen zeer gaarne aan, dat de heer Landré ten doel had zijn eigen naam te
verdedigen (en achten dien ook eigenlijk niet of nauwelijks aangevallen) maar wel
zijn wij ons bewust, dat de oorlog in en vooral buiten de openbaarheid, die onze
medewerker met alle middelen werd aangedaan, van een uitgebreide
muzikale-belangen-coterie uitgaat, - waarvoor wij in 't interesse zelf van het
muziek-leven in Nederland voorloopig nog niet wenschen te wijken. Laten wij het
maar meteen zeggen: eerlijk duurt toch steeds het langst.

[Benjamin J. Dale Romance en Finale uit Suite voor altviool en
strijkorkest (solist Lionel Tertis); Mahler Vierde Symfonie (7 sept.)
en Kindertotenlieder (10 sept.), tweemaal uitgevoerd door Theodor
Harrison; kerkconcert te Naarden door Aaltje
Noordewier-Reddingius, sopraan en Pauline de Haan-Manifarges,
alt, aan het orgel begeleid door A.B.H. Verhey]
Twee berichten, welke men niet koel kan constateeren, zijn de heropening der
concerten voorafgegaan.
In Scheveningen zal gedurende de zomermaanden het Lamoureux-Orchest uit
Parijs voortaan optreden in plaats van de Berlijner Philharmoniker. Het is een
voortreffelijke verandering. Nu zal men natuurlijk eens Fransche muziek te hooren
krijgen, d.w.z. niet alleen de heel populaire nummertjes; zij zal dan goed gespeeld
worden; men zal er aan wennen, men zal ze liefkrijgen; misschien beïnvloedt dat
wel de programma's van het Concertgebouw-orchest, want die volgen den
verduitschten smaak van het publiek en die smaak zal zich denkelijk iets wijzigen;
er wordt dan voortaan minder gebrahmsd; zoo zij het; en als 't Lamoureux-orchest
hier eens vijftien jaren muziek heeft gemaakt (zooals de Philharmoniker, meen ik)
dan componeeren onze Hollanders misschien wel een beetje anders. Misschien,
misschien....
In de Wagner-vereeniging komt nieuw leven. Eindelijk. Men wil naast Wagners
werken andere meesterstukken opvoeren en het aantal voorstellingen vermeerderen.
Prachtige vooruitzichten! Dat het bestuur der Amsterdamsche Vereeniging van
Toonkunst een voorbeeld neme aan deze stijging en geen steenen (stenende requiems)
voor brood blijven geven. Mr. Henri Viotta zal zijn leven nog eindigen als halfgod.
Maar dan eerst een eigen schouwburg, minstens één voorstelling in de veertien dagen;
en een kunstenaar, b.v. Roland Holst, als mederegisseur. Dan beleeft hij 't nog dat
de Koninklijke Fransche Opera, dit geelzuchtig basterd-spruitje van den Oranje-stam,
over den kop gaat, of, haar koninklijke verschimmeling ontbolstert. Ware het zoo!
Richard Wagner was natuurlijk niet de eerste, die de ziel der muziek vond in de
liefde; doch dat daargelaten, het onderwerp is door andere kunstenaars ook
psychologischer ontleed. Stendhal was nooit bijzonder populair en dus verwondert
het mij niet dat er nog geen boek verscheen over ‘Stendhal en de Muziek’. Maar
deze voorlooper van Taine wist reeds in 't begin der XIXe eeuw de liefde en de
toonkunst (waarover Taine zich nooit bekommerd heeft) in verband te brengen met
hun milieu. Door al zijne werken liggen hierover zeer treffende uitlatingen verstrooid
en naar aanleiding eener compositie van Benjamin Dale, jonge Engelschman, die de
vroege eer genoot door Willem Mengelberg gedirigeerd te worden, citeer ik één dier
zaakkundige opmerkingen: ‘Donc, outre le climat, la constitution de la vie est aussi
favorable à la musique et à l'amour en Espagne et en Italie, qu'elle leur est contraire
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en Angleterre’. (De l'amour, 1822). Dit bleek waar tot den huidigen dag en ik zoek
den samenhang geenszins, omdat me de Romance en Finale uit Benjamin Dale's
suite niet beviel, want men toont het even gemakkelijk aan uit de werken van Elgar
of Stanford.
Aan de Suite van Benjamin Dale kan men niets verwijten dan hare innerlijke
onbeduidendheid en voor de rest mag ze goede muziek heeten. Maar die psychische
voosheid is even veelnamig als verborgen mysterie. - Er tingelen overvloedig veel
zoetvloeiende fladdergeluidjes, welke vroeger Italianismen genoemd werden, die
men hier echter beter zal betitelen met Tartarismen, Slavismen, Turkismen, naar
verkiezing, daar ze het goedkoope folkloristisch kleurtje dragen; doch ze lijken me
hierom niet minder afkeurenswaard dan de Italiaansche fiorituur. Er is in deze Suite
eene zonderlinge eenheid van rythme. Men hoort er dus ook de afgezaagdste
sequenzen. Er is geen rythmische plastiek, hoe kunnen dus de melodieën of motieven
belangrijk zijn? Hoe dan de structuur interessant? Dit ontbreekt aan het kunstwerk
als zoodanig en de rest is tweedehandsch. Hoe kan dus de stemming een eigen karakter
bezitten? In de Romance is 't inderdaad Wagners sentiment, via Strauss verklungeld
tot zoet-rokige banaliteiten. Maar in den voornaamsten salon-toon, eene andere goede
hoedanigheid, 't is vormelijk-impassibel tot het uiterste. In de instrumentatie treft
men wel enkele mooie détails; hij combineert b.v. den solo-alt aardig met de
trompetten.
Lionel Tertis droeg de compositie voor. Hij heeft een warm temperament, een
prachtige alt-viool en een bewonderenswaardige vaardigheid. Ik had hem liever en
zeer gaarne in de Harold-symphonie van Berlioz gehoord, omdat dit meesterstuk
bijna nooit gespeeld wordt door een kunstenaar. Op Tertis' artisticiteit valt nu moeilijk
in te gaan en er is ook geen aanleiding toe.
Denzelfden Zondagmiddag (10 September) trad Theodor Harrison op met de
‘Kindertotenlieder’ in memoriam Gustav Mahler, een voortzetting der herdenking
in 't vorig concert, toen Mahlers vierde symphonie werd uitgevoerd. Laat ik eerst
schrijven over deze symphonie, wier herinnering oprijst als ontroering van diviene
liefelijkheid en ongeweten sereniteit.
Het hemelsche leven en verder eigenlijk niets, want deze klanken zijn
onuitsprekelijk. Bij de rinkelende figuur van fluit en schel kan men denken aan
engelen met tamboerijnen en clarini, gelijk Angelico er geschilderd heeft, maar
zoodra de violen die allereerste wonderlijke melodie inzetten, dan komen we in het
Danteske schimmenrijk, waar alles ontastbaar wordt, pure ziel, en goddelijke klanken
uit. Toch, hoe gemakkelijk kan men fantaseeren bij deze tonen! Als harp, hoorns en
trompetten bij ‘Sanct Martha die Köchin muss sein’ oude accoorden aanstemmen,
dan hoor ik in dat timbre een middeleeuwsch a-cappella-koor met de
zacht-schetterende sopranen der castraten en Italiaansche tenors. Welke geniale inval
deze instrumentatie!
De doodendans heeft dezelfde fantastiek, maar harmonischer, als de sublieme
dwaasheden der primitieven. Welk een diep-menschelijke mengeling van huiver en
verlangen! De Dood-zelf lokt met tooverklank maar de wrange streeling van zijn
één-toon opgedreven viool schrikt af; hij laat den aarzelende immer wonderlijker
liederen zingen alsof hij leeren wilde: ‘Men moet niet van het lieve Dood-zijn ijzen’;
doch de rilling voor het onbekende blijft tot 't einde. Hierna de Elyseesche velden.
Contemplatie en verstorven mystiek in wier brandende beschouwing alle voelen
gelouterd is van aardschheid. Daar klinken voor 't eerst de glanzige geluiden uit het
vierde deel: de pizzicati van contrabassen, violoncellen en harpen, begeleiding en
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innige zang te gelijkertijd. Het leek me de troostrijke mijmering over 't nog niet
geheel vergeten leven; een hobo klaagt zelfs. Dan de volkomen vergetelheid: 't laatste
deel met den sopraan-solo: ‘Wir geniessen die himmlischen Freuden,’ uit Der Knaben
Wunderhorn.
Men mag beweren, dat een zanger of zangeres gevoelloos moet zijn; de emotie
toch snoert allereerst de keel, niet waar? Het is mij een raadsel hoe een zanger zingt
met volle expressie en ik geloof niet, dat iemand van deze mogelijkheid, welke
bestaat, reeds een voldoende verklaring gaf. Ik heb Mevr. Alida Loman immer
bewonderd doch hier zag ik zelf de grenzen niet meer van mijne bewondering. 't Was
teer, harmonieus, eenvoudig, hoog en echt-Mahlersch van opvatting. Hare stem werd
organisch-één met het orchest, des te bewonderenswaardiger daar zij onverwachts
moest invallen voor Mevr. Noordewier. Het werk zóó prijzen is den dirigent prijzen,
want hij wekt en richt de indrukken. Daarom volsta dit eene zinnetje. Wij hopen eene
spoedige herhaling van dit meesterwerk. De gezindheid van pers en publiek sinds
Mahlers dood op een keerpunt sloeg volkomen om. Er is geapplaudisseerd door een
volle zaal (vroeger gingen de menschen weg) na het eerste, na het derde deel en aan
't slot, iets ongehoords hier.
Theodor Harrison droeg de Kindertotenlieder tweemaal voor. Wij weten niet
waarom. Niet het minst omdat Harrison Mahlers' kunst geenszins begrijpt. Hij is niet
naief genoeg kan men zeggen; hoewel de voornaamste oorzaak hierin schuilt, dat hij
het accent expressif der muziek geheel en al verwaarloost. Deze benaming is van
Vincent d'Indy, anderen noemen 't oratorische numerus, doch beiden zijn even
onbekend. D'Indy stelt als wet: l'accent expressif l'emporte toujours sur l'accent
tonique; hij had er bij kunnen volgen: l'accent expressif gaat bijna nooit parallel met
l'accent tonique; beiden moeten elkaar aanvullen; dus: zuiver voelen, meer niet.
Harrison's groote fout nu is dat hij beide accenten geregeld laat samenvallen. Behalve
dat werden de Kindertotenlieder niet geconcipieerd voor Baryton; het fijne rythme
b.v. van ‘Wenn dein Mütterlein’ verdraagt het zware geluid niet; zij werden ook niet
georchestreerd voor baryton; zij zijn ook niet gedicht voor baryton en Mahler hield
daar onbewust rekening mee; 't is moederleed, eenvoudig-tragisch en in de eerste
plaats vrouwelijk. Wanneer men Ophelia doet spelen door een athleet dan heeft men
precies dezelfde verhoudingen, welke men hier dubbel heeft toegejuicht. De
schoonheid van het werk deed deze anomalie veelal vergeten, dit blijft mogelijk. Ik
wil ook niet verzwijgen dat Harrison een magnifieke stem heeft, een superieure stem
in alle opzichten. Hij lijkt me de ideale ‘held’ voor een oratorium van Händel. Het
noodige flegma bezit hij.
Mevr. Noordewier en Mevr. de Haan hebben te Naarden een kerk-concert gegeven
met den heer A.B.H. Verhey als organist. Bij dit soort uitvoeringen staat de kunstenaar
immer voor een dilemma: de weinig solistische kerkmuziek met orgel die er is,
bekoort niet of verveelt, en de meeste arrangementen deugen niet. ‘Herr was trägt
der Boden hier’ van Hugo Wolf, uit zijn fanatisch-harde Spanisches Liederbuch was
met orgelbegeleiding werkelijk niet om aan te hooren, Liszt's ‘Gebet’ zeer dunnetjes.
Tot mijn spijt moesten me 4 duetten van Max Reger ontgaan en de rest van het
programma, zwakke stukjes van Mendelssohn en een viertal geestelijke liederen uit
de verzameling van Coers was wat onnoozel; uitgezonderd de Prélude, Fugue et
Variation van César Franck. Het is waar, één toon eener mooie stem kan verrukken,
doch op den langen duur? En bij de verrukkelijke klanken der twee zangeressen
beiden, misten we den muzikalen achtergrond.
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[Brahms Symfonie nr 1, Borodine Symfonie nr 2, bij zijn installatie
als concertmeester speelt Louis Zimmermann het Vioolconcert van
Beethoven]
De eerste symphonie van Brahms is uitgevoerd en men zag weer contemplatie tronies.
De Brahminen (zooals Hugo Wolf ze noemde) hebben eene pose apart: 'n hand onder
de kin, ze turen wat schuintjes en trokken kus-lippen; wat wel past bij Meester
Johannes, die in zijn hart een zalvig en sentimenteel mensch was, maar toch vreemd
blijft; want men vraagt zich af, wat zullen die devote vereerders doen, als ze eens
gevoel krijgen voor muziek?
Het is onnoodig nog breedvoerig te herhalen, dat Brahms een faiseur was, die zijn
gansche leven lang geen groot gevoel gekend heeft; dat aan zijn rythmiek ieder
kenmerk van individualiteit ontbreekt; dat zijn beste melodieën niet verder reiken
dan middelmatige Beethoven-copie; dat zijn uitgebreidste conceptie miniatuur-werk
en zijn miniatuur grof was; dat zijn werk die zeer waardevolle eigenschap, eene
nieuwe uiting te zijn van het leven, geheel ontbeerde. De anti-Brahms-gezinde weet
dit alles en riep het zijn tegenstanders dikwijls genoeg toe; maar die hebben ooren
en hooren niet, verdiept in Matthaeus zooveel en zooveel, de zonde tegen den Heiligen
Geest. (Bülow).
Doch bedenk eens dat Brahms 't vorig jaar op de programma's van het
Concertgebouw-orchest 't hoogste aantal uitvoeringen haalde na Wagner, Mozart en
Beethoven!
Het pijnlijkste in Brahms' symphonieën blijven de doorvoeringen. De expositie
boeit altijd nog in eenig opzicht. Men wacht de sensatie. Nu, eene sensatie golft er
nooit, er deint immer maar een klein sentimentje. Op dit ‘idee’ volgt een tweede en
dan ‘gaat de componist vertellen, wat hij te zeggen heeft’, zoo luidt de term. Dit is:
hij moet zijne twee ideeën bewerken. Of deze bewerking bedraagt tot verhooging
van den eersten indruk of verscherping der stemming, daar vraagt geen enkel
theoreticus naar, hij denkt er niet eens aan, zelfs niet Vincent d'Indy, de artistiekste
van allen. De hoofdzaak is tonale logica, evenwichtige proporties, en - herhaling van
den opzet. Ook de allermodernste (Reger b.v.) zal hiermee nooit breken. Gij begrijpt
dus, lezer, als het ‘idee’ niet heel belangwekkend klinkt noch nieuw, hoe
onuitstaanbaar zoo'n systematische doorvoering kan zijn.
Stel u Isadora Duncan eens voor, dansend op de geluiden van deze
Brahms-symphonie. Dat is onmogelijk, niet waar? Hier schuilt de kern der
machteloosheid van deze kunst. Brahms' muziek bezit geene plastiek; zij roept geen
droomen op, bij den een gevoelens, den ander kleuren, bij een derden mysterieuse
gestalten; geen visioenen grandioos noch intiem; zij leeft niet, het is harteloos werk,
niets dan formalisme. En wanneer men die dorre snakerijen nader overdenkt dan
besluit men ook, dat b.v. het hoofd-thema van het derde deel een kinderachtig lallen
is; en welk een goedkoope omkeering! (of meent ge dat die daar toevallig staat?) wat
beduiden die vier Beethovensche maten (ze roepen vlug 't Scherzo op der Zevende),
volgend op de tiende, in verband met het voorafgaande? durft de strenge theoreticus
die Berlioz, Wolf, Mahler critikastert dat te laten passeeren? en het lijzige-wijsje is
zonder twijfel een simpel thema, vergelijk het echter eens met de goddelijke psyche
eener eenvoudige melodie van César Franck, die ook niet schreef voor 't publiek!
Den zelfden avond is uitgevoerd de tweede symphonie van Alexander Borodine,
een geniaal musicus, al bezat hij weinig fantasie. De thema's, waarmee het eerste
deel van dit stuk opbouwt zijn bewonderenswaardig, doch hij maakt er een
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ongelooflijk slecht gebruik van. Vooral het tweede is zuiver sensitief en dus
ontroerend; het eerste doet een Rus misschien demonisch aan, maar ik voor mij voel
achter dat Tartaarsche de koele pose welke de muziek van Dvorak, Tschaikowsky,
Smetana maskeert. Waarom Borodine eene symphonie concipieerde begrijp ik niet,
want het materiaal der drie overige deelen is onbeduidend. Trouwens, Borodine zocht
evenmin de Schoonheid als Brahms. Het langdradig, eentonig werk is bovendien
zeer slecht geïnstrumenteerd, wat het ook met Brahms' eerste gemeen heeft. Want
de onpersoonlijke orchestratie van Brahms hangt samen met het karakter zijner
muziek: beiden ontbreekt de atmosfeer. Gesteld dus, er bestond een fluidum, hoe
zou 't doordringen tot de zinnen! Om Borodine's kunst zweeft wèl een atmosfeer,
maar ze lijkt me straalbrekend, dus ietwat gederacineerd! Het verschijnsel verklaart
men uit de analogie van dezen Rus, die een Berlioz had kunnen zijn, met Brahms.
Voor de oprechte Oostenrijkers en Franschen moet diens atmosfeer, voor zoover zij
ze zich zullen fantaseeren, ook straal-brekend zijn - maar waarlijk van nature! Een
inval voor een verhaaltje à la Poe! Edgar Poe (in 't voorbijgaan) wordt becomponeerd
door Claude Debussy; de ‘Ondergang van het Huis Usher’ is bewerkt als opera tekst
en komt dit seizoen in Parijs voor het voetlicht. Tusschen Maeterlinck en Poe, dunkt
me, bestaat alleen verschil in graad van hoedanigheid. Toch mag men nieuwsgierig
zijn hoe dat avontuur afloopt!
Louis Zimmermann is Zondagmiddag opnieuw geïnstalleerd als concertmeester.
Hij speelde Beethovens Concert; ernstig, nobel en kundig. Maar zijn ziel mist het
clair-obscur. Hij kent noch den hartstocht noch de smart, zelfs niet instinctief en
daarom ontbreekt er aan zijne voordracht veelzijdigheid en diepte. Onbegrijpelijk
b.v. was het me, dat hij die wonderlijke passage uit het Larghetto, (hoofdthema
soloviool, strijkers pizzicati) speelde met vele en vlugge streken; dat verbrak de
geheimzinnige rust. Doch Zimmermann heeft alle bekwaamheden van een
voortreffelijk concertmeester.

Also sprach Zarathustra
Deze ‘Tondichtung’ van Richard Strauss is de vorige week opgevoerd onder Willem
Mengelberg.
Hebben we Zarathustra niet zien dansen? Hij sprong op als een dolleman,
schreeuwde met schrikkelijke stem (trompetten en houtblazers), pakte toen met
fijn-gespitste duimen-vinger een pand van z'n Capucijner-pij, gooide zijn rechterbeen
haaksch en deed een paar zwierige ronden op 't andere bij klank van de icieuse
trivialiteiten. Die ‘los-voetigheid is zeer aarsteeklijk’ en zelfs de Hinterwaltler
(Mendelssohn, Hiller, Jadassohn, Raff, Max Bruch) dansten mee in den
‘luid-feestenden optocht’. Wat een heerlijke charge van glissandi, wals-rythmen en
orgue-de-barbarie-wijsjes tegen den loggen Alifanfaron, maar wat een worsteling
voor bierbuiken om dien barbaarschen ‘Geist der Schwere’ onder de knie te krijgen.
Hoe jammer dat Don Quixote en Heldenleben, niet minder ‘Nietzscheaansch’ (en
niet meer!) dan dit epos, nog gevolgd zijn, hoe jammer na deze grandioze verdoemenis
van den ‘Ekel’ en van de voor-wereldlijkheid. Philosophie heeft met het leven toch
maar weinig uit te staan.
Het werk is ‘Frei nach Fr. Nietzsche’; neem het den Ridder dus niet euvel, dat ge
bij hem minder genie en minder nieuwe ideeën vindt dan bij zijn schildknaap. Daar
komt het ook niet op aan want dan boeide hij geen een Duitscher (het lot van César
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Franck bijv.). Het spijt me dat deze ‘Tondichtung’ zoo klaar en helder van vorm is,
anders zou ik ook nog spreken over haar on-Helleenschen aard. Nu begrijpt men mij
niet. Want dat Dionysische Danslied is toch wel Grieksch? En Zarathustra's
hemelwaartsche Gaillarde
....‘ik lach.... en met een vaart
Stoot ik de wereld weg in de eindeloosheid,’ zijn transfiguratie en omhelzing der
Deir ê Theós - (instrumentaal idee uit Berlioz' Requiem: Memoriam facimus). Dat
alles nièt Grieksch? (dus barbaarsch?). Hoho, ‘Lachlievende Kroniden’! kalm-aan
ter wille van ‘de zotte poppen’, ook al staat Richard Strauss even ver van de Grieken,
van Friedrich Nietzsche en van Richard Wagner als de Kleine Johannes. (Titulatuur.)

Mon Dieu, donnez-moi la médiocrité (Mirabeau)
Brahms stond op 't niveau van den operette componist.
Hoe gaat deze, psychologisch bekeken, te werk? Hij neemt een rythme, een
melodische wending van een groot meester over en neuriet daarop verder. Zoo
populariseert hij het schoone. Controleer dit bij den eersten den besten draaiorgel
om te merken, hoe alle graag-gehoorde wijsjes (dit is ook de reden hunner
zangbaarheid) bestaan uit een voortdurend varieerend herhaald schema van meestal
twee maten, rythmische of melodische figuur, ontnomen aan thema's van Beethoven,
Mendelssohn, Wagner of anderen. Dit geschiedt natuurlijk onbewust. Het overkomt
soms beroemden componisten; vergelijk maar in Richard Strauss' Rosenkavalier het
rythme waarmee hij den kleinen neger typeert met hetzelfde rythme van Wagner's
origineele Hunding-motief. De liederen der Troubadours, de operette-musici der
middeleeuwen, geven de Gregoriaansche melodie in een luchtiger timbre.
Brahms volgde dit procédé, doch in omgekeerde richting: hij verzwaarde zijn
voorbeeld. Zoo heeft hij Bach, Beethoven, Haydn, Mozart, Schubert om beurt
aangerand en geschonden; of anders 't Duitsche volkslied. Daarom is de physionomie
zijner thema's onpersoonlijk en dood.
Het muzikale Weenen heeft Mozart laten verhongeren en gaf zijne voorkeur aan
Salieri; het vergat Beethoven om Rossini; het verjoeg Mahler en applaudisseerde
Lehar c.s.; het verstikte de kunst van den genialen Bruckner, het knakte de geestkracht
van den genialen Hugo Wolf uit pure sympathie voor Brahms. Die smaak is niet te
vertrouwen!
Als men eens psychologisch verklaarde, waarom de terts- en sext-parallellen van
Brahms en Richard Strauss altijd zoetelijk en sentimenteel klinken en niet die van
Beethoven, Mozart, Berlioz?
Als Berlioz (of een ander groot meester) eens zulke langdradige, eentonige dingen
gemaakt had als Brahms; hoe verfoeilijk (nu vindt men hem on-klassiek) zou men
hem vinden!
Brahms zal men nooit vorouderd kunnen noemen; bij heeft nooit naar het nieuwe
getracht.
‘Les Russes copient les moeurs françaises, mais toujours à cinquante ans de
distance’ las ik ergens. Het past op de verhouding van ons muziek-leven tot het
Duitsche.
Het deed me een buitengewoon pleizier te zien dat de eerste Serenade van Brahms
Zondagmiddag niet het minste succes haalde. Mengelberg zelf, die zijn bewonderaars
gaarne genoegens doet, heeft zijn menschen weer overschat! Onbegrijpelijk. 't Vorig
jaar viel Brahms' tweede Serenade.
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MATTHIJS VERMEULEN.

Schola Cantorum I
De Franschen braken hunne wallen voor Wagners kunst, en Siegfrieds horentje
scheen werkelijk op te klinken tegen het Roelandslied, toen allen in geestdrift raakten
voor de vreemde kunst van den overwinnaar, in de dagen dat Gambetta en na hem
Victor Hugo, als koningen begraven werden door het volk. Het is waar, later
verschenen Cyrano en L'Aiglon, wier psyche in zoo nauwe verhouding staat tot
Berlioz' geest, Berlioz, die (1869) stikte in de onverschilligheid der natie, welke hem
zijn kunstenaarschap tot marteling had gemaakt, en Berlioz werd ook langzaam aan
populair in die dagen. Maar van zijn kunst wendden de jonge componisten zich af,
gingen daarentegen in de leer bij Wagner en allen trokken naar Bayreuth, Fransche
kunstenaars en Fransche journalisten, welke laatste zelfs hun land te overrompelen
waagden met Richard Strauss.... die er gevierd werd. Inderdaad, de genesis der nieuwe
Fransche muziek geschied de wonderlijk en ongewoon. Het klaarste kenmerk dier
kunst is de esprit gothique, de innig-gespannen stemming, als er ligt over Le Rêve
van Zola, welke doorbreekt, maar met te schelle luidruchtigheid in sommige werken
van Wagner-zelf, die dezen geest van onmiddellijke innigheid later trouwens bijna
geheel verloor, de esprit gothique, welke de wezenlijke en diepere aard was van
Berlioz' daimon. Wagner, zooals we zeiden, bezat er slechts een particuul van, Richard
Strauss veracht hem rondborstig, Gustav Mahler, die hem essentieel verklankte, zij
't op andere wijze, werd niet gewaardeerd, men mocht dus twijfelen aan het
voortbestaan der eigenlijke Fransche muziek, toen een tegenstrijdige geest zegevierde
te Parijs. Want de wereld bleef ontoegankelijk voor César Franck, dien hoogernstigen
pieusen meester, en men kan zeggen, dat hij tot aan zijn dood enkel componeerde
voor zijne leerlingen. Doch daar schuilde de vruchtbaarheid. Franck hield voeling
met de Rabelaisiaansche eeuw door zijn naïeve katholiciteit, meer dan door Berlioz'
invloed; Debussy vond den middeleeuwschen geest misschien via den mystieken
Maeterlinck, doch zekerder rechtstreeks uit zijn muzikale natuur, welke 't engste
verband houdt met Frankrijks volkslied verleden. Want er zijn nog andere Chansons
dan de oppervlakkige neurie-wijsjes van Botrel, in wiens kader hij werkelijk niet
past. Hoe jammer, dat men aan de dagbladen hier te lande door de betreurenswaardige
eenzijdigheid der muziek-redacteurs, niet de geringste notitie neemt van de Fransche
periodieken. Het Juli nummer van ‘La Tribune de St. Gervais’ bevatte volksliederen,
welke men had mogen vermelden ter wille van hun hooge en zeldzame waarde; 't
zijn melodieën à la Debussy, van wien men zegt, dat hij buiten de traditie staat!
Doch op die jonge artisticiteit, welke daar in Frankrijk ontbloeit uit de eeuwige
jeugd, terwijl in Duitschland alle ziel verschrompelt, wil ik nu niet wijzen in de eerste
plaats. Vincent d'Indy, eene krachtige persoonlijkheid uit het milieu Franck Debussy,
dat buiten Wagner om hecht en vlug wortel schoot in het altijd hernieuwende leven,
d'Indy arbeidt aan een theoretisch werk, waarmee zich vooral de lieden, die zich niet
bekommeren om de jonge Fransche kunst, mogen bezig houden, op lat hun vele
geheimen opengaan.
Er verschenen tot nu toe twee deelen van den ‘Cours de composition musicale’.
(Paris, Durand et Fils)
Het boek, monumentaal aangelegd, is geconcipieerd op historischen grondslag.
Eén geest doortrilt alles en wekt overal zijn zelfde goddelijk leven, het pantheistisch
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getinte uitgangspunt der middeleeuwsche mystici, er bestaat dus een direct verband
tusschen alle verschijnselen. Uit de letterteekens ontstonden de neumen, welke ons
notenschrift voortbrachten; de Beethovensche variatie is een geleidelijke ontwikkeling
van de Gregoriaansche; de Fuge stamt van het Motet, de Suite van het Madrigaal.
De galmende Gregoriaansche vocalise, haar strengelende fiorituur, is te vergelijken
met de rijk-gesierde letters uit dat tijdperk, en een wèl curieus voorbeeld karakteristiek en te citeeren als éénige illustratie - is de bewonderenswaardige groteske
T, ‘de t was vervloekt in de symboliek der middeleeuwen, Satan troonende op den
antieken Cerberus, braakt twee joden uit’; in het eenvoudige, primitieve schrift
bemerkt hij de simpele melodie in haar eerste stadium; het oude procédé der imitatie,
herkent hij in de moderne motievische doorvoering. Den Gregoriaanschen zang
noemt hij zonder bedenken vader van onze dramatische muziek (in Pelléas et
Mélisande is werkelijk veel psalmodie en ander atavisme).
Voor d'Indy is de traditie (Chantecler, die woelt in den sol natal, voor hij kraait
naar de zon!) de belangrijkste factor; niet de geschreven traditie, maar de artistieke,
de levende overlevering, welke 't kind leert voelen, terwijl de moeder 't nog onder 't
hart draagt. Die zulke wet stelt (Tradition vengeresse) moet definities geven als deze:
‘Men noemt Harmonie, het gelijktijdige samenklinken van verschillende melodiën’
en: ‘de accoorden bestaan niet, in muzikaal opzicht, en de harmonie is niet de
wetenschap der accoorden’ of: ‘de studie der accoorden om-hun-zelfs-wil is van
muzikaal standpunt een dwaling en volstrekt onaesthetisch.’ Een prachtige
terugwaartsche beweging naar de techniek van Josquin de Près!
De muziek: dat is de alleronmiddellijkste nabijheid van den klank en van de emotie,
als vlam en vuur, het wederzijdsche verzinken als de mensch in God en God in den
mensch. Zoo versta men de definitie van d'Indy: L'art est un moyen de vie pour l'âme.
De muziek is samengesteld uit rythme, melodie, welke uit accent en taal voortkomen
en harmonie, gehoorzamend aan de wet der trillingen (Zie het verband tusschen de
Fransche, Italiaansche talen, zacht vloeiend, en het harde Duitsch, de lenige, strelende
Zuidelijke melodie en de koele, tragere Noorsche; de broze, ijl-klinkende harmoniek
de Latijnen, waar de lucht fijn is, iedere toon licht vibreert, en de grovere accoorden
der Germanen in hun zware, wazige atmosfeer) De melodie ontstaat uit het accent;
het accent raakt de woorden, dan is het ‘tonique’, het raakt de zin, dan is het expressif;
dit laatste gaat altijd boven het eerste. Hoe juist en van hoeveel gewicht voor den
uitvoerenden kunstenaar! en merk wel het principieele onderscheid met de Duitsche
phraseering, welke gebaseerd is op het klein ontleede rythme en getal, (de maat);
deze daarentegen op den breed-zwellenden melodischen stroom.

Schola Cantorum II
Wat is in muziek het ‘idee’! Niet het motief, dat d'Indy ‘cellule’ noemt, niet het
thema, de ‘période génératrice’ welker functie is de phrase voort te brengen of de
phrases, die het idee uitdrukken. Met woorden klaar te bepalen schijnt moeilijk, doch
de jonge componist neme deze duidelijke omschrijving ter harte: ‘Waarom toch hoort
men zoo dikwijls muziek-werken, overigens alle achting waard, welke alleen bestaan
uit ‘périodes génératrices’, in plaats van volledige ideeën te exposeeren? Enkel
inspanning en geduldig zoeken kan deze korte periode al voldoende voor de ijdelheid
van haar vinder of zijne luiheid, ter overwinning leiden van het geheele idee’ (Zie
Beethovens schetsboeken).
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Maar wat is het princiep der constructie? D'Indy citeert Ruskin: ‘Componeeren,
dat is het ordenen van ongelijke elementen.... Heb één groot motief met verscheiden
kleinere...’ en tegelijkertijd verdedigt hij den klassieken vorm, à tort et à travers, en
ik geloof alleen ter wille van de tradition vengeresse, terwijl toch goed beschouwd,
het fondament van dien vorm was het ordenen van gelijke elementen, want, al
contrasteeren de twee stereotype thema's, hun dynamisch evenwicht ligt reeds in hen
zelf. (Beethovens laatste composities uitgezonderd, waarnaar zich trouwens geen
enkel neo-classicus naar richt, noch richten kan.) Hij zegt van Mendelssohn's sonates,
dat zij voortreffelijk leerlingen-werk in waarde niet te boven gaan; en men weet hoe
vormelijk-volmaakt deze componeerde, met Brahms van wien hij zegt: ‘les lourdes
maladresses tonales dans les oeuvres de Brahms’, van Max Reger: ‘Afwezigheid van
allen artistieken smaak, miskenning van alle verhouding en tonaal evenwicht’, - ‘la
lourdeur germanique n'a d'égale que la pauvreté des matériaux musicaux “amplifiés”.’
Juist! Doch men weet hoe ook zij hun vorm cajoleeren. Het is jammer dat de
philosophie hier de logica stremde. Want hunne onbeduidendheid-voor-de-toekomst
komt voort uit hunne kortzichtige afhankelijkheid van den vorm. D'Indy vereert
César Franck als allen-overtreffend meester en Berlioz-zelf moet zwichten: ‘Franck,
véritable créateur de l'école symphonique en France’ - ‘Wagner en Franck, die na
Beethoven de grootste scheppers waren in het domein der muziek’. Nu, César Franck
staat verder van den Beethovenschen vorm (wee dit woord, dat in muziek een
arithmetische beteekenis kreeg!) dan Richard Strauss. In Francks verrukkelijk, in
ieder opzicht vereerenswaardig strijkkwartet vindt men ‘het ordenen van ongelijke
elementen’ en ‘de monarch met zijn gevolg’ (Ruskin); daarmee vergeleken blijkt
Beethovens opus 106 (Hammerklavier-sonate) een simpele conceptie en Regers vorm
primitief-elementair.
D'Indy beschouwt de Fuge niet als een voorbijgaand cultuur-verschijnsel, doch
als blijvenden vorm, die door Bach zijn hoogtepunt bereikte, toen in onbruik raakte.
Beethovens sonate-fuges missen de plastieke architectuur der Bachsche, doch hij gaf
haar een nieuw element: het dramatische. Hij redeneert echter: ‘Mais la fugue avait
la vie dure; elle était trop profondément reliée aux origines de l'Art et ne pouvait
disparaître complètement. Cependant la plupart des maîtres de la fin du XVIIIe et
du commencement du XIXe siècle ne l'employèrent plus qu'à titre d'archaïsme...’
Hoe? de Fuge een archaïsme in 't begin der XIXe eeuw? Niet eer ‘mode’? Had Berlioz
ze geparodieerd in zijn ‘Damnation de Faust’ als ze hem niet overal in de ooren
geklonken had, die ‘bestialité dans toute sa candeur’? Hier geldt eer voor de meesters
wat hij den leerlingen toerekent: (citaat voor de conservatorium-professoren!) ‘Si
l'usage de l'école n'avait pas réduit de nos jours le rôle de la Fugue à ce ridicule
emploi de problèmes de concours, proposés et résolus chaque année pour la plus
grande gloire de notre "mandarinat occidental" on verrait éclore…' (als men in
Frankrijk pas zoo ver is, behoeft men niet te vragen hoe 't er elders mee staat). Maar
had hij niet liever moeten besluiten: de Fuge, als zoodanig, behoort tot het verleden,
gelijk het Motet, het Madrigaal, de Gregoriaansche monodie en de Meijerbeersche
opera tot het verleden behooren. Maar zie eens wat César Franck wist te maken van
dit kwaadaardig verschijnsel uit den pruikentijd. Franck, die na Bach eene (nogal)
artistieke fuge geschreven heeft en geen anachronistische copie, pedant gerythmeerd
als Brahms en Reger en Saint-Saëns.
Toch, denkt hij ‘wij zijn hier waarlijk in de XVIIe eeuw en de maat’ (het woord
zegt genoeg!) ‘de noodlottige maat, wier onheilvolle nawerking wij nog zullen te
betreuren hebben, talmt niet met hare tyrannie.... van dan af aan verarmt alles, wordt
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alles onderdrukt door de almacht der maat’. ‘Alors commence le règne de la Basse
continue (mère de nos regrettables Traités d'Harmonie) sorte d'accompagnement
grossier et rudimentaire.’ Maar waarom deze veroordeeling niet consequent en
genadeloos doorgevoerd in onze dagen van allerlei historische publicaties uit die
eeuw van middelmatigheid! Hoe ver staat dat sequenzen-spelletje, zielloos en kil,
van den esprit gothique? Berlioz, ja, verachtte 't uit den grond van zijn hart en niet
omdat ‘la fugue ne l'aimait pas’. (Chérubini).
D'Indy is een kunstenaar en een groot pedagoog; hij heeft ook iets van een fanaticus,
dit neme men echter voor lief. Luister wat hij stelt tegenover ‘la tendance moderne’
à qualifier ‘d'art d'agrément’ l'antique mousikê ‘éducation de l'âme’:
‘Maar dat de leerling, geroepen den titel van kunstenaar te verdienen, nooit uit het
oog verlieze, dat hem behalve zijne natuurlijke gaven, drie deugden noodzakelijk
zijn om 't opperste der uitdrukkings-macht, welke hem werd gegeven, te benaderen,
drie deugden, genoemd in een der antiphonen van Witten Donderdag, een tekst,
welks muziek even bewonderenswaardig klinkt, als verheven is de beteekenis der
woorden:
‘Maneant in vobis fides, spes, caritas,
Tria haec: major autem horum est caritas.’

(dat in u verblijven deze drie deugden: geloof, hoop, liefde; maar de grootste der drie
is de liefde.)
‘Ja, de kunstenaar moet voor alles het Geloof bezitten, het geloof in God, het
geloof in de Kunst; want het Geloof spoort hem aan om te k e n n e n , en deze kennis
zal hem aanzetten om hooger en hooger te stijgen langs de ladder van het Zijn, naar
zijn bestemming: God.
Ja, de kunstenaar moet de Hoop beoefenen, want hij verwacht niets van den
tegenwoordigen tijd; hij weet dat zijne zending bestaat in d i e n e n en door zijne
werken mede te bouwen aan de ontwikkeling en het leven der geslachten, welke na
hem zullen komen.
Ja, de kunstenaar moet geraakt zijn door de hooge L i e f d e , “de grootste der drie”;
beminnen is zijn doel, want het eenige beginsel van alle schepping is de groote, de
goddelijke, de minnelijke liefde.’
Schreef dit een of andere monnik in zijne cel op den berg Athos? vraagt Romain
Rolland (‘Musiciens d'aujourd'hui’) terecht. Maar even wonderlijk-gestemd in het
enthousiaste De-Lamennais-accent is zijn gedetailleerde omschrijving van de cyclische
sonate als dertiend' eeuwsche kathedraal (II, 377, 378).
Doch waarom geen enkel verband nagespoord tusschen de kunst en den tijd van
haar ontstaan, na de Herrijzenis van den Hoogmoed? (de Renaissance! zie I, 215
e.v.) Er is inderdaad nog genoeg te verklaren. Onder welke invloeden b.v. geeft het
leven aan elke periode der muziek-geschiedenis een eigen vorm en wezen van rythme?
Welke geheimzinnige omstandigheid deed de Franschen de hegemonie der opera
verliezen? welke macht bracht ze naar Duitschland? en wat dreef de groote Fransche
meesters van den laatsten tijd hoofdzakelijk naar de instrumentale muziek? Het moet
ook interessant zijn psychologisch na te speuren, waarom er uit Parijs nog geen
enkele wereld-veroverende operette meer komt (klaar teeken van decadentie, – 1870!).
Het antwoord vinden we misschien in de volgende deelen, welke de symphonie en
het drama zullen behandelen. Ik ben zeer benieuwd naar D'Indy's waardeschatting
van de kunstwerken dezer laatste genres. Wee Berlioz en Mahler! Want voor César
Franck en zijn school is ziels-uitbeelding 't eenige doel en de éenige reden van bestaan
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voor de muziek. Maar Berlioz en Mahler, de grooteren verbeeldden ziel-en-leven.
Wee verder den Italianen en den Joden! Zij zullen er nog slechter afkomen dan bij
Richard Wagner, omdat d'Indy noch Epicureër noch positivist is. Hier leide hem
‘cette subordination toute chrétienne de l'artiste à l'Oeuvre’ (I, 215) tot het juiste
breed-geziene oordeel.
D'Indy is (in Frankrijk!) bekend om zijne studies over Beethovens voorloopers.
En voor hen, die beweren dat Beethovens kunst moedermaagdelijk geboren werd,
omdat zij gaarne den revolutionair in hem willen zien, zijn de bladzijden 219 tot 231
uit Deel II van het gewichtigste belang. Zij betreffen de sonates van Friedrich Wilhelm
Rust, die niet enkel het Beethovensch sentiment, zijn hartstocht en levensvolheid
deed voorvoelen, meer dan Haydn en Mozart samen, doch die heel moderne
eigenschappen reeds tot zulk een hooge uiting bracht en soms zóó muzikaal
overeenstemmend, dat wanneer Beethoven Rust's werken gekend had, men zou
mogen spreken van navolging. Doch de overeenkomst, die alle Duitschers schijnt te
zijn ontgaan, is zuiver spiritistisch en een phenomeen van bloeistorting toen 't nog
winterde. Rust leefde van 1739 tot 28 Maart 1796! dus toen hij stierf was Beethoven
26 jaar.
Rust werd geboren in Woerlitz, bij Dessau, en toonde vroeg eene ernstige
begaafdheid voor muziek. Hij studeerde echter voor de rechten. Maar in Halle trof
hij Friedemann Bach en later in Potsdam Philipp Emmanuel Bach, die zijne
leermeesters waren. Een vorst werd zijn beschermer en nam hem mede naar Italië,
waar Tartini hem het vioolspel onderwees: daar verkreeg hij ook zijne virtuositeit
als luitspeler, welke zijne tijdgenooten roemden als een wonder; terug uit Italië,
maakte zijn beschermer hem dirigent zijner kapel en hij vestigde zich dus te Dessau,
waar hij de rest van zijn leven kalm doorbracht. Slechts één ongeluk zou hem treffen.
Zijn oudste zoon, student te Halle, verdronk in 1794. Rust was juist eene sonate
begonnen, welke hij Goethe, die hem kende en ‘le grand maître Rust’ noemde, wilde
opdragen uit dankbaarheid. Het eerste deel was voltooid toen de dood van zijn zoon
hem kwam treffen. De dichter Matthisson zond hem eene elegie ‘Todtenkranz für
ein Kind’. Rust componeerde er een lied op voor zang en piano, gaf er later eene
nieuwe versie van en schreef het voor koor, solo en orchest en ten laatste, hij liet het
eerste idee der aan Goethe op te dragen sonate varen en wilde er liever den stempel
zijner smart op drukken. 't Werd zijn beste stuk. Hij nam uit de eerste bewerking van
Matthisson's ode ‘cette admirable lamentation - zegt d'Indy - pour piano que seuls,
quelques adagios Beethoveniens peuvent surpasser en force expressive.’ D'Indy
citeert uit deze sonate in ré, en, de somberte der stemming is tragisch, de thema's rijk
en zeer intensief; de geest onbetwistbaar Beethovensch; men verwondert zich dat
Rust niet heeft kunnen bereiken de geniale hoogte van Beethoven; men verwondert
zich ook, dat hij voor de nakomelingschap zoo goed als onbekend bleef; wie hoorde
ooit spreken van Rust?
Vele zijner werken zijn nog onuitgegeven en die in druk verschenen zijn op 't eind
der vorige eeuw eerst aan 't licht gebracht door zijn kleinzoon Dr. W. Rust. Hier valt
een zeer interessante studie te maken. (Zou Rust die paar druppeltjes Latijnsch bloed
gehad hebben, de lievelingswensch van Hugo Wolf?) Zie eens het innig-bekoorlijke
tweede thema zijner sonate in fis (1784!) Vergelijk het bewonderenswaardige en
sublieme Larghetto van dit werk met Beethovens Andante favori. (1806!) In de
tweede van Rust's 9 viool sonates, dateerend van 1791, merkt men eene onloochenbare
analogie in stemming zoowel als in vinding met het Andante Cantabile uit Beethovens
Trio opus 97, dat dagteekent van 1816.
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Het is in vele opzichten goed in muzikale zaken nog eens te luisteren naar stemmen
uit Frankrijk!

Die Nacht
Alphons Diepenbrock's laatste compositie is een verklanking van Friedrich Hölderlin's
gedicht ‘Die Nacht’.
De Nacht wordt in Diepenbrock's werk langzamerhand zinnebeeld, eene stemming,
welke hij liefkoost als een verlangen, vanaf ‘Im grossen Schweigen’ tot
‘Recueillement’ van Baudelaire, een zijner nieuwste magnifieke liederen. De
beteekenis van dit symbool ligt voor mij versluierd en wie waagt zich aan
veronderstellingen over een zoo teeder iets, dat rechtstreeks de ziel raakt?
Gelijk Willem Mengelberg als dirigent, naar ooggetuigen mij uitlegden, 't eerste
leven en hartstocht bracht in de kille genoegelijkheid der Hollandsche concerten,
zoo Diepenbrock als componist in onze niet minder dorre muziekbeoefening. En de
jongeren, die bij instinct de antagonisten verfoeien, omdat deze den
dominees-toonzingen en het predikanten-rythme, (in de muziek tiert de rhetorica als
in geen andere kunst), zij vinden bij instinct de goede richting, ook al zouden 't de
omstandigheden niet willen. 't Is de vraag maar of er bij hen genoeg affiniteit is met
de ware muziek.
Ik ken Diepenbrock's werk te onvolledig om naar aanleiding van ‘Die Nacht’
vergelijkingen te maken. Dit is ook volkomen overbodig. Het is dwaas te zeggen:
dat accent hoorden we reeds; alweer dezelfde physionomie! - dit staat toch in ieder
geval verre boven copie, en heeft Mozart zich niet zijn gansche leven herhaald, Bach,
Haydn en zoovele anderen? Dit is geen hoofdzaak; zelfs niet de stijging der
meesterschap in één stijl en één karakter; doch: treft het even sterk als schoonheid?
Van een stijging wil ik niet spreken, maar van het meesterschap. Zie eens de
bewonderenswaardige evenredigheid tusschen de symphonische muziek in ‘Die
Nacht’ en de tekstvertolking, welke als 't ware mathematisch tegen elkaar opwegen;
zie eens hoe de tuba, een instrument waarmee zich zooveel componisten vergissen,
fijn wordt aangewend in een ensemble waar ze met trompetten 't eenige kopergeluid
doet klinken; hoe ze tegelijkertijd het timbre inleidt van den verren klaroenstoot, en
misschien tevens een détail geeft van het markt-leven!
Dit laatste brengt ons tot den innerlijken aard van 't werk, dat veel heeft van een
humoreske, doch méér van een visionnaire avond-mijmering, daar de schilderende
effecten beurt om beurt opgaan en terugzinken in 't sentiment dat de muziek brengt
over den hoorder. Het sentiment is intens en heet, hartstochtelijk maar zacht-extatisch,
vol poëzie, als tegenzang van klanken, welke betooveren. Nu hoort men wel de
klokken (wie vermoedde in contrabassen zulken klokkenklank!) de
mandoline-serenade van den verliefde, 't murmelen der bron, 't kazernesignaal, maar
dat alles trekt voorbij door den gloed der stemming alsof men 't las in woorden.
Zoo is ook de stem één met het orchest en terwijl het vers overal verstaanbaar
blijft, vloeien de geluiden samen. Ilona Durigo, de Hongaarsche alt-zangeres, die
het werk voordroeg, begrijpt kleur en taal van Diepenbrock's kunst en na het voorspel,
eene machtige incantatie, voelde men in den klank harer stem wel het diepe organische
van die geheimzinnige betoovering. Het was verrukkelijk en volmaakt en dus
onnoodig dit te gaan omschrijven.
Evert Cornelis heeft het werk gedirigeerd. De concertmeester Zimmermann was
ziek en de eerste altist; men mag Cornelis daarom noch gebrek aan plastiek, noch de
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lichte schommelingen in 't samenspel der solo-viool en den rolvasten fluitist ten laste
leggen. En de rest, den ietwat warrigen klank der fagotten en obo d'amore van 't begin
uitgezonderd, was goed van tempo, expressie en klank-evenwicht.
De uitvoering van muziek als deze is ongehoord moeielijk, omdat de componist
het princiep der indeeling van 't orchest in groepen consequent verwierp. We hooren
hier te weinig Fransche muziek om te kunnen beweren: dit is specifiek Fransch; 't
princiep komt echter voort uit het verwerpen van de vierstemmige zetting als basis
der compositie, waartoe een echte Duitscher nooit zal komen tenzij door navolging.
Deze afwijking van 't traditioneele harmonie-systeem is 't kenmerk der nieuwere
Fransche kunstenaars (de modificatie van het begrip ‘rythme’ daargelaten) en
Diepenbrock heeft dit met hen gemeen.
Over die ongehoorde moeilijkheid der uitvoering en de goede oplossing dacht ik
lang na, totdat ik Evert Cornelis, dien ik nooit enthousiast gezind was, bewonderde.
Het Concertgebouw-orchest heeft drie dirigenten en 't zou toch waarlijk jammer zijn,
als alle drie zich uitsluitend wijdden aan Duitsche muziek. Ik geloof dat Evert Cornelis
artistiek genoeg voelt om de hopelooze leegheid van een stuk als Smetana's Ma Vlast,
waaraan hij onlangs een heelen avond verspilde, in te zien. Dopper kan Fransche
muziek volstrekt niet dirigeeren, met alle respect voor zijn bekwaamheid. Mengelberg,
de zeker bewonderenswaardige dirigent-virtuoos-kunstenaar, dirigeert bij voorkeur
muziek, waarin hij al zijne persoonlijkheid heeft opgelost en dus liever geen noviteiten
in 't algemeen. En de programma's van het Concertgebouw zijn zoo betreurenswaardig
eenzijdig, dat men snakt naar verandering. Dus blijft Evert Cornelis over omdat hij
‘Die Nacht’ zoo voortreffelijk aan het licht bracht, 't eerste stuk van dit genre dat hij
aanvoert. Wanneer hij, die jong is en zonder twijfel met de modernen sympathiseert,
zich wil bekommeren om hedendaagsche muziek uit het Eeuwige Frankrijk, dan zal
hij zich in de hoogste mate verdienstelijk maken. Men zou zeggen dat daar niet alleen
niet gecomponeerd doch zelfs geen muziek gemaakt wordt, als men de kunstrubrieken
leest van onze achtenswaardige kranten. Het is dus ook van cultuur historisch belang
een en ander van Alexis de Castillon, Albéric Magnard, Charles Tournemire, Claude
Debussy etc. etc. dat wel eens onsterfelijk kon zijn, te releveeren.

Felix Weingartner
De muziek is een magische kunst, zij bezit tooverkracht in den letterlijksten zin, en
dit idee behoort niet enkel tot de phantastische middeleeuwen, noch tot den
romantischen tijd alleen, doch men vindt het in de sagen van alle volkeren en landen;
de Indiërs verhalen van liederen, welke den zanger, die waagde ze aan te heffen in
vlammen deden opgaan. De groote Akbar beval den kunstenaar Naik-Gobaul de
demonische wijs te zingen; Naik-Gobaul stond tot den hals in den stroom Djumna,
doch verbrandde niettemin.
Ik kies dit voorbeeld met opzet uit de Boeddhistische legenden, omdat Felix
Weingartner moralist is; hij wil de menschen door middel van de muziek zoo dicht
mogelijk tot het Nirwana leiden. De belangstellende raadplege hierover zijn boekje:
‘Die Lehre von der Wiedergeburt und das musikalische Drama.’
Doch wie den mooien hartstocht wil dooden moet liever geen muziek maken; het
is wat onregelmatig met een rythmische kunst, welke meer macht uitoefent op den
polsslag dan de sterkste Mokka (vrij naar bldz. 208 der Institutioni harmoniche van
den ouden Zarlino) lichaam en geest op te voeren tot passielooze rust; let wel ‘kunst’!
want de zaak verandert natuurlijk bij den Bengalees uit Calcutta, die uren lang de la
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blies op een primitieven hobo, zooals Berlioz schrijft. Zal Felix Weingartner 't echter
ooit brengen tot deze Boeddhistische askese en zelf-verloochening?
Dat hij zou gelooven aan de wedergeboorte of metempsychose kan niemand
belachelijk vinden; het lijkt echter wèl eenigszins ironisch, wanneer men bedenkt,
boe Mendelssohns psyche misschien verhuisde naar Weingartners sterfelijke
substantie: Mendelssohn, die om de zonden van zijn leven uit te boeten, Wagneriaan
moest worden in een later bestaan. Men weet immers dat Weingartner in Leipzig
studeerde, de residentie van het conservatisme, en toen naar Liszt trok in Weimar?
Hij schreef een muziek-drama, Genesius, in slechten Wagner stijl, en koos voor zijne
symphonie den klassieken vorm. Het is te vreezen, dat zijne ziel ter wille daarvan
nog zal moeten dolen in een weer later bestaan.
Weingartner schreef een brochure over het dirigeeren, een doorzichtige
zelfverheerlijking en een aanval op de orkest-leiders-virtuozen. Het plaatst er
tegenover de abstinentie en wil indruk maken door eenvoud en bescheiden gracie.
Hij repeteert zich echter, wat Mengelberg b.v. nooit doet. Ik hoorde zijn concert
tweemaal en moest het constateeren. Dit zou reeds bewijzen dat de muziek niet uit
zijne ziel komt. 't Tempo rubato verwerpt hij, wellicht verfoeit bij 't, doch waar is 't
meer logisch en onvermijdelijk dan in de dramatische Leonore No. 3, want welke
passie keert en gaat met effen gemeten schreden? Hij gaf ook niet de tragedie der
ouverture van Beethoven. Door abrupt in te zetten vernietigde hij de spanning, welke
bij moest wekken; hij rekte de eerste vier maten buitengewoon en daarom verloor
het melodisch inzetten der fagot alle kleur en rythmische expressie, d.w.z. plastiek.
Hij scheen een climax to bedoelen en we merkten voortdurende aanloopjes en de
geleidelijke versnelling van het tempo, doch het geheel mis e de intensiviteit omdat
al die détails vervaagden: den klank der hobo's beperkt hij tot geluid zonder poëzie
te vergen van den speler. Hij schakeert de phrases doch niet de woorden en dit is
psalmodiëeren in 't groot, maar niet toepasselijk op Beethoven. En in al die aanloopjes
ontbrak elk stadium, zonder welk een hoogtepunt nooit beteekenis krijgt: de
trompetsignalen, maakten geen indruk, vielen weg uit de compositie, er leefde geen
spanning, het dramatische was hun ontnomen. De finale dirigeerde hij in een zeer
snel tempo, en - ongelooflijk - als eenheid-van-beweging. Hij stelde zich hier ook
wat aan, want ons dunkt het onnoodig die grandiose violen-warreling zoo druk te
illustreeren. 't Is ook wat kwetsend voor het fijne gevoel een voor de hand liggend
effect zich in die mate toe te eigenen als men elders zwak blijkt. Wat kwam er terecht
van de extatisch-hartstochtelijke melodie, welke hoorns inzetten, violen doorzingen?
Weingartner behoort even als Siegmund von Hausegger tot de machteloozen, die het
magische in de muziek niet kunnen erkennen en bestrijden, tot de afstammelingen
van Händel en Mendelssohn.
Zijne derde symphonie, welke hij hier bekend maakte is knap in de hoogste mate,
doch deze muziek is onoprecht en onbezield. Weingartner kan alles, maar zijn innerlijk
leven is verstard, de psyche dood, hij bezit niet den demonischen gloed noch de
liefde, en de hoorder die den geestelijken hartstocht zoekt, de betoovering, de
verplettering, de schoonheid (den hoogsten ethos) vindt geen affiniteit met dezen
kunstenaar, wiens gladde bravoer berekend is op kille menschen.
Hij is dus het tegendeel van Berlioz. Overigens mag ik geen kwaad zeggen van
zijne symphonie; ik moet echter haar klassicisme onderstreepen. Dit gaat zoover dat
hij in 't eerste deel de twee inleidende maten bij de herhaling óók repeteert en in 't
Scherzo, ná het Trio wéér de inleiding mede herhaalt! daar deze het rythme schetst,
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aanduidt, het rythme . ♪ , dat door de groote tromslagen vast genoeg in 't bloed
zit, breekt hij 't onmiddellijke, wat verslapping tengevolge heeft.
Weingartners thema's zijn niet triviaal, behalve enkele uitzonderingen, maar
onpersoonlijk. Het walsje klinkt onbeduidend omdat, vanaf den fluit-inzet, één
rythmische figuur de melodie beheerscht en vormt. Mahler bouwde zijn wals-thema's
op de spraak-melodie. In dit opzicht is Weingartner dus ook reactionair. Want ziet
men niet uit het goddelijke dat de laatste honderd jaar gecomponeerd werd, hoe de
muziek geleidelijk vervreemdt van den schematiseerenden pruikentijd en zijn
kasten-rythme? Hoe nuchterer het leven, des te fantastischer de kunst.

[Wanda Landowska, claveciniste; twee pianisten: Eleanor Spencer
en Télémaque Lambrino; 3 strijkwartetten; concerten van Cornelis
Dopper en Evert Cornelis (Sibelius en Delius)]
Wanda Landowska bezit eene onvergelijkelijke élégance en een diepe
geheimzinnigheid, omdat men niets merkt van hare ziel. Dit ontbreken van het
aanvoelbare is fantastisch en huiveringwekkend, daar het doodsch is en mysterieus,
zonder menschelijkheid. De toon van den clavecimbel, eene mengeling van Cor
anglais en gedempte trompet-geluiden, die altijd sidderen en rusteloos deunen, werkte
wellicht mede tot deze impressie, die zij misschien verlangt de ondoorgrondelijke,
wier gracie en levenloosheid grandioos zijn. Ik heb haar geestelijk niet kunnen
benaderen: Is het een poppetje, of een extatisch-dorre Salammbo, een heilige Theresia?
Zij concerteerde trouwens met een zangeres en een violist, die onze Hollandsche
genoegelijkheid typeerden en de indrukken van Landowska, eene Oostersche,
vertroebelden. Of de clavecimbel het eenige instrument is, waarop XVII en XVIIIde
eeuwsche piano-muziek behoort uitgevoerd te worden, doet weinig ter zake want de
aesthetica is onbegrensder dan het goddelijke-zelf. En twee manualen maken de
voordracht van polyphonie en stemkruisingen gemakkelijker en duidelijker, het
timbre vermoeit wel, maar betoovert en Bachs Italiaansch Concert klonk verrukkelijk.
De tegenovergestelden van deze daimoon-bevangenne zijn Eleanor Spencer en
Télémaque Lambrino, pianisten. Spencer was zenuwachtig en speelde droogjes maar
knap, slordigheden wil ik deze Amerikaansche nog niet euvel duiden en bij een enkel
hooren nog niet oordeelen over haar temperament, dat heroïsch ontwikkeld kon zijn,
als er in onzen modernen tijd nog eene geleidelijke traditie bestond, want zij noemt
zich leerlinge van Leschetizky, die leerling was van Czerny, die leerling was van
Beethoven. Eene profetenschool! Lambrino, de reus paste bijna niet op 't enge podium
van Duwaer en Naessens' practisch concertzaaltje, maar deze Griek, een beheerscher
der techniek, leerde de poëzie van den klank en hij zal zijne ziel ook wel terugvinden
in zijn monumentalen stijl. Wij herinneren ons een Pastorale en Capriccio,
wonderlijke, zonnetintelende stukjes van Scarlatti.
Verder drie strijkkwartetten; ik geef geen data, lezer, want dan verdoolt ge in dezen
storm. Zij zijn alle drie ongeveer van hetzelfde gehalte - ook deze kunst vervolmaakt
zich blijkbaar - wordt niet boos, vereerders der veelgeprezen Bohemers! Op expressie
legt geen enkel Duitsch kwartet zich toe en allen schijnen zich te beperken tot eene
weliswaar ideale, maar toch onbevredigende vlekkeloosheid van weergave. Het
tempo rubato drong daar nog niet door en Beethoven's adagio's worden zeer langzaam
genomen, de symboliek zijner structuur blijft heel latent of onoverwogen, alles
noodlottige gemaniereerdheid eener verouderende periode.
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Elk der drie programma's gaf eene curiositeit: het prijzenswaardige
Rebner-ensemble eene compositie van Spohr, uit de mede, niet boeiend, onbelangrijk.
De jonge Hongaren brachten een kwartet van hun landgenoot Zoltan Kodaly, opus
2, een getalletje dat me verwonderde, daar het verwijst naar de methode van den
ouden Reinecke, die Grieg, naar deze zelf verteld heeft, 't componeeren leerde door
het schrijven van strijkkwartetten! Kodaly bezit een achtenswaardige kennis en
handigheid, doch componeeren kan hij nog niet en hij mag de helft schrappen van
dit symphonie-lange stuk, waarin zijn amechtigheid (hoeveel fermates?) afmat en
de tallooze pizzicati ten slotte vervelen. De verschillende deelen werden ook niet
pregnant genoeg gekarakteriseerd, wat we verzwijgen zouden, als ze minder monotoon
klonken, dof, ondanks de zeer moderne harmoniek en de uitgezochtste combinaties.
De jonge Hongaren voelen geraffineerd en fijn, met vele schakeeringen en de
splinternieuwe muziek (behalve melodie en rythme) van Kodaly speelden zij
voortreffelijk. Maar de forte-passages van Mozart strijken de Bohemers bekoorlijker,
die 't overigens van allen winnen in onbewogen vlekkeloosheid. Zij droegen van
Schubert voor op. 161 een geniaal meesterwerk, onbedwingbaar rythmisch,
overvloedig melodisch en in harmonisch opzicht zijn tijd verre vooruit. Vergelijk de
polyphonie en verbazende toonschakelingen slechts met de 15 eerste composities
van Richard Strauss. Wanneer de neo-classicisten den vooruitgang der kunst van af
Schubert's dood (1828) tot nu toe niet gestremd hadden! Musiceerde Schubert niet
veel interessanter dan Dvorak, onze tijdgenoot?
Cornelis Dopper dirigeerde Dvorak (Aus der neuen Welt) en Hekking speelde een
concert van hem zelfs tweemaal. Waarom, waarom? Er bestaan mooiere dingen.
Hekking gaf den eersten keer al zijn hartstocht, wonderbaar gelouterd van het nog
onschoone sinds we hem 't laatst hoorden en verhief de muziek tot iets prachtigs en
meesleepends, wat des te merkwaardiger is, daar de Eroïca onder Mengelberg, die
aldoor stijgt in macht van expressie en artistieke intelligentie, voorafging. Den
volgenden Zondag - Hekking was ziek vernamen we later - toen de cellist me niet
gevangen kon houden, heb ik Dvorak hartgrondig verfoeid. Het eerste deel trouwens
is zóó slecht gecomponeerd, dat zelfs Hekking 't geen van beide keeren muzikaal
wist te maken. En bestaan mooiere dingen, doch de dirigenten vinden ze niet. Evert
Cornelis schijnt een voorliefde te hebben voor Sibelius, van wien hij 't vorig jaar
reeds een symphonie bekend maakte en nu een suite ‘Pelléas et Mélisande’. Een
vreemde navolging van Maeterlinck, aan wien Sibelius natuurlijk nooit gedacht zou
hebben als Debussy hem niet had voorgelicht. Er is even weinig psychische
overeenkomst tusschen Sibelius (bij vergat n.b. den Pelléas!) en Maeterlinck als
tusschen Ibsen en Grieg. Grieg en Sibelius staan in hunne onbeduidendheid niet zoo
heel ver van elkaar; zijne suite is even eentonig als de Peer Gynt-muziek, de eene
herhaling volgt de andere, een onophoudelijke, duizelige echo.
Dat ik geen goed kan zeggen van Frederick Delius spijt me, omdat hij componeert
in een vereerenswaardige richting, de jong-Fransche. Doch Delius' thema's klinken
te gewoontjes-oppervlakkig, als men zich de polyphone maskarade wegdenkt en
altijd zwak expressief. ‘Paris’ (ein Nachtstück) wekt eerst stemming bij het waarlijk
schoone einde; ware hij daarmee begonnen! Zeldzaam schijnt het me dat hij en
Dvorak op eenzelfde instrumentaal-effect vielen: Trompet met solo-viool; Dvorak
dempt zelfs zijn klaroen. Van Delius' orchestratie valt weinig te zeggen, want zoolang
de muziek niet ontroert gaat men allicht veroordeelen. Doch welk een verschil met
Claude Debussy, of Charpentier! Ieder effect van deze meesters verbeeldt een visioen
dat emotionneert. Delius bouwt zijn stukken klaar, zelfs conventioneel en het
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programma van ‘Brigg Fair’, een Engelsche rhapsodie is onuitstaanbaar-ouderwetsch:
‘de muziek moet volgens den componist zelf de wisselende stemmingen van een
jongenman schilderen, die op een heerlijken zomermorgen door veld en woud ter
kerke gaat. Liefdesgedachten en vreugde over den schoonen zomerdag maken zich
van hem meester, terwijl hij verder wandelt en eindelijk het klokgelui van het bedehuis
verneemt.’ Hm....! stemmingen voor onze grootmoeders. 't Wordt tijd dat Bernard
Shaw zijne Engelsche muzikanten ook eens hekelen gaat. Brigg Fair is langdradig
tot het klokken-trio, dat amuseert; een dwaze deus ex machina, doch waartoe ethische
sympathieën al niet dienen!
Dopper dirigeerde ook de origineele, poëtische en schoonheidsrijke ‘Impressions
d'Italie’ van Charpentier, Berlioz' Cellini-ouverture en van Dukas het zeer geestige
‘L'Apprenti sorcier’. Wij zeggen hem er allen dank voor, maar vragen vooral voor
't laatste leniger en vlugger tempi; men popelt van ongeduld. Eilaas hij gaf ook
‘Sappho’, ouverture van Goldmark, grijsaard met godengebaren voor een lachspiegel.
Herman Meerloo speelde eene romance van Max Bruch, aardige, vriendelijke muziek,
doch een teleurstelling, daar we Berlioz' Harold-symphonie hoopten, toen we den
altist aangekondigd zagen.... Maar hoe lang wachten we al op muziek van Bruckner?
Liszt blijft de programma's vullen en over Ernest Schelling, den pianist, later, bij de
bespreking dezer eindelooze herdenking.

‘Der Rosenkavalier’ op 't Haagsche Strauss-feest
De waardeering voor ‘Der Rosenkavalier’ hangt af van den ethos des hoorders; zoekt
hij het genoegen of de schoonheid? en deze laatste, geloof ik, was Richard Strauss
dichter nabij in Salome en Electra dan in het muzikale blijspel, zijn meest groteske
divertissemento.
Het is zeer jammer dat noch bij componisten nòch bij hun critici het beginsel
‘kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’ gelden
mag; dan viel er niet lang over te twisten over dit tooneelstuk, waarin Strauss zich
weer onvergelijkelijk techniker toont, doch het onderwerp niet zag door een van
nature oorspronkelijk temperament. Ik bewonder de lyrische gedeelten uit het 2de
bedrijf, de teedere verklanking der zilveren roos, en der bloeiende liefde van Octavian
en Sophie, gaarne was ik er in verzonken, doch kon niet, want alles temperde de
extase, zelfs de kleur der instrumentatie. Men kan Richard Strauss geen hernieuwer
noemen in den echten zin. De essence van Hector Berlioz' melodiek vindt men terug
in een motivisch fragment dat Beethoven hoogstens viermaal gebruikte in zijn gansche
oeuvre en dat verder slechts voorkomt bij de contrapuntisten, die Berlioz niet kende;
zoo leidt men eveneens Debussy's eigenaardigheden af uit nietige en onbeduidende
détails in de composities van Liszt. Richard Strauss echter wilde eerst, bouwen op
de volheid van Brahms' wezen, daarna op de volheid van Wagners genie. Het gelukte
hem, doch bij verspilde de toekomst omdat in twee maten van Debussy's muziek
meer prophetie klinkt dan in al de partituren van Strauss te zamen.
Het tweede bedrijf van den Rosenkavalier scheen mij 't boeiendst en 't belangrijkst,
vol leven en spanning, met een meesleependen climax. In 't eerste miste ik de ware
muzikale atmosfeer; wellicht was er te veel handeling, wat dan lag aan de
moeilijkheden van elke expositie, misschien drongen de acteurs hun spel te sterk
naar voren (onder evenwel overdadig te worden)? Dit bedrijf maakt een mooiere
impressie bij lezing der muziek. Op 't tooneel is er schijnbaar een drukkere overvloed
dan in 't orchest en van te onbeduidende soort. De antichambre vormt wel een geestig
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intermezzo - maar tevens een bezwaar; zij trekt de aandacht zoo hevig weg van den
dialoog tusschen Ochs en zijn notaris (de ‘draad’) dat men van den plotselingen bons
niets begrijpt en onaesthetisch getroffen wordt. In 't derde omwikkelt de componist
den geest met zoet vloeiende walsliederen, welker orchestratie de inventie overtreft,
doch die ook als verwante ingevingen van Johann Strauss bekoren door hun fijne
zinnelijkheid. Ik geloof dat men veeleer de muziek zal liefhebben dan het libretto,
want de ontknooping is en scène evenmin klaar en pakkend als de opzet. Ik merkte
bij 't hooren ook op hoe overbodig het is een werk van Strauss leidmotivisch te
ontleden en men beschouwe dit als een revisie op mijne analyse ten tijde der première.
Er zijn slechts vier motieven welke inderdaad (en niet op papier) zoo plastisch zijn
omtijnd en doorgevoerd, dat ze den indruk geven van leidmotieven: het niet heel
origineele thema waarmee de ouverture begint, de zilveren roos, Ochs' quartenbas
met melodie en zijn lijfsdeuntje; en zulke eenheid is zeker bewonderenswaardig.
Enkele instrumentale effecten leken me wat al te theatraal of grof bij dezen tekst:
Groote trom als Mariandl het bedgordijn wegschuift (3e act) de trompetten in de
walsen van het derde bedrijf; het kniksen op de maat bij het triomfmarschje der
weezen; als Quinquin (spreek uit op z'n Fransch) wegsnelt - einde 1e act; van den
text verstond men doorgaans geen syllabe, naar opera-gewoonte.
De monteering was tot in de geringste onderdeelen buitengewoon en artistiek; het
Residentie-orchest begeleidde uitstekend; Baron Ochs (Paul Bender) zong en speelde
harmonisch, hij maakte een prachttype; hoe grandioos mimeerde hij 't einde van 't
tweede bedrijf? Eva von der Osten als Octavian... verrukkelijk, tot in haar Weensche
dialect; ik moest wennen aan de burleske pasjes van den dwazen Faninaal, doch het
lukte, - Broderse is een groot kunstenaar als de vorigen; Minnie Nast als Sophie en
Margaretha Siems als van Werdenberg, de Maarschalksche, magnifieke creaties; dit
moet ik getuigen van de onbeteekenende rollen, ze waren bezet door
eerste-rangs-krachten. En om niet te rekken vermeld ik nog maar Valzacchi (Erik
Wirl) en Annina (Bella Halbaerth) de intriganten, meesterlijk van grime en spel; hun
‘Ecco, ecco!’ was geniaal. Strauss' directie is wonderlijk simpel, logisch en werkzaam.
De regie en costumeering valt te prijzen om haar kleur en mooi en smaakvolle
kostbaarheid. Een zoo weelderige praestatie in den Haag, de residentie van het
‘onmuzikale’ Nederland schijnt me nu nog sprookjesachtig. Eere aan de doorluchtige
en enthousiaste geldschieters, al ware de zware som duurzamer besteed, 't zij met
hoogachting opgemerkt, aan 't fonds van het zeer goede Haagsche orchest....
MATTHIJS VERMEULEN.

Claude Debussy. Evert Cornelis
Als er een muziekstuk zal beginnen van Debussy slaat me een schrik om 't hart, daar
ik er iets vreemds ontmoet en machtigs, geen gelijkenis weet bij 't geen ik hoor noch
de ontroering kan voorzien en de vrees voel dat de klanken, welke ik op minnaarswijze
liefheb met hartstocht en edelmoedigheid, me niet zullen treffen. Want Debussy
verschijnt als een nieuwe zon en een nieuw middelpunt, hij begint niet alleen de
volkomen vrijwording van Wagner, doch ook van Bach en het heele harmoniesysteem
dat, in den loop der zestiende en zeventiende eeuw ontstaan, tot heden standhield.
Hij eerbiedigt geen enkele door de vorige meesters toegepaste wet, uitgezonderd die
der schoonheid, wetten waaraan zelfs de hoorder wende, zoo moet men dus zijne
kunst leeren en hare emoties, men ziet ook geen verwantschappen met andere uitingen
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van den geest - Flaubert en Berlioz, die tegelijkertijd arbeidden aan een
Carthagineesch onderwerp in 't zelfde timbre, Boccaccio's Decamerone gebouwd als
de latere Italiaansche ouverture, licht-donker-licht, etc. de voorbeelden zijn legio hier tast men, en de volle omvang dezer renaissance kan nog niet worden vastgesteld.
Geven we ons dus over aan hare magie, die schokt en verheerlijkt, een gemakkelijk
geluk, daar zijne kunst bevat wat Gregorius de Groote net alle oude wijsgeeren de
goede muziek tot voorwaarde stelde: ‘ut nescientibus fiat cognita, scientibus tamen
non sit onerosa’, zij moet de onwetenden betooveren, de kenners bevredigen.
En hoe zal de komende richting zijn der toonkunst? Dit is ook duister. Debussy
componeert homophoon en men vraagt zich daarom af of de periode der polyphonie
wederom een einde zou bereikt hebben. Richard Strauss schreef in zijn
Instrumentatie-boek zeer ten onrechte: ‘Da Berlioz selbst die Art des polyphonen
Stils wie ihn J.S. Bach bereits zur höchster Blüteausgebildet hatte und die erst in
Beethovens letzten Quartetten dann im Tristan und in den Meistersingern eine so
herrliche Wiedergeburt erleben durfte, innerlich fremd war...’ d'Indy heeft ongelijk
als hij César Franck de vinding der expressieve Fuga toedicht. Berlioz vond ze, al
had hij geen enkele fuge gecomponeerd dan de treurmarsch uit Roméo et Juliette;
en allen hebben we weer kunnen hooren hoe polyphoon van rythme en melodie, in
verwikkelingen, welke Wagner nooit overtrof noch Franck, Berlioz'
Harold-Symphonie bewerkt is; de ‘wedergeboorte’ na Beethoven boeiend in 't geheel
en magnifiek, doch cerebraal en levenloos (vraag 't den spelers) op zich zelf en buiten
de goddelijke conceptie. Debussy is een Intellectueele Romanticus, even krachtig in
de beide hoedanigheden, classificeeren is gevaarlijk en hij heete geen sensitivist,
daar hij zich in een volgend werk misschien anders toont; bij is ‘une âme de proie’
- uitdrukking van Paul Bourget - hier in weldoende beteekenis een orgiastisch
kunstenaar, die heerschappij heeft over de hoogste verrukkingen, de meester van elk
ik.
Uit de opvoering van Berlioz' Harold-Symphonie, die me nu nog verheugt, noem
ik slechts de kostbare en prachtig-sonore viola van onzen voortreffelijken eersten
altist L.H. Meerloo. Eveneens wil ik kort zijn over het analytisch gedeelte van
Debussy's ‘Nocturnes’ tweemaal gespeeld onder leiding van Evert Cornelis en wier
laatste voordracht de eerste zoo bewonderenswaardig overtref, dat men een derde
verlangt. Wat is 't meesterlijkste van ‘Nuages’, ‘Fêtes’, ‘Sirènes’? De jonge, brandende
expressie, de visionnaire gloed der orchestratie, het veelvoud en de intensiteit der
stemmingen, de wonderbare extase? Debussy is sterk en fel als een apostel of profeet.
Ravel van wien we een onbeschrijflijk teer stukje hoorden door het
Concertgebouw-Sextet, intiemer en zachter. 't Timbre klinkt weer mineur, gelijk de
heele moderne Fransche muziek, hierin zoo eigenaardig overeenstemmend met de
middeleeuwsche componisten. Zie maar de sublieme droefheid der symphonie van
César Franck. Een andere, schoonere en rijkere diepzinnigheid niet waar, dan die
van Brahms? François Rasse, die ze hier dirigeerde, is een uitstekend techniker, doch
geen persoonlijkheid, als orchest-leider noch als componist, en ik twijfel aan zijn
goeden smaak na den ralentando op 't frenetieke hoogtepunt van de Marche hongroise,
een onvergeeflijke inval. Ik schrijf dus liever nog een en ander over het
Concertgebouw-sextet. Dit ensemble begon een nieuwe phase; de leerjaren zijn
voorbij, dit merkt men overal aan 't solistisch accent in het spel der blazers. Evert
Cornelis bracht ook hier iets buitengewoons tot stand, hetgeen wel duidelijk bleek
uit Beethovens Septett, zonder dirigent gespeeld met een mooi evenwicht en
afronding, graceus en klaar, vooral het vierde deel waar Beethoven het Rijnsche
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volkslied ‘Ach Schiffer, lieber Schiffer’ varieerde, melodisch verdeeld over elk
instrument. Dat een cordiale gezindheid dit ensemble bij elkaar houde en dat liefde
voor de kunst deze zoo belangrijke en mooie uitvoeringen doe voortduren. De lezer,
die het niet weet, verneme dat men door een jaarlijksche bijdrage van minstens tien
gulden donateur kan worden hunner vereeniging, wat toegang geeft tot alle
uitvoeringen (adres: H. Tak, Concertgebouw); men steune de kunstenaars, zij zullen
dan wellicht hunne praestaties verdubbelen en dit wenschen velen, meenen we.
Evert Cornelis trachte naar alle magnetische hoedanigheden eener ‘âme de proie’,
nu hij, volgens mijn indrukken, zijn heroïschen tijd (Barrès) ingaat; de macht, welke
hem toekomt over zijn orchest moet liggen in het demonische van zijn wil en zijn
ziel, niet in conventioneele motieven, waartoe o.a. de ‘goede recensies’ behooren.
Maar gij zult de energie kennen, welke geheimzinnig vloeit uit de zekerheid te weten,
dat de jongeren, die allereerst de oogen richten naar de toekomst en de onontdekte
werelden, u beschouwen als gids en de geestdriftige effusie uwer artisticiteit voelen
als de eindelijke bevrediging van hun reikhalzen. Het is me een genoegen dit
verzwegene te zeggen aan Evert Cornelis. Het is de tijd nog niet hem fanatieke hulde
te brengen - tenzij in de concertzaal! - doch het moet uitgesproken worden, dat we
hem bewonderen en onze taal van hem verwachten. Hij weet de richting waarin hij
zijn talent snel kan voltooien tot vreugde van velen en men late hem daarin verder
werken. Evenmin als nieuwe boeken nieuwe ideeën, enz. kunnen we nieuwe muziek
ontberen.

[Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms]
Sommige reizigers observeerden dat wilden, die zich in droefheid bevonden of in
gevangenschap of in andere kwelling een gezang aanhieven van twee of drie tonen
en deze herhaalden tot zij in slaap vielen. Het geeft altijd vreugde, bij een kunstenaar
vele en verschillende bestanddeelen te vinden der natuurlijke Alziel, en hoe meer
atavisme, hoe liever. Daarom laat ik den lezer een blik slaan in den onvervalschten
tekst van het R e q u i e m van Johannes Brahms, Zaterdag j.l. uitgevoerd onder Willem
Mengelberg.
‘Der Tod ist verschlungen in den Sieg, der Tod ist verschlungen in den Sieg, in
den Sieg, ist verschlungen, verschlungen, in den Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, Tod,
Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg, ist dein Sieg, Hölle, wo ist dein
Sieg? Hölle, wo ist dein Sieg? Tod! Wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?
Wo? Wo? Wooooo? Wo ist dein Sieg?....’ Ik zei: tot hij in slaap valt; dan begint er
eene Fuga.
Een musicus die immer zoo ernstig doet, verlangt natuurlijk dat men zijn grappen
op prijs stelt. Daarom noteer ik het volgende Scherzo:
‘Selig sind, Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig
sind, selig sind, die da Leid, Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden, getröstet
werden. Die mit Thränen, die mit Thränen, die mit Thränen, mit Thränen säen, werden
mit Freuden, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin, sie gehen hin und weinen,
sie gehen hin und weinen und weinen. Sie gehen und weinen, sie gehen und weinen...’
Etc... c o l c a n t o n.b. de muziek staat geenszins ten achter. Zoo zou ik
instrumentale atavismen kunnen aanstippen, een erfelijkheid uit de dagen dat de
componisten nog niet wisten hoe ze moesten schrijven voor trompetten, bazuinen
en tuba. Maar ik wil Oom Jodocus het ongerepte genoegen laten van zulke ontzaglijke
bijbelschheid bij een ‘modern’ auteur.
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De Italiaansche Opera
Een korte aanteekening. Bij het gezelschap dat de Direttore M. de Hondt uit Italië
samenriep, zijn twee kunstenaars, die zich verheugen in de uitbundige sympathie
van de hartochtelijke musicomanen der hoogere rangen: Maestro Giuseppe Rubino,
de dirigent en Signor G. Nadal, de lyrische tenor. Het zij me veroorloofd daarbij de
mijne te voegen; Rubino bezit routine en een vurig temperament, hij schijnt geen
buitengewoon orchest noodig te hebben, hij legt gloed en aantrekkelijkheid in alles.
G. Nadal heeft den echten Italiaanschen klank en het zuidelijke sentiment, klare
résonance en passie. Als de bijvalstukken zijn afgespeeld en de directeur behoeft
aanwakkering naar aanleiding eener interessante uitzondering of noviteit, dan zal
het me genoegen doen ook de andere artisten te prijzen van dit ensemble, dat door
geen enkel Nederlandsch opera-gezelschap overtroffen wordt.

[Bruckner Symfonie nr 4 o.l.v. Evert Conrelis; herhaling van de
Kindertotenlieder van Mahler (Johannes Messchaert, bariton) o.l.v.
Willem Mengelberg]
De Symphonieën van Anton Bruckner verschijnen zoo zelden op de programma's
van het Concertgebouw dat men, als een dergelijk monumentaal meesterstuk gespeeld
wordt, den sterken wensch voelt om te verhalen van den bijna vergetene. Doch dit
blijft gevaarlijk, zoolang men weinig nota neemt van zijne muziek en hem dus niet
bemint, omdat er nooit een kunstenaar leefde, zelfs Bach kan hier niet bij Bruckner
vergeleken worden, in wiens bestaan het dagelijksche en het eeuwige zoo in elkaar
verzonken. Geïsoleerde gegevens stemmen in onzen hoogdravenden tijd wellicht
niet tot sympathie; hij bewonderde Richard Wagner slaafs en als een kind; voor
andere kunsten en wetenschappen dan de muziek had hij niet het allergeringste begrip
noch affiniteit; hij deed in een drukke straat te Weenen een voetval voor een
kapelmeester, die de helft der Zesde symphonie had uitgevoerd; toen hij den ouderdom
reeds naderde liet hij zijn bewonderenswaardig werk, waaraan hij met ongelooflijke
scrupules arbeidde, nog door leerlingen keuren en herzien; zijn physionomie herinnert
aan een forschen boerekop, en later gelijkt hij het verschronkeld type der
kerkbedelaars of oud-mannenhuis-figuren; eer viel hem zelden te beurt en
verschillende zijner composities hoorde bij nooit; hij, de hartstochtelijke, heeft zelfs
kunnen leven zonder de aardsche liefde.
Veel van dit alles behoort tot het zeer verouderde idee van genialiteit, uit de tijden
dat de maker lange jaren bezeten was en vermagerde door het werk, toen het détail
even overwogen en voltooid moest zijn als het geheel.
Er zullen ook nog wel vele artikelen en vele biographieën komen voordat men een
duidelijk inzicht krijgt op den zonderlingen geest van dezen handwerksman, die dicht
bij den waanzin stond tegen zijn dood, en misschien nog vele jaren zullen voorbij
gaan, eer men dien geconcentreerden gloed en onzegbare expressie kan omvatten en
ten volle ontvangen, want Bruckner componeerde weinig en heel langzaam (aan 't
eerste deel der onvoltooide Negende werkte hij 3 jaren!) en gelijk het schijnt alsof
onafzienbare tradities vergaard lagen in de ziel van dezen mensch, zoo vergaarde hij
onmetelijke smart en vreugde, en culmineerde de eindelijke uiting met een
vermetelheid welke in de muziekgeschiedenis ongekend en ongeëvenaard was.
Woorden van liefde en vereering vind ik niet genoeg sinds hij me wenkt als een god;
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hij gaf een sentiment dat waarschijnlijk nog eene eeuw krachtig zal uitstralen (zoo
is de ingeborenheid der meesters) en als Bruckner ondoorgrondelijk voor me is, ik
zal hem zijn grootheid niet verwijten, maar gedachtig aan een spreuk van
Schopenhauer, trachten tot hem op te klimmen.
Over de vierde symphonie (de Romantische), uitgevoerd onder leiding van Evert
Cornelis, wil ik slechts opmerken hoe weinig ‘Wagneriaansch’ ze is in haar thematiek
en temperament. Reeds Rudolf Louis wees er op in zijne mooie Bruckner-biographie,
zes jaar geleden verschenen, dat Bruckners aanhankelijkheid tot den dramatiker
geenszins leidde tot navolging, voor welke hem zijn daimoon onwillens behoedde.
Het idée fixe van den beoordeeler betreffende Bruckners ‘Wagner-orchest’ mocht
ook verlaten worden, den componist zeker niet meer tot verwijt dienen. Wat is het
Wagner-orchest zonder tuben? een Berlioz-orchest. In zijn kennis van het vak overtreft
hij niet alleen Wagner (de instrumentatie uitgezonderd) zijn muzikaal weten gaat dat
van elke negentiende-eeuwer te boven, ook de roemrijke kundigheid van César
Franck; van dogmatiek echter geen spoor, omdat artisticiteit hem dogma gold. Hij
was allerminst een reactionair, zelfs niet als hij dubbelfuga's schreef; daarvoor kende
hij 't leven en de menschen te weinig. Verder behoort alle waardeering tot de
imponderabilia en zoolang het geen gewoonte is in de concertzaal de schoonheid te
zoeken, zal Bruckners muziek 't meerendeel der hoorders afschrikken daar elk zijner
melodieën een nieuwe visie geeft, wat dwingt tot een visioen. Zie slechts het zachte
hoorn-hoofdthema van het eerste deel:

dergelijke plastiek is ruimteloos en monumentaal; ze is ook bovenmate karakteristiek,
origineel en machtig geaccentueerd. Zoodanige oermelodieën, onwrikbare, vindt
deze kunstenaar immer en in grondelooze verscheidenheid. Wanneer Evert Cornelis
eene herhaling geeft van deze symphonie, of eene andere van Bruckner op het
programma brengt (het is in de pers van verschillende kanten tegelijk gevraagd en
laat men ook eens voldoen aan zulk ‘verzoek’) dan hoop ik een klaarder beeld te
mogen schetsen van deze gigantische verschijning, waartoe me ook de jongste
biographie van den kunstenaar (door Max Gräflinger bij Piper in München) aanleiding
is.
Zonder mijn diepsten eerbied uitgesproken te hebben voor M e s s c h a e r t mag
ik niet eindigen. Men vraagt Mengelberg tevergeefs eene symphonie van Mahler,
hij heeft ten minste de Kindertotenlieder herhaald en den grooten meester geëerd
met den onvergelijkelijken zanger. Men zag in vele oogen tranen, en soms was de
roering werkelijk te sterk en te menschelijk. Men behoefde evenwel niet te denken
aan den pas gestorven kunstenaar, noch aan 't onderwerp der verzen, want stijgt de
muziek niet tot het opperste wat in eens menschen bereik staat, waar ze troosten wil
en blij klinken: ‘Der Tag ist schön! O seid nicht bang!’? In de extase dezer melodie
ligt een zoo matelooze liefde, dat men huivert van hare taal. Maar al ging Mengelberg,
het orchest en Messchaert zelf onder in de abstractie van den hoorder en zijn
aanbidding, we weten wien we zulke emotie danken. Heil Messchaert, die deze
geestdrift wekte.

[Gastdirectie van Gustave Doret (Beethoven en Saint-Saëns)]
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Gustave Doret, de gastdirigent van Zondagmiddag (men zegt dat hij Claude Debussy)
verving, - niet voor goed, hopen we) trad op met bekende werken van Beethoven er
Saint-Saëns, en gaf daardoor kans om vrij diep door te dringen in den aard zijner
persoonlijkheid. Dit is me dan ook gelukt, de groote vraag echter: is hij een bezielde
of niet, kon ik niet beantwoorden, hetgeen mijne bewondering voor zijne praestaties
niet weinig kwelt, want hij heeft mij en honderde anderen zeer gloeiend gemaakt.
Doch laat ik den lezer eerst inleiden tot zijn type.
Zijne gestalte is hoog, schonkig en lichtelijk gewelfd; door overmaat van gedachten
en droomen?? zijne grijsblauwe oogen glinsteren analytisch, ze speuren alsof ze
gewend waren aan den microscoop, zij dwingen maar kijken zonder verwondering,
ze lijken gedrild voor de gewaarding van het détail; de neus is hoekig en van
ongewonen omvang; mogen we een vergeten Fransch schrijver gelooven, die een
zijner personnages laat beweren, dat de afwijkingen der uiterlijke neus
correspondeeren met die der innerlijke, en met hem het orgaan schatten als
voorlichtend, aankondigend en wijzend, dan vinden we bij Gustave Doret dit tweede
teeken van neiging naar het nauwgezette zoeken, om niet te spreken van passie of
monomanie; zijn mond is nog al grimmig en geknepen, de koele lippen hebben soms
waarlijk ‘les plissements d'un linceul’, woorden van denzelfden phantast.
Dit staat wel in eenig verband met de muziek, doch slechts hun zal zulke uitweiding
de geheimzinnigheid van dit karakter even verduidelijken, die, in den gloed der
klanken oogenblikkelijk opgegaan, hunne indrukken dood vonden na het diner en
zie, zich zelf machteloos om de herinnering weer te beleven als werkelijkheid, waarin
men met een greintje verbeelding gauw slaagt, want het leven is niet rijk. Ik moet
echter herzeggen dat het dilemma blijft; hoe zouden de eind-impressies geweest zijn,
als Doret in plaats van Saint-Saëns' derde symphonie een meesterwerk gespeeld had?
en hij is een zoo buitengewoon dirigent dat ik gerust zijn talent de voorkeur geef
boven de tekorten van Saint-Saëns en de lengten der Pastorale, het onbevredigende
der onweers-imitatie liever toeschrijf aan Beethoven dan aan den vertolker.
Ga eens na hoe onvoorzichtig en roekeloos Saint-Saëns het tweede deel dezer
symphonie construeerde. De strijkers vallen in met een scherp rythme, dat Doret
geniaal sataniseerde; de componist doet het herhalen door de houtblazers, wien een
zoo bijtend staccato niet in 't bereik ligt, welke in geluidsterkte niet evenwichtig
klinken, zelfs niet als licht van de schaduw verklaarbaar, en de indruk is vernietigd.
Een zelfde verschijnsel stoort de Finale. Voortdurend wil de muziek er eene
onstuitbare vaart nemen, doch Sain-Saëns breekt telkens en systematisch zou men
zeggen, alsof hij eene obsessie wegjaagt, den hartstochtelijken gang, en telkens tot
leed van den hoorder, sluitend met een korte en geenszins stillende apotheose. Om
dergelijke verbrokkeling te herstellen tot een soort van monumentaliteit, al voelt men
ze dan wankelen, om het koraal-thema, niet altijd mooi geïnstrumenteerd en waarin
men de formalistische fugeering te nuchter raadt, ze volgt ook en stelt op hare beurt
te leur door een spoedig deraillement, om deze melodie onophoudelijk nieuwe
aspecten te scheppen, nieuwe intensiteit en verrassing, daarvoor bezat Gustave Doret
de gaven en het mysterieuse enthousiasme. Ja, als hij een meesterwerk gedirigeerd
had? Want wat beteekent eigenlijk de symphonie, gebouwd op het motief van den
Gregoriaanschen Dies Irae? men gist bij benadering een fundamenteel idee achter
de twee hoogtepunten, 't eene passief 't andere actief, maar ook dit blijft ondanks alle
meditatie vaag en twijfelachtig.
Wanneer ik niet kan denken over Gustave Doret's kunst als een verblinde en
bezetene, dan ligt dat volstrekt niet aan zijn intellect of aan zijn vaardigheid. De
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Pastorale is geen symphonie welke den vertolker een gloed doet oplaaien en wat de
Saint-Saënssche betreft, het schijnt me belangrijker en zeldzamer de macht te
verwezenlijken van de muziek op den uitvoerder, dan, hetgeen boven omschreven
werd, de macht van den uitvoerder op de muziek. In Beethovens werk toonde Doret
een overbodige toewijding, door geen enkele reprise te schrappen, en enkele
heerlijkheden verkilden, maar dat de ‘Szene am Bach’ geen seconde soporifiek
aandeed in haar luwe deining, getuigt van een weelderigen zin voor schakeering en
vermogen om den geest te spannen. Van den anderen kant vond men in dit deel een
teekenend voorbeeld van Fransche metriek; de begeleidingsfiguur uit het begin
accentueerde hij zwaar, gelijk Beethoven ze phraseerde, den klemtoon drukkend op
elke derde noot der triool, waardoor een zeer eigenaardige mengeling van beweging
ontstond, veelvoud van rythme, dat ten tijde der contrapuntisten verheugde. Zijn
wijze van dirigeeren is doorgaans metrisch, zeer willekeurig, en voor de orkestleden,
die van ‘vierkant’ houden, soms moeilijk te volgen, vooral in de Egmont-ouverture,
wier meerendeels strakke maat zoo vrije golvingen trouwens niet vraagt. Mengelberg,
een vertegenwoordiger derzelfde richting, beschikt beter en bezonnener over de
prosodie en schijnt ze meer aan te voelen.
Zou Doret toch een phenomenale berekenaar zijn ten slotte? Het trof mij dat hij
in een heftige passage van Saint-Saëns' finale zich genoeg vergat om zijn stok te
verliezen, maar zich tevens genoeg bewust was om hem met beide handen snel op
te vangen en verder te dirigeeren zonder dat de fougue gestremd werd; waarlijk Doret
is een kunstenaar van beteekenis. Hij leerde de zeeën bevaren der muziek en schijnt
onwrikbaar; doch ‘les Méditerrannées musicales’? gelijk Berlioz zegt; mist hij niet
een weinig de erotiek en betoovering? Dit zijn vragen welke men niet beantwoordt,
zonder voldoende zekerheid. En daarom is het wenschelijk dat hij terugkeert. Zulk
een soldateske uitvoering is toch wel verlangenswaard en het kon dan misschien
uitgemaakt worden of hij phenomenen kaleidoskopeert of - wie weet? - de ziel
vermeerdert.

Gustav Mahler
Toen Willem Mengelberg 't vorig jaar twee zeer mo ie uitvoeringen gaf van Mahlers
eerste symphonie, heeft men er nauwelijks aandacht aan geschonken, ofschoon men
den componist kende; maar hoe weinig menschen plegen te ontgloeien in een
plotselinge liefde! En nu de dirigent talmde met een herhaling der Vierde, de
symphonie waarmee hij in de herfstmaand het leven des meesters wilde herdenken,
moesten zij, die genegenheid voelden voor den kunstenaar, zich troosten met het
gezegde van den negentienden eeuwschen wijze: ‘O! Fakkels, wat zou uw roem zijn
zonder de Duisternissen!’ Doch mogen we klagen, daar we allen (en ook ik) schuldig
zijn aan onverschillige kortzichtigheid? late ten minste deze amende honorable niet
ongeschreven blijven, nu we het werk wederom hoorden en de schoonheid mochten
beseffen.
We zullen niet trachten een beeld te geven van deze muziek, gouden klank en
sereene wonderbare melodie. Franciscus van Assisi begeerde eene goddelijke hymne
en stamelde: ‘Broeder Zon!’ alle mystikers stamelden, wanneer ze woorden zochten
voor het hemelsche, en daarom zei Jakob Boehme misschien, dat God de eeuwige
stilte is. Maar schijnt het niet, alsof een gedachte, welke ook Gluck in Orpheus,
Berlioz vele malen en Franck vergeefs beproefden te verzinnelijken, voor de eerste
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maal direct waarneembaar en werkelijk werd in deze magische klanken? Ja, als we
leefden in een minder lethargischen tijd, als onze zielen minder geschubd waren met
onnaïeviteit en egoïsme, dan raakten we wellicht verliefd op zulke rythmen en extase.
Maar om de noten met geheel te vergeten, moge ik wijzen op de onbegrensde
vinding en verscheidenheid der vier deelen, welke tevens geleidelijkheid is in haar
nauw en klaar verband; op den melodischen overvloed, een rijkdom als van
Duizend-en-een-Nacht; op de scherpzinnige veelstemmigheid, minder schools opgezet
dan die van Bruckner, doch waar de zangen des te phantantischer, even expressief
en harmonieus te samen vloeien; hoe bedachtzaam karakteristiek en origineel is deze
symphonie georchestreerd, zonder bazuinen en als eenig zeldzaam instrument de
romantieke schel; hoe welluidend verglijdt het eene timbre in het andere, zoo innig
dat men de kleur soms moeilijk kan ontleden zonder partituur; hoe poëtisch wendt
hij de diepste tonen der harp aan; en die onbeschrijflijke Hucbaldsche diaphonieën
uit den sopraan-solo, eene waarlijk bovenaardsche bekoorlijkheid! Zie verder de
fraai belijnde structuur van elk der deelen, en vooral de kunstige variaties van den
Adagio; hoe hij niet enkel zijn dubbel hoofd thema varieert met onafzienbare
phantasie, doch ook den zacht-gezongen bas, welke hier zoo rustig en weidsch klinkt,
de synthese van alle ostinato's! hoe hij hem tegelijkertijd doorvoert, in de boven- en
beneden-stemmen met eene kennis van het contrapunt, de herinnert aan de wijze
waarop het in de vijftiende eeuw beoefend werd; hoe hij dien bas bij het tutti in e
nog een afzonderlijk hoogtepunt laat bereiken en tevens het thema der finale in-leidt.
Door deze symphonie bruist een scheppingsdrift, de geest vlamt er zoo snel, de
stemmingen zijn zoo doorleefd, betooverend en gespannen, dat een elk bij ingeving
voelt, hoe zulke emanaties slechts kunnen ontbranden uit een demonisch ingenium,
te krachtiger en grootscher daar het muzikaal is. Als de plaatsruimte 't mij toeliet zou
ik ook verduidelijken dat (en waarom) Mahlers kunst voortkomt uit de volksmuziek,
gelijk de kunst van de contrapuntisten der Renaissance, van Bach, van Beethoven
(dien men te zijner tijd o.a. ook triviaal vond) afstamt van de volksmuziek hunner
dagen, waaraan de onze aesthetisch gelijk zal staan zoodra ze haar archaïstisch tintje
heef. Gaf me deze symphonie er genoeg aanleiding toe, ik zou nagaan hoe Mahler
de eerste is die Berlioz' droom, het verbond van muziek en Gedachte (let wel: niet
bijgedachte) verwezenlijkte. Doch verstaanbaarder blijkt dit uit zijne andere
symphonieën. Het ware ook niet overbodig om aan te toonen hoe Mahler den ‘vorm’
van Bruckner voltooide.
Keeren we terug tot de uitvoering. Velen leerden nu, door de Kindertotenlieder
en deze Vierde symphonie (mevr. Alida Loman zong wederom Das Himmlische
Leben) hoe helder de geheimen zijn, hoe onvergankelijk en grondeloos de emoties
dezer kunst, welke den tijdgenooten toch, vóór alle andere, ter harte moet gaan. En
Mengelberg omvat alle stijlen, den eenen door reflexie, den anderen door intuïtie en
dat men niet kan zeggen ‘allen even geniaal’, ligt slechts hieraan dat zijne geniale
ingeborenheid sterker en vrijer opflakkert, dit merkt men immers bij alle groote
dirigenten, in composities van tijdgenooten. Laten we daarom ook hier het beste deel
kiezen en de levende muziek verlangen.
Wanneer men terugdenkt aan de recente mogelijkheid van Mahlers miskenning
en loochening, dan komen de woorden voor den geest van Villiers de l'Isle Adam,
een der weinige Fransche schrijvers die bevriend waren met Richard Wagner: ‘Oui,
c'est la mystérieuse Loi!... il est des êtres ainsi constitués que même au milieu des
flots de lumière, ils ne peuvent cesser d'être obscurs. Ce sont les âmes épaisses et
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profanatrices, vêtues de hasard et d'apparences, et qui passent, murées, dans le sépulcre
de leurs sens mortels.’

Symphonia Domestica
Het liedje van den kleinen Hercules en 't heete signaal van z'n jupijnschen vader
zullen me lang in de ooren galmen. De snerpende trompet kraait zoo phantastisch
deze hitsige kracht, dat men siddert als een paard; het andere wordt hardnekkig
gezongen en de impressie van idée fixe is des te onvermijdelijker, daar 't thema van
het Scherzo, der berceuse en der dubbelfuga deze melodie aimée weerkaatsen in
duidelijke varianten. De conceptie der Domestica kan men samenvatten, dunkt me,
in dit parallelisme van twee stemmingen, want de bekoorlijkheden der vrouw, wier
melodieuse helft liefelijk is en psychisch, smoren in den aldoor luider feestenden
marsch van 't kind en de schrille opbruisingen van vaders arpeggiando. Van dit
standpunt kan men den bouw als een grootsch geheel zien.
Het zal echter velen zijn opgevallen, hoe men bij 't hooren van Strauss' muziek
zoo menigvoudig geschokt en geslagen wordt door de tegenstrijdigste rythmen, hoe
men verdoolt in tinten, die warrelen als de kleuren eener fladderende vlag, hoe de
sensaties, blindend als een meeuwenvlucht, elkaars plastiek verbleeken; hoe geen
ruk en schrik of mijmerende toon in de ‘gelukzaligheid’ drijft, welke men verlangt.
De reden hiervan is niet Strauss' moderne denkwijze; niet dat hij zijn eerste thema
opzet in f, zijn tweede in g klein, 't derde in e groot, het vierde in b, het vijfde in fis,
't zesde in d-klein, - verdeeld over een paar bladzijden. De philisters hooren elke
modulatie als een technisch procédé en dus verslapt voor hen de prikkel bij druk
gebruik; de gewone, sensitieve mensch voelt ze als een nuance en krijgt er daarom
nooit genoeg van.
Maar Strauss' inspiratie is zelden een ontplooiing van binnen uit; hij geeft gelijk
Bruckner een forsch gemodelleerd begin en voor beiden werd het ‘manier’; zie echter
't verschil; Bruckner schrijft een strijkerstremolo, na eenige maten volgt zijn
hoofdthema, hij mediteert het rustig, een tweede melodie zet in, zoo groeit de ziel
en de expressie; Strauss - (men zie o.a. ook de eerste pagina's van Electra en Der
Rosenkavalier) als ware hij overkropt met ideeën, roept ze luide, het eene, het andere,
het volgende, haast zonder merkbaar verwijl, en ontwikkelt dan zijne instantanées.
Zulke bruuske overrompelingen zijn 't, die bevreemden en aanvankelijk verwarren.
Want het lijkt als analyseert de componist zijn eigen werk; en als de auteur een
middelpunt vliedt, hoe zal de hoorder er zich een scheppen?
De tweede oorzaak der onrust ligt in Strauss' zeer persoonlijke en zonderlinge
declamatie; men gelieve dit begrip te zien door een vergrootglas: in plaats van ‘het
deinen der woorden’ beduidt 't hier ‘het golven der sentimenten.’ Grétry, die zeer
ver vooruit dacht, zei: ‘La vérité de déclamation peut seule faire de la musique un
art qui a ses principes dans la nature.’ Heeft nu Richard Strauss een natuurlijke
declamatie? Ik moet antwoorden neen, want Strauss' inspiratie wordt altijd beïnvloed
door eene bijgedachte; leidde hem de Gedachte, welke eenheid en logica in zich
besluit, dan ware onconsequentie of grillige digressie onmogelijk, wat blijkt uit de
werken van Debussy, die den ‘vorm’ niet zachter versmaadt dan zijn groote tijdgenoot.
Dit is overigens het onbeschrijfbare geheim van den Cantus firmus, welke zoowel
bestaat uit een mysterieus fluidum als uit gerekte noten. Hoe men hem niet vindt in
de Domestica worde aangetoond door het slot der symphonie: het thema van 't kind
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bereikt daar een zeer martiale apotheose, doch Strauss sluit onverwacht met het eerste
thema van den man. Wanneer men wil nagaan hoe het thema van 't kind de heele
finale regeert, dan merkt men, wat een vergrijp het is tegen de gedachte en de muzikale
dialectica, om i n e e n p a a r s l o t m a t e n te trachten 1. een peroratie te geven, 2.
een versch, zelfstandig idee, 3. een tweede apotheose, 4. een gloednieuwe impressie,
werker accent geheel verschilt van de zeer intense en onmiddellijk voorafgaande.
Voerde 't niet tot al te abstracte uitteenzettingen, dan wees ik op deze voortdurende
tweespalt en scheuring door meerdere voorbeelden.
Dat man Strauss zijn uitgebreid ensemble verwijt voor het huishoudelijk stuk,
schijnt me een dom sophisme; welke gevolgtrekkingen zou men moeten maken, als
men ging eischen dat alle middelen opwogen tegen, of evenredig waren met het
onderwerp. Maar Plato heeft reeds gezegd: wanneer de kunstenaar alleen dat ziet,
wat leeft en sterft, dan zal zijn werk verre van de schoonheid staan; en ik weet niet
of men ooit zóó objectief en naïef tot de Domestica zal kunnen naderen, dat men het
kraambezoek van ooms en tantes waardeert als een heel lieve argeloosheid van den
auteur; of dat vrouwtje (soloviool) haar bed uitspringt even voor het klokje zeven
uur slaat. Het Wiegelied, hoe fraai en bekoorlijk ook, verlokte den componist, minnaar
der genre kunst, en de inzet van het eigenlijke adagio lijdt er schade door. Dit Adagio
bevat evenwel passages, die, onovertrefbaar geinstrumenteerd, het wonderlijke raken;
en 't zijn niet de eenige; ook de eerste inzet van het zesde thema, oboe d'amore en
violen-drieklanken, is verrukkelijk van kleur.
Dat het Residentie-Orchest, een uitnemend ensemble, langdurige ervaringen heeft
in de zware muziek van Richard Strauss, is bekend genoeg; mr. Henri Viotta dirigeert
sober en klaar en hij beheerscht natuurlijk de partituur. En ten slotte: het ware te
wenschen bij uitvoeringen van hedendaagsche muziek, dat de impressario altijd de
zorg besteedde voor een volle zaal, welke me verheugde op dezen belangrijken avond.

Das Heldenleben.
Elk eerste idee voor een kunstwerk verrijst den vinder in een toestand van exaltatie
en de mensch is zich bij zulke gesteltenis immer gelijk in zijn diepste wezen. Men
toont dit aan door voorbeelden van meesters, Deprés, Lasso, Palestrina, Bach, Mozart,
Beethoven, Bruckner, die allen hun eigen oer-stemmingen herzongen tot den dood,
hunne werken verschillen enkel in kleur, rang van volkomenheid, ervaring e.d., doch
het geheimzinnige brandpunt van den maker blijft één-zelvig, 't zal slechts bleeker
glanzen of gloeiender. Ik twijfel niet of men merkt dit ook op bij de
vertegenwoordigers der andere kunsten, noch dat ik spreek over een bekend feit, al
verwijt men componeerenden tijdgenooten meermalen ‘dat zij zich herhalen.’
Wanneer nu Richard Strauss (bij wien ieder den centraal-klank wel hoort)
afwijkende typen (Macbeth, Don Juan, Till Eulenspiegel, Don Quixote, Zarathustra)
die ook hun ingeboren leven bezitten, tracht te herscheppen met behulp der tonen
alleen, dan moet daaruit ontstaan:
eene botsing tusschen twee psyches, waarbij de lijdelijkste terugdeinst;
de schennis van een type;
de evenheid of effening van meerdere openbaringen van het leven in zijn
verscheidenheid. (Men zal zeggen: ziedaar de eenheid herleid; dit schijnt me echter
simpeler bereikbaar zonder analyseerende verscheidenheid van titelende opschriften.)
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de aftakeling der geestelijke hoedanigheden van een type, omdat deze als concrete
begrippen onuitsprekelijk zijn in muziek; (ook al raakten ze den componist;)
de overwoekering van het ‘karakteristieke’, waardoor hij de ziel wil redden in de
phases van het lichamelijk leven, wat hoogstens een schijn-leven wekt;
de heerschappij van het Gezonde Verstand.
Zoo staat hij dus in strijd tegen zich zelf en tegen zijne Herscheppingen, welke
hij, ze beeldend als mensch en niet als menschheid, verminkt in haar schoonste
hoedanigheid en dubbel vervlakt door hen te verhuiselijken in begrensde tafereeltjes,
die des te hinderlijker aandoen daar men ze moeizaam en met tegenzin gewaarwordt
in den onbegrensden klank.
Onder deze omschrijving valt slechts gedeeltelijk ‘Das Heldenleben’,
autobiographie, directe belijdenis en zelf-uitstraling. Toch ziet men opnieuw, dat hij
evenmin in deze compositie naar een graadje objectiviteit tracht. Strauss stelt niet
enkel voorop den soortnaam Held, hij voert hem door allerlei phantasie-bestrikkende
lotgevallen van vrij nuchteren aard. Omdat een muzikaal thema symbool wordt,
waardoor visie en observatie van datgene wat men schildert door het thema, niet
verandert, zoodat de aandacht gefascineerd blijft door den eersten vorm van het beeld
en zich daarvan niet verwijdert, om deze alledaagsche reden is het voor den
programma-musicus van gewicht eene bijbedoeling te weren, of ten minste
perspectieven open te laten, of zoo te scheppen, dat niet het immer-terugkeerende
thema symbool is, tot welke vrijheid Debussy b.v. geniaal wist te stijgen. De
momenten waar Richard Strauss klom tot deze hoogte, Der Held, Des Helden Walstatt,
Des Helden Weltflucht und Vollendung, zijn meesterlijk en indrukwekkend.
De andere helft van het symphonisch gedicht is echter veel langer en zwakker.
‘Das Helden Widersacher’ (No. 2) werd tam geconcipieerd, opbouw en ensceneering
van dit tooneel zijn te weinig dramatisch, de fluit geeft nooit den indruk ‘sehr scharf
und spitzig’, het quint-parallellen-motief is wel een geestige inval, parodie op de
academici en effectvolle terugwijzing naar paragraaph 2, ‘Von den Hinterweltlern’
uit Zarathustra, maar te goedig en gemoedelijk, de tegenstanders impressioneeren
niet, en dit is te ernstiger fout, daar de auteur hier den ‘knoop’ legt van zijn pas
geëxposeerde schouwspel. Motiveeren ze soms den gigantischen krijg? niemand zal
dit beweren; men begrijpt dan ook niet waarom de Held een zoo spoedig en droef
Graflied aanheft.
Over 't intermezzo ‘Des Helden Gefährtin’ schrijven zelfs Strauss' vereerders
ongaarne commentaren. Dat hij hier viool-concert-cadenzen componeert in den
Bruch-stijl is al onaangenaam, maar dat deze cadenzen eene juffrouw beduiden, die
zich vroolijk, lichtzinnig, sentimenteel, vriendelijk of kijvend (toelichting van den
auteur) onderhoudt met den Held, die biddend antwoordt in dompige bas-melodieën,
- het idee schijnt me jammerlijk. Hoe verdoolde Strauss tot zulken wansmaak? Want
men vraagt zich helaas af: Waarom kronkelt en krimpt de Held voor het
muzikaal-vooze dametje? en andersom: waarom is dat spichtige wijfje zoo verduiveld
koppig tegenover die heldenfiguur? Stumperige emanaties van een eindeloos duo!
Doch zulke indrukken komen en gaan en men beklaagt de verdwijning niet.
Daar nadert de hooge en liefelijke schoonheid der Scène d'amour, van welke men
vergetelheid hoopt; maar schielijke klanksidderingen breken den droom, men rust,
en opnieuw schrikt die roffelende schal, de verwenschte bewustheid beklijft. Dan
het onafzienbare en oneindige orgelpunt, dat ik bewonder boven alles wat Strauss
schreef, en de trompetten-fanfare. Ik weet wel dat 't de Leonore-situatie is in de derde
macht, maar ik onderga de mateloos geheven sensatie van: het luisteren. Nu de krijg,
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die beklemt met krankzinnigen angst, muziek die men vreest, omdat ze macht heeft,
doch niets laat dan ontzetting en grenzelooze wanhoop. De ‘Friedenswerke’ stellen
teleur; emotie is onbestaanbaar raast zulke reflexie, en waarom schiep Strauss geen
toekomst-visioen in plaats van die retrospectieve parade? - men hoort weerklanken
uit de Scène d'amour, de harp speelt het heldenthema, cor anglais vertoovert het tot
pastorale, de paukenslagen gonzen de vroegere onstuimigheid, de violen beginnen
een evocatie van kalme heerlijkheid, ik denk dat hij sterven wil in vuur van
goddelijk-rustige beschouwing, maar eensklaps rinkelen er bekkens en voor men 't
betreuren kan is de schrikbarende krijg hernomen.
Zoo wordt men geslingerd van Oost naar West en de tijd moet leeren, of deze
vredelooze inconsequenties de passies van den geest durend zullen stillen. Extase
beteekent niet opijlen uit den lichamelijken slaap en schoonheid beslaat niet uit
physieke apocalypsen, noch in mengeling van onsterfelijkheid en dood.
Het is Willem Mengelbergs oude roem dit werk met al zijn complicaties en
grilligheden in zich te hebben opgenomen en 't uit het hoofd te dirigeeren met
onwankelbare zekerheid; ook het orchestspel was bewonderenswaardig, over de
uitvoering kan ik dus zwijgen.

Gustav Mahlers Achtste Symphonie
Het was Mahlers ingeboren aandrift, zijn fatum: hemel, aarde en ik - drie werelden
in durende weerspiegeling en strijd. Hierdoor 't meest is zijn psyche verwant met de
Beethovensche, die allengs en langzaam aan de muzikale kunst weer naar den horizon
richtte, waar Bach stond in zijne Matthaeus-Passion, met de aarde tot voetschabel,
vanwaar hij reikte en blikte in 't oneindige, Bach, de opvolger der Italianen en
zestiende-eeuwsche Hymnenzangers, deze Elyseesche voortzetters der vroegere
monodie, in welke enkel de ziel sprak, de eeuwigheidskern. Want er bestaat een
leven, dat Mahler op dezelfde wijze zag en moest zien als de Egyptische Pharaos,
als de Joodsche profeten, als Plato of Dante het zagen vanuit het onveranderlijke,
geheimzinnige en onvergankelijke ‘Urlicht’, de menschheid vergezellend als hare
andere zon.
Zulk hemel, aarde en ik, in die weerspiegeling en strijd, riep eene tragedie te
voorschijn van grootere dan Shakespeareaansche conceptie. Men zou 't wel de
gewichtigste opgave voor den Mahler-panegyrist willen noemen, de onderlinge
verwantschap klaar aan te toonen, het wonderlijke verband en evenwicht tusschen
de structuur van één werk en het gezamenlijke drama, als dezelfde hooge en weidsche
geleidelijkheid. Moet men hem om de boven aangeduide kosmische eigenschap
rekenen bij de uitnemendste geesten van alle eeuwen, hij isoleert zich tot de
allervoortreffelijksten door zoodanige onwankelbare innerlijke consequentie welke
in dezen verwikkelden tijd met de vele wereldbeschouwingen nog zeldzamer
toeschijnt. Zeker kon de Achtste symphonie niet ontzaglijker ingeleid worden dan
door de Rembrandtieke finale der Zevende, ‘D e r Ta g ’ met het mystische
klokkengelui, aanstormend en bezielend.
Hoe uitgestrekter een meesterstuk geconcipieerd is, des te vlugger analyseert men
het in zijn uiterste trekken; maar langs den blik naar het eindpunt schemeren
zijwaartsche lijnen, er doemen détails op en nog fijnere geledingen en naar mate men
nauwkeuriger doordringt, vindt men invallen zoo geniaal in hunne sublieme
ondergeschiktheid, dat ze elken commentator moeten beangstigen. En daar het
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schoone werk organisch groeide, spreken we liever kort dan lang over de muziek,
maar dan denke de lezer gewillig aan de woorden van den Faust-tekst:
‘Freudig empfangen wir
Diesen in Puppenstand;
Also erlangen wir
Englisches Unterpfand.’

met een beetje intuïtie zal hij in elk thema de physionomie der compositie terug
vinden.
Het is even moeilijk om zonder apologie over dit werk te spreken. De bouw der
symphonie is doorschijnend en begrijpelijk voor iedereen, wiens aanvoeling verder
reikt dan het traditioneel formalistische, wat hij hier niet zoeken mag, omdat het
begrip ‘Symphonie’, men neme het etymologisch als ‘samenklank’ of historisch als
omschreven vorm, eenerzijds onbegrensd is, en van den anderen kant sinds haar
opkomst in de zestiende eeuw door iederen componist gewijzigd werd. Slechts in
onze dagen, nu men meer theoretici telt dan kunstenaars (en welke theorie is niet
conservatief?) kan het gebeuren, dat de bewonderenswaardigste meesters, van
Beethoven tot heden, worden geloochend door doctrinaire heeren, in wier brein
methodisme en geestelijke industrie elk enthousiasme verstikten.
Het werk is doorschijnend, transparant, maar tegelijkertijd vol van de diepzinnigste
symboliek. Men treft tusschen tekst en muziek een zoo innige verhouding en
hartstochtelijke aanhankelijkheid, waarmede woord en toon elkaar toevlammen en
ieders gloed voltooien, dat men hier geen rythme of toon aanwijst zonder zijn
poëtischen achtergrond en geen woord zonder zijn sensitieve verklanking. Bovendien
is de constructie, vooral van het eerste deel, een wonder van muzikale architectuur.
Hij werkt daar zeven thema's uit behalve verschillende kleine motieven, doch zie
hoe hij elke maat dringt en groepeert om zijn luide, felle en gloeiende hoofdmelodie,
welke hij hooger en hooger opstormt en al de andere bruisen mede op en stormen ze
na in hare hemelvaart. Het onwrikbare centraalpunt e s verklaart men beter en
aesthetischer door het hecht-fundamenteele van zijne twee teksten, van het opperste
en sterke sentiment dat hij vertolkte, dan door bij den componist een terugwaartsche
wending te veronderstellen, naar een vroegere tonaliteits-techniek (al misstond die
de meesters niet). Het is aangrijpend van menschelijkheid, wanneer hij de fluisterende,
terugdeinzende schuchterheid of weeklagend samenkrimpen bij Infirma (verstrek
ons) begeleidt met de versomberde melodie, welke te voren matelooze vreugde en
liefde zong, tot den Paraclitus, den trooster, levende bron, vuur.
De compositorische techniek is even geniaal en onafscheidelijk van het innerlijk
wezen der muziek; in den Veni Creator loopt de polyphonie ontoombaar, in
overeenstemming met den tekst gelijk Mahler hem opvatte: hymnisch, vurige
aanroeping en verheerlijking; in de Faust-scène, de hemelvaart, is alle passie stil, het
leven geaetheriseerd, het sentiment verheven en rustig, zonder dat hij zijn stijl
behoefde te veranderen. Dat die symphonische veelstemmigheid slechts eigen regels
kent en eigen wetten, wien zal het verwonderen? dat bijna iedere maat een wellicht
nooit gesteld probleem te onderzoeken geeft en op te lossen, waarom zou het ons
niet verheugen? Was Beethoven's Missa Solemnis niet eenmaal het summum van
demonische en gewaagde ideeën, waar de sensus communis nooit bij kan? Hier
ontmoet men wederom dezelfde jonge en goddelijke schoonheid, welke in zich bestaat
maar voor allen, ontoegankelijk maar elks bezit. Omdat men haar niet doorgrondt
noch begrijpt, maar wanneer de almachtige klank doorbreekt, hij allen overmeestert.
***
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De Veni Creator is eene oud-christelijke hymne, gedicht door den Mainzer
aartsbisschop Hrabbanus Maurus; eene onwaarschijnlijke overlevering schrijft haar
toe aan Karel de Groote, een mooie uiting van middeleeuwsche vereering voor dezen
vorst. De poëzie bestaat uit zeven vierregelige strophen en een apocryphe achtste,
welke Mahler in zijn tekst opnam; hij veranderde ook de volgorde der coupletten om
ze in harmonie te brengen met den bouw zijner compositie.
Mahler dacht zich het Veni! Kom! in twee visies, de eene gebiedend, wild,
schroeiend, uitzinnig, - de andere teer, biddend, banger en liefelijker smeekend; elk
dezer heeft drie gestalten:
I. HET JAGENDE VERLANGEN:

Ve-ni, Ve-ni Cre - - a-tor spi-ri-tus

Dit h o o f d t h e m a bruist aan, (dreunende es in den bas; schallend orgel-accoord)
een gloed van verlangen, weergalmt onmiddelijk en overal, een leven dat alles doortrilt
nu 't gewekt is, een vlammend gevoel, dat niet meer aflaat. Het is tevens een klassiek
thema zoo zuiver van lijn als Bach of Beethoven er ooit schreven, een volkslied,
gelijk die waarom men vijf eeuwen terug contrapunten strengelde, het leent zich tot
alle imitaties, verbreedingen, omkeeringen, samenkoppelingen, omdat zijn
fascineerende plastiek altijd herkenbaar blijft.
II. De bovenmatige vreugde en liefde van het verlangen:

III. De verrukking om wille der gaven:
De andere visie, zachter glanzend, even vurig dringend doch verinnerlijkt, heeft deze
drie uitzichten.
IV. De geëxalteerde innigheid der vraag:

Im-ple su - per - - na gra - ti - a, gra - ti - a, quae - - tu - cre - a (sti,)

V. Voorgaande melodie aanvullend en volmakend, als zeer warme ontroering; zij
treedt alleen op in de solostemmen, slechts driemaal, in des, es en d, en keert na
Accende lumen niet terug dan in het tweede deel;

VI. De wankeling tusschen bekommernis en extatischen troost:
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daarom vindt men haar zoowel bij Infirma (versterk ons), als bij den lateren Gloria,
het hoogtepunt der finale. Hoe eenvoudig en met welk eene kennis der ziel.
Mahler bouwde den hymnus in d r i e g r o e p e n , van welke de eerste, na het wild
opvlammende begin terugschuchtert en stillere tonen aanheft, eene stemming die het
andere hoofdthema (IV) regeert. De straffe rythmus verdwijnt, alle klank wordt
geheimzinnig en lyrisch slechts even onderbroken door jammerkreten van het volle
koor, en twee schrille, schimmige en tegelijk streelende orchest-tusschenspelen,
geniaal als zelfs Mahler zelden vond.
In verband met den tekst is het een diepe gedachte, den glans te dempen tot
‘Accende lumen sensibus’ (ontsteek licht voor onze zinnen) unisono voor alle
zangstemmen te zamen, met de solisten en waar ook het jongenskoor voor 't eerst
inzet. Het korte, maar gepassioneerde stretto, dat hier vlak voorafgaat, hevige en
bovenmenschelijke concentratie van Veni! kom! (engvoeringen van I), is even scherp
psychologisch; VII:
VII.

Ac - cen - de, ac - cen - de lu - men sen - si - bus.

Na dit worden geen nieuwe thema's meer ingeleid en met deze melodie begint de
tweede groep. Soldatesk zet ze in met ‘hostem repellas, verdrijf den vijand’, en dan
vangt aan de verheerlijking van den septiformis munere, den zevenvoudige in gave,
waar de geestdrift doorbreekt in zware en gestadige golving. Dit gedeelte wordt in
de toelichtingen dubbelfuga genoemd, een begrip dat op begrenzing lijkt, omdat de
componist hier I, III, IV en VII doorvoert en samenschakelt. Hoofdthema's zijn echter
I en III, welke geweldig en grootsch bezongen worden in veelvoudige gedaante. De
contrapuntiek is onuitputtelijk, rijk en wonderbaar kunstig.
Een breede vocalise van het volle koor op III eindigt deze en leidt over tot de derde
groep. Die vangt aan met den sterk gewijzigden opzet, verlaat dezen snel om een
eigen baan te volgen, bestendig, in matelooze geestdrift, weer hooger geheven
uitdrukking van het brandende Veni. Daar vindt men de onbeschrijfbare vervoering
van den Gloria en de blindende visioenen van open hemelen, wijl alles juicht van
goddelijk geluk en vreugde. Waarlijk, zulk een finale is er na Beethoven niet weer
gecomponeerd, noch door Berlioz, noch door Wagner, ofschoon deze meesters toch
jubelen konden.
Zoo naderen we de laatste phase van het opgaande sterrenbeeld, dat wentelt naar
de mystieke zon. Vier trompetten en drie bazuinen, ter zijde opgesteld, en het
jongenskoor schallen over de vlugge toongolvingen van zangers en orchest eene
nieuwe melodie, de voltooiing van VII:
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Zij verschijnt als gerezen uit de immer groeiende geestdrift, maar blijft gevangen in
het onstuimige geluid. Langzaam maakt zij zich los het voorspel van het tweede deel,
waar zij nog klinkt als wenkend uit een geheimzinnige verte; even stil ontstijgt ze
aan de mijmeringen der heilige kluizenaars (eerste tafereel); klaarder na de
hartstochtelijke liefdezangen van den Pater extaticus en den Pater profundus, tot ze
vrijelijk en apocalyptisch doordringt, wanneer het engelenkoor aanzweeft met
‘Faustens Unsterbliches’.
Over deze verrukkelijke verklanking der slotscène van Goethes Faust, de vervulling
der gloeiende begeerten van den Veni Creator (‘Wer immer strebend sich bemüht...’)
moge ik nog een weinig schrijven in het nummer der volgende week, de datum der
eerste uitvoering (8 en 9 Maart). Het is te hopen, dat de muziek hier even
onmiddellijke affiniteit vindt als in Frankfort, waar Willem Mengelberg door zijne
hoorders twintig maal werd teruggeroepen. Mahler zelf heeft deze symphonie een
geschenk genoemd voor het gansche volk, bouwend op den Creator spiritus en de
spiritalis unio, aan welke hij geloofde, de hoop geuit, dat deze onweerstaanbare,
overweldigende en verblijdende Achtste aller harten naar hem zou dwingen. En niet
enkel de uitvoering van dit meesterwerk, welks wereldomvattende conceptie zijns
gelijke slechts heeft in de epische litteratuur en Shakespeare, zulke eerste herschepping
van Willem Mengelberg, den congenialen kunstenaar is een even gedenkwaardig
feit.

Mengelberg, Gustav Mahler
Het is nu de goede tijd om te schrijven over Willem Mengelberg, die al enkele jaren
geleden een nieuwe scheppingsperiode begon, waarin zijn hartstochtelijk en
daimonisch karakter tot volle uiting geraakte en tot opperste, gulle effusie van leven
en muziek. Hij is de wekker van geestdrift en schoonheid en tot het geniale van zijn
wezen behoort dat hij die meesleepende macht bezit over allen; hij verstaat het ook
in den blinkenden klank waarmee hij betoovert, te schuilen: bij het begin wenkt hij
als een wachter van den toren, dan gonst de muziek aan en hij verdwijnt in den stoet.
Alles in de muziek is geheimzinnig en ook in Mengelbergs artisticiteit veel ‘waar
men niet bij kan’; hij beheerscht zich en is tegelijkertijd zoo hevig impressionist dat
hij de golving eener melodie nooit tweemaal dezelfde cadans zal geven. Hij weet
zijn vertolkers onder suggestie te brengen van zijn phantastisch en brandend gevoel,
doch steunt het door hun de beteekenis en motorische ondergrond eener conceptie
te verduidelijken. De mysterieuse klank bevangt hem, zijn oogen zien strak, zijn
gezicht krijgt een wonderlijke uitdrukking en verschiet van kleur, hij doorvoelt de
compositie in de meest gespannen concentratie en doordringt de groepen van zangers
en spelers met die onzichtbaar laaiende vlammen, terwijl men merkt dat niets aan
zijn bewustzijn ontgaat, hij regeert het heele werk, bezonnen en op een toppunt van
exaltatie. Het is bij zulken kunstenaar te betreuren dat de muziekbeschouwing der
aesthetikers, en hierin stemt de wetgeving voor religieuse (katholieke) en openbare
muziek eigenaardig overeen, dat beiden gekerkerd liggen en kwijnen in het verval
eener tastende, bedachtzame en achterdochtige eeuw, het is te betreuren dat die
sophisten nog immer het drie-en-vierkwarts-dogma monopoliseeren, elk mathematisch
talent verkeizerlijken en ieder meester honen met bitterheden of bitterzoete
waardeering. Men weet dat Mengelberg niet weinig te kampen had met deze
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schoonheidspachters, die hem hun eigen zachtaardigheden verwijten en hun eigen
passielooze elegieën van den vroegeren tijd.
Doch er zijn andere dingen te schrijven en men wil enthousiasme gaarne anders
uiten - al staat men dan weer voor het onbeschrijfbare. Zaterdag gebeurde de
uitvoering der Achtste Symphonie, Mengelbergs Zondagmiddag-programma verraste
met de Vierde, 's avonds werd de Achtste herhaald en de intensiteit van zijn geest
was straf genoeg om elke stemming te heffen tot haar hoogste uitdrukking, welke
men geen oogenblik voelde inzakken. En men kan niet kiezen tusschen deze
bewonderenswaardige reproducties, wanneer men den gloed der visie vergelijkt, de
kristallen klank en klaarte der Vierde en den oneindigen weerglans van de zonneliefde
der melodie of de schroeiende koorlyriek van den Veni, Creator Spiritus - Mengelberg
gaf ze vol, krachtig, verlokkend beide, en in het gejuich (onmetelijk!) der hoorders
en vereerders van den kunstenaar, werd hij de Paraclitus, de aangeroepene.
Mahler zag den mensch in eeuwigen jammer, in eenzaamheid, in jeugd in
strijdgrage schoonheid, in dronken wanhoop, in den zachten herfstavond van 't leven,
en deze gevoelens, die ook een volgende eeuw zullen kwellen en ontroeren wijl ze
opdoomen uit elke herinnering, smart en weemoed, liggen verstrooid over zijn zeven
eerste symphonieën; die stemmingen zijn verdrongen in de Achtste door de
onverwinlijke vreugde, jubel en vertrouwen.
Deze klanken heerschten vroeger in het lied der aarde, doch na de gloria's en
gigantische Amens van Palestrina kwamen ze immer zeldzamer voor, niemand weet
waarom, Bach vond ze niet, Beethoven eerst toen het ongeluk hem dwong tot
ondergang of algeheele zelfverloochening, alleen deze gesteltenis van zijn zielsleven
hebben zijn epigonen nooit geïmiteerd, en men kan zeggen, ondanks de
prometheusische pogingen van Berlioz in zijn vaandelmarschen en visionnaire
straatmuziek, dat Mahler de eerste is, die Beethoven's vreugde-hymne voortzet.
Of het werk gebreken heeft? Misschien evenzeer als de Missa Solemnis van
Beethoven doch dit zijn dingen waarover men nog niet spreekt bij deze vierde
uitvoering (München, Frankfort, Leipzig, Amsterdam) en waarover men waarschijnlijk
nooit spreken zal, omdat in deze compositie eene schoonheid roept, hare essence
enkel daaruit voortvloeit, daar behalve dat de techniek meesterlijk is. En het koor,
hoe het de muziek ook beheerschte en intensief voordroeg, zal een volgende maal
het werk nog veel ‘losser’ weergeven, melodischer en golvender; klaarheid en
expressie zullen groeien, terwijl de zang reeds heeft verrukt; er waren fragmenten,
gelijk de Gloria finale die vertolkt werden met een duizelend élan, en men voelde
dat er niet alleen eene sensatie uit ging van de muziek, doch ook van koor; dit fluidum
en die spontane weligheid, die tinteling van verlangen en hartstocht, die vlugge
opstuwing van klank en vrije rythmische vaart, gelijk b.v. ook de herhaling van den
Veni inzette, en wijd wegsidderde, of zooals sopranen en alten hun rozenlied
neurieden... zie, men moet zelf zoo'n beetje beven van emotie en verliefd zijn op de
melodie, of hunkeren naar uiting gelijk de dirigent.
Die prachtige hoedanigheden waren er en ik bewonder ze te meer, omdat de
worsteling met het effort (want Mahler schrijft soms ongehoord moeilijk) nog recent
is, en er valt niet aan te twijfelen of dit blijkt een volgenden keer al overwonnen; die
zwarigheid immers bestaat zelfs bij de solisten en natuurlijk in sterker mate bij het
jongenskoor, dat machinaal geoefend moet worden. Hoe muziek zelfs bij ‘kunstenaars’
methode is geworden, eene fout waarvoor de doctrinaire heeren verantwoordelijk
zijn, zag men aan den Pater extaticus, wiens voordracht voor het auf-und-abschwebend
ruischende niet toegankelijk was en Mengelberg trachtte te vergeefs hem er bevattelijk
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voor te maken. Een goede stem overigens, maar Gertrud Förstel en Ottilie Metzger,
de twee sopranen, bezitten tienmaal meer temperament, naïeve aanvoeling en
bovendien hun magnifiek geluid. Ik wil ieder der zeven solisten niet bespreken, maar
kan niet laten om den Lyrischen tenor der Italiaansche Opera (Nadal) even te
vergelijken met dr. Felix Senius; twee tegenstellingen. Senius is het omgekeerde van
een Italiaanschen of Franschen tenor, hij is een Duitsche. Ik zet mijn voorkeur voor
warmen en weelderigen toon, voor gouden en lachende kleur, voor Lyrische
ingeborenheid op zij, doch verlang dan dat de tegenoverstaande Duitscher als zoodanig
redelijk goed is. Wat is echter een tenor met een register tot f? En Senius, ronduit,
loeit bij g reeds als een koe, terwijl men bij hoogere attaques (!) riskeert om te vallen.
Men had hier Jac. Urlus moeten nemen, die dat partijtje wel even zou instudeeren.
Er ligt voor den musicograaph eene zeldrijkheid in deze Achtste Symphonie en
over polyphonie, harmoniek, stemvoering, orgelbegeleiding, hooge trompetten,
tekst-exegese, nieuwen koorstijl, de twee kwart-intervallen der Gloria-melodie, de
rythmische constructie van het heele tweede deel op de versmaat van ‘Alles
Vergängliche’ over de tonaliteit der twee orkest-tusschen-[spelen] van den
Veni-Creator, de motivische eenheid, etc. onuitputtelijk! kan hij artikelen opstellen.
Maar het nut van dit alles blijft twijfelachtig omdat de levende muziek hier alpha en
omega is; daarom staakte ik de analyse van het Faust-tafereel. En ik sta even
machteloos tegenover de impressie van den klank, want voor elke tinkeling dezer
muziek verstomt alle woord. Ik kan u iederen speler van het Concertgebouw-orchest
roemen, doch de uitdrukking en kracht der melodieën niet duidelijk maken, zelfs
niet ten naaste bij. Men had Rodin's Mahler-buste in de zaal moeten plaatsen met
een krans, want de componist is dood, hij verging in het lied der aarde, de groote
meester, en het smart me hem niet te kunnen eeren, want zijn dood is jammerlijk,
nu, wijl ‘die liebe Erde allüberall blühet auf im Lenz und grünt aufs neu allüberall,
und ewig blauen licht die Fernen...’ Het is echter de gewoonte dat een mensch sterft,
voor hij gecanoniseerd wordt! Ik benijd Arnold Schönberg, de Oostenrijksche
Debussy, die hartstochtelijk schrijven kan (hij draagt hem zijne ‘Harmonielehre’ op,
een zeer origineel boek): ‘Dieser Märtyrer, dieser Heilige müsste gehen, ehe er sein
Werk auch nur so weit gefördert hatte, dass er es ruhig seinen Freunden überlassen
konnte. Ich hatte mich damit begenügt, ihm eine Freude zu bereiten. Aber heute wo
er tot ist, wünsche ich, dass mein Buch mir Achtung einbringe, damit niemand daran
vorübergehen könne, wenn ich sage: “Das ist ein Ganz-Grosser gewesen”.’

Fritz Kreisler
In de uitdrukking van Kreislers spel mist men wel bewogenheid, in de voordracht
spanning en actie, in den toon karakter en hartstocht, maar alles is vereffend tot een
magnifieke gelijkmatigheid, zelfs het timbre der verschillende snaren; zelfs 't rythme,
bij zijn uitmuntende verfijning en persoonlijke gracie, het lichte, slanke en lenige
rythme, Kreislers bekoorlijkste eigenschap. Nu kan Edward Elgars vioolconcert (dat
hij speelde) gelden als een voorbeeld van pedante opgeblazenheid en logge constructie.
Kenteekenen vindt men in zijne melodie: sleependen gang met plotselinge smachtende
zwenkingen omhoog, en daar dit cliché werd, is het afkeurenswaardig; die bruuske
wendingen zijn ook verre van naïef en uitbundig, integendeel, zij duiden een ander
stadium aan, dat Schumann en Brahms in de muziek-litteratuur brachten: de
machtelooze, vreugdelooze apathie. Dit laatste valt echter moeilijk te beredeneeren.
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Doch al dat figuratiewerk van Elgar bevalt me ook niet; het is verouderd of
onexpressief, meestal beide; en liever een nieuwe melodie dan een gevarieerd thema,
vooral wanneer deze elkaar alle gelijken. Elgars techniek staat trouwens geheel op
ouderwetsche basis en de Wagneriaansche invloed maakt ze maar wanstaltiger; zijn
behandeling der koperinstrumenten is grof; die schelle klank ligt niet enkel buiten
de lijn der conceptie (hier en daar pijnigende overrompelingen) hij valt ook buiten
de compositie als vioolconcert. Als zoodanig is 't een mislukking; Elgars gerekte
orchestrale intermezzo's beteekenen niets - het zijn langdradigheden; die luidruchtige
begeleiding van het concerteerend instrument is nutteloos en onlogisch. Men kan
andere en mooiere mengelingen vinden van orchest en solo-viool, 't zij coloristische
of programmatische, waarvoor Berlioz de richting wees in zijn Harold-symphonie.
Berlioz schijnt overigens 80 jaar geleden reeds ingezien te hebben dat het soort
‘concert’ (als vorm) overwonnen was. Denkt ge, dat hij, de bezetene romantiker, niet
een diabolisch stuk had kunnen schrijven voor dien anderen gek, Paganini? zoo hij
gewild had! Zijn voorbeeld is gevolgd door de groote meesters, die na hem kwamen
en Elgar had dit moeten begrijpen als man van zijn tijd. Maar Elgar kan dit niet, hij
is klein-kunstenaar, zooals er klein-handelaars zijn. Kreislers sympathie voor dit
werk lijkt me een probleem; dit is de tweede maal dat hij dit stuk hier voordraagt en
zijn populariteit op een zware proef stelt. Hij mag vreezen dat men zich een volgenden
keer niet meer herinnert, dat hij de geestige arrangeerder is van Couperin, Martini,
e.d. rythme en melodie, waarin zijn eigen, heele aantrekkelijke wezen ligt besloten.

Een ‘muziekgeschiedenis’
In verband met Gustav Mahlers Achtste Symphonie, wil ik wijzen op een boek (‘De
Toonkunst en hare beoefenaren’) van Jhr. A. Rappard, 't vorig jaar verschenen en
waarin 't volgende voorkomt: ‘Zeer recent is de opvoering van zijn 8ste symfonie,
waarbij duizend medewerkenden noodig waren en waarmede voorloopig bewezen
werd, dat tweeduizend medewerkenden nog meer kracht kunnen ontwikkelen, doch
dat het aantal absoluut onevenredig is aan de bereikte kunstwaarde van het werk.
Een oordeel over deze overdrijving kan niet gegeven worden (! en de vorige zin?),
doch er behoort o.i. een geringe (!! en de vorige zin?) profetische blik toe om te
voorspellen, dat van zulke middelen bij slot van rekening de toonkunst niet gediend
zal blijken, en dus de waardeering voor dergelijke symfonieën (evenals b.v. de
Gloria-symfonie van Nikodé) met deze generatie zal verdwijnen.’
Dit is alles wat Jhr. Rappard van Mahler weet te zeggen, behalve eene zeer korte
opsomming van leven en werken, over welke verder niets. Ik betwijfel of de auteur
van deze ‘muziekgeschiedenis’ de eerste uitvoering te München heeft bijgewoond
(hij was toen waarschijnlijk met de drukproeven bezig) of het werk anders kende
dan uit krantenberichten, doch zelfs in het gunstigste geval is het onjuist en onbillijk
alle symphonieën van Mahler te beoordeelen van uit het gezichtspunt der Achtste,
zelfs wanneer men ze bewondert. Zijn gebazel prikkelt me om de ontoerekenbaarheid
te toonen van den heer Rappard in zake muziekgeschiedenis.
De verdeeling der stof is buitengewoon oppervlakkig en gebrekkig. De groote
Vlaamsche School (o.a.) der scolastische componisten, talloos en bewonderenswaardig
(de heer R. zegt dikwijls beminnelijk maar foutief ‘Hollandsche School’) van plm.
1400 tot 1600, is behandeld in 17 bladzijden, terwijl hij voor dien goeden Schumann
en Mendelssohn, eeuwig-bevoorrechten van den ‘Hollandschen’ smaak, kleine zielen,
23 pagina's er volleutert, Gluck, een der geniaalste meesters, 3 geeft! Wanneer men
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er op wil letten, dat zelfs voor een Mahler en Strauss de muziek ophoudt bij Bach,
dan bespeurt men misschien het onverstand van den historicus, die den lezer over
eene techniek, welke de tegenwoordige nog kan verrijken, zoo spaarzaam inlicht, en
vellen (67 pag.) dilettantistisch bekrabbelt over de voor-historische, doode kunst der
Egyptenaren, etc. Het eigenaardige in dit boek is, dat de kennis van jhr. Rappard
slinkt, naarmate hij de besproken periode dichter en verder staat: Moderne tijd
(weifelende, onbesluitbare opinies) en Renaissance zijn 't ondeugdelijkst.
Tennaastenbij is alles en nergens vindt men een grondig inzicht; kenmerkend is de
noot op blz. 194 ‘....dat Rameau en Zarlino bijna gelijktijdig op het idee gekomen
zijn....’ Zarlino leefde van 1517-1590, Rameau van 1683-1764; hier staat de tijd stil:
eene bijna-gelijktijdigheid (minimum tusschenruimte) van ruim anderhalve eeuw;
die noot van den heer R. is nog in vele andere opzichten luchtig; doch het gaat over
de gelijkzwevende stemming en dat zou te lang worden.
Een aardig staaltje van onkunde vindt men o.a. op blz. 108: ‘De Prés is echter de
eerste, die een geheel gezang op Sequensen bouwde (wat bedoelt de heer R. hiermee?).
Van hem is een Stabat Mater, gecomponeerd op de melodie “Comme Femme”, eene
vroolijke Fransche melodie, echter onherkenbaar gemaakt door langdurig aanhouden
der noten. Wij laten het hier volgen.’
Wat de heer Rappard citeert (9 maten, een curieuse canon) heeft niet het minst te
maken met de melodie, welke Josquin de Prés, Agricola en vele andere contrapuntisten
hebben bearbeid; 2e. het citaat van den heer R. komt niet eens voor (in de verste
verte niet) in het Stabat Mater van de Prés; 3e. die ‘vroolijke Fransche melodie’ is
een melancholisch lied, zelfs al zingt men 't vlug.
Met die vergissingen kan ik nog wel enkele kolommen vullen, en ik wil dit ook
doen, mocht de heer R. al te ongeloovig blijken, want het boek is er vol van, terwijl
elk goed idee of oorspronkelijkheid ontbreken. Het mooiste is, dat de critiek het
onnoozele, berispelijke werk laat passeeren als iets heel onschuldigs. Men zou geen
beter bewijs kunnen geven voor de stelling dat de muzikale kunst in ons land
(eigenlijk) veronachtzaamd is. Stel u maar voor dat er op deze manier historie
geschreven werd over letterkunde of over schilderkunst.

Het Hollandsche Strijkkwartet
Bij 't eerste optreden van dit ensemble, verleden Woensdag met kwartetten van
Schubert, Beethoven en Dvorak, moet men de uitvoerenden gelukwenschen; er was
veel schoons in hun spel, melodieuse golving, warme zang, solistisch timbre. Het
Hollandsche Strijkkwartet is samengesteld uit leden van het Concertgebouw-orchest:
Herman Leydensdorff en Bram Mendes, violen, Cor Kint, alt, Thom. Canivez,
violoncel. Wanneer zij er nog een alt bij nemen, dan kunnen zij het Quintett van
Bruckner uitvoeren, een meesterwerk, dat men hier tot nu toe volkomen uit het oog
heeft verloren. Het muziekleven lijkt te veel op een klokkeslinger, het gaat van rechts
naar links en andersom en altijd tik-tak. En waarlijk, wanneer ik Canivez was of een
van de voortreffelijke violisten, ik arrangeerde liever een motet van Orlando Lasso
voor strijkers (eenigszins figuurlijk gesproken) dan me te schikken naar het
alledaagsche programma. Het is te hopen dat een der kunstenaars
ontdekkingsreizigersinstinct bezit, dan is er naast groote waardeering plaats voor een
veel waardevoller belangstelling.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

De Marsyas-muziek
Deze uitvoering onder Evert Cornelis geeft aanleiding om te schrijven over de
verhouding van Diepenbrock tot Debussy, omdat de bewonderenswaardige Marsyas
onmiddellijk gevolgd werd door twee dansen van den Franschman en daar er bij
sommigen vreemde meeningen opduiken over een verwantschap tusschen beide
meesters, welke zij dan constateeren in technisch opzicht. Hetgeen vrij juist zou zijn
als de techniek (vinding en schrijfwijze) van Diepenbrock en die van Debussy niet
recht tegenover elkaar stonden.
Debussy is motieven-kunstenaar; hij loochent en weigert de melodie als essence
in het wezen zijner kunst, en van deze stelling blijft hij hardnekkig en geniaal de
consequenties trekken.
Diepenbrock is melodieën-kunstenaar; en de tusschenstemmen zijner muziek
klinken even intens als het hoofdthema.
Debussy componeert homophoon uit boven aangeduide oorzaak; men moet dit
begrip verstaan in de oude beteekenis en Debussy's kunst opvatten in de nauwkeurige
en geestige exegese van Arnold Schönberg: ‘Klang-farben-melodien’, een teekenend
woord, dat het doel en de reden van zijn rythmisch veelvoud ten volle samenvat en
verklaart.
Diepenbrock componeert daarentegen polyphoon, dit volgt evenzeer uit vorige
synthese van zijn psyche. Het kenmerk dezer veelstemmigheid is niet (gelijk bij
tijdgenooten) eene harmonische polyphonie, quasi individueel samenzingende
melodieën, wier expressie en deining echter gevangen blijft in de quadratuur der
harmonie en vooral in het parallelisme der maat, doch 1o metrische conceptie van
de melodie, d.w.z. dat hier het motief als motorische kracht verworpen is en de
melodie rechtstreeks golft uit de sensatie (de z.g. oratorische rythmus), waardoor de
symmetrie sensitief wordt, onzichtbaar en immaterieel, in tegenstelling tot de
uitgerekende en geëmancipeerde evenwijdigheid der decadenten van Beethoven. 2o
De logische en strenge doorvoering van dit princiep door ieder détail van het werk.
Er is over de persoonlijkheid van Diepenbrock en zijn zeer origineele (en
aangrijpende!) kunst nog veel te schrijven. Doch over een en ander den volgenden
keer in verband met de reeds anderhalf jaar oude uitgave van Noske in Middelburg,
drie magnifieke liederen van Diepenbrock.

De programma-boekjes van het Concertgebouw
De uitmuntende en interessante bespreking der Marsyas-muziek door den heer
Balthasar Verhagen, spoort me aan om een lang verzwegen woord te zeggen over
de slordige, onsympathieke en onkundige wijze, waarop vroeger de
programma-boekjes van het Concertgebouw werden geredigeerd, de z.g. analyses,
welke nog altijd herdrukt worden en telkens en telkens aanleiding geven tot ergernis.
Behalve dat het voor niemand prettig is, voortdurend hetzelfde te lezen en te herlezen,
heeft de schrijver daarvan zijne opdracht en bevoegdheid overschreden, door een
hem behagende kunstrichting (Schumann - Brahms) te verheerlijken en te propageeren
in de termen waarover hij beschikt, en de antagonisten dier kleine zielen (Berlioz,
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Bruckner) zoo niet te schenden dan toch te deemoedigen met een wonderlijk kille
hoovaardigheid.
Eén voorbeeld van schennis: Onlangs is Bruckner's Negende Symphonie gespeeld
onder leiding van Evert Cornelis. In het programma-boekje stond het hoofdthema
van het eerste deel geheel foutief aangeduid en met de daar gegeven melodie voor
oogen, werd de compositie niet enkel warrig, doch zelfs onbeholpen en slecht. Ook
de thematische opgave van het Scherzo was onbegrijpelijk onvolledig. Het is dus
niet te verwonderen als men Bruckner troebel vindt! Wanneer men nu nagaat dat
Brahms' muziek doorzichtig is als een winkelruit en die van Bruckners' als een prisma,
Brahms' phantasie primitief naast de tooverachtige en schatrijke van Bruckner (wat
zoo'n schrijver waarschijnlijk ook ziet doch liever verdonkert), dan ruikt men eene
partijdigheid en men vermoedt een bekrompen geest, welke een propagandist zich
wel mag veroorlooven, doch niet een redacteur van zuiver-technische analyses;
geenszins! En me dunkt, nog daargelaten dat het systeem dier ontledingen
onaesthetisch, ouderwetsch en ondeugdelijk is, dat het Concertgebouw, welks
uitvoeringen tegenwoordig in waarde, veelzijdigheid en artisticiteit alle buitenlandsche
overtreffen, ook in dit opzicht met dien kwart-eeuw ouden sleur moet breken, ter
wille van zijn roem en de billijkheid, ten bate bovendien der bezoekers.

Percy Grainger
Grainger is het architype van den klavieromaan; tusschen zijn wijze van voordracht
en het spel der machinale piano in haar tegenwoordige volmaaktheid bestaat bijna
geen verschil. Hoe is het mogelijk dat niemand zich afvraagt waarin Grainger's
originaliteit ligt? of er zich rekenschap van geeft dat Grainger speelt gelijk de Harold
Bauers, Friedmanns en andere sport-pianisten, maar met nog heel wat minder geest?
Is Grainger's aanslag niet immer dezelfde, verleden jaar, vandaag en zoolang zijn
enthousiaste spieren zullen deugen? Is die coloristische eentonigheid en matte, vlakke
tint, werkelijk geoorloofd in het land van Rembrandt en... toegejuicht? Is de
bewondering voor zielloosheid al zoo uitbundig, dat men niet meer schijnt te
bespeuren, hoe Grainger zijne stukken afdraait, heel virtuozig maar toch afdraait?
Ziet ge niet dat zijn hulde aan den fatalistischen metronoom alle rythme en elke
melodie vermoordt? Ziet ge niet dat hij erbarmelijk arm is aan elk heilig sentiment
en heilige muziek? Ziet ge niet dat deze pianist niets heeft dan zijn virtuositeit, de
sympathie van Griegs weduwe, het horloge en de ketting, die de meester (!) 25 jaar
gedragen had, de sympathie van koningin Alexandra, den koning, den kroonprins
en de kroonprinses van Denemarken, de keizerin van Rusland... ja, het staat er gedrukt
(nog veel meer!) en iederen keer dat de heer Grainger optreedt, worden we besold,
beslenderd en gehypnotiseerd met dergelijke zoetsappige onbeduidendheden.
Grainger, die ook de faam zijner haren bezit en koestert, (schuld zijner vereerders)
verdient dat ik hier eindelijk over hem schrijf, en de aanbidders van dit gouden kalf
zijn evenzeer waard, dat men ze hun psyche toont. En hier wordt n.b. ook zijn jeugd
gehuldigd (hij is 29!) en zijn jeugdig vuur, de zwier van een mallemolenpaard en
incarnatie van jolige oppervlakkigheid. Is het al dien offeraars der kostbaarheden
van het enthousiasme aan dien sprakeloozen afgod meenens en moet men hun smaak
waarlijk voor een criterium houden van smaak? Maar vergelijk dezen Grainger eens
met Alfred Cortot, den genialen!
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F.E.A. Koeberg
Het spijt me dat een persoonlijkheid als Koeberg niet zeldzamer is in Nederland, ik
kon dan tenminste zijn talent met genegenheid vermelden. Hij kent veel en componeert
niet kwaad, doch de huivering wil niet van me weg, dat de jongeren dan hij opnieuw
veroordeeld zijn tot mededinging met een stil talent en dat zij opnieuw kans loopen
in goedkoopen waan te verzinken. Let wel, dat Koeberg al veel succes, medailles,
stipendium en kransen op zijn kerfstok heeft van jongsaf - want zulke dingen worden
verantwoordelijkheden. Ik zie niet in waarom onze componisten zoo dikwijls stenen
over gebrek aan waardeering. Ze zijn toch allen welgestelde lieden en velen kan men
opnoemen voor wie protectie, rustig zorgeloos leven, echtelijk geluk en te schrijven
composities klaar lagen als Edammer kaasjes op de markt. (Edgar Tinel maakte er
zelfs een lijstje van op, toen hij begon.) En à propos... zou men beter kunnen
aantoonen dat Mendelssohn, Schumann en Brahms in hun wezen antagonisten waren
(en verstarde!) der levens-en-schoonheidsdronkene romantikers, dan door hun te
wijzen op den nuchteren, lijzigen geest der leerlingen van de bewonderaars dier
antagonisten?
Ik herhaal dat het me spijt, ook bij Koeberg al weer te moeten waarnemen, dat het
hem ontbreekt aan wijde visie en phantaisie in zijn beperkte polyphonie, monotoon
en onveranderlijk rythme, in zijn vorm-affectatie (onophoudelijk A-B-A.) aan smaak
door aanwending van schrille, barbaarsche effecten, onharmonische en passielooze
germanismen! aan een juiste aanvoeling van den stand der tegenwoordige muziek,
door eindeloos te liefhebberen in ostinati en geheele stukken te baseeren op één
onafwijsbaar melodisch of rythmisch motief.
Er bevinden zich in Koebergs ‘Een Koningssproke’, dat in het Concertgebouw
onder zijn voortreffelijke leiding gespeeld is, zeker mooie passages, doch het geheel
gaf me den indruk van verkleumend sentiment, gemis aan hartstocht, sensatie en
diepte, (met betrekking tot de individualiteit). Onze landgenoot Jan Ingenhoven koos
een beter deel en hij, in zijn techniek en sentiment een modern Franschman, tienmaal
origineeler en krachtiger dan Koeberg, bond te München in zijn eentje den strijd aan
tegen Duitschland, dat voor zijn fijne verbeeldingen natuurlijk doof is, 't spreekt van
zelf. Maar zou het geen tijd worden, dat men hier van zijne composities eens ernstig
notitie nam? Ik hoop binnenkort den lezer een weinig over Ingenhovens
merkwaardiger werk te schrijven.

Christelijke Oratorium-Vereeniging
De religieuse muziek is in 't tegenwoordige leven een verweesde kunst. De katholieke
kerk schijnt in deze tijden haar geld voor andere doeleinden noodig te hebben dan
voor lithurgischen luister en de protestantsche richtingen bekommerden zich van
ouds liever om warme stoven en een zachte bank dan om een schoon fresco of puike
zangers en weelderige, hartstochtelijke muziek. Hoe licht ware het anders een Paus
gevallen, kunstenaars als Berlioz, Liszt, Bruckner aan den Godsdienst te verbinden,
want werkelijk, zulken voelen zich het grootst tegenover 't oneindige eeuwige en
verzuchten er naar. Doch leven er nog vorsten, die iets koninklijks of keizerlijks in
zich dragen en liever een schilderij bezitten dan een complete postzegelverzameling
of een modisch vest?
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Maar hoewel de hedendaagsche katholieke kerkmuziek (de gesanctioneerde) mij
om vele redenen betreurenswaardig schijnt, de protestantsche stel ik niettemin beneden
haar, omdat ik de negatie van den cultus voor verwerpelijker houd dan een beleediging
van den cultus, en de protestanten de negatie vertegenwoordigen. Schoonheid zonder
cultus is schendig als God zonder cultus, en bij vereering, welke in haar wezen
zelfverloochening is, bestaan geen grenzen.
In die rijken van het betooverende, van den geest en de ziel, praesteerde Otto
Taubmann niets en zijn Deutsche Messe, door Johan Schoorderbeek binnenkort reeds
voor den tweeden maal uitgevoerd is een volkomen waardeloos werk. Alles klinkt
dor, droog, is monochroom, zonder leven, zonder glans, zonder warmte en intensiteit.
Ik weet wel dat Taubmann zijn harmonieboeken kent en wat oppervlakkig contrapunt,
doch de muziek welke hij daaruit te berde bracht, verdient evenmin lof als 't
eieren-leggen van een kip, hoe knap dit ook te werk gaat. Men zegt dikwijls: zie eens
waartoe de consequente doorvoering van Berlioz' princiepen leiden kan; ik wil er nu
even de aandacht op vestigen, waarheen de princiepen van Brahms leiden: tot
gemummifieerde muzikale didaktiek en emancipatie van talentlooze notenkrakers,
hoedanigheden, welke bij 't grootvadertje al ruim voorhanden waren. Het componeeren
wordt gemakkelijk volgens de beginselen dier chambercloackhelden. Taubmann
koos een motto (2 Chr. 16:19:) en zegt: ‘Dezen tekst met de middelen der toonkunst
te omschrijven, uit te leggen en te verduidelijken, zooals een predikant dat in zijn
desbetreffende rede zou doen, was de mij zelf gestelde opgave, welker volvoering
natuurlijk naar mijn persoonlijke inzichten kon geschieden.’
Natuurlijk! maar dan komt er wat voor den dag. Een Taubmann heet echter in de
muzikale wereld ‘iemand, die zijn kunst met ernst beoefent’ of ‘wien de kunst ernst
is!’

Koninklijke Oratorium-Vereeniging
Het is haast ongelooflijk, dat een zoo klein-menschelijke compositie als ‘Die
Jahreszeiten’ van Haydn in enkele maanden tijds nog drie uitvoeringen beleeft, ruim
een eeuw na haar ontstaan, en hoe ongaarne ik de opmerking ook richt tot de Kon.
Orat. Ver., welker programma's meestal interessant zijn, het is te bar, dat zoo'n
schamele dorpsche kunst, de meesterwerken blijft versperren en verdringen.
Maar nuchtere en lange pastorales behagen de menigte meer dan eene opera van
Spontini of de oratoria van Franck. Aan wie zal men het wijten? Aan de menigte of
aan de talrijke Leipziger Salomons, die zoovele geesten in urnen sloten en in zee
wierpen? En op het strand bouwen zij tempels voor hunne klassikers. Als men aan
de verwaarloosde meesters eens de helft der sympathie en goedgunstigheid bewees,
welke de getempelde usurpators genieten! Doch verbeeld u dat het Requiem van
Berlioz door drie vereenigingen achtereenvolgens werd uitgevoerd... dit is inderdaad
onmogelijk en de gansche pers zou naar wat gemoedelijkers snakken.
De tenor Georg A. Walter, die in de Jahreszeiten optrad, mag tegelijker tijd
besproken worden; de mimiek van dezen zanger geeft hem een voorkomen alsof hij,
ik weet niet welke gruwelijke rol speelt en zoo typeert hij den Evangelist uit de
Matthäus Passion, Lukas den boerenjongen en alles wat men hem laat voordragen.
Zijn tenor mist trouwens den echten glans, het juvenile, de warmte en lyriek; hij
behoort tot de zuivere Duitsche soort, welke zich van het materieele zelden losmaakt.
Het is me onbegrijpelijk waarom bijna alle tenor-solisten uit Duitschland genoodigd
worden, waar de goede zeer duur, de andere slecht zijn, terwijl een middelmatige
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Belg of Franschman, om van de Italianen te zwijgen, al die geforceerde herauten
gelijk Georg Walter cum suis verre overtreft.

Symphonie fantastique
Berlioz' genialiteit is te ongewoon en groot om niet voortdurend over hem te schrijven
als een zijner werken wordt uitgevoerd. Hij wees al zijne tijdgenooten den weg en
wij kunnen van hem leeren: Liszt vond door Barlioz den Faust van Goethe en zijn
eigene Faust-triptiek; Peter Cornelius trof verschillende tooneelen van den Barbier
van Bagdad kant en klaar in Berlioz' Benvenuto Cellini; Gounod zou noch zijn Faust
noch zijn Roméo et Juliette gemaakt hebben, als hij in Berlioz gelijknamige werken
niet een verborgen populariteit en practische geldswaarde ontdekt had; al de
symphonische gedichten van Saint-Saëns staan onder den tooverban van Berlioz en
zijn vale weerglanzen van diens praal; Meyerbeer, dit spreekt van zelf, was de eerste
van die bij Berlioz ‘regarda dans l'Infini par le trou de la serrure.’ (Villiers) etc. etc.
dit behoort bij zijn fatum, want het stond geschreven, dat hij alleen de uitgeflotene
en eenzame zou blijven, om, ongeveer gelijk Stendhal, te sterven van verveling.
Zjne nagedachtenis beleefde een tijdlang vroolijke dagen, eerherstel en
zelfsapotheose, doch sinds jaren wil er een andere geest over Europa heerschen dan
de Latijnsche, en aan de vlugge vorderingen van dien Neveling (Schumann, Brahms
etc. etc.) dankt, met anderen, Spontini zijn vroege ondergang, Gluck voor een deel,
en Berlioz zal er tegen bestand moeten blijken.
‘Les qualités de ma musique sont l'expression passionnée, l'ardeur intérieure,
l'entraînement rythmique et l'imprévu,’ (Mémoires pag. 461). Of dit sentiment den
hedendaagschen Franschman tegenstaat, valt nog te betwijfelen, maar de modernste
vindt behagen in stillere stemmingen en exquiser hartstocht; men houdt in Parijs
tegenwoordig van Schumann en Debussy tegelijk, men propageert er Brahms met
animo.... Berlioz bovendien, die weinig kende maar alles kon, blijft voor de
componisten, van wie 't meerendeel alles kent doch weinig kan, een soort van Medusa,
die men moeilijk in de oogen kan kijken. De geleerden zien hem al aardig voorbij:
de heer Maurice Emmanuel, conservatorium professor te Parijs, gaf onlangs een
‘Histoire de la langue musicale’ uit, waarin hij Berlioz en passant eventjes noemt en
de verdiensten van den genialen kunstenaar met een charmante naïeveteit bij de glorie
van Liszt telt. Schönberg, wiens ultramodernisme fictie is, redeneert in zijn
‘Harmonielehre’ over eene omkeering van het noon-accoord, welke hij zou gevonden
hebben, alsof Berlioz reeds in 1830 zulken samenklank niet liet spelen door vier
pauken; die Schönberg discuteert over zelf gevonden quarten-motieven, alsof ze niet
reeds voorkwamen (Bruckner nog daargelaten) in het voorspel van den ‘Songe d'une
nuit de Sabbat’ uit de Symphonie fantastique.
De tijd waarin dit werk ontstond ligt ver van ons af en misschien de gloeiende
stemming welke hem voortjoeg nog verder. De zwarte jas is in die tusschenruimte
een symbool geworden voor de oude en nieuwe wereld, gelijk de staart voor China.
Er schijnt overigens een principieel onderscheid te bestaan tusschen een doodendans
van Holbein en Berlioz, ten minste, en ik begrijp niet waarom, men waardeert het
diabolieke van Berlioz onwilliger. Omdat men nu tegenwoordig Byrons drinkgelagen
in vervallen abdijen en uit menschenschedels buitensporig vindt, zijn
rooversphantasieën belachelijk - en meer van die romantieke tafereelen (men kan er
ook citeeren van Shakespeare en Goethe) staan in nauw verband tot de Symphonie

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

fantastique en Harold en Italie, tweelingswerken - daarom dunkt me dat het goed
zou zijn als de dirigenten voortaan rekening hielden met de meening van Berlioz:
‘Si on exécute la symphonie isolément (d.w.z. zonder het monodrama Lelio) dans
un concert, cette disposition n'est plus nécessaire; on peut même à la rigueur se
dispenser de distribuer le programme, en conservant seulement le titre des cinq
morceaux; la symphonie (l'auteur l'espère) pouvant offrir en soi un intérêt musical
indépendant de toute intention dramatique.’ (uit Berlioz' tweede redactie van het
programma). Want de geschiedenis van den jongen musicus, die zich in
liefdeswanhoop met opium vergiftigt en de litteraire omschrijving der hallucinaties
(n.b. niet de muzikale) lijkt me de eenige betwistbare en vergankelijke passage van
dit meesterwerk. Dan moest men ook afstand doen van de meening dat de laatste
variatie op la mélodie aimée (in den heksendans) triviaal zou zijn. Dit is een
mystificatie of een vergissing van Berlioz-zelf, en het verwondert me dat nog niemand
uit bewondering voor den kunstenaar tegen dat epitheton protesteerde, daar het thema
evenmin banaal klinkt als een geestig scherzo van Beethoven.
Sinds langen tijd kwam de fantastique niet meer voor op de programma's van het
Concertgebouw, en wijl Berlioz een der weinige componisten is, voor wien ik de
vereering niet behoefde aan te leeren, ben ik Cornelis Dopper, den dirigent, zeer
dankbaar voor zijne uitvoering; deze was voortreffelijk en van de kleine tekorten
(die immers nergens ontbreken) lijkt me 't gewichtigst dat onze uitstekende paukenist
zijne ‘baguettes d'éponge’ niet verwisselde met de ‘baguettes de bois’ waar de auteur
het verlangde; was hij bang voor 't vel of ontbreekt het voorschrift op zijn partij? het
is per slot weliswaar een détail, en daarvan hangt de impressie dezer meesleepende
muziek geenszins af, maar het schijnt me een verkeerde gewoonte alleen de partituren
der klassikers als heilig en onschendbaar te beschouwen. De klokken in den Dies
Irae klonken prachtig en nog nooit hoorde ik de tuba's en fagotten deze altijd
indrukwekkende melodie met zoo lenige cadans voordragen; de klankverhoudingen
der vier pauken zijn zuiver gewikt en deze instrumenten artistiek bespeeld; men weet,
wanneer de verre donder uit de Scène aux champs niet fijn en poëtisch wordt gegeven,
dat deze pittoreske inval in 't barokke kan verloopen; dit ontweek men even smaakvol
in den ‘Marche au Supplice.’ Meesterlijk leidde Dopper den ‘Songe d'une nuit de
Sabbat’, de dans en de groteske en grandiose Dies Irae-paraphrase tot een rythmisch
geheel; de dirigent had trouwens voortdurend enthousiaste ingevingen en zijn orchest
volgde hem met geestdrif. Welk een magnifiek coloriet in ‘Un bal’! Op het succes
afgaande (de schoonheid der compositie daargelaten) geloof ik, dat men ongelijk
heeft de Symphonie fantastique zoo zelden te spelen.

Een Jubileum
C. van der Linden heeft zijn laatste feest gevierd en men kan citeeren uit de honderde
becomponeerde (en gelijksoortige Alexandrijnen van Leidens Ontzet.
‘Ik sta verbluft! Wat wordt die
zaak hier mooi geplooid!’

Veronderstellend dat de voortreffelijke opvoering van die opera een aardigen duit
gekost heeft, en wetend, dat de jubilaris nog niet zooveel eigenliefde bezit om zich
een krans te koopen en cadeau te doen - laat staan dus om een oud stuk te monteeren
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- brengt men dank aan den milden gever. Want het kwam misschien nog niet voor,
in ieder geval gebeurde 't sinds lang niet, dat alle requisiten eener Nederlandsche
opera-voorstelling, waar orchest en koor er immer beklagenswaardig aan toe zijn,
zoo overmatig aan hun doel beantwoordden. Ik feliciteer den jubilaris met zijne puike
trompetten, die het Wilhelmus ontelbare keeren fanfaronneeren en dan weer
ouderwetsche begeleidingsrythmen hakkelen, met zijn piccolo, tot elke grap in staat,
met zijn verliefden hobo etc. etc. en de dondersche groote trom, welke terecht
geaccompagneerd werd met opgestoken vuisten en verbaasde gezichten.
Het doet me genoegen dat Van der Linden door den Maecenas in staat was gesteld
eens extra hoog te mikken, al zag men hem dan ver boven zijn muziek uitschieten.
De regie van Giesen-Hoos voldeed goed; het Concertgebouw-orchest speelt niet
dikwijls een zoo gemakkelijke egale partituur en de voortreffelijkheid liep hier te
zeer in 't oog om ze nog te prijzen; men hoorde verschillende spelers met uitmuntende
stemqualiteiten, gezonden smaak, talent voor de opera, die wanneer zij konden
optreden met een muzikalen dirigent en een artistiek werk, op dramatisch gebied een
interessante periode konden geven; ook het koor telde vele goede zangers en vormde
een prachtig ensemble.Maar een Nederlandsche opera (als kunststuk)
‘Is zoo betrouwenswaard als een open hand vol vliegen’
ander karakteristiek en muzikaal vers uit het tekstboekje van Leidens Ontzet, 't
nationale muziekdrama. Waarom ensceneerde Van der Linden niet liever eene opera
van Spontini, of een ander meesterstuk, met die medewerkers en onder zulke gunstige
omstandigheden? Hij blijft ons toch het sympathiekst als idealist, die zijn geld verloor
in Nederlandsche Opera-ondernemingen! En een pompeuse uiting van zijn
impressario's-persoonlijkheid ware een bemoedigende begin geweest voor de nieuwe
proef, waarover sinds lang geruchten loopen en waarvoor het materiaal wederom
overvloedig aanwezig is. 't Worde erkend, dat dit te constateeren reeds een meer dan
voldoende resultaat is van het Jubileum.

Carl Nielsen
Sinfonia espansiva; ‘De symphonie heeft haar naam gekregen naar het karakter van
het eerste allegro,’ las men in 't programmaboekje. Deze aanduiding verruimt onzen
gezichtskring, ontrolt panorama's en ik vestig er de aandacht op van alle
conservatorium-leerlingen, die eene symphonie gaan schrijven en hun werk van een
litterair etiquetje wenschen te voorzien, dat o.a. de volgende Sinfonia's nog niet
gecomponeerd zijn: Sinfonia placida, Sinfonia assai, Sinfonia marcata, moderata, di
Valse, leggiera, frenetica, furiosa, sostenuta, misurata. Vraag me niet of ik muziek
ken welke niet misurata is, want dan zal ik terugvragen of gij u eene symphonie kunt
verbeelden welke niet espansiva is; eigenschap, die men de slechtste en ongetiteldste
nog niet ontzegt.
De appreciatie van levensuitingen ondergaan in dezen modernen tijd geduchte
wijzigingen: wat men vroeger onrythmisch noemde en log, heet tegenwoordig
oersterk, zoodat een melodie en een stoomploeg elkaar vrij verwant kunnen zijn. En
als nu Cyrano's neus in onze dagen waarschijnlijk onopgemerkt zal blijven dan schijnt
het niet exotisch om de dorschersgebaren van Carl Nielsen wanneer hij dirigeert, en
dezelfde mate van houterigheid, wanneer hij componeert, te bewonderen als muzikaal,
oerkrachtig en kerngezond. Zoo rechtvaardigt men ook den Claxon, het
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verfoeilijk-barbaarsche automiel-signaal, kortom, alle onaangename en tergende
muziek.
Julius Röntgen dien men, naar zijne composities te oordeelen, zou diagnostiseeren
als lijder aan elephantiasis, blijkt van al onze musici niettemin de roerigste. Denkelijk
zijn we 't hem verschuldigd dat Carl Nielsen zijn intocht deed in het Concertgebouw,
en, 't daarbij niet latende, stuurde hij naar de dagbladen zijn ingezonden stuk. Het is
een eer en uitstekende propaganda welke verschillende groote meesters, levende en
afgestorvene, niet te beurt viel noch te beurt zal vallen. Daarom benijd ik den
zorgvuldig gechaperonneerden Noor en de introductie van Röntgen schijnt me nog
zeldzamer, omdat Nielsens muziek in vele opzichten te leur stelde.
Want het levensaccent, de passie, de gevoelsdeining dezer Sinfonia espansiva
dunkt me zelfs onvoldoende voor een levenslang veroordeelde, die al vijftien jaar
celstraf achter den rug heeft. Maar de appreciatie ondergaat wijzigingen. Nielsen
(zie de toelichting) verstaat onder Transe reeds Apathie terwijl vroeger Transe voor
een soort van zeer hartstochtelijke exaltatie gold. Met zulke menschen kan men
onmogelijk redeneeren over muziek, doch met de verschijnselen moet men rekening
houden, en vooral bestrijden in een apathischen tijd.
De symphonie is gespeeld door ons Concertgebouw-orchest, dat den auteur zeer
welwillend gezind bleek. De compositie bevat ééne effectvolle passage: het slot van
den Andante pastorale, waar twee stemmen vocaliseeren uit de verte; wanneer de
componist hier economischer gewerkt had (minder monotonie en meer inventie!),
dan was de emotie misschien blijvend geworden. Voor de rest is harmoniek, melodie,
rythme en instrumentatie van dit werk reactionnair en conservatief, meestal in veel
te hoogen graad. Men kent de paraphrase van deze machteloosheid: ‘de componist
is iemand, die niet tot de menigte spreekt en verlangt dat men tot hem komt.’

La prise de Troie te Rotterdam
Toen Berlioz zeventig jaar geleden Duitschland bereisde om er zijn werken bekend
te maken, vond hij nergens harpen, nergens een ophicleide, nergens een cor anglais;
wanneer dit in deze eeuw gebeurd was en Berlioz had Nederland even aangedaan,
wegens zijn wijdbekende reputatie, dan zou hij bovendien nergens concertzalen
gevonden hebben, behalve te Amsterdam. Cum grano salis, waarde lezer, natuurlijk...
man maakt immers muziek in Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Utrecht, Arnhem,
Groningen!
't Is me vrij onverschillig of er gemusiceerd wordt in een kerk, een schuur, een
tuin of een societeitslokaal, mits de omgeving het kunstwerk niet op zulk eene wijze
belemmert dat zijn karakter er onder lijdt. Ik geloof gaarne aan de deugdelijke
acoustiek van de Nederlandsche concertzalen, en de lokalen, welke als zoodanig
dienst doen. Doch de meeste van die inrichtingen zijn gebouwd in een tijd toen er
hier van moderne muziek nog geen sprake was, en de nieuwere hielden zoo zelden
rekening met de technische complicaties welke de uitvoering van moderne
symphonische kunst bemoeilijken (het Amsterdamsch Concertgebouw toevallig
uitgezonderd) dat bijna geen enkele aan de elementairste eischen van doelmatigheid
voldoet. Dit is een dier euvelen waarvan men niet begrijpt dat zij jaren lang bestaan
kunnen en geduld worden. En den ontwerpers van muziek-tempels in pastorale streken
worde in overweging gegeven of zij voorloopig hun energie en talent niet eer zouden
aanwenden ter verbetering van de toestanden in de steden.
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Het ontbrak den dirigent A.B.H. Verheij, bij ‘La prise de Troie’ van Berlioz, niet
gigantischer geconcipiëerd dan zijne andere werken, slechts aan een geschikte zaal.
De ‘Marche troienne dans le mode triomphal’ optocht van geheel een volk,
aanwaaiende geluiden door de straten, luider en luider, met een ontzaglijken climax,
moest zijn levende plastiek en de illusie van enthousiaste stoeten volkomen verliezen
in de z.g. ‘Harmonie’ van Rotterdam. Zelfs wanneer de dirigent beschikte over een
talrijker koor en een vollediger orchest dan had hij er geen ruimte voor gevonden tenzij hij op 't idee gekomen ware zijn ‘Fernorchester’ achter op het balcon te plaatsen,
met of zonder gordijn, hetgeen de acoustiek der zaal misschien toelaat.
Men is den heer Verheij echter te veel dank schuldig door zijne keuze van dit werk
(de tweede uitvoering in ons land!) om andere tekorten na te gaan, welke den dirigent
noch de andere vertolkers geweten mogen worden. De soli waren voortreffelijk bezet
door Emile Cazeneuve, tenor, Jean Réder, bariton, en Maurice Daru, bas, allen uit
Parijs, magnifieke zangers en kunstenaars. Het verwonderde me dat er voor de
Cassandra-rol niet een Fransche zangeres was uitgenoodigd. Elfriede Goette uit
Berlijn (zij verving Ilona Durigo) was in de verste verte niet berekend voor eene
creatie als Cassandra, en dit ligt aan haar koele stem, koele phantasie, koele
muzikaliteit en verbazend minieme intellect. Zij zong Cassandra als een
oratorium-sopraan-solo, 't beste bewijs dat zij geheel onbekend is met de geschiedenis,
met Berlioz, met de muziek, met de kunst.
Het is te hopen, dat een Amsterdamsche vereeniging dit bewonderenswaardige
werk spoedig op zijn programma neemt. Ieder goed koor en ieder temperamentvol
dirigent kan zich bij deze compositie in zijn schoonste hoedanigheden openbaren.
Ik wil ook niet laten er den leider der Wagner-vereeniging opmerkzaam op te maken,
dat hij met de mise-en-scène der Trojanen een meer artistieke daad had verricht dan
door onlangs de karakterlooze ‘Königskinder’ van Humperdinck op de planken te
brengen.

Cuypers' a-cappella-koor
Dat de beoefening der antieke muziek hier al jaren lang op 't doode punt staat, ware
reeds voldoende motief tot oprichting van een nieuw ensemble om uitsluitend oude
kunst te reproduceeren. Daargelaten dus de onvolmaaktheden dier beoefening,
waarvan ik er enkele moet bespreken, wijl Hubert Cuypers, die een a-cappella koor
stichtte en den 2den Juni zijn eerste concert gaf, eenige gebruiken overnam van zijne
voorgangers en de ‘traditie’, welke pas een goede veertig jaren telt.
In de eerste plaats het mengsel van stijlen en 't optreden van solisten. Men praat
van overgangen in de muziek-geschiedenis en die vindt men werkelijk tusschen
Monteverdi en Berlioz, hoewel de eerste leefde bij 't begin der muzikale renaissance,
de tweede in de negentiende eeuw; ook tusschen Notker (830-912; die het voorrecht
heeft bij iedere a-cappella-uitvoering geciteerd te worden!) en Palestrina. Doch niet
tusschen Palestrina en Monteverdi, tijdgenooten; want deze vertegenwoordigen twee
systemen, twee wereldbeschouwingen, twee psyches, die absoluut onvereenigbaar
tegenover elkaar staan; de opkomst van de majeur-toonsoort, van de instrumentale
muziek, het afsterven van de scolastische kunst, de langzame wederopbloei van het
natuur-sentiment houden daarmee verband. Dit wil zeggen dat het de belangrijkste
quaestie der muziek-geschiedenis geldt, en 't is betreurenswaardig, dat de uitvoerende
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kunstenaar, die zich nooit bemoeit met de psychologie zijner kunst, zulke essentieele
tegenstrijdigheden begaat als de roekelooze mengeling van die twee vijandige stijlen.
De a-cappella-muziek werd een geïsoleerd stuk cultuur, gelijk de meeste
middeleeuwsche levensuitingen. Palestrina's biograaph schijnt dit beseft te hebben:
‘Um sich in seinen strengen Kunstprincipien nicht stören zu lassen, verschloss er
sein Ohr sechs Jahre lang der neueren Kirchenmusik’ schrijft Freundenberg in zijne
‘Erinnerungen aus dem Leben eines alten Organisten’ en het ware misschien ook de
juiste gedragslijn om een a-cappella-koortje geheel vertrouwd te maken met de
techniek en het sentiment van dien stijl. In ieder geval zijn de werken der antieke
meesters talrijk genoeg om er eenige programma's mee te vullen; alleen Proske's
codices telden 30,000 nummers en de composities van Bach, Pergolese, Sinding en
Hugo Wolf had Cuypers gemakkelijk vervangen, Het is me volkomen onbegrijpelijk
hoe men in direct contact met Palestrina en Vittoria de muziek kan aanhooren van
Pergolese's Stabat Mater en zijn begeleiding op een schralen en monotonen basso
continuo. In een museum zal men zulk een dwaas amalgama niet meer toelaten noch
dulden.
Ten tweede het tempo, waarin men Palestrina en de andere meesters dier school
pleegt uit te voeren. Men vindt deze quaestie besproken in iedere verhandeling over
de mensuraal-muziek, de vroegere notatie, een der gecompliceerdste, welke ooit
bestonden. Dit schrift verdween (en daarmee 't rythme, de vrije melodie en het juiste
tempo) om in de herdrukken der laatste eeuw vervangen te worden door het moderne,
dat toevallig, terwijl zangers en dirigenten niet te veel ‘muzikaal temperament’,
onmiddellijke affiniteit met de muziek bezitten, rythme, melodie en tempo nivelleerde
tot een serie logge onveranderlijkheden. Zoo kwam Michael Haller er toe om voor
de oude a-capella-kunst een tempo vast te stellen van = 70-80, volgens de
tegenwoordige notenwaarde een gemoedelijk Larghetto. Men bespeurt verder dat
Palestrina volgens den metronoom en de accenten der Caecileanen verkilt, verstart
en onaandoenlijk wordt. Doch deze methode weerspiegelt de richting der
tegenwoordige kerkmuziek en of men al wijst op het karakteristiek der kunst: passie,
der Godsvereering: passie (de heilige Philippo Neri, vriend van Palestrina, brak
volgens zijn biographen, in een aanval van extatische liefde de vierde en vijfde rib
door te heftig golvenden hartsslag!), het bestaan eener menigte machteloozen is er
mee gemoeid (dit is ook de basis van den Brahms-cultus), die, zooals dat immer gaat,
iedere reactie weten te smoren.
Tegen zulke verminking eener persoonlijkheid (en tevens van den renaissance-tijd)
had Hubert Cuypers, die daarmee waarschijnlijk bekend is, den arm robuuster op
moeten heffen. Het leek echter alsof hij de consequenties van dit beginsel vreesde
en ontweek. Wat hij gaf was tienmaal muzikaler dan men gewend is, doch het
onbeschrijfbare en geheimzinnige, de twijfellooze zekerheid van te staan voor eene
schoonheid, die neerslaat, verrukt en betoovert, ontbrak bij Palestrina op menige
plaats. Ik wijt dit aan het tempo dat vooral in Gloria en Credo, de dubbele snelheid
vergde en aan een te eenvormig bedacht en te begrensd rubato. Maar een getrouwe
toepassing hiervan zou Cuypers maken tot omwentelaar in den a-cappella-stijl, eene
originaliteit welke hij misschien niet wenscht. Ondertusschen waagde hij reeds een
aanzienlijke correctie op het gesanctionneerde = 70-80 en deze Palestrina-uitvoering
(de heele Missa Brevis) is de beste (het zij herhaald) welke hier gegeven werd.
Cuypers' koor is samengesteld uit voortreffelijke stemmen, van wie vooral de
tenors prachtig klinken; het schijnt me zelfs aanbevelenswaardig alten en sopranen
tegen hun zeer weelderig geluid te beschutten door een vollere bezetting. (De
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onevenredigheid viel 't meest op in Diepenbrocks ‘Paaschlied’.) Het
Messchaert-staccato, zuiver-instrumentaal en geschikt om zuiver-instrumentale
passages in nieuwere koorwerken te vergemakkelijken, is den dirigent van oude
muziek nadrukkelijk te ontraden; Cuypers maakte er gelukkig weinig gebruik van.
Ik hoop, dat de toon in 't vervolg worde aangegeven met een stemvork en niet met
een harmonium; dat het tweede concert plaats vinde in een andere ruimte dan de
Ronde Luthersche kerk, waar men altijd last heeft van rinkelende voetenbankjes,
knersende stoelen, rijtuiggeratel, kille muren, het sombere matglas en bezoekers die
te laat komen. Dat de heer Cuypers ten slotte een bijzondere activiteit ontwikkele
met zijn koortje en zich verzette tegen ieder soort van mode. De antieke
a-cappella-kunst werd tot heden bijna uitsluitend beoefend door archivarissen en het
is meer dan tijd dat er op dit gebied een sterk kunstenaar aan 't woord komt. Cuypers
gaf ten minste vooruitzichten, welke me geenszins teleurstelden.

Het Nederlandsch Muziekfeest I
Opmerkingen - Het zonderling einde
Toen Diepenbrocks Te Deum moest beginnen zag men het orgel gereed maken en
menigeen zal zich afgevraagd hebben of Diepenbrock zijn Te Deum voor de tweede
maal omwerkte en er dezen keer een orgelbegeleiding bijvoegde; maar de trompetten
hieven aan en de organist bleef weg. Een maat of tien voor het slot zag men Simon
Kroon naar de claviatuur hollen. Ik dacht: schreef Diepenbrock misschien een
orgelslot-accoord? en werd duivels ongerust; naïeve fantasie, doch geen
onmogelijkheid ten minste.
De Te Deum liep ten einde. Of men geapplaudisseerd zou hebben weet ik niet,
want Diepenbrock is de eenige componist, dien men op dit muziekfeest niet vierde.
Er was echter geen tijd om te applaudisseeren. Mengelberg had reeds vier uur maat
geslagen (wat gelijk staat met een wandeling van acht uur) en scheen een glorieuze
uittocht gemediteerd te hebben voor zich zelf. Toen de spelers 't laatste blad keerden
van den Te Deum, keken ze op 't Wilhelmus van Nassauwe, en vóór dat klank of
rythme van Diepenbrocks werk konden wegsterven, liet Mengelberg orchest en koor
het volkslied inzetten. Erger nog en toppunt van parodie: hij sprong van zijn lessenaar
en dirigeerde het publiek, dat geen tijd kreeg om weg te loopen.
Het lijkt me een historisch moment vol spot, hoon, schennis en schande, want ik
geloof niet, dat er ooit kunstwerk of kunstenaar gruwzamer op de tortuur lag van
onze Hollandsche waardeering. Ik zoek verklaring voor die willekeurige verplettering
van emotie en muziek, doch stuit alom op klein-hartigheid en loensche berekening.
Zelfs het diabolieke ontbrak.... dan had hij 't Wien Nederlandsch bloed doen zingen.
En zoo Mengelberg inderdaad satanisch genoeg voelde om te openbaren dat het
geheele muziek-feest een comediespelletje was, hijzelf de geroutineerde protagonist,
(meer niet!) dan had zijn beeldenstorm de talrijke schoonheidsprofanaties mogen
treffen, doch niet een der zeer weinige meesterwerken, welke de feestdirigent op zijn
programma's nam.
Daarbij komt nog dat de reproductie van den Te Deum geenszins voldeed aan de
verwachting: de dirigent was moe en gejaagd, het orchest afgemat (de trompetten
gaven schralen klank, wat telkens uitdrukking en beteekenis van het signaal
vernietigde), het koor onvoltallig; op verschillende plaatsen nauwlijks hoorbaar of
ruw galmend (moe van 't luisteren!); het solo-quartet slecht geëquilibreerd; en men
had haast: er werden hier en daar bijna dubbele tempi genomen; dat een zangeres als
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mevrouw Noordewier van de wijs raakte kan toonen hoe verstrooid men deze
compositie behandelde!
Maar ondanks alles leefde men in de muziek en dit blijft het geldigst motief om
Mengelbergs inval te laken. Diepenbrock's Te Deum is religieus en hymnisch,
waarachtig in zijn elevatie en grootheid; schoon van passie en ziel, brandend van
goddelijkheid ondanks alles; het is sterk en zacht, het is jong en opbruisend, bezit
de groote emotie, de tyrannieke hartstocht en klank - het eischt eerbied. Wat
Mengelberg deed toen hij 't Wilhelmus inzette, was een burleske arrogantie, daar het
muziekfeest pas Maandag sloot; een zweepslag (erger!) voor de vereerders van het
werk, welks muziek en impressie geschonden werden; een onmuzikaliteit van geringen
smaak, die me onbeschrijflijk ontroerde en waarmee ik te meer rekening houd, omdat
ik anderen heb zien schreien van spijt en woede.

Het orchest
Elk instrumentaal programma vermeldde: ‘met medewerking van het
Concertgebouw-orchest’. De repetities voor het muziekfeest zijn begonnen op
Maandag 3 Juni, er is geregeld 's morgens gerepeteerd en bijna doorloopend 's avonds.
Het orchest, dat den vermoeiendsten winter achter den rug heeft, dien 't meemaakte,
is dus ongeveer een maand afgebeuld, gedurende een tijd dat het pleegt te rusten,
daar de programma's der zomerconcerten geen inspanning vergen, en verveeld (denk
ik) wijl er wel eenige zeer mooie muziek is ingestudeerd, maar over 't algemeen zeer
minderwaardige en vooral eindeloos vele.
Nu beschikt de ‘Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst’ over een rijke kas
en kan dus rijke fooien geven aan de kunstenaars, die voor haar ploeteren: De leden
van het orchest ontvingen ieder vijf- en twintig gulden!
Een meevaller! vooral wanneer men nagaat hoeveel er verspild is aan
reclame-biljetten, annonces, portretten-clichés (alléén het orchest ontbrak in den
feestgids!), telegrammen, solistengeld, etc. etc. Een meevaller! want men heeft de
heeren, zonder hen op de hoogte te brengen van het honorarium (!) een maand laten
zwoegen, wat zij wegens een contract (met het Concertgebouw) niet weigeren konden
en gewillig deden vanaf 3 Juni.
Wanneer men het een eer rekent voor den Nederlandschen musicus, dat hij op een
patriottisch muziekfeest meewerkt, dan moet die eer voor allen een gelijke en even
belanglooze zijn! Doch als een aantal een honorarium meer op prijs stelt dan die eer,
en duur betaald wordt, dan mag men niet dulden, dat zij, die de eerepoorten
timmerden, waardoor een menigte middelmatigheden intocht hield, dat de herauten
van den feest-directeur, de overladen lastdragers, die per slot 't meeste aandeel hebben
aan de artisticiteit der uitvoeringen, op zulke achtelooze en onverschillige wijze
bejegend worden. En het orchest is zelfs niet éénmaal gehuldigd!

Het feestprogramma
In vijf dagen zijn er composities uitgevoerd van 32 - t w e e e n d e r t i g componisten. Misschien lijkt dit getal niet bijzonder hoog voor hen die
schilderijententoonstellingen inrichten, bloemencorso's of étalagewedstrijden
arrangeeren. Maar merk op, dat men daar uit- en inloopt, zoo dikwijls men wil,
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photo's neemt etc., zijne gedachten dus rustig modeleert. Dit laat de aard der toonkunst
niet toe en alle comité's voor muziekfeesten moesten ernstiger overwegen, dat de
impressie der muziek zelden zoo sterk slaat dat men ze een dag meedraagt. Hetgeen
dus op tentoonstellingsgebied aanwendbaar is: een groot getal deelnemers, wordt
noodlottige afgoderij bij een festival, tenzij het drie weken duurt. Want men wil niet
32 namen kennen en nog meer titels, om koel en dof te luisteren naar de werken,
doch den meester of de meesters, in wie de muzikale macht van 't volk zich
condenseert; en elke analytische opzet in de gegeven tijdruimte is verderfelijk te
achten.
Zoo men Röntgen, Wagenaar, Zweers en Diepenbrock b.v. tot vertegenwoordigers
had gekozen en elk dezer componisten een concert ter beschikking had gesteld, om
't vijfde te verdeelen over van Gilse en Jan Ingenhoven, wat geen enkele ‘partij’ tot
protest zou verlokken, dan ware het muziekfeest ten minste geslaagd door zijn
eenheidsbeeld.
En een jury met juisten kijk op de toestanden zou als haar eersten eisch
voorschrijven: men moet nieuwe werken inzenden of niet-uitgevoerde. Een maatregel
om het getal inzenders te bekrimpen, want componisten met passie voor 't vak zijn
er hier zeer weinige en men begrenst zich gaarne tot klein werk; een maatregel om
misschien een nieuwe bloeistorting van muziek te voorschijn te roepen, om de
belangstelling voor de onderneming te verhoogen.
Dat er van de 6000 leden der Maatschappij slechts 40 zich passepartouts kochten
is bovenal te wijten aan de aanlokkelijkheid van den opzet. De symphonieën van
Gerard von Brucken Fock en Röntgen, nochthans geen opvallende of memorable
werken, werden hier binnen korten tijd n.b. driemaal gespeeld! Etc. etc.
Ik kan me niet verheugen over dit feest, waaraan te veel ontbrak. Waarom geen
enkele compositie van Dirk Schäfer? Waarom die talrijke, waardelooze liederen?
waarom geen a-cappella-koor? waarom slechts een kleinigheid van Jan Ingenhoven,
die een geniale verschijning bleek en wiens partituren gedrukt klaar liggen? Waarom
die kleinigheid (het quartet uitgezonderd) slordig en onnauwkeurig? Want ik verzeker,
dat niemand, die de partituur niet kende, zich van Ingenhoven's ‘Symphonische
Phantasie über Zarathustra's Nachtlied’ een idee mocht vormen, daar aan de uitvoering
alles mankeerde, wat muziek ten leven pleegt te roepen. Waarom bijna niets, in
verhouding tot de anderen, van Diepenbrock? Vergeet niet dat Royaards den
Gijsbreght toch zou gemonteerd hebben met de reien van Diepenbrock, en dat die
voorstelling meer een handige reclame was voor het feest dan hulde aan den
componist. De vertolking immers der reien door ‘Nederlands bekende solo-zangers
en solo-zangeressen’ was niets dan waan van voortreffelijkheid en had veel schooner
kunnen gebeuren, zoo Mengelberg de uiterst zware muziek een weinig langer had
gerepeteerd. (Alleen 't orkest musiceerde met intentie.) Herinner u verder den Te
Deum van een matten dirigent, mat koor, mat orchest en matte hoorders en vergelijk
't met de luisterrijke reproducties van Zweers' kinderliedjes en Ode aan de schoonheid,
van Gilse's Lebensmesse en Röntgens symphonie!
De vioolsonate van den jongen Theo Kreiten, een merkwaardig en zeer belangrijk
stuk, ging verloren in den rompslomp van een eindeloos programma.
Nóg enkele détails: Had Urlus wèl tijd om den korten tenorsolo der Lebensmesse
te komen zingen, doch niet om in 't solo-quartet van den Te Deum op te treden?
Waarom moest mevrouw Noordewier onmiddellijk vóór den Te Deum zich vermoeien
met drie ondankbare en lastige liederen van Otto Lies? Is het ook niet bitter en
betreurenswaardig, dat een waarlijk geniale kunstenaar als Jan Ingenhoven zijn werk
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moet ‘inzenden’ (het was een eerste uitvoering in 't vaderland, hoewel men hem
kent!) en zonder waarborg van een reproductie naar zijn intenties?
Dit zijn niet de eenigste voorbeelden, waaruit blijken kan, dat het muziekfeest een
schimp, een hoon was voor de paar vereerenswaardige meesters, wier namen op het
programma stonden.

De feestdirigent
't Eerste deel van Brucken Fock's symphonie moest op de uitvoering worden afgetikt
en herbegonnen, wijl de blazers uit de maat waren en er niet meer inraakten. Doch
Mengelberg deed 't zoo handig, dat velen 't hoorden als een korte fermate en voor
de overigen was 't de eenige noemelijke stoornis, welke gedurende de reeks concerten
voorviel. Men mag dus spreken van een virtuose praestatie en het behendige dirigeeren
van zooveel manuscripten en onbekende muziek bewonderen. Maar daar blijft 't bij.
De Gijsbreght-reien (ik schrijf nader over de muziek) zijn door den dirigent
onvergelijkelijk weergegeven; Mengelberg vond voor deze klanken een bijzonderen
stijl: alles werd melodie en zang, het rythme en kracht van den toon wisselden
onophoudelijk en overal, dan weer vlug, dan weer langzaam; alles zweefde op
mysterieuse accenten, beweeglijk, lenig, robuust en elastisch, het was weidsche
gedragenheid en veelvoudig leven in iederen toon, een onuitsprekelijke dynamiek,
de effusie van een zeer machtig kunstenaar.
Dezen gloed en expressie heeft hij op de volgende concerten in de verste verte
niet benaderd; het bleef enthousiast, knap, geroutineerd, precies, maar zonder
intensiteit en zonder levensaccent. Het spijt me, vooral daar de dirigent niet minder
schuld draagt dan de muziek. 't Is misschien loffelijk, dat men een jury niet terroriseert
- het was hier geenszins overbodig. Mengelberg had met 't zelfde succes ‘De drie
Kaboutertjes’ kunnen leiden als ‘Hei, 't was in de Mei’, geestelooze en kinderachtige
variaties van Willem Andriessen, ‘Hanneke's Hemeldroom’, dor, kleurloos en
onmuzikaal maakwerk van Loman, Hubert Cuypers' ‘Die Wallfahrt nach Kevlar’,
slecht geïnstrumenteerd en zonder inventie, de zoetsappige violoncelballade van
Elisabeth Kuyper, de Symphonie van Röntgen etc. - allemaal van gelijke artisticiteit!
In ieder geval is 't zeer jammer, dat hij niet een der comités of latere bewindsmannen
geterroriseerd heeft, want de structuur der programma's was aanvankelijk geheel
anders, zooals blijkt uit den officieelen prospectus, gelukkiger, minder volgepropt
en tamelijk fijn afgewogen.
Het is even jammer dat Mengelberg niet bespeurde, dat hij niet alles kon regeeren
zonder te vervallen in een zekere oppervlakkige virtuositeit. Waarom liet hij den
auteurs, die dit wenschten, (zij dirigeeren allen!) niet het bestuur over hun werk?
Waarom beperkte Mengelberg zijn taak niet tot het noodigste, om zich intens te
geven aan de meesterstukken? Waarom eischte hij geen meesterstukken? Dan ware
er meer muziek gespeeld van Diepenbrock, wat diens zeldzame en groote
persoonlijkheid, de traditie en het ‘feest’ vorderden, veler vereering voor Mengelberg
ware niet getroebeld, en sommigen van de 32 hadden allicht een ietwat sterkere
impressie gemaakt op de herinnering. Daar is het toch om te doen; men schat nooit
de hoedanigheid van een kunst-leven naar het aantal kunstenaars, doch - hetgeen
men wederom vergat - naar de waarde der voortreffelijksten.
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Het Nederlandsch Muziekfeest II (Slot)
De Solisten
Ook in deze afdeeling van het feest trof men menige teleurstelling: geen enkele
nieuwe, geen enkele jonge kracht. En de conservatoria, de muziekscholen, de
privaatleeraren van ons land ontslaan telken jare tientallen leerlingen met zeer
loffelijke eind-diploma's! Wanneer er voor 25 (vluchtig geteld) ‘bekende
solo-zangeressen en solo-zangers’ plaats is op een festival, zou er dan geen rubriekje
te maken zijn voor een paar onbekenden? Of praesteeren die vele gediplomeerden
niets voor zij den flinken, gezetten leeftijd bereikt hebben? Dan houd ik hen voor
een lamlendig geslacht.
Denk overigens niet dat de ‘bekenden’ een schitterend figuur sloegen. De geniale
Messchaert had zich een programma samengeraapt, welks beschrijving den
onkreukbaren zanger reeds te kort zou doen en waarvoor zijne eerbiedwaardigheid
overal elders zou zijn uitgefloten. De banale ouderwetsche humor en impotente
muziek der ‘Tranendichtjes’ van Philip Loots heeft me nog meer geërgerd dan de
Amoureuse Liedekens van Röntgen, zonder inventie, met de koppigste herhalingen,
meer dan de erbarmelijke bassolo uit Hanneke's Hemeldroom. En anders heeft
Messchaert, die niet moede werd zijn ellendig programma te rekken met nóg een
Tranendichtje en nóg een amoureus liedeken, niets gezongen. Hij durft wat aan!
Want het wordt zaak voor hem om slechts goede muziek te kiezen, nu zijn stem
begint te scheuren.
En Gerard Hekking! Hij liet zich de violoncel-sonate van Dirk Schäfer, welke niet
uitgevoerd werd, hoewel men ze aangekondigd kreeg in den officieelen prospectus,
ontfutselen; hij liet zich sussen met de zijige ballade van Elisabeth Kuyper om ze
baloorig te spelen, maar met magnifieken toon. Interessante relaties heeft die mej.
Kuyper (en mijnheer Mengelberg): De Alg. Musikzeitung bracht 't redactioneele
bericht: ‘op het a.s. nationale muziekfeest te Amsterdam zal worden voorgedragen
de violoncel-ballade van El. Kuyper, solist Ger. Hekking, dirigent Willem
Mengelberg.’ Eenige vermeldenswaardigheid van 't vijfdaagsche festival! Gelukkig,
dat het onbeduidende, zeurige werk te elfder ure op het programma gezet werd!
En mevrouw Noordewier! Men nam geen notitie van haar psyche, noch van haar
stem, noch van haar stijl, want de drie liederen van Otto Lies zijn, behalve weinig
muzikaal, zeer ongeschikt voor Noordewier en haar melodische voordracht.
Mevrouw de Haan-Manifarges, dezer dagen toevallig prachtig bij stem, trad slechts
solistisch op in ‘Hanneke's Hemeldroom.’ Naïeve compositie doch zonder genialiteit,
doodgeboren en expressieloos. Maar Loman, de knappe en veelzijdige, die nieuwe
notennamen, een nieuw notenschrift, een verbeterde sirene uitvond, secretaris, uitgever
en tijdschriftredacteur is, die les geeft en muziekfeesten regelt (hoe vindt hij tijd om
te componeeren!) was er niet 't ergst aan toe.
Misschien begrijpt men niet het verschil tusschen namen-cultus en
kunstenaars-revelatie. Deze laatste had hoofddoel moeten zijn, men vergat 't, en 't
muziek-feest werd ook voor de solisten een nuttelooze en onbelangrijke parade. Van
de gansche menigte mag ik enkel van Oort uitzonderen. Van Oort, dien ik als
concertzanger nooit voortreffelijk vond, gaf een zeer wonderlijke metamorphose van
zijn zelf en ik kende hem niet terug; de stem raakte los, klonk vol, vrij en lenig, zijn
heele wezen leefde in den zang en in de mimiek. Hij speelde den ‘Onbekenden
Ridder’ in Wagenaars ‘Doge van Venetië’ en scheen me buitengewoon aangelegd
voor de opera-kunst.
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Ter wille van de eindconclusie en om de regie van 't festival in 't juiste licht te
stellen moet ik herhalen dat het meerendeel der composities publieke waar was.
Koebergs ‘Koningssproke’ (te elfder ure op 't feestprogramma gezet) werd onlangs
nog uitgevoerd, de Suite voor blaas-sextet van Sem Dresden (te elfder ure...) dito; 't
strijkkwartet van Anna Lambrechts-Vos (te elfder ure...) dito; de symphonie van
Röntgen (te elfder ure...) dito; de Symphonie van Brucken Fock (te elfder ure...) dito.
Etc. Geen opbloei noch jong leven; want wat Mengelberg zoo uitnemend verstaat
bij de samenstelling der Concertgebouw-programma's: het speculeeren op den smaak
en de voorliefde der ouderen van dagen, was ook bij dit muziekfeest de treurige
gedragslijn. Wie kan in Nederland intellectueelen baat hebben van een zoo bekrompen
exploitatie? Is het wenschelijk dat een klein land op een vijfdaagsch onderonsje pocht
met zeer weinig noviteiten en weinig originaliteit? Kunnen we op muzikaal gebied
over 't algemeen niet méér leeren van 't buitenland dan van ons zelf? Ware het in
ieder geval niet practischer geweest, wanneer het talrijk ensemble componisten en
uitvoerders hun feest ergens over de grenzen gevierd hadden, in navolging b.v. der
Zweedsche musici, die naar Dortmund trokken? Hier moest het fiasco maken (ondanks
alle applaus) uitloopen op een vrijbiljetten-regen en een waarschuwend deficit.

Gijsbreght van Aemstel
Diepenbrock schreef dit werk vroeger voor groot-orchest, eene bezetting welke
tooneeluitvoeringen in ons land tot zeldzaamheden of onmogelijkheden maakt; in
den Stadsschouwburg is er nauwlijks, in 't Paleis voor Volksvlijt in 't geheel geen
plaats voor. De instrumentatie is daarom bearbeid voor een ensemble, dat ook de
tooneeldirecties wegens zijn geringen omvang zullen goedkeuren: klein strijkorchest,
2 fluiten, hobo's (afwisselend met oboe d'amore), Engelsche hoorn, basclarinet, 3
trompetten, 2 bazuinen, harp en slagwerk, pauken, tamboer, bekkens, tamtam. Als
groepeering een vrije imitatie van het Bach-orchest, als partituur een origineele
samenstelling, zonder archaïstische evocaties; een bewonderenswaardig arrangement
met vele nieuwe gezichtspunten (o.a. de zeer individueele behandeling der
strijkinstrumenten) waarvan me enkel spijt, dat het waarschijnlijk de plaats usurpeert
eener ongeschreven compositie, welke verloren ging door den last en de langdurigheid
van de transcriptie. Mij ware liever geweest, zoo Diepenbrock een ander meesterstuk
ontworpen had, nu, terwijl hij in de volste macht staat van zijn geest, zijn kunst en
't leven.
Dit toonde het pas-gecomponeerde, aangrijpende voorspel; een inleiding van
ontzaglijk opwaartschen drang en tevens de synthese van het soldateske element in
Gijsbreght en het liturgische, krijgsschreeuwen en devote stemming; een lugubere
toon lag in 't roffelend begin, phantastisch effect klonk uit de harp-glissandi, de
heftige stijgingen en 't neerzinken der expressie; wie de muziek der reien kende zal
gemerkt hebben, dat die plastische en doordringende conceptie schraagt op
preludeerende thema's, welke later terugkeeren.
Die absolute volmacht bleek uit het melodrama en de finale. Het gebed van Peter
werd begeleid door een violoncel-solo (hier speelde Hekking onvergelijkelijk!) zoo
hevig van expressie, rank van lijn en rythme, en klankschoon, dat hij me alles scheen
te overtreffen wat ik reeds van Diepenbrock hoorde; de finale ingezet met het
hartstochtelijke Edelingen-thema als Raphael verschijnt, dat leidt naar een statigen
beurtzang van de Gregoriaansche Te Deum-melodie, wanneer Gijsbreght uittijgt
naar het reddende schip; een luisterrijk alfresco in klanken.
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Door de geheele Gijsbreght-muziek vindt men het slanke, juveniele en
droomerig-heroieke, dat alle werk van Diepenbrock kenmerkt, de lyrische exaltatie
der melodie, de onverwachte opjubeling der emotie, de sterke vervoering, het
onverwelkbaar leven, dat altijd jong ontluikt en schooner; zie b.v. het korte,
onstuimige naspel der eerste rei en die samengedrongen passie!
De vraag of de muziek het drama en de reien te buiten ging zal door den
letterkundige en den musicus voorloopig verschillend beantwoord worden. Voor mij
is Gijsbreght van Aemstel een zeer langdradig stuk; ik verheug me dat de naklank
van het voorspel Royaards' onafzienbaren monoloog nog overstelpt met muziek, ik
verheug me telkens als de muziek de verhalen en redeneeringen onderbreekt of
doorruischt. Zij schijnt me ook gegroeid uit de stemmingen welke de tragedie zouden
bewegen. In hoeverre er evenwicht bestaat tusschen Vondels en Royaards' litteraire
deel en Diepenbrocks muzikale kan beter worden uitgemaakt als de toeschouwer èn
aan Royaards èn aan Diepenbrocks creatie eenigszins gewend is, want beiden zijn
rijk aan overrompelende wendingen, en in plaats van de effecten te wegen is 't veiliger
aan de impressies wat vrijheid te gunnen en de sensaties niet te splitsen of schiften
in muzikale, litteraire, picturale etc.

Theo Kreiten
Kreiten, geloof ik, was de jongste van alle toegelaten componisten. Ik weet verder
alleen van hem dat hij conservatorium-professor is in Saarbrücken en als zeer
karakteristieke bijzonderheid dat hij Verlaine becomponeert in Duitsche vertalingen;
zulke muziek moet zonderling zijn. Kreiten heeft allures van een maniak; hij sart u
met star-oogende accoorden, natuurlijk dissonanten, die hij maten-lang monotoon
aanslaat, zonder bijklinkend saillant idee; en men duizelt ten leste van zijn
arpeggiën-begeleiding en overhandsspel.
Er is een viool-sonate van hem uitgevoerd, hij aan de piano, Hendrick Beck speelde
viool; beiden zijn ontzaglijk koel ontvangen door een smaakvol publiek, dat al een
heele reeks sentimenteele liflaf had toegejuicht en denkelijk vond, dat Beck niet op
kon tegen 't donderend accompagnement van den fanatieken Kreiten.
Kreiten leek ook de ‘modernste’ van alle toegelaten componisten.
De viool-partij is 't onbelangrijkste deel van zijn viool-sonate; vervolgens komt
de melodie, daar zijn stijl bijna uitsluitend berust op rythme en harmonie; van
polyphonie geen spoor, hij schijnt ze te haten, want zelfs de rythmiek verstrengelt
hij zelden: het tegendeel dus der moderne Franschen; Kreiten combineert slechts
tonaliteiten zou men kunnen spotten.
Het is primitieve muziek, welke geweldig schijnt, doch barbaarsch en onmuzikaal.
't Zonderlingst van Kreitens stijl is evenwel, dat hij 't geheele werk baseerde op den
klassieken vorm; dit hoorde men uit de finale, 't zwakste stuk trouwens, en 't eerste
deel, een breede en forsche opzet. Het Intermezzo der sonate is origineel gevonden
en geschreven; 't Scherzo meesterlijk van door-en-door klassieke thematische
bewerking.
Het is jammer dat men maar zulk een werk plaatst tusschen een menigte joviale
inspiraties, jammer dat er verder niets van Kreiten werd uitgevoerd. En meer, eilaas,
kan men niet van hem zeggen, dan dat hij één boeiend en pakkend werk maakte,
doch van betwistbare schoonheid en dat hij een virtuozig pianist is.
De deugdelijke resultaten van het muziekfeest!
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Jan Ingenhoven
Een geniaal kunstenaar. Ieder détail van Ingenhovens techniek is persoonlijk, levend
en bezield; het rythme phantastisch, onuitputtelijk in schakeeringen en onverbrijzeld
in 't brooste veelvoud, een mysterieuse eenheid. Het steunt op de melodieën, welke
jong zijn, gloeiend, sonoor, demonisch en altijd de effusie van den mensch met een
hart, oer-sterke individualiteit en mooie psyche; zijn conceptie: visionnair en bruusk,
maar gedragen en stevig van vorm, een melodische structuur, klaar, slank en
meesleepend; meesterwerk van geleidelijke lijn en overlaaiende inventie.
Ik bewonder Jan Ingenhoven (geb. 1876) meer dan allen. Hij is voornamelijk
autodidakt, anders had hij zijn stijl niet gebouwd op de muziek der oude meesters
(dit leert men nog niet) d.i. de bloeiende kunstenaars van den renaissance-tijd (pl.
m. 1500) hunne techniek combineerend met de moderne aesthetica. Dit vermocht
zelfs een Debussy niet. Ingenhoven doet bovendien alles met machtsgebaar, hij
bekommert zich noch om de doctrine, noch om de wetenschappelijke traditie, hij
werkt als kunstenaar en heerscher. Hij bezit daarbij een onvermoeibare energie,
aanhoudende inspiratie, schrijft werk na werk, waaraan men hier tot heden niet de
minste aandacht schonk, zulke bekwame, belanglooze en vèrziende lieden regeeren
het openbare Nederlandsche muziek-leven!
Ingenhovens strijkkwartet (een compositie in drie deelen) vormde met de
Gijsbreght-muziek het hoogtepunt van 't festival. Het werk was toevertrouwd aan de
beste uitvoerders (Louis Zimmermann, Joh. Herbschleb, H. Meerloo en Hekking)
een uitstekend kwartet, dat Ingenhoven aanvoelde. Vooral Hekking; zijn
violoncel-melodie, waarmee 't andante culmineert en eindigt droeg een onvergetelijken
toon. Het was trouwens bij allen louter expansie en brandend musiceeren; daarom
hulde aan het viertal, want Ingenhovens kwartet is een der schoonste en zonder
voorbehoud het moeilijkste, zoowel in zijn polyphone als rythmische hoedanigheid.
Het Concertgebouw, las men in de dagbladen, noodigde Schönberg uit om hier
zijn kunsten te komen toonen. Het is te wenschen dat men Jan Ingenhoven, die
Schönberg overtreft in vele opzichten (Schönberg o.a. kent geen polyphonie), niet
langer vergeet en veronachtzaamt. Dat Ingenhoven anders zelf kome, met zijn
a-cappella-koor of met zijn Münchensch orchest, om zijn muziek, waarop we recht
hebben, te propageeren. Hij kan dan leven wekken in de doode wereld, die me
voorgoed gewezen is door de verwaarloozing van zulken kunstenaar, door diens
betooverende muziek en door 't boerenbedrog (bijziendheid?) der nationalistische
woordvoerders (woordenkramers!) en muzikale leiders.

Alphons Diepenbrock 1862-1912
Ter wille van het jubileum was 't misschien voegzamer eene hymne te schrijven op
de schoonheid van muziek, waaraan Diepenbrock met de zeer zeldzamen deel heeft
en welke ons leven zijn gelukkigste uren gaf, maar 't werd een gebruik om die kunst
te prijzen, al blijft men kalmweg bezwaren opperen (lengte, inhoud, etc.) Wanneer
men den tijd overweegt, waarop wij gaarne ons leven zouden grondvesten (er waren
al revoluties genoeg) dit is (ik spreek enkel over de muziek) de vijfentwintig-jarige
scheppingsarbeid van Diepenbrock, dan ziet men te klaar dat er weinig verblijdends
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ligt over die periode, want men stikt in de onverschilligheid waarmee deze
verschijning verwelkomd is, minder door 't publiek dan door degenen die
vertegenwoordigers heeten van de muzikale kultuur, die ook inderdaad de weldaad
van een kunstwerk kunnen stuiten, terugdringen en dat werkelijk niet nalieten te
doen. Zoo is tot heden Diepenbrocks kunstenaarsleven even vruchteloos als dat van
Bach toen b.v.; wie later het leven gaat beschrijven van onzen landgenoot, zal te
vergeefs zoeken naar een contact met de wereld, die hem altijd ontliep, en dit na te
speuren schijnt me meer de plicht der warme bewondering, dan dithyrambes op
schoonheid, welke reeds lang nutteloos bleken.
Zijn opkomst valt samen met den aanvang der school van '80; met een duel moet
men zijn entrée doen in het leven, zei Stendhal (en Nietzsche) en Diepenbrock wierp
zich op Verhulst, die destijds regeerde. Nu, Verhulst als persoon is vergeten; de
artikelen in De Nieuwe Gids over die toen reeds vale copie hebben slechts weinigen
duurzaam getroffen; de persoon is dood, men balsemde zijn nagedachtenis. In die
jaren propageerde hij ook Wagner, en werkelijk, Wagner is doorgedrongen tot de
analyse-cursussen der conservatoria.
Maar zijn stijlprincipen en schoonheids-overtuigingen? Men zegt over 't algemeen
dat Richard Strauss ze voortzette, men bewondert dezen naast Brahms en beiden,
quietist en iconoclast, usurpeerden en overheerschten gelijktijdig de programma's
onzer concertinstellingen en den geest der jongelingschap, ofschoon Diepenbrock
wel niet heftig maar met duidelijke bewijsgronden tegen de twee pseudo-meesters
optrad, de spreuk van Nietzsche: ‘Il faut méditerraniser la musique’ tot de zijne
kiezend.
Een ander duel aanvaardde Diepenbrock in gindsche dagen, heroïscher dan deze:
den strijd tegen de toenmaals gesanctionneerde katholieke kerkmuziek, welke hier
te lande voornamelijk onder den dwang stond van Mendelssohn-Schumann, via
Verhulst. Franz Liszt was vroeger een soortgelijke taak begonnen, Wagner heeft er
terloops over gemediteerd en in Duitschland geraakte de Caecilianismus, die dezelfde
zaak beoogde, reeds in bloei. Het is niet noodig juist te bepalen, waarin Diepenbrocks
liturgische aesthetiek verschilde met die van Liszt, Wagner en Witt en beter was:
want hij wilde noch een overplanting van den dramatischen stijl naar de kerk, noch
een fanatieken terugkeer tot de ouden, noch een schijnbaar rigourisme en namaak
van de a-cappella-kunst volgens Mendelssohn's procédé, hij zocht den Geest, die
Palestrina bezielde, Beethoven, toen hij dat onvergankelijke ‘Et incarnatus est’ schreef
en zijn lydisch quartet-fragment, Wagner zijn Graal-thema; die geest was immers
door alle eeuwen dezelfde! Genoeg.... hier triompheerde ook de Caecilianismus,
stremde voor onafzienbaren tijd de ontwikkeling en glorie eener dierbare kunst, en
Diepenbrocks Missa Solemnis, gecomponeerd bij de verweerde en mos-groene muren
van de Bossche Sint Jan, schijnt in vergetelheid te liggen. Tóén een protest, en nu.
Laat me even nadenken over die Mis. Zij kwam ten minste in 't bereik der
menschen, ze is bij toeval gedrukt en dat viel de meeste werken van Diepenbrock
niet te beurt, hetgeen onze kennis van een groot en merkwaardig kunstenaar niet
bevordert. Zij is een meesterwerk, van vorm, van inhoud, van psyche; hare moderniteit
verbleekt niet naast die van Mahler of een van de jongste Franschen, als Gustave
Bret, die in fijngevoelige stemvoeringen en melodische chromatiek nog bij hem
achterstaat, hare psyche en goddelijke exaltatie zingt op tegen die der middeleeuwsche
meesters. Zij geeft dus een nieuwe synthese van dezelfde, aleenige en antieke ziel
met de hedendaagsche techniek; en laat me en passant eerbiedige hulde brengen aan
het schoone werk, waarvan eenige fragmenten Mahler schijnen beïnvloed te hebben
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bij die verrukkelijke melodie zijner VIII symphonie: Imple superna gratia, doch dat
onze landgenooten zeer achteloos voorbij gingen.
Is men de opkomst zelf van den meester niet onverschillig voorbij gegaan? Ik zou
citaten kunnen geven uit opstellen van Diepenbrock die gedurende 't laatste decennium
der vorige eeuw verschenen in 't sinds verdwenen weekblad ‘D e K r o n i e k ’,
waardoor blijken kon dat hij de Nederlandsche kunst iets heel moois toedacht, gelijk
Van Deyssel b.v., maar in een andere richting. Het is niet noodig, dat ik die geef,
want zie eens rond: De school van 80, met welke zijn opkomst samenviel heeft
allerwegen haar werk volbracht, dichters, schrijvers, schilders, architecten zien hunne
ideeën leven door hunne navolgers en voortzetters; dat gebeurde niet met
Diepenbrocks beginselen, hij stond toen als musicus alleen in zijn hartstochtelijken
schoonheidscultus en bleef alleen; ja terwijl de overige componeerenden, bijna alle
volgers of geestverwanten van Verhulst, dien hij neersloeg, hunne leerlingen zagen
toevloeien en dezen valsche en versleten inzichten gemakkelijker toebliezen dan
men een viool stemt, bleef zelfs Diepenbrocks zeer diepe, rijke en expansieve techniek
onopgemerkt, volkomen verwaarloosd door de geheele jongere generatie
componeerenden, die alles van hem had kunnen leeren.
Diepenbrock is een harmonisch karakter: vroeger schreef hij langademige, gedragen
zinnen, zijn handschrift is karakteristiek door de onophoudelijke lijn, waarmede hij
de woorden samenvlecht, hij dirigeert melodieus en breed, zijn werk was immer
polyphoon, eene eindelooze stuwing van melodieën; er is eene zekere analogie in
dit alles. Deze overdragende op zijne vereerders en waardeerende critici zou ik hun
kunnen zeggen: Bewondert gij dezen uitnemenden man werkelijk dan moeten u de
hier opgemerkte, veelhoekige tekorten spijten, waarvan men echter nooit iets gewaar
wordt, bewondert gij hem niet dan spraakt ge dikwijls woorden van meer klank dan
beteekenis. En die onbegrepenheid in verband brengende met de reproductie van
Diepenbrocks muziek, dunkt me dat de tijd voor een volmaakte wedergave van deze
kunst nog niet gekomen is: zijn psyche is deze eeuw nog maar weinig gemeenzaam
en in zijn stijl ligt eene opheffing, eene vrijwording, eene zielsvermeerdering van
het orchest (zijne melodische polyphonie vergt en veronderstelt bij iedere partij een
solist), welke nog veraf schijnt.
Wat blijft er dan over bij dit jubileum?...
De hoop, de ontembare en onverwoestbare hoop. Want Diepenbrock, schijnt me,
heeft een instinctieve aanvoeling met de toekomst en een onbedriegelijk daimonion;
hij zag b.v. het realisme vanaf den beginne als een tijdelijk en minderwaardig
verschijnsel; hij vond in de muziek van Chabrier de elementen, welke den grooten
geest van Wagner ontgaan waren; hij sloeg acht op die toekomst-teekenen en bouwde
er op voort met Debussy, hoewel in afwijkende lijn; het ‘unzeitgemässe’ (de dorst
naar het bovennatuurlijke) van Mahler, dat den meesten tijdgenooten verborgen bleef,
erkende hij onmiddellijk; misschien omdat hij dien dorst in zich zelven voelde. En
zooals ons de betoovering en de liefde toeklinkt uit Diepenbrocks muziek, zoo zingt
ze ons de hoop; de hoop op minder utilistische en geweldzuchtige tijden; want wel
weten we dat dat onomschrijfbare en onuitsprekelijke, die melodieën en haar
wonderbare ontroering niet verloren kan gaan.
Er zijn in Diepenbrocks werk vele onderdeelen, gelijk zijn melodie-type en zijn
harmoniek, welke belangrijk en origineel genoeg zijn om afzonderlijk behandeld te
worden, wat echter tot heden slechts fragmentarisch kon geschieden, daar weinige
zijner composities gedrukt zijn; er zijn in Diepenbrocks leven ook psychologische
raadselen, gelijk zijn vereering voor Nietzsche, welke me eerst in Marsyas tot
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muzikale uitdrukking schijnt geraakt te zijn, die evenwel verklaard mogen worden
(gelijk het veelvuldig voorkomend nacht-symbool) wanneer de Meester als een
vreemdeling op zijn leven terug kan schouwen. Ik laat hem nu zelf zijn kunst nog
karakteriseeren in twee citaten uit ‘De Kroniek’ van 1899 en 1898:
‘.... de drang om een melodie te vertienvoudigen, zoodat zij wordt tot een uitspansel
van zingende lijnen, uit wier choor één stem als de hoogste en beste ons voornamelijk
toespreekt.’
En:
‘Want niets anders is geluk, - zoo men dit woord niet zinledig wil noemen - dan
de m a c h t , macht om zich zelf en den naaste naar willekeur en welbehagen te
transfigureeren; macht, ook om de macht van den sterkeren te gevoelen, om geslagen
en getroffen te worden en niet te worden verbrijzeld.’

Max Reger
Mengelberg gaf nog eens een noviteit van Max Reger, een der weinige hedendaagsche
componisten, wien het aan alle enthousiasme en effect op de menigte blijft ontbreken,
een auteur niettemin die voorspoed heeft, want een sterk aantal bevorderaars der
kunst, die Mahler verdonkeremanen, Richard Strauss tegen heug en meug toeneigen
en een opvolger zoeken voor Brahms, lonken naar Max Reger, den soliden leerling
van Hugo Riemann; en Reger kreeg langzaam-aan eene reputatie van modernist!
Wie had ooit gedacht dat er uit de school van Schumann en Brahms moderne muziek
zou klinken? Maar inderdaad: men begrijpt hem niet, en ofschoon hier de
ontoegankelijkheid toevalligerwijze samenvalt met psychische impotentie van den
auteur, redeneert men zoo: (werkelijk!) Reger volgt (zijdelings) de richting Bach;
Bach begon pas 100 jaar na zijn dood begrepen te worden, ergo kan het nog geruimen
tijd duren, voordat men Regers genialiteit op voldoenden prijs stelt; moraal voor
conservatorium-leerlingen: componeer in dien stijl dan wordt ge over 100 jaar
gewaardeerd. Zulke intellects-proeven en stompzinnigheden zijn natuurlijk
gereserveerd voor het muzikale wereldje; de andere kunsten lijden er niet aan.
Reger is dus nog ‘probleem’ en eenigen tijd geleden zijn er in Duitschland
uitvoeringen gegeven van Reger-muziek, waarbij hetzelfde stuk herhaald werd, opdat
men 't beter zou ‘begrijpen’. Begrijpen, geloof ik, sluit verwondering uit, of eindigt
de verwondering; doch is emotie zonder verwondering bestaanbaar? En wijs me nu
aan wat er onduidelijk is in Regers manier. Hij neemt een motief, - 't komt er niet op
aan of 't een ziel draagt of plastieken vorm, het karakter wordt enkel bepaald door
de beweging, wijl zij gevoelige schakeering niet kennen - en hij trekt den wortel uit
dat motief (Reger is de cubist der componisten) logisch, overvloedig, helder,
onfeilbaar, monotoon, willoos en vervelend.
Mengelberg introduceerde den ‘Symphonischer Prolog zu einer Tragödie’ (opus
108). Een nader onderwerp is niet aangeduid en men heeft dus geen last van
toespelingen; men sla ook geen acht op den overbodigen titel, omdat men anders
doolt in een labyrinth van nuttelooze veronderstellingen; ik herinner er slechts aan
dat Reger door vollediger aanwijzingen te verwaarloozen de phantasie verlamde in
plaats van ze ruimte te laten en verklaar den vagen titel uit de overweging, dat een
neo-classicist geen programma-muziek zal schrijven, al wordt hij honderd-twintig
jaar. Dit eene staat vast: het is een tragisch stuk; de tegenwoordige Duitscher
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observeert maat noch beperking en in den Proloog van Reger hoort men meer gekreun
en verwenschingen dan in Koning Lear en Richard III te zamen.
Dit maakt het stuk wat drakerig. De actie circuleert om een grondidee, dat na een
forschen slag opmijmert uit kerkhofstilte, die na drie maten wordt weggebrald door
een tutti van het stommelend orchest: een contrast dat als absolute muziek aannemelijk
is, doch zoo men eenmaal een beteekenis vooropstelt dan behoort men met de plastiek,
welke daarover rimpelt, rekening te houden; en deze plastiek is overal gruwelijke
wansmaak.
Dat grondidee kronkelt door het heele stuk, omgekeerd, rechtstandig, verlengd,
verkort en in helften; de componist transponeert het op elke hoogte, meestal als
sequens, geeft ieder instrument om beurt zijn deel, kent alle trucs van een formalist
en gebruikt ze, of ze versleten zijn of sjofel, het doet er niet toe. 't Wordt wel
afgewisseld door twee of drie andere thema's doch ze hebben weinig expressie en
matte trekken (we komen zelfs tweemaal in de kerk: koraalmelodie), de auteur
intoneert ze handig, maar werkt ze star, geestloos en academisch uit, ondanks zijn
hysterische groote trom, beverige polyphonie, logge orchestklanken, verschaalde
dissonanten.
Max Reger heeft niets te maken met het moderne sentiment; in zijn werk bestaat
geen levenssfeer, geen stijl, geen persoonlijkheid. Hij toont veel meer inventie bij
het varieeren van een melodie dan bij het vinden, en meer phantasie bij 't
chromatiseeren van simpele accoorden (beiden factotum in zijn techniek) dan in den
opbouw van een brok muziek, en als grondig kenner der theorie, als notenkraker, is
hij een vrij achtenswaardige verschijning - als kunstenaar blijft hij zonder de macht,
zonder de fatalistische hypnose en zonder de tyrannieke omstrengeling, die doen
sidderen bij den eersten aanhef.
Maar zijn werk is niet alleen zielloos, doch ook zonder eenige nieuwe visie op het
technische gedeelte der kunst: hij wijzigt een weinig de formules der ouden zonder
er accent of kreet in te leggen en wat Brahms nog altijd boven water houdt, de domme
spreuk: hij wende zich niet tot de menigte, dat zal Max Reger niet redden, want hij
jaagt in dezen Proloog meer naar het plebejische effect dan welke moderne ook. De
handigheid om een meesleepende allegro op te bouwen verstaat hij ondertusschen
nog niet, daar ook dit werk onderverdeeld is (het komt veel voor bij Reger) in een
menigte fragmentjes, waar alle beweging stokt en die de muziek een asthmatisch
kuchje geven. Ik behoef niet te verzekeren dat zijne orchestratie zeer barbaarsch
klinkt naast een Fransche partituur? En wanneer hij een frappant effectje vindt met
zijne zes hoorns, dan herhaalt hij dit even dikwijls als zijne andere ‘vondsten’; de
rest is ruw, hard, ongevoelig of neutraal. De Duitschers deden verstandiger Debussy
te bestudeeren inplaats van hem te smalen. Reger componeert wat opgeblazen en
doet als een schoolmeester, die voor hardhoofdige leerlingen staat.

Johannes Brahms
Brahms, vergeleken met Reger, is een goed componist. In zijn psyche was de liefde
voor het licht, voor jeugd en slanke kracht, voor de bekoorlijkheid der kleuren ten
minste nog niet gehéél dood. Hij had een vreugdelied willen zingen, zoo hij gekund
had en als zijn artisticiteit had opgewogen tegen zijn omnevelde levensbeschouwing.
Hieraan herinnerde me zijn eerste symphonie, welke ik gewoon ben te oordeelen
naast de meesterwerken van Berlioz, Bruckner en Mahler, die ik nu echter vlak op
Reger hoorde. Welk een achteruitgang! Terwijl de jonge Fransche componisten het
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Nietzscheaansche devies volgen, dat de muziek moet opklinken tegen de stem der
schoone en eenzame wilde dieren, niet mag verbleeken tegen het blauw der
Mediterraneesche lucht, noch verkoelen onder de zon der Sahara, terwijl zij zulke
goddelijke macht en betoovering hartstochtelijk najagen, vergrooft de Duitscher in
zijn afkeer voor het Fransch-Italiaansche symbool, dat alle ware meesters gehuldigd
hebben, en geheel zijn massa-productie, waaraan de Hollandsche musicus zich gedwee
onderwerpt, is een apologie geworden van den bruten vorm, het loodzware verstand
en beweginglooze gevoel.
Het viel me wederom op, dat Brahms in zijn eerste symphonie het koper behandelt
alsof er nog geen ventiel-trompetten bestonden in zijn dagen. Sterker dan ooit voelde
ik bovendien tot welk een demonisch stuk de finale had kunnen groeien als Brahms
Beethoven was geweest. Maar meester Johannes (als Brahms zoo mooi klonk als
Beethoven was hij ook een groot componist, zei Wagner) verspilde nooit den gloed,
de verrukking en de brandende geestdrift - verondersteld dat hij ze bezat - en als een
vrek ging hij met die schatten in 't graf. Van het bekende volkslied (imitatie der 9de)
intoneerden de trompetten slechts 't begin (als konden ze niet verder) en wanneer
men de vervoering nog altijd tegemoet ziet, verloopt de compositie in finale-muziek.
Het schijnt dat Brahms voor de Duitschers wordt, wat Massenet, van wien men
niet zonder culinaire termen kan spreken, voor een deel der Franschen geweest is;
uitgevers en propagandisten publiceeren records, waaruit blijkt; dat hij alle
componisten, zelfs Beethoven, slaat in aantal uitvoeringen. Een kostbaar document
ter qualificeering van den tijdgeest.

Mengelberg
Mengelbergs terugkeer uit zijn vacantie heeft weinig indruk gemaakt en zoolang hij
weer dirigeert bespeurde ik nog geen oprechte geestdrift bij zijn hoorders. De dirigent
zelf is minder frisch en explosief dan 't vorig jaar en 't verwonderde me onlangs te
lezen dat Mengelberg ‘nieuwe triomphen gevierd heeft’ te Berlijn. Ik had me reeds
afgevraagd: staat hij op 't oogenblik buiten of boven zijn orchest, buiten of boven de
muziek. Want zijn directie is zeer koel geworden, uiterlijk, gemaniereerd, en wat in
Weingartner e.d. veroordeeld moet worden, vindt men nu in Mengelberg: routine,
gladde rythmiek, gladde tempi en volslagen afwezigheid van het onverwachte, van
't phantastische en van 't sentiment: de muziek gaat stollen tot in de verste nerven.
Van den anderen kant toont hij de meest absolute heerschappij over zijn vak; hij
maakt goocheltoeren met zijn stokje en bij de C-dur symphonie van Schubert heb ik
hem plotseling met dirigeeren zien ophouden, zoo suggestief, dat ik ophield met
luisteren, verwonderd, wijl het alles in den haak was, en nog meer verbaasd, toen
het orchest doorspeelde, zonder in 't minst te reageeren. Dit is directie welke niet uit
de muziek voortvloeit doch er naast loopt, en de vraag mag gesteld worden: Traint
Mengelberg zich hier, om in 't buitenland ‘triomphen te vieren’? Het heeft er allen
schijn van.

César Franck
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Tot de componisten, die alle illusies verwezenlijken, welke men zich droomt van
een machtige muziek, behoort niet César Franck. Hij denkt zonder twijfel dieper en
wijder dan Tschaikowsky, hij voelt heviger, smartelijker en inniger dan Brahms, hij
kent als harmonist en polyphonist onvergelijkelijk meer dan Reger, schrijft
intellectueeler en moderner (ook Franck is in Duitschland ‘begrepen’ noch
gewaardeerd), in zijn muziek klinkt het schrijnende accent, dat den hoorder
onmiddellijk bevangt en hij zag alle afgronden zijner kunst uit den spiegel der
meditatie, - maar in de lichtende klaarheid van zijn toon en vorm en in het schoone
evenwicht van zijne conceptie treft men soms een zoo effen gelijkmatigheid, dat men
zich afvraagt of Franck het leven zelf niet te eenzijdig, hartstochteloos en gemoedelijk
aanschouwde en greep. Zie b.v. in zijn symphonie (onder leiding van Evert Cornelis
gespeeld) welke overigens vele meesterlijke passages bevat en gloeiende momenten,
hoe egaal de verschillende thema's zijn ontworpen. De verdeeling der caesuur, de
variatie van het gekozen motief en de beteekenis van den klemtoon is in al deze
melodieën (de voornaamste van het werk) gelijkluidend (ik citeer slechts de
markantste):

Dit wijst op de traagheid van geest, die men bij Schumann en Brahms nog in veel
hoogere mate opmerkt en waar zij zich anders, gevaarlijker en stuitender voordoet
dan bij Franck, wiens intellectueele phantasie waakzaam was als van een
middeleeuwer en waaruit hij de vibreerende, boeiende accenten put, welke het tekort
overschaduwen en het werk verheffen tot een magistrale, zeldzame uiting.
Ik wilde echter eene fout van Franck, dien ik overigens vereer, aanwijzen, opdat
men bedenke hoe ontzaglijk veel er vereischt wordt voor een meesterwerk, en opdat
de bewonderaars der academici en conservatieven hunne afgoden ook methodisch
leeren waardeeren. Dan bestaat er kans op een betere richting, wijl veel tot puin zal
vergruizeld worden.

Wanda Landowska
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Er waren zoovele en gewichtige dingen te reconstrueeren bij uitvoering van
achttiende-eeuwsche muziek, wanneer men zulke herstelling ernstig voornam, dat
men zich niet in de eerste plaats zou bekommeren over den vergeten clavecimbel,
een derde-rangsch onderdeel, er ten minste geen strijdpunt van behoeft te maken,
want door de aanwending van dat instrument is een concert nog niet gestyleerd. Hier
trouwens, in tegenstelling met andere landen, bleef hij van af den beginne
onaangevochten en men verbaast zich zelfs niet als er in de Matthaeus-Passion één
clavecimbel speelt te midden eener geheel onhistorische bezetting. We stellen dan
ook veeleer de vraag of de achttiende-eeuwsche kunst de fanatieke huldigingen
verdient van eene Wanda Landowska en andere ijveraars.
Zij vertegenwoordigt in elk harer uitingen de cultuur der monade, de monade in
rythme, motief, thema, harmonie, orchestratie, de monade in bouw, de monade in
uitdrukking en emotie; de monade bovendien, welke geen vensters heeft, die slechts
haar eigen wezen, eigen leven als beweegkracht kan volgen, onaantastbaar voor alles
wat rond haar bestaat. Wanneer men Leibnitz' theoreem der wereld-conceptie leest
(Leibnitz en Bach waren tijdgenooten) schijnt het alsof de wijsgeer eene fuge, eene
suite, eene aria etc. van Bach ontleedt en men verwondert zich over de toevallige
coïncidentie van twee verschijnselen, welke zoo weinig gemeenschap met elkaar
hebben als muziek en philosophie.
Maar wat doen wij sensitieve menschen met een mikrokosmisch eenheidsbeginsel?
Onze gedachten en huiveringen werden sneller en williger, zij wisselen gedurig en
keeren altijd anders terug, de sensaties branden wit en rood en flakkeren in den wind,
de ontroering schrijdt niet meer op effen stappen doch breekt uit, we vergen melodieën
in een avontuurlijk veelvoud, en het herwonnen makrokosmische leven.
Van dit standpunt beschouwd zal men eene Wanda Landowska per slot meer
waardeeren als precieuse figuur dan als kunstenares. In haar condenseerde zich het
wezen van 't achttiende-eeuwsche menschdom, dat zich in hoofdzaak vermaakte met
theologie; de liefde voor het idée-fixe, voor het roerlooze, voor het onverbreekbaar
continuum van een gekozen lijn of motief, voor het eenvormige. Landowska is een
musiceerende monade, verandert nooit en blijft overal dezelfde; zij stroopte weer
even sierlijk en koel hare mouwen op, toen zij begon, als 't vorig jaar, poetste even
zorgvuldig de toetsen met haar zakdoekje, de tempi waren geen tel sneller of
langzamer en even gestrekt, de schakeering van licht en donker even uitgerekend.
Men zou zulke middelmatigheid verfoeien in elk ander mensch dan Landowska,
die haar bedaarde, stille psyche wist te hullen in het mysterie van iets
kostbaar-bedachts. Dat dit geen muziek is weet ik wel, maar wat vergeeft men niet
aan een pittoreske vrouw die ons een periode, welke tot nu toe niets had van den
dood dan het kille, gevoellooze en automatische, kan omlooveren met warme
schemering en nekromantische suggestie. Want de achttiende-eeuwsche clavecimbel
herinnert aan de penetrante monotonie van de fluit der slangenbezweerders, gelijk
de oboi d'amore, oboi da caccia, zooals Bach c.s. ze gebruikten, dat smartelijk
levensvergetene neurieën, van een stemming, welke a-muzikaal is, b.v. de melancholie
van Hamlet. En combineer dat nu met eene kunst, die het toenmalige leven waarvan
men een dansende gratie maakte, verlangd heeft: trippelende rythmen en eentonige
melodiek, dan ziet ge de meest phantastische mengeling van leven en dood, welke
ooit door een tijd gemaakt is, en die nauwkeurig het mesmerieke bestaan verbeeldt
van de geheele achttiende eeuw, wier schoone lijf bij den eersten roep der revolutie
in verrotting viel, naar het verhaaltje van Poe.
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Van den practischen kant bekeken is de reconstructie van den clavecimbel minder
gewenscht dan een herbouwing der piano's uit den tijd van Beethoven en Chopin.
Deze gaven een mooier timbre, klaar en melodieus-schel, dan de tegenwoordige
fabricaten, die te zwaar en dof getimbreerd worden. En in het vervloeiende, wazige
klankbeeld van den hedendaagschen vleugel en de clavecimbel hoort men meer
overeenstemming, dan tusschen beide bedoelde instrumenten en een ouden Erard
van omstreeks 1840. Deze laatste heeft de schelle toon zonder het neuzelige en geeft
heldere, doorzichtige samenklanken, zoodat Wanda Landowska's propagandistische
passie wel eens kon berusten op een voorbijgaande vergissing van haar en haar
zoekende tijdgenooten.

Erich Korngold
De uitvoeringen van het Concertgebouw staan dit jaar in het teeken Bach gelijk 't
vorig jaar in 't teeken Liszt, waarvoor ik geen andere reden vind, dan dat Mengelberg,
die het hoe langer hoe drukker krijgt eene noviteit van Bach vlugger beheerscht dan
een noviteit van Debussy, Mahler en Bruckner. Doch de Balkan-oorlog dreigt allengs
belangrijker te worden dan een symphonie van Brahms of Tschaikowsky, en wijl de
voornaamste bestaansreden van kunst blijft, dat ze opwege in waarde, spanning en
hartstocht tegen het gewone leven, is er eenige kans op interessante programma's,
daar anders de tijdingen of de Turk eindelijk verjaagd is uit de landen, waar Zeus op
aarde kwam en de marmerbeelden stonden der Hellenen, ons spoedig sterker zullen
boeien dan de onveranderlijke praestaties van den heer Mengelberg.
Ik zwijg over de nieuwe stukken van Bach, die alle oude gelijken, omdat ik geen
lofrede kan schrijven op den componist van wiens geest ik overigens zoo langdurige
en hevige emotie in het rijk der toekomst vereer. Ik kan ook het idee van den dirigent
om Erich Korngold hier te introduceeren met zijne Schauspiel-ouverture niet
beschouwen als een wending in de goede richting; ziehier waarom.
Erich Korngold geldt als een wonderkind en componeert op vijftienjarigen leeftijd
moderne muziek. Dat componeeren zelf echter is alles behalve voorbeeldig en men
mag het ‘wonderlijke’ gerust in twijfel trekken; op het muziekcongres van dezen
zomer is herhaalde malen beweerd, dat men een kind zoo kan leiden, dat het op elf-,
twaalfjarigen leeftijd de techniek kent en componeert. Welnu, de een zal modern
schrijven, de ander conservatief, naar gelang aanleg en opleiding, en Erich Korngold,
in wiens werk ik niets zie dan het knappe resultaat van de knappe methode, is
uitstekend gedresseerd in een soort van modernen stijl.
Maar vergelijk Korngold eens als psychisch verschijnsel met Mozart, die ook een
wonderkind was en veel begenadigder. In Mozarts muziek zingt de schoonheid,
bekoring der jeugd, teer-wentelende lijnen en geluk; in Korngolds muziek leeft niets
innigs, harmonisch' noch schoons, zelfs de elementairste verwantschap met schoonheid
ontbreekt, zij klinkt harteloos, zonder spoor van exaltatie, zonder streven naar dat
allerprimitiefste geluk van een enkelen meesleependen, verlokkenden toon, zonder
poëzie en sentiment; het hart van dit kind is een woestenij. Het bevreemdt daarenboven
niet weinig den jongen Korngold Straussiaansche klanksymbolen te hooren
aanwenden, welke louter ruwe kracht, snauwen, plebejisch kabaal, ‘Verworrenheit’,
schampere grijnzen en begeerlijkheid uitbeelden. Bijna de geheele
Schauspiel-ouverture van Korngoldje is te herleiden tot Richard Strauss' Don Juan,
welke zelf van Strauss' psyche de essens vormt.
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Het speet me, dat de meesters niet interessant componeerden op hun vijftiende
jaar of zoontjes waren van invloedrijke critici; Mengelberg zou ze hunne composities
wel uitgevoerd hebben en dit had een Bruckner, Berlioz, Wagner, Gustav Mahler,
Hugo Wolf en anderen harde zorgen en kommer bespaard. 't Jammerlijkste bij deze
vroegtijdige Korngold-reproductie is dat ze buiten alle kunst valt. Men stoot in ieder
detail der Schauspiel-ouverture op dilettantismen en gebreken. De conceptie is
kinderlijk in het beurtelings optreden van een solo-instrument, 1e trompet, klarinet
en hoorn; in 't begin hindert een leelijke kleurkruising van hout en koper; in de
harmoniek bespeurt men reeds een procédé, de geheele compositie is homophoon
bewerkt: geen maat polyphonie, wat zeer reactionnair lijkt voor een ‘wonderkind’
van dezen tijd; een geestig figuurtje, uit de inleiding der ouverture (inleiding, welke
niet samenhangt met de verdere structuur) dat me deed denken aan 't piepen van
jonge spreeuwen om de moeder, wordt gauw irritant en zoetelijk, stamt rythmisch
uit den statigen aanvang der finale van Bruckners Achtste. Daar men nog meer
wonderbaarlijkheden belooft van Korngold, vraag ik: Wat gaat ons die jongen aan,
zoolang hij geen goede muziek schrijft? Er liggen genoeg meesterwerken
onuitgevoerd.

Alexander Scriábine (geboren 1872)
De ‘Prométhée, le poème du Feu’ van Scriábine was aangekondigd als eene koe met
vijf pooten en het scheelde niet veel of hij maakte furore, wat Scriábine, die er uitziet
als een alledaagsch heertje, zonder den Lucifereaansche kop van Berlioz of het
Caesareaansche profiel van Wagner, en tot zijn zeven en dertigste ook alledaagsch
componeerde, maar sinds eenige tijd leeft in den overtreffenden trap en zich uitsluitend
met nieuwe kunsten ging bezig houden, nog verder van de wijs kan brengen. Lees
het programma-boekje van het Concertgebouw, dat tot nu toe geen enkel woord van
waardeerende exegese bevatte over Claude Debussy of de moderne Fransche kunst
en waar men nu opeens alle termen welke sinds twintig jaar ongeveer die progressieve
richting hadden moeten inluiden, uitschudt over het levend-sprekend menschenhoofd
van Scriábine.
Hij phantaseerde een eigen nieuwe toonladder, zegt men daar:
c, d, e, fis, a, bes,
waarin de a echter geen essentieel onderscheid veroorzaakt met de heele-toon-scala
van Debussy, en die slechts wat minder consequent en logisch dan de gamma van
La Mer en Pelléas et Mélisande gebaseerd is op de invoering der 7de, 11de en 13de
boventonen.
Zoo staat het eveneens met het ‘grondaccoord’ van Prometheus:
c, fis, bes, e, a, d.
Dat is de opeenvolging in quarten van boven gegeven toonladder, een accoord, dat
waarlijk te veel overeenkomst toont met de quarten-accoorden van Arnold Schönberg,
die ze tersluiks af keek van Debussy, om gebazuind te worden als eene ontdekking
van Scriábine, hoewel 't onbekende ook hier nog immer 't leeuwenaandeel vormt.
En het is even onjuist gesteld met de bewering van den averechtschen commentator,
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dat Scriábine de harmonie-methode bedacht, welke geen verband meer houdt met
het gebruikelijke dur-en-mol; want dat is geen uitvinding van den Rus, doch een
(onhandige) toepassing en navolging van Debussy's techniek, welke deze meester
reeds beoefende toen Scriábine nog Schumanniaansche mopjes schreef.
Inderdaad, wanneer deze onextatische Scriábine zoo fascineerend en voortreffelijk
componeerde als de Franschman, en niet enkel zijn allures nadeed, waarom zou men
hem niet gaarne een epigoon noemen en zijn werk prijzen? maar het kost veel minder
moeite om de klanken van dezen ‘principieelen’ omwentelaar terug te leiden tot
Schumann-Brahms.
In Scriábine ziet men den gemaskerden volgeling van die kleine Duitsche
Romantiek, welke het miniatuur zette en uitbeeldde achter een vergrootglas, haar
eerste eigenschap. Daardoor ontstonden de neoclassicistische variaties voor orchest,
die in wezen niets zijn dan geïnstrumenteerde pianostukjes, en de opgeblazen
symphonieën, welker thema's en doorvoeringen tot het gemoedelijke kader behooren
van sonate, trio, quartet. De aesthetiek van Mendelssohn-Schumann-Brahms bleef
immers altijd rusten op de huishoudelijke verbruiks-kunst! en als Scriábine zich voor
zijn ‘Mysterium’ waarvan Prometheus de voorstudie is, ‘een kunststempel van
reusachtige afmetingen’ droomt, waarin de ‘kunstgemeente tegelijk uitvoerende en
genietende’ zal zijn, wat is dit anders dan de genoegelijke huiskring bekeken door
een vergrootglas?
Tusschen Alexander Scriábine en Arnold Schönberg vindt men nog een andere
overeenkomst dan hun impotentie en onnoozele quarten-accoorden. Gelijk Schönberg,
de schetterende modernist, die ook begon met een brave, tamme kunst, zijn leerboek
der Harmonie ontwerpt volgens een volkomen verouderd, traditioneel plan, allengs
de theorieën wijzigt om te belanden bij den hedendaagschen stijl van hem en zijn
leerlingen, zoo veranderde Scriábine in den loop zijner werkzaamheden de theorie,
maar behield het systeem. De melodie van Scriábine b.v. is wel samengesteld uit
ongewone, extravagante intervallen, doch wijs me een spontane, ongekende
groepeering der melopeeën, een nieuwe indeeling der rythmiek, waardoor Debussy
en Jan Ingenhoven belangrijk en origineel componeeren. Men vindt het nergens;
integendeel: de wisselingen van maat en tempo, het horten der kreupele thema's, de
ongehoord magere éénklank, de kuchende motieven staan in een zoo schaamteloos
quadraat van periodes, dat zij de concreetste machteloosheden van Schumann
overtreft. Nergens een verrassende contour, nergens een verwonderende wenteling
of geheimzinnige combinatie van stammen. Slechts in dit opzicht schijnt hij me iets
‘principieel nieuws’ te brengen daar een dergelijke vermomming van reactionnaire
en waardelooze sympathieën nog niet voorkwam.
Ik verwijt zijn orchestratie hetzelfde gebrek: hard, oppervlakkige, drooge kleuren,
en de neigingen van een maniak. De geheele Prometheus is eigenlijk niets dan één
‘reusachtig’, traag tremolo. Hebt ge zijn bekken-tremolo's gehoord? om voor altijd
den hekel te krijgen aan dat gouden klank-effect, dat me hier deed denken aan de
starre trillingen van een stoomhamer! Hoe weinig bereikt hij door zijn acht hoorns,
vijf trompetten, door zijn orgel, zijn piano, welke hij even gemaniereerd en
conventioneel gebruikte als zijn oogenmimiek in de romance van het piano-concert.
En vergelijk de aanwending van orgel en piano met de derde symphonie van
Saint-Saëns! wat bereikt hij door zijn koor - vergelijk 't met de Sirenen - zelfde
procédé - van Debussy! door zijn opgehoopte massa - vergelijk 't met de Derde,
Zevende en Achtste van Mahler! Ik ontken niet, dat de plotselinge inzet van het
fortissimo tutti en 't kraaien der trompet, opjoeg, meesleepte, maar als er op dat
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oogenbjik een lichtkroon naar beneden stortte, of 't podium zakte in, dan werd de
emotie nog grooter, wijl ze als soort behoort tot de bioscoop-sensaties, wier eindpunt
paniek is.
Men zegt ('t programma) dat Scriábine eene ‘Gesamtkunst’ zocht, niet in den zin
van Wagner, die muziek, poëzie en plastiek verbindt, doch ‘de symphonie in tonen’
(! er hangt bij den modernen kunstkring een sonate in verf) wil verrijken en
verduidelijken door een symphonie in kleuren, en dat ‘de neventitel (Poème du Feu)
van het werk wellicht een toespeling is op het feit dat hier voor de eerste maal getracht
wordt om een symphonie in tonen (!) door een licht- en kleuren-symphonie te doen
begeleiden’.
Zooals men weet is het verband tusschen toon en kleur een oude onopgeloste vraag
voor de aesthetici, omdat de associatie zoo individueel en twijfelachtig is, dat men
de tenorligging o.a. rood en groen tint. Een soort van kleur-muziek bestond reeds in
den pyrophon van Kastner, waar gasvlammen van verschillende lengte geluid maakten
en de geschiedenis van het kleuren-klavier zelf telt al jaren; Scriábine zag het
instument weer door zijn vergrootglas.
Nu krijgt men echter geen aangenaam idee van de princiepen des auteurs, wanneer
men leest, dat iets zoo principieels voor zijne ‘Gesamtkunst’ als de Tastiéra per luce
(lichtklavier) volgens een nota in de partituur desnoods mag wegblijven en insgelijks
het koor. Dat zijn ‘reusachtige’ concessies! 't Spijt me ook, dat het apparaat
gecompliceerd en kostbaar is, waarom nog niet kon worden vastgesteld in hoeverre
dat lichtklavier afstamt van Max Reinhardts befaamde zoeklichten of tot de idiote
effecten behoort. Het schijnt me overigens, dat in de meeste opera's van Wagner het
idee van Scriábine reeds lang bewust wordt toegepast, zij 't dan niet van 't notenblad
en met een doremifasollende Tastiéra.
Scriábine doet graag alsof hij alles op den kop zet, hij definieert b.v. de extase als
‘verhoogd zenuw- en gevoelsleven’ een omschrijving welke niet alleen tegen de
etymologie van extase indruischt, doch ook tegen het pathologisch begrip en de
beteekenis welke reeds eeuwen geldt. Maar Scriábine moet verstandiger, expansiever
en genialer worden. Hij verzinnebeelde nu in Prometheus het ontwaken der geestelijke
krachten door de scheppende energie van den mensch (het is zijn 60ste opus!) en ik
hoop dat hij eens iets goeds gaat componeeren. Er bestaat weinig kans, want hij speelt
slecht piano, ongevoelig, zonder phantasie en mathematisch. Ik hoop eveneens door
dit artikel te hebben aangetoond dat de programma-boekjes van het Concertgebouw
nog altijd verkeerd geredigeerd worden; ook, dat het niet bepaald noodig is, dat
Mengelberg en het Concertgebouw zooveel nota nemen van Scrábine. Er werd
onophoudelijk en langdurig gerepeteerd voor Prometheus en ik kan werken citeeren
van Bruckner en Debussy welke, ofschoon tienmaal moeilijker dan het vuurpoeem,
in 't voorbijgaan zijn ingestudeerd - en slordig gespeeld werden. Bovendien is
Scriábine's gerekte eerste symphonie, een onexpressief conglomeraat van Wagner
en Brahms, binnen korten tijd voor den derden keer herhaald. Dit is onnoodig, doelloos
en kan de belangstelling moeilijk vermeerderen, door welke het Concertgebouw
moet bloeien.

Jan Ingenhoven
Op de aanstaande uitvoering van het Concertgebouw-sextet (Woensdag 13 November)
zal o.a. een van Jan Ingenhovens laatste werken gespeeld worden, een stuk voor fluit,
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hobo, clarinet, hoorn en fagot, dat onlangs verscheen in 't Wunderhornverlag te
München. De muziek is impulsief, melodieus en modern. Dat moderne is Ingenhovens
originaliteit, welke zich niet uitte als versch stijlprocédé, nieuw individualisme, maar
eenvoudig als beheersching van de geheele hedendaagsche techniek en een sterke,
eigen visie. Ingenhoven schrijft geen locale muziek en heeft in dit opzicht het
imperiale en wijde van geste, dat de groote meesters eigen is.
Anders had hij wellicht dit quintet niet gecomponeerd, welks zangrijke spontaniteit
nog stijgt in beteekenis, wanneer men het kan hooren als een gedeelte van zijn psyche,
die in onuitgevoerde partituren verscholen blijft*). Want het wijkt eenigszins uit de
lijn van zijn vorig werk door de toenadering tot den madrigaal-toon, het oude, nobele
en vroolijke chanson. Men mag het zoo beschouwen, wijl de factuur aan de vroegere
contrapuntiek herinnert, en Ingenhovens veelzijdigheid waardeeren daar hij het blijde,
printanière troubadours-accent even goed spreekt als het romantische, dramatische;
die verscheidenheid moet trouwens herdacht worden, zoolang er van Ingenhovens
composities ongeveer niets bekend is in ons land.
Het quintet staat in één deel, dat vier phases geeft, waarvan alleen de derde, een
kort en komisch intermezzo beduidend afwijkt van het hoofdthema:

In de overige phases wordt deze mooi gewelfde, lange melodie doorgevoerd als een
soort van cantus firmus, die slechts weinig verandert. Bij 't begin van het stuk klinken
intonaties van dit thema, afgewisseld met breede en warme melopeeën van de
solo-clarinet. Voor 't eerst treedt het afgerond op in den Allegro moderato (hoorn,
daarna hobo, etc.) omspeeld door allerlei geestige melodieën en rythmen; dan volgt
bovenbedoeld rinkelend intermezzo; 't slotgedeelte, dat hier aansluit, kan gelden als
epiloog, waar 't thema allengs verdwijnt zooals 't kwam, tusschen zacht-lyrische
exclamaties.
De stemming is poëtisch en schertsend; de bouw staat door zijn klaarheid dichter
bij den klassieken vorm (uitzondering voor Ingenhoven) dan de bewerking, die
onafgebroken contrapuntisch en polyphoon is, licht en doorzichtig bij alle
verstrengelingen van rythme en melodie, nooit schoolsch, en voortdurend bekoorlijk
van klank; een prachtig voorbeeld van moderne kamermuziek.

Iberia van Claude Debussy
*) Jan Ingenhoven is een buitengewoon dirigent en componist, maar de Korngoldjes, Scriábines
en Schönbergs hebben machtiger propellors dan artisticiteit.
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De verschijning van Debussy viel samen met Gevaerts nasporingen der Grieksche
muziek, met de reconstructie van het Gregoriaansch door de Benedictijnen van
Solesmes, met Expert's opdelvingen der oude drukken en manuscripten uit den tijd
der Fransche Renaissancisten. Een zelfde antiquiseerende richting zag men in
Duitschland ontstaan, maar 't zij dit land niet de nauwlijks onderbroken cultuur en
traditie bezit als Frankrijk, of 't zij die richting van de Germaansche cultuur afwijkt,
de representatieve componisten kwamen er niet mee in contact, zij zetten zich
integendeel vijandig schrap, Richard Strauss ondanks zijn beweerde afstamming van
Wagner (die de omwenteling voorzag en aanvoelde), Brahms en Reger ondanks hun
successie-rechten op Bach en het Duitsche volkslied. Maar zij begrepen Bach verkeerd
en de tijd die herleven ging lag ver vóór Bach. Het is de eeuw der polyphonie, van
de geconcentreerde, phantastische en tienvoudige passie, de polyphonie, welke de
verstrengeling is en het samenklinken van verscheidene hartstochtelijke en melodieuse
psyches.
De renaissance van dit vroegere beginsel, dat door gebreken der techniek onvoltooid
bleef liggen, had men liever zonder omwegen zien geschieden. Maar een deel der
menschheid moet oververzadigd zijn geweest van drie honderd jaren monodie,
absolute melodie! Misschien is 't ook een noodwendigheid dat iedere ontwikkeling
of hervorming der muziek aanvangt met het rythme en tot 't rythme beperken zich
hoofdzakelijk de uitkomsten der Benedictijnen, van Debussy, en Gevaert. Welk een
waarde deze geniale onderzoeker toekende aan de antieke rythmiek, blijkt uit zijn
eigen woorden: ‘Je suis convaincu qu'une intelligence complète de la contexture
rythmique des oeuvres de nos grands musiciens classiques n'est pas possible sans
une étude soigneuse de la rythmique d'Aristoxène: une théorie moderne du rythme
n'existe pas.’
Men heeft alle reden om Debussy te beschouwen als antagonist der mathematische
en ongevoelige metriek, welke pl.m. 1600 hare invasie deed. Den tegenwoordigen
stand van het vraagstuk kan ik den lezer niet beter verduidelijken dan door een citaat
van een hedendaagschen geschiedschrijver, die in vele opzichten opmerkzaamheid
verdient: Maurice Emmanuel, Histoire de la langue musicale, een gelukkige synthese
van de geheele toonkunst. Het rythmische vierkant is een uiting van de
allerprimitiefste cultuur. Welnu, de componisten van Griekenland toonden al vroeg
het verlangen om te ontkomen aan dien rythmischen dwang. Ze hebben hem laten
regeeren in de populaire orchestiek, waar hij rechten had, doch elders hebben zij er
zich volkomen van losgemaakt. Wat zouden ze zeggen, als zij konden aanschouwen
dat wij nog leven onder het regiem van 2-4-8! zij zouden over onze rythmen oordeelen
als over onze toonladders en ze kinderachtig noemen. Onze solfèges zouden hun
gelijk geven. De theorie van het ‘sterke maatdeel’ zou hun enkel geschikt lijken voor
de gezellen van Komos, die na een bittertje den goddelijken Bacchus vierden en den
vloer beukten in effen en vierkante passen....
Het is waar dat de werken der moderne meesters deze kinderachtige pedagogie
dikwijls verloochenen en dat na Berlioz en vooral na Wagner de dagen der tyrannie
van 't vierkant geteld zijn. Maar zij liet zulke sporen achter, dat de verachting,
waarmee het publiek zeer schoone werken van tijdgenooten verwelkomt, veeleer is
toe te schrijven aan de afwezigheid der quadratuur in deze composities dan aan den
rijkdom der polyphonie of de nieuwheid hunner melodische vormen.
Zoo de ‘fatsoenlijke lieden’ van het Athene der vijfde eeuw voor Christus behagen
konden scheppen in den uniformen dreun der militaire marschen, in het hossen der
Bacchanten bij de Dionysische feesten, in de blijspel-dansen op de heilige formule
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4 + 4, - van hunne componisten en dichters verwachtten zij wat anders dan sterke
maatdeelen en vierkante zinnen. Terwijl het moderne publiek, in massa, bij dat
rudimentaire stadium der rythmiek bleef stil staan en er nauwlijks over heen begint
te komen, wist het Atheensche volk de andere rythmiek te waardeeren, even levendig
als de beroepsmusici, gelijk we zagen, de andere muziek wisten te schatten.
Dit voorloopig naar aanleiding van Debussy's Iberia, een levensgroote en warme
evocatie van de Spaansche straten en wegen, nachten en feesten, welke door het
Concertgebouw-orchest volmaakt zou zijn weergegeven als Mengelberg zich niet te
eenvormig beperkt had tot de ‘sterke maatdeelen’. Deze verfraaien misschien Brahms
en de achttiende-eeuwsche muziek, doch we kennen geen andere richting, waarmee
deze populaire opvatting overeenstemt, allerminst die van Debussy. De hoorders
mogen zich Iberia ongeveer tienmaal boeiender voorstellen, want nooit zag men den
dirigent zich in die mate onthouden van alle rubato en intelligent meeleven in den
klank. Dit is zeer jammer omdat er van ‘La Mer’ enkel aangename herinneringen
resten en wijl Fransche muziek dit jaar wederom zelden ter uitvoering komt.

Amsterdamsch a-Capella koor
De uitvoeringen volgen elkaar op in trage, eindelooze verveling. Welk een verschil
met 't vorig jaar! Wij schenen toen in den schoonen brand te staan, van de zon die
onderging in Weenen, den dood van Mahler, en de ontroering om dit overlijden is
de vage, smartelijke voorbereiding geweest van het mysterieuse enthousiasme, dat
het muziekleven een tijdlang doortrilde. Nu voelt men zich wat kil; die Psyche vluchtte
weer en liet ons eenzaam met een vruchtelooze liefde.
Deze opmerking wordt niet met voorbedachten rade gemaakt naar aanleiding van
het eerste concert dat Averkamp dezen herfst gaf, hoewel ik niet verbergen kan, dat
er van een zoo eminente persoonlijkheid meer invloed moest uitstralen op dezen tak
van muziek-beoefening. Waarom installeert hij zijne uitvoeringen in de Ronde
Luthersche Kerk, dezen onmuzikalen kelder? Waarom laat hij ons niet de gelegenheid
om de ongeëvenaarde kunst der middeneeuwers nog eenmaal te eeren met ons
enthousiasme? Want wèl gloeit in Palestrina's mis ‘Lauda Sion’ de zomerhitte van
deze onvergelijkelijk bezielde, opgetogen melodie, waarmee men in 't zuiden de
velden en groene bosschen doorschalt.
Gelijk ik de totale verwereldlijking dier kunst beter vind dan de halve kerkelijkheid,
gelijk ik wensch dat Averkamp zijne concerten vermenigvuldigt, zoo dunkt het mij
voor de juiste waardeering van de antieke kunst der tijdgenooten van da Vinci,
Raphael en del Sarto gunstiger haar af te zonderen tot haar luisterrijke eeuw, haar
geest niet te mengen en te storen met het timbre der volgende zwakkere periode.
Reeds meermalen beschreef ik deze twee tijdperken en hun onderscheid, dat
voornamelijk berust op het veelvoud der psyches, het gelijktijdig uitzingen eener
menigte individualiteiten en passies bij de Renaissancisten, de beperking tot de
eenheid en het stille leven bij den achttiende-eeuwer. Wanneer stelt Averkamp eens
een programma samen uit madrigalen van Marenzio, Gesualdo di Venosa, en stukken
die hij zelf uit Italiaansche archieven zal samenlezen (en uitgeven!)? Daar schuilt
meer ziel, meer modernen klank (enkele zijn gedrukt) en meer historisch belang dan
in de eerbiedwaardige maar ouderwetsche, genoeg bekende en al te weinig varieerende
motetten en cantaten van Bach. Averkamp kan aldus zijn hoorders en de
muziekgeschiedenis kostbare diensten betuigen.
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Requiem van Verdi
Het Romaansche verdwijnt hoe langer hoe meer uit onze concertzalen. De Duitscher,
schuilend achter Wagner, dien hij niet begreep en verkeerd uitlegde, bekampte en
verdreef alle Latijnsche schoonheid, passie, bekoorlijkheid, phantasie, zon, plastiek,
meditatie, welke vervangen werden door het phlegma der brute kracht, ‘das Maximum
der Barbaren’ en eerst de symphonie overrompelde, toen de opera, alles
vandaliseerend, melodie, kleur, enthousiasme, alles vergrauwend, uit naam van
Wagner, wien men ten slotte (het is te paradoxaal!) den verstarrenden en almachtigen
invloed van Brahms zou willen toerekenen.
Onze ooren zijn moe van Reger, Richard Strauss, Scriabine, Schönberg, Brahms,
Schumann, en anderen, die dezelfde aesthetiek vertegenwoordigen, hoewel in
verschillende lijn werkend, een onafzienbaren kommer van logge psyches en logge
kunst, meesters zonder twijfel in de techniek huner muziek doch jammerlijke
dilettanten in kennis en uitbeelding van het schoone. Er zoo kon het Requiem van
Verdi, dezen dilettant, vergeleken met bovengenoemden, in den ‘Tonsatz’, maar
meester in weergave van de schoonheid, een geluk worden en een opflakkering van
oude vreugde.
Men kan de hoofdstemming van Verdi's Requiem vereenzelvigen met de
Gregorisaansche lijkmis en in de muziek de opvatting terugvinden: ‘In tiefer, heiterer
Ruhe will ich den Augenblick erwarten, der mich ruft. Ich will sterben wie ein junger
Dichter’ (Novalis), het is muziek ‘sentant la mort et les roses’ (Barrès), het zwaard
is hier tot bezielenden tooverstaf geworden en de asch der aardsche rozen de grond
der hemelsche. Verdi was romanticus en schreef zijn Dies irae en den Tuba mirum
spargens sonum als een woesten roep, de eenige trouwens, die weerklinkt in dit werk,
waar de dood melodisch zingt, stil en mild is, geheimzinnig, zacht en verlokkend als
de nacht. Hoe kan men dit werk theatraal noemen! Is de muziek dan gevonnist in
deze grijze eeuw om hard, koud en apatisch te gebaren, wil zij geprezen worden?
Verdi vond voor den Libera animas eene slanke, klare en diepe melodie; zal dit den
componist eer verweten worden dan een Angelico, die op zijn Laatste Oordeelen (dit
beteekent een Requiem immers in de muziek) de blijdschap meer uitbeeldt dan de
schrik, de rijen der zaligen liever schildert dan eene verdoemenis? ‘Alle Menschen
werden Gott sehen’ was de meening van Mahler. En waarom zou het Sibyllijnsche
Liber scriptus proferetur niet liefelijk mogen klinken voor wie geloof, hoop en liefde
nog niet gestorven zijn?
Er bestaan in de muzieklitteratuur slechts weinige werken van zoo simpele factuur
en meesterschap als Verdi's Requiem, eenvoudiger en concreter op vele plaatsen dan
Mozart. Men treft er geen miniatuur aan, nergens een vermoeden van polyphonie,
nergens eene instrumentatie in modernen zin: het zoeken van coloriet. Niettemin
ontbreken deze kunst noch de perspectieven der emotie noch het symbool der ziel.
Dit is het geheim der Italiaansche cantilene, hare tallooze, verrassende wentelingen
en honderdvoudige mogelijkheden van expressie; het geheim van zijn genie, die
verborgen veelheid van detail-werk. Hoe luguber klinken de holle octaven van alt
en sopraan in den Agnus Dei! hoe schamel en innig de quint-parallellen van Oro
supplex! Welk een wonderlijke inval om dat troostvolle, droevige violen-trekje (de
keerzijde van een Wagneriaansch motief; of Wagner ook Italiaansche elementen
had!) uit het begin van den Requiem bij 't slot van den Libera te doen herhalen door
de sopraansoliste! En deze techniek is toereikend voor alle momenten van het
doodendrama, voor de hymne Te decet, voor exclamaties van Hostias et preces (hoe
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is hier de zuidelijke straatroep vergoddelijkt!) voor den uitzinnigen, heiligen hartstocht
van Salva me fons pietatis, waar hij de intensiteit en wildheid van Mahlers
smeekbeden evenaart of aanvoelt! en de even opschemerende pastorale Inter oves
locum praesta: deze Italiaan was geniaal! Maar waardeert men deze naïeve melodieën,
deze naïeve en sublieme middeneeuwsche visies - een kramer, die voor God zijne
offers en gebeden (hostias et preces) uitgalmt - zulke mystiek en levensgroote
allegorie?
Willem Mengelberg heeft het Requiem gedirigeerd met bijzonderen gloed en
toegenegenheid, wat bij zijn Latijnsch temperament niet behoeft te verwonderen.
Hij kan verzinken in eene melodie, gelijk dat geen zijner executanten vermag, martiale
passages doorsidderen en schokken en alle affecten opvoeren tot hun opperste waarde
en uitdrukking. Zijn koor (Toonkunst) was in de beste condities, afgezien van eenige
schuchterheden der alten. Van zijne solisten muntte in de eerste plaats uit Gerard
Zalsman door gevoelige artisticiteit. Hij hief den Libera animas aan zonder accent
en bijna neuriënd, een buitengewone gedachte. Zalsman was ook zeer goed bij stem.
mevr. de Haan-Manifarges zong als mezzo-sopraan de lage gedeelten harer partij
schitterend, de hooge moeilijk en minder senoor. Men had deze partij dubbel moeten
bezetten. Ik kan mevr. Noordewier roemen, terwijl [de] tenor, dr. M. Römer,
meermalen de zuiverheid van het soloquartet in gevaar bracht. Hij bedoelt het goed
maar zijn stem weigert, wat in Duitschland veelvuldig voorkomt; ze is schraal en
hard, in het kopregister zelfs wezenloos. Tot applaudisseeren scheen men op deze
uitvoering niet gezind. De Hollander houdt van ‘stemming’ en verstaat daaronder
alles wat van opgetogenheid afwijkt. De minnaars van het enthousiasme konden zich
ergeren aan een onbeschaamde ‘stemmingsvolle’ stilzwijgendheid, tot na den lyrisch
mijmerenden, processioneelen Agnus Dei, waar de klank gedurig breeder golft naar
het licht, een bewonderaar losbrak en door enkele onstuimigen nagevolgd.... gesmoord
werd in gesis.

Arnold Schönberg
Schönberg is tegenwoordig een der heftigst aangevochten componisten van
Duitschland, geldt als de meest werkdadige, progressieve en fanatieke volgeling der
moderne kunst, zoodat men het bestuur van 't Concertgebouw in de eerste plaats wil
danken voor de introductie van dezen auteur en zijne kunst, een verdrietig ondernemen
in Holland, waar men de muziek bejegent met poovere belangstelling en haren
vooruitgang met een wakkere onverschilligheid.
Schönberg dirigeerde zijn ‘symphonische Dichtung’ Pelléas et Mélisande, een
onderwerp, dat mij een weinig terugstoot, want hoe waagt men het, zich een gedicht
toe te eigenen, dat een zoo individueel eigendom is van Maeterlinck en Debussy,
twee geestverwanten, eene stof te begeeren, welke door beide kunstenaars zoo
hartstochtelijk en volmaakt is geboetseerd, een leven te benaderen als vreemdeling
in die spookachtige, verdroomde wereld? Hij zegt dat de muziek van Pelléas et
Mélisande geheel buiten Debussy om ontstond en men moet naïef zijn of zijne critici
voor buitengewoon dom houden (waarvoor in Duitschland redenen schijnen te zijn)
om een dergelijke pyramidale waarheid te laten drukken. Wie zal Schönbergs
sanguinischen Pelléas indentificeeren of verwarren met den bovennatuurlijk
geïntoneerden Franschen? Wie zal debussysmen vinden in deze exuberante, maar
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logge, schuifelende klanken en rythmen, tenzij men de quarten-accoorden, overmatige
en heele-toons-accoorden waarlijk beschouwt als de essence van Debussy's kunst!
Schönberg, die doorgaans scheldt op theoretici, had als theoreticus zulk een
bekrompen inzicht niet moeten verkondigen in zijne ‘Harmonielehre’.
Deze ‘Harmonielehre’ heeft de bekoorlijkheden van een ruïne, de ruïne der
muzikale dogma's en theoremen, welke onze tijd bezig is te sloopen. Daarom is dit
boek voor den beginneling even gevaarlijk als elk ander systeem, waar leerstelligheid
dient als sanctie voor conservatieve en uitgeputte beginselen. Schönberg doolt in
zijn geschrift van de eene verouderende meening naar de andere en doceert ze
gemoedelijk, humoristisch en populair. Als aestheticus en causeur geeft hij hier en
daar origineele visies, doch niet als leeraar. Waarom durfde deze modernist niet tot
den leerling zeggen: ‘Men vormt de accoorden voortaan door rijen van quarten’?
Waarom durfde hij niet als fundament eener theorie te stellen: ‘de drieklank als
zoodanig bestaat niet meer in de nieuwe kunst’ - ‘de tonale functies waren geschikt
en voldoende voor den pruikentijd’ - ‘het accoord is ondenkbaar of oneindig’?
Inderdaad: Wanneer zal er moderne muziek onderwezen worden? Wanneer zal de
leerling niet meer gedwongen zijn om zijne meesters te verloochenen, zoodra hij de
schoonheid en den hartstocht proeft? Driekwart van Schönbergs boek is den
bewonderaar van Wagner, Mahler en Debussy onbruikbaar en vijandig; het is een
oud systeem.
Zulk een oud systeem is ook Schönbergs compositie Pelléas et Mélisande. De
introductie verraadt, dat hij een vereerder was (of is) van Brahms, en met leedvermaak
zag ik de akolythen van den braven stijl zich vervelen bij dit academische stuk. Het
is de mathematische doorvoering van een fossiel motief, een reptielisch fragmentje,
dat kronkelt van het eene instrument naar het andere, onveranderlijk en fatalistisch.
Niet alleen als motievisch bouwer volgt hij de methode Brahms-Reger, maar ook als
kunstenaar, en dit verwijt ik hem. Hij verveelt zijn hoorders ter wille van een opzet,
welke alleen in de partituur boeit, gelijk Strauss' fuge van ‘Also sprach Zarathustra’,
ter wille van een thema, en evenmin als deze zoekt hij allereerst het betooverende,
de ontroering. Een enkele maal in de rest van zijn compositie, welke lang genoeg
duurt om merkwaardige passages te tellen. Ik vroeg me echter af of deze genoeg
relief krijgen voor den hoorder in dien chaos van klank en vermoeiende experimenten
en geloof het niet, want van zeer gevoelige invallen hoeft men de uitdrukking slechts
vluchtig kunnen vermoeden, daar zij te eenzaam en broos stonden in deze
onafgebroken geluids- en krachtsexpansie.
In de cantilene heerscht nog de invloed van Wagner; de orchestratie en de neiging
tot het groteske, karakteristieke, typeerende en demonstratieve (het publiek, genoot
de glissandos der gedempte bazuinen als kinderen) wijst op affiniteit met Richard
Strauss, de onmelodische polyphonie op verwantschap met Reger. Deze Pelléas toont
geen eigen psyche en geen muzikale. Van Maeterlincks drama bemerkt men bovendien
niet veel en gelijk men bij Sibelius (ook een gehypnotiseerde) den eenen hoofdpersoon
mist, zoo ontbreekt hier de andere: Mélisande.
Van een individueelen Schönberg dus geen spoor. Waarom kwam hij niet met een
later werk (dit is gecomponeerd in de dagen dat Debussy's Pelléas zijn overwinnelijken
rondtocht begon... nog altijd onopgovoerd in Nederland), waarin zijne kunsten meer
sensatie maken? Ik had hem gaarne onverdeeld bewonderd, wegens zijne vereering
voor Mahler en zijne wijze van dirigeeren: In het teedere hoofdschudden, waarmee
hij de effusies van sentiment, die geenszins schaarsch zijn doch nergens fel, begeleidde
en vermeerderde, lag meer suggestie dan in den toon. Hoe jammer dat deze kunstenaar
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te trouw epigoon is van die richting onzer eeuw, welke het karigst begiftigd werd
door de Charites! Want hij verspilt zijn macht zoolang zijne kunst zich niet bevrijdt
van het onbekoorlijke der materie, zoolang zij de bekoring, het daemonisch lokkende
niet zoekt, najaagt, het bezielde ruilt voor het onbezielde.

Johan Schoonderbeek
Vanwege de loutering van den smaak meen ik een en ander te moeten zeggen over
den dirigent der Christelijke Oratorium-Vereeniging, den heer Schoonderbeek. Terwijl
een aantal kunstenaars, onder wie Mahler, Diepenbrock en Schönberg, hun leiding
vervolmaakten tot het uiterste van eenvoud en expressiviteit, veinst Schoonderbeek
het pythonissische accent, het dramatische gebaar en gesticuleert alsof de passie in
hem brandt van Beethoven, Berlioz en Wagner te zamen. Het is van ondergeschikt
belang, dat deze soort van dirigeeren bij de voortdurend toenemende polyphone
schrijfwijze hoe langer hoe onmogelijker wordt, wijl zulke actieve directie veroordeeld
is, om zich te beperken tot één rythme, één melodie. Het mocht echter aangetoond
dat de manier, waarop Schoonderbeek ze toepast, onwaar is en onmuzikaal. Ik zou
dan beginnen met de aandacht er op te vestigen, dat, als inderdaad uit den
neo-romantiseerenden Schoonderbeek de passie vlamde, welke zijn gebaar schijnt
te uiten, de muziek sommige hoorders zou kunnen neerslaan, dooden, gelijk de liefde,
volgers enkele phantastische auteurs. Dan zou ik onderzoeken, waarom deze dirigent
zeer extatische (Bruckner's Te Deum) en zeer droge (Taubmann's Deutsche Messe)
kortom, alle werken, volgens hetzelfde procédé uitvoert, dat een innerlijken gloed
schijnt te moeten vervangen.
Voor koor en orchest verdwijnt Schoonderbeeks stok te vaak achter zijn rug en
bekeken van den praktischen kant komen de nadeelen zijner manieren nog sterker
uit. Hij hakt alle melodieën, hakt zelfs de zachte, melancholische en schreiende
melodieën en elke marsch, elke elegie wordt gevierendeeld. Misschien is deze
nuchtere vorm duidelijker voor het publiek, maar ik geef de voorkeur aan het
schoonere. De welving van het rythmische, de boog, wint het in muzikaliteit, ranke
gestalte en zangerige wijdte. Daardoor worden de rustpunten der melodie opgeheven
of uitgesteld, die zwevende welving draagt in zich de verte, de drang, de opwaartsche
vaart, de doorvoelde beweging, de groei, het oneindige, tot de componist dat
spraakzame leven stuit. Het hoekige, vierkante martellato daarentegen slaat eveneens
terug op de muziek, die versteent, ontoegankelijk wordt voor nuances, 't contact met
het sensitieve verliest en de primitiefste hoorders het eerst bevredigt. Schoonderbeek
moge naar mijn raad luisteren, dat het doelmatiger is de demonen te bezweren met
melodieuze brandoffers, kreten uit de diepte van 't hart en warme oogen, gelijk de
Orpheus van Gluck, dan met zweepslagen van een scheepsjager.

Violisten
Het optreden van Henri Marteau is een algemeene ontgoocheling geweest. Hij
bespeelde vóor de pauze een der beste Stradivarii, na de pauze een zeldzame Maggini,
maar met welke tartende koelheid intoneerde hij het concertje van Mozart, dat gracieus
is doch ook menschelijk! Hoe impassiebel klonken zijne beide goddelijke
instrumenten, hoe wezenloos zijn losse-snaren-spel en welke empirische gronden
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dreven hem tot deze geestlooze trucs? Ziehier het summum van welbehagen en
ongevoeligheid, het muzikale nirwana, dat ook Weingartner nastreeft. En zonder
twijfel dreef hem datzelfde welbehagen naar het vioolconcert van onzen landgenoot
Leander Schlegel. Een gruwel, dit starre werk te reproduceeren op een Maggini! Wat
een maniak in het schrijven van arpeggiën is deze Leander Schlegel; welk een
zonderling onthematische en onmotievische motieven, welk een overdaad en
opeenstapeling van onexpressief materiaal, welk een formalisme! Schlegels
vioolconcert heeft een ‘motto’, volgens zijn eigen analyse. Een motto? Ontleend aan
Brahms, aan Schumann, aan Bach, aan Reger? Het doet niet ter zake, wijl het een
element is, een onmuzikaal element, een element dat van 't begin tot 't slot is
gehandhaafd, dat men hoort, doch nooit waarneemt, nooit ondergaat, nooit liefheeft.
Maar wat beteekent een element voor een formalist?
Het wordt meer en meer gewoonte der beroemde violisten, dat zij één stuk uitvoeren
voor hun eigen reputatie, en één stuk voor den uitgever of voor een componist.
Tweemaal achtereenvolgens lanceerde hier Fritz Kreisler (te vergeefs!) ter wille van
Novello's Edition (gehonoreerd propagandist vernam ik uit goede bron) Elgars
onbelangrijk vioolconcert, en Weingartners fraai klinkend doch onbeduidend concert
was nog niet verschenen bij Breitkopf und Härtel of Kreisler introduceerde het. De
uitgevers worden te actief en wanneer zullen het publiek, de critiek of de hervormers
van het muziekleven zich zoo verloochenen, dat zij deze praktijken afkeuren en
verwerpen, die vele kunstwerken den toegang versperren en tallooze beuzelarijen
opdringen? De Schauspiel-ouverture van Erich Korngoldje, die nog moet bewijzen
dat hij de Prometheus-vonk heeft, is dezen winter opgevoerd in 100 (honderd!) steden,
berichten de tijdschriften.
Emil Telmanyi, die nog niet de Wotansmacht bezit om slaaf te zijn van verdragen,
dankt zijn optreden in het Concertgebouw aan Evert Cornelis; hij speelde het
Bruch-concert, een echt Bruchstück, gelijk 't Hans von Bülow sarcastisch placht te
noemen. Naar mijne meening had hij de muziek tegen zich, doch de menigte houdt
van dit werk en overstelpte den kunstenaar met toejuichingen. De schommelingen
der expressie, welke zich voordeden in het kader der melodie zelf, belemmerden het
absolute opgaan in den klank en het enthousiasme, doch men kan dit met evenveel
recht wijten aan Bruch als aan Telmanyi's jeugd, daar er in dit concert slechts weinig
thema's zijn, wier geintoneerd accent voldragen en schoon weggolft als een gongslag,
klokkengeluid of een toon van Telmanyi's streek. Want Evert Cornelis verriedt in
de keuze van dezen violist zijn eigen voortreffelijk muzikaal instinct. Telmanyi's
toon heeft het suggestieve, gepassioneerde timbre, de mysterieuse vibratie van het
sentiment.
De laatste en opmerkelijkste verschijning, die ik in deze categorie wil vermelden is
Dirk Gootjes. Bij passages, welke hem rechtstreeks aanspreken, dus niet boeien als
musicus maar als sensitieve mensch, gelijk het middendeel der aria uit Vieuxtemps'
Suite of gelijk de inzet van het geheimzinnig, schreiende volksliedje uit de sonate
van Guillaume Lekeu, toonde hij zich meester over een emotie van zulke kracht als
men zelden ontmoet. De sonate van Lekeu, waar de vreugde en de hymnische
hartstocht eene intensiteit bereikt, welke als verlangen en onvervulde prophetie het
snikken nadert, het stamelen der mystikers in hunne sombere en ontoombare
verheugenissen speelde de violist trouwens voortdurend als bezield door het schoone
droombeeld van de grenzen der bloeiende aarde. Men kan deze maand den geboorte-
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en sterfdag herdenken (20 en 21 Jan.) van dezen jongen Belg, die, als vermoedde hij
den vroegen dood, zijne ziel uitstortte en wegschonk met zulke onstuimigheid, dat
zij de liefde der goden moest wekken of hun toorn. Hij heeft het schemeren van den
dageraad gezien en stierf. Vergelijk deze effusies met de eerste werken van Richard
Strauss en oordeel welke meesterschap en welke schoonheid onderging met dezen
lotgenoot van Perk.
Dat Dirk Gootjes zich met fanatisme toelegge op de moderne muziek, wier
mystagoog hij moge worden in het armelijke Holland; hij herhale deze sonate van
Lekeu en geve spoedig zijn tweede concert, wat zijne vrienden veel genoegen zal
doen.

Eene nieuwe Gijsbreght-muziek
Als Willem Royaards afdwaalt zal ik 't hem vergoelijken wegens de omstandigheden,
mits hij zich rekenschap geeft van zijne vergissingen. De weinig waardevolle maar
breed opgezette Lucifermuziek is langzamerhand afgetakeld tot schraal
harmonium-accompagnement en hij kiest nog slechtere wegen. Wat ware immers
doelmatiger dan de Gijsbreght op te voeren zonder muziek, wanneer men uitnemende
muziek niet bekostigen kan? De nieuwe van den heer Van der Bijl is toch maar zeer
middelmatig, niemand trouwens hoort ze op menige plaats, en als hij ze hoort luistert
hij niet, wat het overdekte orchest vergemakkelijkt. Het verwondert me, dat Royaards,
wiens litterairen, picturalen en decoratieven stijl een ieder prijst, zich laat afschepen
met inventies, die hem ook een orchest kosten, beter tot hun recht zouden komen op
een harmonium, maar zelfs in dit geval de stemming niet zullen opluisteren.
Door Marsyas te ensceneeren heeft Royaards zich verdienstelijk gemaakt voor de
muziek, de muziek maakte zich verdienstelijk jegens Royaards tijdens het festival
en het ware te wenschen dat deze verstandhouding eene goede bleef. Ik geloof daarom
gaarne de geruchten dat deze voorstellingen slechts preludien beteekenen voor
opvoering in Februari met den Gijsbreght van Diepenbrock en smoor daarom elk
protest tegen de niet geslaagde onderschuiving.
Het is te hopen dat de heer Van der Bijl nota neemt van zijne slechte pers. Talent
zal ik hem niet ontzeggen, doch bij deze manier van werken kan er van dat talent
niets groeien. Hij moet nog zooveel studeeren, zooveel hooren, zooveel zelfcritiek
aanwinnen, dat hij voorloopig geen partities en zeker geen haastige partities mag
ontwerpen. De routine van het orchest en van het dirigeeren zou hem zonder twijfel
nuttig zijn, doch de routine van het componeeren mag hij niet verlangen, daar deze
zelfs voor groote kunstenaars een gevaar is geweest. Hij moet ons ook niet om den
tuin leiden met de drogbeelden van gedempte bazuinen en trompetten, welke zijne
zeer gewone muziek bij het eerste hooren pikante tinten en moderne allures geven.
Hij is ook nog niet ver genoeg om met een paar maten een milieu te scheppen (daartoe
behooren de daemonische originaliteit van een Wagner, een Berlioz) en op hoevele
embryonische fragmenten, fragmentarische opzetten stuit men in zijne
Gijsbreght-partituur, welke misschien iets hadden kunnen worden bij wat meditatie,
wat hartstocht voor de psyche, wat bezonkenheid en diepte van vinding. Concipieeren
kan de heer Van der Bijl niet, hetgeen blijkt uit de ouverture, waarom leent hij zich
dan tot haastig werken (Debussy arbeidde twaalf jaren aan Pelléas), waarbij dit een
allereerste vereischte en gave is? Willem Royaards horoscopeert slecht, wanneer hij
denken zou dat een dergelijke muzikale illustratie niet antipyrinisch werkt op eene
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prachtig verzorgde voorstelling en ik raad hem deze monochrome en zachte
probeersels spoedig te verwijderen en te vervangen.

[Georg A. Walter, tenor, zingt Bach-programma]
Het critiseeren van personen is alleen te rechtvaardigen door hen te beschouwen als
een extract van het groote publiek, dat men kastijdt in zijne vertegenwoordigers,
eene opvatting, die mij te stade komt, nu ik denk aan de uitvoering van Zondagmiddag,
waar de stupiditeit van dat publiek een paroxisme bereikte in het Bach-programma
en de praestaties van den tenorist Georg A. Walter. Deze zanger, zijn gezicht wringend
in de meest komische en zoetsappigste poses, op de teenen draaiend en vele domme
gebaren makend, zong met een dikke, logge stem verouderde stukjes van den
Leipziger Cantor, werken, die hoogstens biographisch interesseeren, waarin geen
enkel gewichtig moment roept, composities voor de huiskamer en de bijbellezing,
brave, vrome muziek zonder aandoening, zonder leven, zonder gloed, - en men
applaudisseerde den ganschen langen middag.
Bachs populariteit krijgt afmetingen, welke een vruchtbaar muziekleven in den
weg staan, anders sprak ik niet met deze woorden over een componist, van wiens
geest ik de traditie en de onafzienbare emanatie in de rijken der toekomst nog zou
eerbiedigen, zelfs wanneer al zijn werk me afstiet. Maar bij elk programma van
Mengelberg doemt hij op of dreigt hij als de tienmaal vergroote schim van vader
Cats. Ik zeg vader Cats en releveer den lezer misschien verwantschappen tusschen
deze twee karakters, welker affiniteiten hij nog niet zag en wier conformiteit met
elke eeuw onverwoestbaar is. Zij teemen, redeneeren breedsprakig en zalvend, de
stopwoorden beslaan de helft van den zin, de gedachte is alledaagsch, de perspectieven
en hun phantasie zijn tastbaar, hun da capo onvermijdelijk. Zou dat verwenschte da
capo ten minste niet lang geschrapt zijn door een dirigent als Mengelberg wiens
sanguinisch temperament hier in opstand moet geraken?
Beschuldig me niet van myopie. Bach is bewonderenswaardig en zijn gebreken
laten me even onverschillig als zijn deugden. Maar, terwijl we overladen worden
met zijne slaperige invallen, hoe lang verlangt men reeds om Beethoven b.v. van
zijn zwakste zijde te kennen, die van genoeg historisch belang is om haar in de
concertzaal even te huldigen. En stel u voor wat er gebeurd zou zijn, als men in
Beethovens en Mozarts tijd aan ouderwetsche muziek zulke overwegende voorkeur
gegeven had als gij, tijdgenoot van Mahler, Debussy en Bruckner, aan de verkwezelde
hagepreeken der achttiende eeuw. Wacht u bovendien voor den eeuwigheidswaan
van uw vreugdeloozen afgod. Grootere meesters dan hij, Palestrina, die zoovele
missen en motetten componeerde, wiens handwerk, daargelaten dus de inspiratie,
reeds verhevener is dan dat van Bach, verdween in de snelstroomende Lethe, toen
zijn arbeid het onvergankelijkst scheen en dit is pas drie honderd jaren geleden.
Ondanks de onaesthetische manieren en den slechten smaak van den tenorino (o
ironie!) Georg Walter, den huishoudelijksten bard, die hier ooit zong, schuilde er
leering in de grijze, eindelooze verveling van zijn programma. Er zijn fanatieke
Bach-vereerders, die Richard Wagner bekampen om de menigmaal echoënde
‘Todessehnsucht’ zijner helden. Zij vergeten dat ‘die Verneinung des Willens zum
Leben’ nauwer samenhangt met zijne philosophie en dichtkunst dan met de exuberante
volheid zijner muziek, doch kunnen zich schamen over hunne dwaze inconsequentie,
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welke uit de Sterbeglockenaria's en de Geistliche Lieder, een zeer gering gedeelte
van Bachs hartstocht voor den dood, wederom openbaar werd.
10 Jan.

Richard Strauss
Het spreekt haast vanzelf, dat de lang uitgestelde wederopvoering van Strauss'
Symphonia Domestica (huiselijke symphonie) door Willem Mengelberg, eene geestige
toespeling beteekent op de koperen bruiloft van onzen beminden dirigent, nadat zijn
vorig Bach-programma de plechtigheid op meer vrome wijze in het licht heeft gesteld.
Dit (het werk en de uitvoering) is een der gevolgen van de burgerlijke behoefte, gelijk
Hermann Bahr zegt, naar uiting van 't burgerlijke leven en burgerlijke ideeën, welke
ook het muziekleven regeert en onze talrijke naneven van Robert Schumann zoo
streelt of en évidence brengt, dat men daartegen wel vergeefs bedenkingen zal maken
of parodieën schrijven.
De kunst van Richard Strauss is eene ziekte, die de philisters in de eerste plaats
aansteekt, hetgeen hare gemakkelijke en enthousiaste intocht bij ons, het beloofde
land van Brahms en Schumann, a priori bewijst. Niets ware vlugger aan te toonen,
dan dat Strauss al zijne symphonische gedichten, titels - ik zeg niet onderwerpen van den meest uiteenloopenden aard, naar één schema heeft ontworpen, hetgeen men
natuurlijk bij Shakespeare of bij Mahler belachelijk zou vinden. Het schijnt mij zoo
duidelijk, dat Strauss na Don Juan, een zijner eerste moderne werken, het
melodie-type, zooals men 't aantreft in het stuk, niet meer gewijzigd, niet meer
ontwikkeld, noch versterkt, maar veeleer verzwakt heeft, dat ik de nuchterheid van
zulke kunst, de nuchterheid zijner acolythen en de absolute afwezigheid van phantasie
bij den kunstenaar en zijne vereerders, wel houden moet voor eene ziekte. Daarom
kan men ernstig beweren: Strauss geeft nooit iets nieuws. Om de achterlijkheid en
de armoede van dezen componist, dien men uitkraait als een grooten geest, te
begrijpen, moet men de monadische en beperkte visie van Strauss kunnen vergelijken
met de universeele en onbegrensde van Richard Wagner, de kortzichtige
individualiteit, welke zich in Salome op denzelfden, onveranderlijken toon uitspreekt
als in Electra, met het onafhankelijke timbre van Tristan en Meistersinger (etc...),
het psychische cataclysme, dat elk nieuw drama van Wagner releveert.
Dit zijn enkele der redenen, welke me verhinderen om den koninklijken lof bij te
stemmen, waarmee men de werken van Strauss begroet. Ik zwijg dan nog over zijne
andere tekorten, als het goedkoope verguldsel, dat de magnificentie moet illusioneeren
van een staat, welke niet in het bereik ligt van dezen componist, wat hem veroordeelt
tot een hard en droog coloriet, tot een excessen van onvermogen, waarvan me tot nu
toe slechts één parallel onder oogen kwam: de primitieve en brutale verfsmeersels
van den Duitscher (ik vergat zijn naam) die onlangs bij den Modernen Kunstkring
exposeerde. Alle cultuur, welke Strauss bezit, is die van een parvenu van grof ras.
Zooals hij dilettantiseerde in de philosophie (Also sprach Zarathustra), zoo
dilettantiseert hij in de schoonheidsleer. Wanneer de scholen voor kerkmuziek, waar
men den jongen componist de kunst leert van onexpressieve muziek te maken, niet
sedert lang waren verdriedubbeld in de scholen voor profane muziek, dan zou men
nog verder kunnen gaan en zeggen, dat Strauss zelfs in de muziek dilettantiseert. Het
experiment immers is dermate idée fixe in zijn geest geworden en ideaal, dat men
den graad van intensiteit of precisiteit altijd hooger kan veronderstellen bij zijn werk.
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Het schapengeblaat uit Don Quixote, de windmolens, de luchtreis, het
marktgeschreeuw uit Till Eulenspiegel, enz. zal hij nu veel volmaakter imiteeren,
gelijk Nicodé waarschijnlijk het kikkergekwaak (Gloria-symphonie) nu vriendelijker
en juister nabootst. Tot de emotie om de dingen zal Strauss echter nooit stijgen,
omdat hij hiervan uit had moeten gaan.
23 Jan.

Varia
Sinds honderd jaar ongeveer is de muziekwetenschap aan 't delven gegaan naar
componisten en composities, die zich uit eigen kracht niet aan de vergetelheid konden
onttrekken. Het is een infernale bezigheid, herinnerend aan den koker, dien
Flammarion door de aarde wil graven, wat gedurende de eerste eeuw niets dan gruis,
keien en modder zou opleveren, een belachelijke bezigheid in den tijd, welke de
grootste meesters voortbracht, Berlioz, Wagner, Liszt, Bruckner, Mahler, een diaboliek
doodgraverswerk, waarmee zich 't publiek amuseert, de geleerden en de dirigenten,
om een mausoleum van nietswaardig, onbeholpen en slordig werk op te richten boven
de vergeten schoonheid der diviene kunstenaars. Zie tot welke domheden deze manie
voert! Ongeveer anderhalf jaar geleden is hier geschreven over den ‘Cours de
composition musicale’ van Vincent d'Indy en den vriend van Goethe, Wilhelm
Friedrich Rust, die ook in dat zeer voortreffelijke boek geproclameerd werd tot den
verbazingwekkenden geestverwant en voorlooper van Beethoven. Nu ontdekte een
Duitscher, dat de reeks der beroemde noodlottigheden met een ‘Fall Rust’ vermeerderd
mag worden. Want de achterkleinzoon van den Dessauer, die de invallen publiceerde
van den voorvader en het geestlooze passage-werk, de onexpressieve fiorituur,
arpeggiën, harmonie en basso continuo, den grotesken rommelpot der achttiende
eeuw, heeft gemetamorphoseerd door zijne kennis van Beethoven en Wagner tot
aangrijpende intonaties (men zegt dat 't geheel te goeder trouw geschiedde), is met
de handschriften geconfronteerd en gevonnisd. Voor Goethe's muzikale reputatie,
welke door de zelden geciteerde ‘paedagogische provincie’ uit ‘Wilhelm Meisters
Wanderjahre’ voor immer vast moest staan, behoeft men niet bang te zijn, het schijnt
echter jammer, dat d'Indy zich in zijn historischen ijver liet verlokken tot uitgebreide
analyses eener fictie.
Het feit bewijst hoe antiquarisch wij leven in onze moderne eeuw. Als het
onvervalschte, gave antiquiteiten gold en oprechte liefde voor een Bach of een Händel,
zou men er vrede mee nemen, doch de pieteit reikte nog niet ver genoeg om hunne
composities in eene eenigszins origineele gedaante te reproduceeren: haast alles is
arrangement en surrogaat. Bij eene enkele suite van Bach laat Mengelberg zes fluiten
spelen, toevalligerwijze in een paar stukjes, waar twee evenveel effect zouden maken,
doch nooit ziet men het koor van hobo's, het koor van fagotten verschijnen, dat niet
minder behoort tot dien mat-gouden tijd. Ik zal er hier niet op wijzen, dat al zulk
antiquarisme me een schande lijkt, een soort van somnabulisme en wensch vurig,
dat geen enkel dirigent genoeg buiten zich zelf raakt om dien ouden, schemerigen
luister te herstellen. Wij bezitten meesterwerken genoeg van tijdgenooten en géén
van onze orchesten schijnt me trouwens in staat om de verschillende Bourrées en
Gavottes te vertolken met gracie en vernuft, in den echten Pompadour-trant, die
tegenwoordig, met volkomen miskenning van de tournure dezer periode, in een
kwijnenden koraalstaal wordt gedompeld, dik en log geaccentueerd. De eenige, die
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op gelukkige wijze afweek van dit misbruik was Gerard Hekking, toen hij een paar
maanden geleden Bachs violoncel-suite gaf. Dat was ijl en poëtisch opgevat, ragfijn,
bijna onstoffelijk van toon en bezield. De eminente kunstenaar verloor evenwel uit
het oog, dat er voor eene muzikale impressie behalve een waarneembaar geluid ook
een fluidum van klank noodig is waarin de hoorder vibreert met den toon. Dit is zeer
juist opgemerkt door Berlioz in een zijner critieken, waar hij de nadeelen bespreekt
van groote zalen, het kan echter alleen aangenomen worden door hen, die van de
muziek andere emoties verlangen dan de koele waarneming of begrip van het
gespeelde en tot dezen mag Hekking wegens zijn gepassioneerd en geestig
temperament zeker geteld worden. Maar geen enkele finesse, geen enkele
onuitsprekelijk zachte en goddelijke streek kon vibreerend doordringen, hoewel de
uiterste klank doordrong. Hoe jammer! want in eene intieme omgeving zou de hoorder
misschien geweend hebben over zooveel elyseesche, wuivende vreugde.
Evert Cornelis heeft een ongekend succes behaald met eene herhaling van ‘Nuages’,
‘Fêtes’ (Debussy) en ‘Le Chasseur maudit’ (César Franck), dat zoo schokkende
sensaties veroorzaakt, zulke phantomen bezweert, schoonheid en gruwel oproept,
als slechts in de wenschen doch niet in de ontoereikende kracht ligt van Richard
Strauss' puur-technische maestria. Hier zien we Franck niet als de bedachtzame
constructeur van fuges, doch als de romantieke organist, die in zijn demonisch
ambacht, met handen en voeten te keer gaand achter kreunende en blazende pijpen
en balgen wel eer aan duivelen zal gelooven dan een ander en gemakkelijker de
hallucinaties kan aanvoelen van den Rijngraaf, die op Zondag den horen steekt om
te jagen. Dat de reproductie een weinig slordig was behoeft niet vermomd te worden,
daar zij bovenmate geanimeerd klonk en phantastisch, wat de geniaalste dirigent met
alle precisiteit niet zou verkregen hebben. Over Debussy schrijf ik liever bij eene
noviteit, welke Cornelis spoedig moge brengen. Hij is wat schaarsch in zijn
programma's, gelijk het geheele Concertgebouw-répertoire wat schaarsch voor den
dag komt. Hoe lang verwacht men van Cornelis al eene nieuwe symphonie van
Bruckner!
Toen Rossini in zijn ‘Beleg van Corinthe’ (1827) de groote trom emancipeerde
om het Parijsche publiek op te wekken uit zijne slaperigheid, hield dit instrument
een even voorspoedigen intocht als eenmaal Godin Rede, toen er dempers waren
uitgevonden voor trompetten, bazuinen en tuba (wijl er tegenwoordig zulke
verfoeilijke instrumenten gebouwd worden??), meende elk auteur voor gedempt
koper-ensemble te moeten schrijven, toen Brahms zijne harde en drooge muziek
maakte, ging het janhagel der conservatoria nog hardere en droogere maken, toen
de eerste onmuzikale pianist succes had (Harold Bauer mag 't geweest zijn) zag men
het genus vermenigvuldigen als haringen. Percy Grainger heeft gezegd, dat hij muziek
beschouwt als een soort van sport en speelt er ook naar, nog veel slechter sinds hij
zich heeft laten teekenen als een droomerige Shelley. Technisch even solide en even
soporifiek als dit Australische geeltje schijnt ons Doctor (in de
muziekwetenschappen!) Paul Weingarten, die optrad met het tweede concert van
Brahms. Over zijn aanslag kan ik niet spreken, omdat hij er geen heeft, over zijn
sentiment moet ik stilhouden wijl ik anders de automatische piano (die reeds
liefdadigheids-concerten geeft, o Charitas!) zou grieven, over zijn phantasie zwijg
ik, omdat niemand tegenwoordig naar dit soort van geest vraagt, over de muziek,
wijl ik er evenmin vind in Dr. Paul Weingarten als in Brahms' tweede concert. Van
welke overbodigheid het gerekte en gemoedelijke stuk is, getuigt 't klaarst eene
uitlating van den chirurg Billroth, een van Brahms' bewonderensvaardigste en
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toegewijdste vrienden, die meende dat 't heele tweede deel (een lang stuk!) gerust
gemist kon worden.
29 Jan.

De heer Matthijs Vermeulen over Bach
Dat de heer Matthijs Vermeulen van tijd tot tijd kunstvertolkers,
beroemdheden-van-den-dag, van hun hoog voetstuk afhaalt, en ze op hun juiste plaats
van vaardigheids-vertooners terugzet, is iets wat niet anders dan verdienstelijk kan
genoemd worden.
In het laatste nummer van ‘De Amsterdammer’ vermeet zich echter deze kritikus
Bach aan te tasten, naar aanleiding van het optreden van den door mij niet gehoorden,
en misschien wel muzikaal ganschelijk niet volmaakten tenor Walter. Het kan
natuurlijk zijn nut hebben een overdreven Bachvereering te hekelen. Zulks mag
echter m.i. alleen in dien vorm geschieden, dat daarbij de vereerders de lijdende
personen zijn, terwijl de persoon van Bach, die verheven is zelfs boven de hekelzucht
van den heer Vermeulen, onaangetast dient te blijven. De muziek van Bach staat nog
steeds zooveel dichter bij onze hedendaagsche dan bij die der Boschjesmannen, dat
het niet aangaat te doen, als of, nu ja, Bach in zijn beste momenten nog wel ‘historisch
belangrijk is’, zooals bijvoorbeeld ook de z.g. symphonieën van Hucbald, en het
‘vaardiger’ werk van Palestrina, - in zijn minder groote werken echter voor ons
verlichte menschen het aanhooren niet meer waard.
Beethoven is zelfs in zijn slechtste werken nu nog genietelijk; voor menschen,
met een beschouwingswijze als de heer Vermeulen, houdt echter ook Beethoven
geen eeuw meer stand. Dan ‘begint’ de muziek wellicht eerst bij Wagner, misschien,
wanneer die dan nog niet voldoende als reclame-kunstenaar zal gequalificeerd zijn,
bij Richard Straus of bij Mahler en Debussy; eigenlijk is zelfs alleen Schönberg
modern genoeg. Het is zeker opmerkelijk hoe het begin van de muziek steeds naar
later eeuwen verschoven blijkt te zijn (wie zich hiervoor interesseert leze eens het
zoo vermakelijk polemisch geschreven werk van Wanda Landowska: ‘Musique
Ancienne’.) Waarlijk, wanneer de heer Vermeulen zijn blaam had doen neerdalen
op de hoofden van het applaudisseerende en niet begrijpende publiek, zoo ware hem
daarvan geen verwijt te maken. Doch nu hij er niet voor terugdeinst, het zooveel
beter te weten dan Bach, dat hij zich niet eens begrijpen kan, dat het temperament
van den minder eenzijdig blijkenden Mengelberg bestand is tegen de ‘noodzakelijke
herhalingen’, leek het niet ondienstig, hem even tot de orde te roepen.
A.M.H. SCHEPMAN
Vo o r b u r g , 20 Januari '13.
Het ‘begin’ der muziek bracht ik nooit ter sprake, omdat muziek is, was en blijft. Een
ontcijferd fragment uit de schatkamers van Delphi klinkt even ontroerend als Isoldens
Liebestod. Ik draag Gluck, een tijdgenoot van Bach en Händel (aan de conservatoria
zegt men dat Gluck verouderd is) een grenzeloozen eerbied toe. De kwalen der 18e
eeuw hebben minder ingevreten op zijn psyche dan op de psyche der beide anderen,
die in een ongunstiger milieu werkten. Het is me dan ook onbegrijpelijk, dat niemand
opkomt tegen de zichtbare verwaarloozing van Gluck, terwijl Bach en Händel de
programma's blijven overladen.
De heer S. verdedigt de oude muziek, ik de nieuwe. En het schijnt me toe, dat ik
meer reden heb tot klagen, denkende aan de roekelooze coupures, welke men in de
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moderne partituren maakt (die iedereen te lang vindt; Riemann laat deze onnoozelheid
zelfs drukken in zijn Lexicon onder... Mahler), dan gij over de kortingen, welke ik
aanraad bij Bach. Zooals men bij Beethoven de herhalingsteekens niet meer in acht
neemt (waarover ook getwist is), zoo moest men Bachs da capo kunnen vermijden.
Men schrapt hier in Bachs werken trouwens meer dan de heer S. vermoedt; van de
Matthaeus-Passion wordt ongeveer de helft uitgevoerd, noodzakelijke iconoclasie,
welke men in Duitschland niet begaat, etc.
M.V.

[Schillings (Vioolconcert, Jung-Olaf en Das Hexenlied) – werken van
Ravel, Moussorgsky en Vogricht o.l.v. Evert Cornelis]
Max Schillings heeft ook de provincie bereisd met zijn programma, zoodat men de
serie uitvoeringen niet gaarne verzwijgt, daar deze componist eene beroemdheid
geniet van het publiek en de muzikanten. Terwijl Arnold Schönberg uitgelachen is
door de laffe menigte, en, gelijk de heer van Milligen aanmerkt in Caecilia, door het
orchest begroet werd met een demonstratieve koelte, heeft men den representant van
het middelmatigste Duitschland overstelpt met welwillendheden, gelijk de
analphabeten der aesthetici onlangs het boerenbedrog van Scriábine onder hunne
hoede namen. Wij hebben bovendien het genoegen gehad kennis te maken met G.
Brettani, explicateur, Felix Berber-Credner (welk een gelukkige onomatopee van
schapengeluid), vioolvirtuoos, en Pirol, merkwaardig gevederden zanger noemt hem
Schillings, aan wien de auteur het vioolconcert opdroeg. Niet de lamentaties van
Broeder Medardus, noch de sentimentaliteiten van Jung Olaf, maar de dubbelslaande
tong van Pirol trok het meest onze aandacht.
Een symbool van Mahler, de vogelslag, welke deze geniale kunstenaar, die niets
oppervlakkig deed, in alle intonaties, populaire en mystieke, heeft uitgewerkt, wordt
hier door Schillings aangewend als basis van een viool-concert, als programmatisch
fondament van een stuk, dat in den soliden vorm staat van alle viool-concerten en
zelfs tracht te eindigen met een Hongaarschen rondo. De arrogantie, om eene muziek
welke niet de minste verwantschap bezit met de kunst van Malher, dat geusurpeerd
symbool te geven, valt des te meer op, daar 't coloriet geenszins verschilt met de
weeke tint der beide declamatoria, met den burgerlijken stijl van den geheelen
Schillings, wijl de exegese van den auteur buitengewoon dilettantisch is en evenmin
in onzen tijd thuis hoort als de balladen van Ernst von Wildenbruch, versificatie,
sentiment en visie van een hymeneeën-dichter uit de Jordaan. In 't eerste deel dan
klinkt de ‘roep’ dreigend, hard en vindt tot de harten der menschen geen toegang; in
't tweede deel zacht en stillend uit de verte, - nacht - droomen - mensch en natuur
zijn een; in 't derde: vreugde en humor als winst van diepe ervaringen, de ‘roep’
staalt ten strijde! Deze omschrijving is nagenoeg letterlijk; welk een gebrek aan diepe
ervaringen, welke een tekort aan phantasie, welk cliché! Laten we geen woorden
meer verspillen aan deze apocalyps, waarin zelfs een cadens voor viool niet ontbreekt
en Felix Berber-Credner hulde brengen, omdat hij zijne ongeëvenaard lange en
moeilijke partij, waar bijna alles passage-werk is, uit het hoofd heeft kunnen leeren.
Zijne overige eigenschappen assimileeren zich te goed met de hedendaagsche richting
van het automatische en kunstmatige, dan dat ik hem een groot violist zou noemen,
van het ras der Isaya's b.v., dat wij in onze germaniseerende eenzijdigheid geheel uit
het oog verliezen voor een aantal geringe talenten.
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Wat den heer G. Brettani betreft, heeft zijne stem drie of vier accenten? En gebruikt
hij ze eens of tweemaal per avond op 't goede oogenblik? Van welke generatie is hij?
Sprak men hem nooit van natuur en waarheid? Wie leerde hem elken versregel
verdeelen over twee accenten, altijd op de verkeerde plaats, altijd het onjuiste woord
in relief brengend, altijd manoeuvreerend met de goedkoopste realistiek en de lijzigste
sentimentaliteit? Dat kwam niet ten voordeele van ‘Jung Olaf’ en ‘Das Hexenlied’,
welke al zeer overzichtelijk en gemakkelijk geillustreerd zijn door Schillings, in
unisono trouwens met den text. Dat beiden echter nog bestaanbaar zijn in de
concertzaal, terwijl we in de opera een Bellincioni, eene Duncan vereeren, bevreemdt
mij niet weinig.
Als Evert Cornelis niet de kalme maar sanguinische en hartstochtelijke muziek
van Moussorgsky, (suite uit de opera Chowantsky) en de Rhapsodie espagnole van
Maurice Ravel op zijn programma had genomen, zou ik mij noch het ‘Memento
Mori’ van zekeren Max Vogricht, noch 't optreden met dit stuk van Sam Swaap
herinneren, welke beiden een zeer soporifiek effect maakten op de stemming. De
musen schijnen een soort voorkeur te hebben voor Sam Swaap, die dit door geen
enkele hoedanigheid verdient (hooren wij daarenboven niet genoeg violisten dezen
winter?) en voor de slechte composities. ‘Memento Mori’ is een ongewoon
minderwaardig stuk, een andere versie van ‘Das Hexenlied’, speelt in een
trappistenklooster der Libysche woestijn, waar een jonge monnik worstelt met den
dood en de laatste bekoringen van het leven in een zetting (n.b.!) voor viool-solo en
orchest. Het is zeker de ironie van den Geest, dat zoovele geniale meesters, Gluck,
Mozart, Beethoven, Wagner, Mahler, de huivering voor den dood en de liefde voor
't leven zonder het te willen hebben uitgedrukt met hetzelfde beven en dezelfde passie,
terwijl deze Max Vogricht er niet in slaagt om de minste illusie te geven van het eene
of het andere in deze heesche, apathische en grauwe partituur, waar een enkele
Gregoriaansche aanhef (de eentonige miserere nabootsend) verdwaald schijnt en een
tamtam vaal klinkt. Geen wonder, dat men na zulk eene compositie neigingen krijgt
om Maurice Ravel te critiseeren als formalist, scherp toeluistert naar de
verbazingwekkende dingen, welke hij goochelt als motievenbouwer, en zijn ‘Prélude
à la nuit’ verfoeit, wijl 't van 't begin tot 't einde wentelt om ééne figuur van primitieve
vinding. Cornelis beware ons voortaan voor zulke depressies!
Onder de uitvoeringen dezer week signaleer ik den Gijsbreght van Aemstel bij
Royaards met de muziek van Alphons Diepenbrock in zeer voortreffelijke bezetting,
op Dinsdag 18 Februari.
12 Febr.

[Poème voor orgel en orkest van Tournemire (solist Evert Cornelis)
– werken van Haydn en Dukas o.l.v. Cornelis Dopper]
Het orgel verliest in de concertzaal natuurlijk zijn romantiek, iets van zijne
onbegrensde individualiteit en het wordt een orchest-instrument, wanneer Evert
Cornelis 't met zooveel klaarheid en orchestrale overwegingen registreert. Bij Mozart
verving het om beurt de clarinet, de fluit, de hobo en een eigenaardig effect bleef
niet weg daar men de spelers immers in 't orchest zag. Mozart schijnt deze
orgelsonates, waarvan Cornelis er twee voordroeg, om dezelfde redenen te hebben
geschreven als Viadana zijn eerste monodieën. De oude Mantuaan zag hoe dikwijls
de zangers niet op hun post waren en dat de meeste kerken een volledig koor niet
konden bekostigen, zoodat de ontbrekende stemmen in de motetten of missen van
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de Palestrina's dier dagen werden vervangen door een instrument. Misschien merkte
Mozart dergelijke tekorten in de Rococo-orchestjes van zijn tijd; een goede clarinettist
of hoboist was toen waarschijnlijk ook in Ultima Thule te zoeken, terwijl men violisten
genoeg vond om een accompagnementje te strijken. De impressies waren bekoorlijk
en behalve het spel heeft Evert Cornelis de verdienste van een geestige en waardevolle
inval door ons herinneren aan een der ontelbare keerzijden van Mozarts goddelijk
genie.
Een boutade van Berlioz, welke in onze muziekbeoefening niet meer opgaat, is
zijne vergelijking van orgel en orchest met paus en keizer, middeneeuwsche
toespeling. Want de samenwerking wordt hoe langer hoe uitnemender, ondanks de
vermeerdering van kleuren in 't orchest en den vermenigvuldigenden rijkdom van
claviaturen en registers. Mij dacht ten minste dat er niets ontbrak aan het evenwicht
der twee massa's, noch aan hunne voorbijgaande, sonore individualiseering, in het
Poème van Charles Tournemire, den opvolger van César Franck achter de blaasbalgen
der Parijsche Sainte Clotilde, waar vele groote meesters (Liszt!) den nauwen trap
opstrompelden en de plaats begiftigden met een zeldzame traditie. Welke vaardigheid
toont Tournemire inderdaad in dit soort van instrumentatie! Men hoorde nooit een
concerteerend instrument met zooveel logica en effect zwijgen en weder intreden,
als hier het moeilijk manoeuvreerend orgel, dat Tournemire hanteert als eene
solo-viool. Met welk eene zorgvuldige geleidelijkheid wordt na elk intermezzo, 't
zij de inzet van het orgel, 't zij van het orchest voorbereid!
Wat de muziek zelf betreft: Tournemire is leerling van César Franck en zelden
heeft een meester zulk een aantal verschillende psyches en karakters onder zijn beheer
gehad als deze naïeve, die slechts éen geloof kende en éene schoonheid. Wanneer
men van de hedendaagsche muziek vooruitgang vraagt en moderniteit dan voldoet
dit Poème maar matig. Er klinken enkele timbres, die analogieën bezitten met
Debussy, doch een organisch contact zoekt men te vergeefs. Wellicht noemt men
deze muziek in Frankrijk conservatorium-stijl, welke dan, in tegenstelling tot den
braven Duitschen en Hollandschen! - grandioze eigenschappen telt, niettegenstaande
de oude en verbruikte rythmische formules, de ononderbroken beweging, welke
slechts langzame betooveringsmacht uitoefent. Maar hoe weinig organisten ontkomen
aan de onafzienbare traditie hunner generaties. Schrijft Anton Bruckner, de vereerder
van Wagner en de hernieuwer der symphonie, soms niet contrapunten wier
ouderwetsche allure van vreemde bekoring is? Tournemire heeft zulke hoedanigheden
in anderen vorm. Zijne inventie zweeft met de zorgeloosheid van een Bach, een
brillant effect is hem niets waard, praegnante ideeën achtervolgt hij niet, maar
musiceert met een kinderlijk fanatisme, waartegen men zich niet lang verzet. En
allengs wordt het enthousiasme wakker, ondanks den componist, die tegen elke
oplaaiing schijnt te strijden, door zijne hoogtepunten o.a. buitengewoon kort en
voorbijgaand op te voeren en af te breken. Franck was vrijgeviger met de généreuze
emotie en voortrukkende élan, doch overigens geeft Tournemire's psyche de
gelijkluidende resonance van zijn leermeester en zijn schoonheid treft ons. Men
vergeet dus, dat hij, harmonische progressies daargelaten, op denzelfden basis staat,
in plaats van een vervolg te scheppen op de nieuwe intonaties van Lekeu b.v., die
nog in 't ijle klinken, en we zijn nieuwsgierig naar ander werk van dezen componist.
Misschien vindt Evert Cornelis hier een gemakkelijken weg om zijn répertoire uit
te breiden. Ik behoef niet te zeggen, dat hij als solist een groot succes behaalde met
het Poème van Tournemire, die zich onder zijne hoorders bevond, wat de geestdrift
nog verhoogde.
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Dit concert, onder leiding van Cornelis Dopper, was een der aantrekkelijkste van
dezen winter. Dopper heeft een voorliefde voor de Militaire Symphonie van Haydn
en Franschen genre-stijl als L'apprenti sorcier van Dukas, welke op zijn programma's
meermalen terugkeeren. Het valt lichter om verwantschappen te vinden tusschen
Haydn en Dukas dan tusschen Dukas en Tournemire, hoe paradoxaal dit moge lijken.
Wanneer Haydn, Beethoven of Mendelssohn het hoofdthema gevonden had van
L'apprenti sorcier, zouden zij 't niet klassicistischer hebben verwerkt en uitgeput dan
Dukas, onze tijdgenoot. 't Eenige verschil vormen de actievere visie, wat men
impressionisme heet, de moderne harmonie, een gering détail, de magnifieke
bekkentremolo's en de rest der orchestratie. Exuberante clownerieën van fagotten en
contrafagot (waar de rusten en de stilte niet 't minst bijdragen tot het komisch effect)
ontmoet men ook in de partituren der oude meesters. En de sonnerie, waarmee der
alte Hexenmeister wordt ingeluid, als de tooverbezem in tweeën geslagen, tweevoudig
werk doet en 't huis overloopt van water heeft geen andere physionomie dan eene
fanfare van Mozart.
De militaire symphonie is een van Haydn's werken die 't verst in de toekomst
reikten, een der voorloopers van Bruckner en Mahler, eene compositie, die, wanneer
de groote trom, bekkens en triangel met intentie geslagen worden en in verhouding
tot 't primitieve orchest een onvergetelijken indruk maakt. Doch gelijk er in de
voordracht van Haydn's en Mozart's melodieën onwenschelijke modificatiën geslopen
zijn onder invloed van 't melodisch deficit en sommige tutti-overdrijvingen der
Duitsche school, zoo schijnt dit gebrek aan stijl-gevoel ook de virtuozen van het
slagwerk, onzen paukenist uitgezonderd, te overmannen en Haydn's instrumentatie
verliest hare poëzie en wordt log. Welk een praefigura schuilt er overigens in dat
zangerig andante in verband met het adagio van Mahlers vierde: het doorbreken van
den stralenden klank en het signaal als een harstochtelijk Veni!

Gijsbreght van Aemstel
Welk een leering voor orchestleden! Hebben zij gemerkt hoe de spelers schreeuwen
en nog luider zouden bulderen als Royaards het verlangde? Honderd malen zag ik,
hier en elders, hoe de muzikant passief blijft en laf, ondanks alle stringendo en
moeizame opstuwing van den dirigent, hoe vrekkig de orchest-musicus zijn sentiment
en psyche overgeeft aan het kunstwerk, daar hij gevangen zit in het kleine egoïsme
en de burgerlijke apathie. Ik maak deze opmerking in het algemeen en niet naar
aanleiding van het ensemble, dat Diepenbrock onder zijn directie had; wie een weinig
op de hoogte kwam met de toestanden, weet hoe noodig ze is.
Alles was minutieus voorbereid bij deze opvoering behalve het tekstboekje. Wat
daarin te lezen staat over de tragedie komt mij zeer bekend voor en had ditmaal wat
korter gezegd mogen worden om ruimte te laten aan een analyse van Diepenbrocks
partitie of minstens eene omschrijving. En deze eisch moet zelfs den toelichter
verklaarbaar lijken, die een bladzijde wijdt aan het vroeger gezongen Canticum
Simeonis (van een ‘voorman in de Nederlandsche Kerkmuziek!’ dit zegt genoeg)
welks nietigheid men al te gemakkelijk peilt en welks citaat, een beetje onverstandig,
geen gunstigen indruk maakt. Hoeveel meer drang naar eene toelichting moet er dus
zijn, nu het een zoo persoonlijken, mysterieusen en vreemden stijl geldt als die van
Diepenbrock. Bovendien slaagde men er wellicht in, met de identiteit, maar de
pittoreske reflex te releveeren tusschen de visie van den componist en den
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tooneel-directeur, de vibreerende wisselwerking van deze twee verschillende
temperamenten en men behoeft zelfs het conflict niet te verzwijgen, daar het de actie
verscherpt. Nu men alle moeite doet om Vondel te herstellen als dramaticus zal het
geraden zijn, dat men alle beschikbare hulpmiddelen gebruikt om de thesis te redden
en daar het Vondels wensch en de gewoonte van zijn tijd was om de reien te zingen,
is het slechts consequent om zoo volmaakt mogelijke muziek te zoeken. Ten opzichte
der décors, costumeering en dictie maakte men immers ook eenige vorderingen op
de zeventiende eeuw, waarschijnlijk zeer essentieele veranderingen en het geeft blijk
van gevaarlijke bijziendheid, als men de muziek dezen vooruitgang niet toestaat, wat
ondertusschen in litteraire milieus de gewoonte is, waar men enkel ooren heeft voor
de muzikaliteit der phrase. Op dit punt kunnen onze bevooroordeelde
Vondel-vereerders nog heel wat leeren van het buitenland, waar b.v. Maurice
Maeterlinck aan Debussy de volle vrijheid gaf om in den tekst van Pelléas et
Mélisande te veranderen wat hij goed vond, te schrappen wat hem overbodig leek
of niet beviel in het drama!
De reproductie der muziek is onder Diepenbrocks expressieve leiding een
meesterstuk geworden. Het valt niet te loochenen, dat te Amsterdam door het
wegblijven van Gerard Hekking (om welke redenen werd niet bekend gemaakt) de
partij der violoncellen (even gewichtig als die der violen) haar besten
vertegenwoordiger verloor en in de polyphonie van het kleine orchest zeer wankel
stond. Dit hoorde men in het korte naspel der eerste rei, waar het gepassioneerde en
extatische uitzingen miste, in de rei der Edelingen, waar de violoncellen met een
wonderbare fiorituur het vreugdevolle thema naroepen en ten laatste in Broeder
Peters gebed, dezen keer zonder het devote en ontroerde spreken, zonder de
angstbeving dezer hoogopwelvende melodie. Aan zulke toevalligheden staat men
bloot, als men polyphonie schrijft, van welke iedere stem een ziel draagt.
Dat onwillekeurig deze uitvoering vergeleken wordt met die van het muziekfeest
duide men mij niet euvel, want ik voeg er bij, dat de juist aangehaalde tekorten zeer
relatief zijn en niet opgemerkt konden worden door wie zich de eerste hevige
impressies niet herinnert. Aan die indrukken houd ik echter des te liever vast, omdat
de overige gedeelten veel agressiever klonken en betooverender dan den vorigen
zomer. De staatsie van Gijsbreghts uittocht was een andere dan onder Mengelbergs
leiding, het thema van den Te Deum Laudamus wentelde breeder en klaarder uit het
ruischende orchest, de houtblazers kregen een menschelijker sonoriteit, de melodie
een duidelijker en leniger cadans. En het geniale slot van dit fresco. Welk een plastiek
in dien tamtamslag, waarin de vlammen schijnen te loeien van de brandende stad,
welk een crescendo in de vergrooting van schrikgeluiden: eerst het bekkengehamer,
dan de tamtamslag, een visionaire ondergang, boven welke de Gregoriaansche melodie
onbewogen zweeft en doorzingt.
De tweede rei van Klarissen: ‘Nu gun, o God, op zijne bede’ scheen te haperen
en het octaven-gezang van Zalsman en de sopranen maakte minder indruk omdat
men de Nonnen niet hoorde. Zalsman echter droeg den solo met meer spontaniteit
voor dan zijn gesproken rol, waarin men reeds het recitatief bespeurde van Royaards'
manier. De rei van Edelingen was magnifiek. Onder Mengelberg's leiding kreeg deze
muziek een Wagneriaansch karakteristiek, welke zij van nature niet bezit en het
bevredigde ons niet weinig dit onder de voordracht van den auteur te zien verdwijnen.
Welk een gloed, welke innigheid en welke verteederingen! Wat men gaarne beweert
van componisten, dat zij de verzen verrijken met stemmingen, die de dichter niet
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kon verwezenlijken met het woord, mag gezegd worden bij deze reien. Want zoo
schoone liefde en goedheid, eensklaps doorbrekend uit het gejubel:
‘Een stal van ezelen en ossen
Den Schepper nauw'lijks herberg geeft’

ligt niet in de macht der poëzie en zulk een medelijden en samenkrimpen van vereering
kan alleen de muziek uitspreken.
Deze muziek zelf trouwens, van af de ouverture met hare dramatische contrasten
en soevereine synthese tot het laatste flakkerend accoord, is onuitsprekelijk. Alleen
om de felle lichtgolven der violen op de schaduwende tinten der houtblazers zou
deze partituur reeds merkwaardig zijn, afgezien van de prachtige behandeling der
harp, de aanwending der viola als solo-instrument met eene nieuwe kleur (zij trad
dezen keer voortreffelijk naar voren) van de alt- en tenor-partijen der reien, de
chromatiek de melodische rijkdom etc. Aan de vertolkers dezer schoonheden, in de
eerste plaats de kunstenaars en zangeressen van het vocale gedeelte, hulde.
Zoo het succes voor de volgende voorstellingen de noodzakelijkste factor is, dan
valt er aan eene herhaling van den Gijsbreght met de muziek van Diepenbrock niet
te twijfelen. Laten we inderdaad hopen, dat Royaards zijne uitnemende pogingen
voortzet en zulke helderziendheid op muzikaal gebied behoudt.

Twee Symphonieën
Dat Cornelis Dopper nog een symphonie zou schrijven met een te felle physionomie,
kon niemand voorspellen, die hem het eene werk na het andere zag afleveren en
weder opbergen met een onverstoorbaarheid, welke ons zelfs pijnigt als hij dirigeert;
en nu vindt men menschen, die bang zijn voor de zesde symphonie van Dopper, daar
zij de herrie maakt eener brandweer-automobiel en Mengelberg dezen winter al zijne
programma's twee- of driemaal herhaalt! Het spijt me dat ik hun gelijk moet geven,
want er is geen categorie van sociologen, 't zij de vereeniging tot verbetering van
den volkszang, tot veredeling der volksvermaken etc. welke niet mag protesteeren
tegen Doppers Hollandschen Carnaval. Wij zullen niet twisten over de bestaanbaarheid
van het realisme in de muziek, waaraan ik niet gelooven kan, wijl ook Debussy en
Richard Strauss romantici zijn, de eerste door zijn motievische symbolen, de tweede
door zijn programmatische onderwerpen, en het nu moet erkennen in Doppers
nieuwste symphonie. Maar men kan in de muziek-litteratuur der laatste eeuw geen
compositie aanwijzen, welke zoo vast in haar milieu is gegroeid en dit vertolkt zonder
de minste bijbedoelingen, zonder eenige tendenz dan de werkelijkheid, als de finale
van Doppers schrille conceptie, welke ik waardeer als inval zonder hem eenigermate
te bewonderen.
Dopper zegt, dat de finale impressies weergeeft van een Amsterdamsche kermis
doch deze stemming kraait uit alle deelen; reeds in 't eerste hoort men den ouden
man in een afgelegen hoekje zijn vergeten melodie hakkelen (contrabas-solo) en het
flesschen-orgel, waartoe zich de celesta gewillig leende, de poëtische celesta der
Franschen en Russen! Het hoofdthema van 't adagio echoot duidelijk genoeg en
quasi-mysterieus het Wien Neerlandsch Bloed, terwijl die nationalistische bespiegeling
vlug plaats maakt voor populaire geestigheden, het scherzo brult ze nog franker (maar
wat doet die onlocale tamtam daar in het begin? - het thema zelf heeft al Chineesche
trekken!) hetgeen culmineert in het slotstuk. Dit is om twee redenen de zwakke zijde
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van Doppers symphonie. Ten eerste, wijl de auteur zijn milieu typeerde met eene
open diatonie, gelijk men ze nog slechts hoort bij kerkcomponisten, eene doorvoering
noodig had van zijn materiaal, en daar experimenteert in jong-Fransche accenten,
een weinig methodisch, dat spreekt, maar scherp genoeg om de onaangenaamste
amorphie te scheppen, welke zich denken laat: de willekeurige mengelingen der
natuurkleur (zijne diatonie) met de spectrale analyse der enharmoniek, van welke
Dopper in zijn enthousiasme voor de plastiek van Jan Steen's en Tenier's wijven,
afstand had moeten doen. Iedereen merkt toch, dat hij beide elementen niet zoo
handig equilibreert als Charles Tournemire b.v. in zijn ‘Poème’! Ten tweede, omdat
zich ondanks de worstelingen van den bonhomme, die maar raak schrijft, en den
twintigsten-eeuwer, die te weinig naïeviteit bezit om zich die bonhomie te
veroorloven, spoedig een karige monotonie openbaart. Ook de finale gaat ten slotte
onder in de onvermijdelijke eentonigheid, daar het milieu alle muziek en alle muzikale
bijzonderheden overschreeuwt, en een milieu, vooral een wereldje als dit, kan niet
symphonisch gevariëerd worden noch doorgevoerd, daar hier niets heerscht dan het
Timbre, dat wel een letterkunstenaar zou kunnen paraphraseeren, doch geen componist
als Dopper, omdat deze onmiddellijk het wezen zelf van zijn timbre aantast.
Met hoeveel argeloosheid en verblinding wordt hier elk hooger plan vermeden,
hoe wrang knarst 't ‘Oranje boven, Leve de Willemien!’ in de es-clarinet! Dit, nog
andere volksdeuntjes en de ‘Wilhelmus’ gespeeld op een aantal klokkenplaten, terwijl
een echte klok rammelt, alsof zich een mallemolen in gang zet en het bekken, geslagen
met ijzer, knettert als de slaghoedjes van het Hoofd van Jut (het rinkelende
flesschen-orgel niet te vergeten) dit alles is wel interessant en bovendien met een
buitengewone vaardigheid genoteerd, maar de heer Dopper zal me toe moeten geven,
dat de eerste de beste, die het métier even goed verstaat als hij en veel minder
kunstenaar is, de kermis nog veel reëeler en pakkender kan weergeven in de al te
duidelijke en spraakzame muziek. Het is jammer, dat deze symphonie te vergeefs
geschreven is; want op den duur zal zij den ernstigen hoorder niet bevallen, daar de
vroolijke aarde hier te weinig spiritueel omtooverd is, en om gerijd te worden naast
den Slag van Waterloo op de programma's der zomersche tuinfeesten moest hare
bezetting kleiner zijn. Dopper haalde het geheele concertgebouw-arsenaal ten onderste
boven: naast het gewone orchest werken o.a. mede tamtam, tamboerijn, triangel,
kleine en groote trom, vier pauken, tien klokken en orgel. Het summum der partituur
dunkt me de partij van den paukenist. Wat in Doppers concertino voor trompet en
pauken ter wille van het instrument geschreven was, is hier ondergebracht in het
geheel en gemusicaliseerd. De wijze, waarop Pennarts soms zijn vier speeltuigen
tegelijk moet afdempen, vergt reeds een ongelooflijke behendigheid. En de rest der
goochelarijen heeft de hoorder tot zijn verwondering en pleizier kunnen aanschouwen.
De andere symphonie is de Zevende van Anton Bruckner. In de
Bruckner-biographie van Rudolph Louis vindt men den volgenden passus, welke als
uitgangspunt mag dienen van elke vereering voor den componist: ‘Onwillekeurig
wordt men herinnerd aan Franz Schubert, die, zooals men weet, kort voor zijn dood
met plannen rondliep om leerling te worden bij denzelfden Simon Sechter, wiens
onderwijs nu Bruckner (1856 - hij was toen twee en dertig!) zocht. Beiden waren
hoofdzakelijk autodidakt en sterker nog dan Schubert, die eene meer harmonische
en gelukkiger natuur had, bovendien door de tijdsomstandigheden vriendelijker
begunstigd was, moest Bruckner het gevoel dier onzekerheid gewaar worden, welke
altijd ontstaat, wanneer iemand, wiens aangeboren karakter en levensbijzonderheden,
een naïef en onwrikbaar zelfvertrouwen niet lieten opkomen, de vaste leiding en
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leerschool van een meester, die hem als werkelijke autoriteit geldt, in zijn jeugd heeft
moeten ontberen.’
Dit is de logische gevolgtrekking uit Bruckner, zijn verschijning en zijn werk.
Sinds een halve eeuw worden Brahms en hij op volkomen valsche gronden tegenover
elkander gesteld en tegen elkaar uitgespeeld. Men zegt, dat Brahms groot is door de
edelmoedige reserve, waarmee hij componeerde, dat Bruckner zwak staat wegens
zijn onbeheerschten drang naar het onmetelijke en grenzelooze. Ik weet niet, hoe
men de eigenaardigheden van beide componisten meer zou kunnen vervreemden dan
door zoo te spreken. Bruckner schreef geen regel, waarin hij zich niet bedwong en
minder gaf dan hem voor den geest zweefde, terwijl Brahms er nooit aan behoefde
te denken om zijne ideeën te temmen. Zoo is Brahms de gemakkelijke virtuoos van
't sentiment en de (kleinzielige) expressie geworden, niettegenstaande zijn klassiek
orchest en het tonika-dominant zijner trompetten, Bruckner in weerwil van orchestrale
unisono's en andere daemonische effusies, de kunstenaar van zoo edele abnegatie,
dat zij in een heiligenleven niet kwalijk zou passen. De eenvoud, waarmee Bruckner
te werk ging is zonder voorbeeld. Op passages van de hoogste uitdrukking volgen
de schamelste fragmenten, stamelende invallen, welke de eerste de beste dorpsorganist
hem naschrijft, welke Bruckner echter staan liet, omdat niemand tegen hun oprechten
klank en theoretische voortreffelijkheid iets in kon brengen, terwijl hij over zijne
meesterlijkste bladzijden door vrienden en vijanden (misschien 't ergst door de eersten)
levenslang is lastig gevallen en gekweld. Alsof men met een halven idioot te doen
had, redigeerde men den vorm zijner symphonieën en maakte men rectificaties, die
den auteur, ondanks zijn bescheidenheid en vaardige bewondering voor anderen en
minderen, wel moeten gepijnigd hebben in krachtige dagen, als de Geest hem riep
en voortjoeg, als hij componeerde. Welk eene tragiek!
Het publiek is bezig met Anton Bruckner amende honorable te doen. Men ziet
zelden, dat symphonieën, welker uitvoering men volstrekt niet goed kan keuren, zulk
een openhartig en enthousiast succes hebben als Bruckners Zevende onder leiding
van Evert Cornelis. De dirigent begrijpt Bruckner en kende de partituur van buiten
doch de heeren muzikanten schenen veel ernstiger dingen in 't hoofd te hebben dan
deze goddelijke symphonie. De eerste violen wankelden meermalen, het koper gaf
in de fortissimo gedeelten slechts de helft van het geluid dat gevraagd mag worden,
de vier tuba-hoorns speelden alle vier slecht, zoodat het hoofdthema van 't adagio
niet éénmaal duidelijk geklonken heeft, etc.... en niettemin kwam men onder de
betoovering van het werk. Dit is merkwaardig genoeg om 't aan te stippen en er Evert
Cornelis geluk mee te wenschen, maar tegen de sabotage (op 't concert van den
vorigen Zondag - 2 Maart - was 't àl te saillant), vrijwillig of onvrijwillig, waarmee
de orchestleden de uitingen hunner dirigenten bemoeilijken en het kunstwerk
benadeelen, zal men, zoo dit euvel niet spoedig verdwijnt, in de pers ten strengste
moeten optreden.

Emiel Hullebroeck, Gerard Hekking
De Russen hebben nog Rhapsoden om te improviseeren bij huwelijken, bij
begrafenissen, bij 't vertrek der jonge recruten ‘die beweend worden als dooden’, en
waarschijnlijk omdat het gezang daar een traditioneele instelling is, hielden zich de
Russische romanschrijvers bezig met een psychologische analyse van de werking
der muziek op zanger en hoorder en gaven aldus bladzijden, welke in de algemeene
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litteratuur zeer zeldzaam zijn. Maar de realiteit is zoo phantastisch bij
temperamentvolle naties, dat men de vertellingen onwillekeurig beschouwt als fictieve
vindingen en het spijt me op geen andere voorbeelden te kunnen wijzen nu men
tegenwoordig zonderlinge meeningen uitspreekt over de muziek en hare sensaties.
Ook de Vlaming Emiel Hullebroeck verweet onze moderne kunst, dat zij te
ingewikkeld is, eene gemeenplaats, welke in elke redevoering der
volkszang-propagandisten terugkeert en ook gebruikt wordt om de
contrapuntisten-school, de praeraphaëlieten der muziek, in minachting te brengen.
Dat men hierover te rationalistisch oordeelt bleek mij reeds uit de plannen van
sommige lieden, die van eene concert-instelling een soort van lagere school willen
maken voor 't volk, uit de boven geciteerde opinie van Hullebroeck, maar sterker
nog uit de liederen, die hij maakte. De emotie, welke zij beoogen, is van zoo
primitieve natuur, de techniek zoo onbeduidend, de ideeën zoo begrensd en stationnair,
de teksten zoo minderwaardig, dat men de muziek als buitenmenschelijke macht en
den hoorder als psychisch wezen, dat sommige emanaties niet af kàn wijzen, wel
zeer gering moet schatten om dergelijke dingen uit te kraaien als hervormingen tegen
de meesters van den stijl. Het voorbeeld Hullebroeck staat niet alleen en ook in ons
land vindt men dergelijke verbeteraars, die met alles rekening houden, behalve met
de betoovering, die onloochenbaar en dikwijls onafwendbaar is.
Hullebroeck werd ijveraar voor de volkskunst, een nuchtere zaak bij de
musiceerende sociologen, welke voornamelijk beteekent volkszang, eene restauratie
trouwens, welke vooral in onzen tijd van instrumentale muziek eenigszins belachelijk
is. Men weet dat de monniken, toen zij Germanië christianiseerden, de grootste moeite
hadden om die barbaren de antieke toonsoorten in te prenten en een einde te stellen
aan de overheersching der uitsluitend instrumentale muziek, hunne volkskunst. Van
toen af dagteekent de worsteling tusschen woord en instrument, waarvan bij de
harmonisch geaarde Latijnen geen sprake kon zijn, en die in de Germaansche landen
gedurende de heele middeneeuwen is voortgezet. Men kan zelfs de opkomst van den
coloratuur-zang in de zestiende en zijn hoogtepunt in de zeventiende eeuw
beschouwen als een laatste poging van de stem om te wedijveren met het nog niet
geheel ontwikkelde speeltuig en den voorrang te behouden, welke zij ten slotte
verloor. Toen verdween het Woord en zijne wetten, ondanks het streven van Gluck,
dat slechts negatieve resultaten gaf, toen kwam de volkskunst aan het bewind met
hare andere tonaliteit en hare ‘Gassenhauer’, welke Beethoven, Berlioz en Mahler
tot de spiritueelste spraak hebben opgevoerd en gelouterd, welke op meer aardsche
wijze gevierd wordt in de opera en de operette. Au fond is dus iedere inrichting, waar
muziek gemaakt wordt, eene democratische en de demagogen zouden de volkskunst
beklagen, die in deze periode haar hoogsten bloei beleeft? Dit is geen inventie, want
men bezoeke populaire concerten om te zien hoe de ingewikkeldste (ook werken van
Palestrina, naar welke zelfs de musicus niet analyseerend kan luisteren) enthousiast
en onbevangen worden toegejuicht!
Ik zie daarom in al zulke propagandistische handelingen niets dan nuttelooze
dilettantismen en kan niet met veel bewondering spreken over een bard, die voor een
deel der bourgeoisie, een aantal z.g. volkswijsjes komt spelen van het blad. Deze
menestrels der twintigste eeuw herinneren me op gruwelijke wijze aan eene
achterstalligheid der hedendaagsche ‘uitvoerende kunstenaars’. Herinnert men zich
wel dat vroegere instrumentalisten ook improvisatoren waren en dat nog Mendelssohn
(die de laatste genoemd mag worden) aan 't hof van Victoria van Engeland uit het
gezelschap een thema kreeg om aan 't klavier een instantanée te geven, welke niet
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minder bekoorde dan een overwogen sonate? Vraag dat een tegenwoordigen pianist,
of vraag dat Hullebroeck! Hij keurt de kermis- en marktzangers af, die coupletten
galmen voor een geschilderd moord-tafereel en zou misschien gelachen hebben om
de zigeunerin van wie Marie d'Olénine d'Alheim verhaalt in ‘Le Legs de
Moussorgsky’ die voor 't paleis van justitie te Fontainebleau haar man bejammerde,
die pas wegens diefstal veroordeeld was, van 's morgens tot 's avonds met een
opengekrabd gezicht melopeeën zong, welke men had kunnen noteeren, en noch
door de vroolijkheid der omstanders noch door een gendarme te bedaren was. Ziehier
een stuk natuur. Zoek deze trouwens eer in de volkszangen van den genialen
Moussorgsky dan bij Hullebroeck.
Men kan zeggen, dat de muziek, welke Gerard Hekking in de phase, die zijn
temperament gedurende de laatste jaren aannam, het volmaakt zal spelen, nog
geschreven moet worden Er is eene tragiek voor te bewonderenswaardige meesters,
die niet tijdig hunne vertolkers vinden en ik zie hier hetzelfde in omgekeerde richting.
Hekkings sensitivisme heeft zich in die mate ontwikkeld, dat zich haast geen enkele
muziek zoo aansluit bij zijn geest en zijn verlangens, dat hij zijne stemmingen geheel
spontaan kan uiten. Hij werd langzamerhand te fijngevoelig om weg te droomen in
de academische rythmiek, ook al schrijft ze de eerste kunstenaar, en een metrum zoo
vrij en licht-golvend hij het vraagt, bestaat nog niet, bestaat ten minste niet in
violoncel-concerten. Het is gelijkelijk gesteld, dunkt me, met zijn aspiraties naar de
melodie, eene melodie ijl als moorsche arabesken, eene melodie wier lenig accent
en lijn de vlugge nuances van zijn stokvoering niet hindert. Maar zulke melodieën
bestaan ook niet in violoncel-concerten en Hekking zoekt ze wellicht te vergeefs.
Eveneens zit deze buitengewone speler, die zelf componist moest zijn, vast met de
gebruikelijke expressie der tegenwoordige muziek. Hij kan zijne intonaties wijzigen
en verdeelen gelijk 't geen enkel auteur van solistische werken verlangt en die
schaduwende of stil weerlichtende contouren, welke herinneren aan de
toekomst-reflexen der allermodernsten als Busoni, zijn voor Hekking een dwang
geworden zijner vibreerende natuur.
Daarom metamorphoseert hij Bach tot den ragfijnsten en meest Italiaanschen
mijmeraar der achttiende eeuw, daarom hoort men hem 't gaafst, wanneer Debussy
af en toe een solistische fiorituur schrijft voor de violoncel, daarom is Hekking de
eenige cellist om de solo uit Diepenbrocks Gijsbreght (zonder broeder Peters gebed
te vereenzelvigen met La Mer!), deze melodie, welke in hare subtiele dictie en
zwevingen nog geïsoleerd staat in de litteratuur, te vertolken met het schroeiende en
ranke timbre, dat zij vergt.
Deze horoscoop verlove me Hekking naar aanleiding van zijn optreden met het
concert van Dvorak. Hij weet evengoed als ik, dat dit stuk op den duur niet voldoet,
wijl de melancholie er even zwak zingt als de vreugde, wijl 't bovendien uit technisch
oogpunt bijna nergens onbetwistbaar klinkt. Dvorak is een der menschen, wier
voorrecht 't is, medegebouwd te hebben tot de constellatie van Gustav Mahler en
diens kosmische verschijning. En hoe Hekking het ook speelt, met of zonder Slavisch
sentiment, want hij wisselt dikwijls door zijn impressionistischen aard, hij kan dit
werk niet beter maken dan het is. Ofschoon niet primavista reproduceerend gelijk
veelal anders, had hij wederom zijne zeer persoonlijke en emotioneerende
oogenblikken, maar in weerwil daarvan liet hij de muziek bij verschillende passages
buiten zich omgaan, alsof ze hem zelf 't minst boeide. Dit kon niet alleen de
psycholoog observeeren, doch ook de criticus, die de intensiteit van Hekkings
klankenval wilde meten aan een vroeger waargenomene. De individualiteit van dezen
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cellist is echter ruim genoeg om zulke inzinkingen te heffen met de sonoriteit van
zijn instrument of met zeer intellectueele omlijning van den toon. Hieraan dankte de
kunstenaar een even geestdriftig succes als vroeger, niet enkel van de hoorders doch
ook van het voortreffelijk begeleidend orchest.

Caecilia-Concert
Het is een niet zeer gelukkige gewoonte om, zonder te letten op de eischen van het
kunstwerk, het strijkerscorps van 't Concertgebouw-orchest te verdubbelen bij de
tweemaal in 't jaar voorkomende Caecilia-uitvoering. Het moest niet kunnen gebeuren
dat een dergelijke menigte ongeroutineerde jonge lieden zoo gemakkelijk toegang
vinden tot een uitnemend ensemble en het nutteloos belasten, noch dat een aantal
oudere lieden, die in de moderne werken en de moderne orchesttechniek min of meer
ten achter zijn of zich niet snel genoeg kunnen aansluiten bij een modern dirigent,
hoewel zij niet zoo schadelijk invallen als de eersten, tot een geheel overbodige
medewerking geroepen worden bij hetzelfde ensemble, dat volkomen in de
hedendaagsche kunst is ingeleefd.
Wanneer een phalanx van negentig violen geschikt is voor de Tannhäuser-ouverture
en daar het schimmige effect maken, dat Wagner met die zengende figuur bedoelde,
de nachtelijke flikkeringen van een verren krater, of voor ‘Also sprach Zarathustra’
van Richard Strauss, waar het sentiment nergens van zoo puren aard is, dat men het
gauw aandikt of versteent, en de timbres niet zoo harmonisch geëquilibreerd, dat zij
wezenlijke schade lijden van te barbaarsche geweldenarijen, dan spreekt het vanzelf,
dat zulk een manifestatie van strijkers, noodeloos en ondoelmatig is in een werk als
Gustav Mahlers Vierde, deze voornamelijk atmospherische partituur door 't ontbreken
van bazuinen en alle zwaar koper en waar zulke opeenhooping van dezelfde stem
noodzakelijk stoort, deze symhonie bovendien, welke van 't begin tot 't einde gebouwd
is in klare, melodische stemmingen, in stille en betooverende kleuren, in eene
hiëratische, bovenaardsche rust.
Berlioz schrijft ergens, dat minstens een derde van de dertig duizend toeschouwers
in den Atheenschen schouwburg Sophocles niet konden verstaan, maar toch juichten,
wijl het Sophocles was die sprak en het dus wel goddelijk móest zijn wat hij zeide.
We hebben Mahler, van wien we even zeker weten dat hij goddelijke dingen zegt in
deze symphonie, te luid hooren spreken en dit wordt van bijzonder gewicht wegens
de eigenaardige plaats, die het werk inneemt in de na-Wagnersche kunst. Het is
immers een van de zeer zeldzame stukken der laatste periode, waarvan ontwijfelbaar
vaststaat, dat het een meesterwerk is, een openbaring der schoonheid. De hooge
hoedanigheden van deze conceptie, hare welluidendheid, hare evenwichtige accenten,
de bezonkenheid van den toon en de passie, tegelijk met de onafwendbare resonans
van klank en psyche, dwingen er niet alleen toe om aan de Vierde den voorrang te
geven onder de composities van alle meesters der laatste halve eeuw, doch ook onder
het oeuvre van Mahler zelf. Men zou zich daarom dubbel moeten wachten om de
intonaties van zulke sereene muziek maar in 't minst te chargeeren, wat behalve tegen
't coloriet, nog indruischt tegen hare eenvoudige, zangerige, immaterieele en deels
fluisterende ontboezemingen.
Ik beweer niet, dat de volgende opmerkingen te wijten zijn aan den dirigent Willem
Mengelberg. De twee eerste deelen slaagden goed, hij deed alle moeite om het milieu
te redden en dat de intensiteit vervaagde bij 't Adagio en niet meer te heffen was tot
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aan 't slot, kon hij onmogelijk verhoeden; men zou hoogstens kunnen vragen waarom
hij den Dooden-dans sneller, het adagio daarentegen langzamer nam dan vroeger.
Hoorns echter, klarinetten, hobo's, fluiten, fagotten verloren hunne schaduwende
sonoriteit en vibreerende volheid tegenover het onmatig bezette strijkorchest, zelfs
de pizzicati der contrabassen (waarom deze instrumenten niet vermenigvuldigd?!)
werden grauw en schraal, terwijl het gouden timbre der harp nergens tot zijn waarde
kwam en de pauken geheel hun bas-karakter inboetten. Dit laatste kan mede liggen
aan de acoustiek van het schouwburg-tooneel, welke óok in Zarathustra de felle
trompetten immer buiten het ensemble drong, zelfs in de meest opgezweepte passages,
terwijl de twee tuba's van Strauss nauwelijks te hooren waren; hoe men ze ook plaatst
trouwens, de trompetten verbreken altijd den samenklank op dit tooneel. Doch waarom
neemt men den Stadsschouwburg, terwijl een zoo gunstige zaal als die van het
Concertgebouw leeg staat? Dit is een andere slechte gewoonte, welke men vroeg of
laat zal moeten veranderen.
Het is zeker jammer, na den ganschen winter zeer goede reproducties gehoord te
hebben van allerlei auteurs, dat men de eerste en eenige uitvoering van Gustav Mahler
niet gelijken bijval kan schenken en dat ook op dit concert zijn antagonist Richard
Strauss, die overtollig genoeg gepropageerd werd, nog vertegenwoordigd was met
een zijner onaangenaamste werken: Also sprach Zarathustra, te meer jammer, daar
aan deze starre compositie een vertolking ten deel viel, wier virtuositeit mij verbaasde.
De geestelijke expansie, welke Strauss vergt van zijne executanten reikt inderdaad
nooit verder dan een zoo zorgvuldig mogelijke reproductie van het genoteerde, men
behoeft niet onder te gaan in deze klanken en rythmen, men kàn het ook niet, daar
het slechts nabootsingen zijn, surrogaten gelijk onze tijd er duizenden produceert
van den levende geest. Daar zijn slechts technische inzinkingen bestaanbaar en deze
worden niet waargenomen.
Het schijnt me doelloos om te schrijven tegen de programmatische onwaarde van
Also sprach Zarathustra, omdat niemand ooren schijnt te hebben voor zulke
bedenkingen en even doelloos om Mahlers betere wereldaanschouwing uit een te
zetten, wijl iedereen daaromtrent de juiste en geldige meeningen heeft. Ik begrijp
ten minste niet waarom Mengelberg deze Vierde Symphonie, welke niets dan melodie
is, bekoorlijkheid en verlangen, tot nu toe hardnekkig van zijne
abonnements-concerten verwijderd hield. Reeds het eerste deel werd geapplaudisseerd
en hoewel men de uitvoering moeilijk kan stellen naast die van Strauss' toongedicht
(zelfs wat het samenspel betreft), omdat dit gunstiger lag voor het orchest en de graad
van expressie zoowel voor speler als hoorder vlugger te grijpen valt, is de Vierde
veel geestdriftiger ontvangen dan Zarathustra, geestdriftiger zelfs dan de populaire
Tannhäuser-ouverture, voor welke men bij zoo schitterende weergave allicht ontvlamt.
18 Mrt.

‘Sabotage’
Het is mij een weinig raadselachtig, waarom het Concertgebouw-orchest, dat menige
opmerking over 't hoofd zag, bovenstaande uitdrukking, welke ik gebruikte in het
Nr van 9 Maart, zoo donker vertaalde. Het viel mij de laatste maanden op, dat het
voortreffelijk ensemble, misschien onder den invloed der zeer monotone programma's,
minder pleizier in 't musiceeren toonde dan vroeger en ik schreef in 't Nr van 2 Maart
een zachte aanmaning, die wegens 't woord ‘muzikant’ (hoe is 't mogelijk!) reeds
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aanleiding gaf tot ontstemming. Zoodat ik er per slot de oorzaak van kan zijn, dat er
op dien dag soporifiek gespeeld werd en zich bij een paar groepen feiten voordeden,
welke ieder, wien het met de kunst ernst is, moet afkeuren. Zonder discipline is een
goed orchest ondenkbaar (we vergen dan nog niet de napoleontische tucht van een
Spontini) en het schijnt me toe, dat de goedlachsche vroolijkheid, die geregeld heerscht
bij sommige lessenaars (gedurende de uitvoering wel te verstaan) op de discipline
en de reputatie van het orchest een noodlottigen invloed moet hebben. Wat zou men
zeggen als zich iets dergelijks voordeed, b.v. dat de figuranten van een
tooneelgezelschap grappen maakten en scène? Men zou zich aan die zeker
gemotiveerde vroolijkheid misschien niet behoeven te ergeren, wanneer het samenspel
en de expressie niet zeer gevoelige schokken kregen, wat echter gedurende den
ganschen middag in de eerste plaats hinderde. Ik koos daarom het woord ‘sabotage’,
gelijk ik wellicht zeggen zou ‘Dr. M. Römer terroriseert ons met zijn slechte stem’
of ‘Mengelberg terroriseert ons met de slechte stem van Römer’ zonder aan helsche
machines te denken. Het spijt me, dat ik moest generaliseeren en aldus een aantal
kunstenaars trof voor wie ik slechts hoogachting heb, het spijt me nog meer, dat ook
door dezen de term te nuchter wordt uitgelegd, ik hoop evenwel, dat dit kleine incident
aanleiding geeft tot enkele correcties, welke de vogelvrije criticus in zijn vereering
voor de muziek en het Concertgebouw-orchest gewenscht achtte. En de lezer, die
van dit alles niets begrijpt, houde 't niet voor kleingeestigheden, noch van mijn kant,
noch van de zijde der orchestleden, doch voor naïeveteiten.

Amsterdamsch a-cappella-koor
De auteur van ‘Origine et Développement du Chant liturgique’, waarvan ik toevallig
slechts de Fransche vertaling heb, Peter Wagner, zonder zich bezig te houden met
de dualiteit der Europeesche cultuur, wier worsteling tot in het heden zichtbaar is,
raakt dit vraagstuk, dat ik naar aanleiding van Emiel Hullebroeck poogde uiteen te
zetten, even aan, als hij schrijft: ‘Les Séquences furent une sorte de réaction du chant
populaire contre l'art sublime de l'Eglise.’ Inderdaad was de sequens eene half
instrumentale schepping, daar hij in tegenstelling tot het Gregoriaansch steeds met
orgelbegeleiding gezongen werd, de sequenzen-dichters, vanaf hun door den
Renaissance-paus Julius II zalig verklaarde protagonist Notker, de goedmoedige en
diepmenschelijke barbaar, die in dezen vorm aanvankelijk een middel vond om het
van buiten leeren der lange en tekstlooze melismen van de alleluia's te
vergemakkelijken, waren allen Duitschers, de nieuwe kunst werd het levendigst
begroet in Duitschland, en Wagner meent zelfs: ‘Les séquences eurent encore ceci
d'important pour la musicologie qu'elles frayèrent la voie au développement du chant
populaire dans les églises de l'Allemagne.’ De sequenzen zouden dus beschouwd
mogen worden als voorloopers van het Protestantsche choraal.
Het ware zonder twijfel te veel beweerd, wanneer men deze karakteristiek der
sequens, zijn populaire strekking, als reden opgaf waarom de scholastische meesters
er geene componeerden en zelfs den Dies Irae uit hunne doodenmissen weglieten en
meestal vervingen door ‘si ambulavero in medio umbrae mortis’, want de
contrapuntisten toonden zich te warme bewonderaars van de volkskunst om zich
door zulk motief te laten afhouden van een tekst. Een andere grond zou mogen zijn
dat de Sequenzen nooit een integreerend deel uitmaakten van de H. Mis, een andere,
dat de oude auteurs te liturgisch dachten om een zoo uitgebreid gedicht te verklanken,
want in die dagen was er van een gelaïciseerde kerkmuziek nog geen sprake en wat
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er gecomponeerd werd schreef men voor 't gebruik in de kerk. Welke de reden ook
zij, men kan de motiveering, die Anton Averkamp geeft in het tekstboekje der laatste
uitvoering van zijn a-cappella-koor, moeilijk laten gelden. ‘Niet altijd heeft,’ zegt
hij, ‘het Dies Irae zijn plaats in 't Requiem ingenomen. In den tijd van Palestrina was
dit nog niet het geval. Vandaar dat dit gedeelte hier niet voorkomt. Eerst later heeft
de Kerk het gebruik van dezen Sequens toegestaan.’
Het is waar dat de Latijnsche Kerk de populariteit der Sequenzen nooit begunstigd
heeft en dat vooral de kloosters (allereerst de Cisterciënsers en de Karthuizers) van
deze nieuwigheid niets willen weten, het is waar dat het Concilie van Trente ook de
Sequenzen aan een herziening onderwierp en ze allen schrapte op vijf na. Maar
daartoe behoorde niet de Dies Irae, gelijk bekend is, dien men reeds in 1504, dus
nog vóór Palestrina's tijd in een Missale Romanum aantreft. Dit is mijne aanmerking
op een ondergeschikte passus van het programmaboekje, dat Averkamp altijd
belangrijk maakt, gelijk de officieele term luidt der critiek, doch dat ik gaarne minder
beknopt wenschte, omdat iedereen, die zich met bijzonderheden, zooals ze daar te
lezen staan, voor Mozart, Beethoven of Wagner zich te vreden durfde stellen,
vriendelijk uitgelachen zou worden.
Onder de noviteiten was Palestrina's Requiem de gewichtigste. Of de compositie,
welke alleen bleef in het Magnum Opus Musicum van den Italiaan, in coloriet en
opvatting merkbaar verschilt van zijne andere werken is eene vraag, welker antwoord
zal afhangen van de reproductie. Het lag niet in de lijn van Palestrina's manier om
een tekst dramatisch te omdichten, of liever, de muziek litterair te omsluieren, haar
andere accenten te geven dan muzikale, melodische en bekoorlijke, hij dacht er nog
minder aan onder de spiritueele levensaanschouwing van zijn godsdienst en de
vertrouwdheid met den dood in die jaren, om den Dood te beschouwen als een ramp.
Zoo Palestrina Mémoires had geschreven, zou zijne zienswijze daaromtrent de
interessantste bladzijde geworden zijn. Hij kende het persoonlijke leed en de eeuw
waarin hij leefde was voor Rome een der meest tragische uit de heele geschiedenis.
Daar stierven b.v. tijdens 't leven van den meester in één jaar 60,000 menschen aan
de pest (1591) en verbeeld u slechts, dat een modern programmaticus iets dergelijks
zag gebeuren. Maar hij scheen te meenen, dat noch het individueele, noch het leed
der menschheid overeenkomen met de natuur en roeping der muziek, die de troosteres
der aarde moet zijn, gelijk iedere regel van het Gregoriaansch getuigt. Elke realistiek
bleef hem vreemd, die altijd schijnt gewerkt te hebben in eene goddelijke jeugd en
vreugde, en hij zou zich duizendmaal bedacht hebben om een inval op te schrijven
als Jean Richafort, die zijne twee tenoren te midden van den ernstigen en verheven
ritueelen tekst, plotseling laat roepen; ‘c'est douleur non pareille, c'est douleur non
pareille’ telkens heviger.
Palestrina was een groot meester en dus een hartstochtelijk mensch. Zijn hartstocht
was echter een andere dan die van onze negentiende eeuwsche toonbeelden. Hij
kende alleen de passie van het medelijden, der vereering, der aanbidding, der liefde,
welke bij hem meermalen stegen tot de extase en haren bovenmenschelijken weemoed
en verlangen. Men zou dus ook zijn Requiem zacht en melodisch moeten accentueeren
in eene Raphaëlietische kleur, den meester, met wien zijne visie op de altijd bloeiende
wereld het nauwste contact toont. Maar dat zulke lyriek buiten de fletse en
onmeedoogende hedendaagsche richting zou vallen bewees de reproductie van
Averkamp duidelijk genoeg. Wat de dirigent bij het Offertorium (Domine Jesu
Christe, Rex gloriae) bedoelde met majestueus en grootsch, klonk mij krakend en
droog. Averkamp houdt zich te veel aan de letter en aan de maatstreep (welke ten
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tijde van Palestrina evenmin bestond als eene dirigeer-partituur) en gelijk de ontelbare
kerkzangers, die men jubilaties hoort zingen alsof ze eene toonladder vocaliseeren,
met zulk eene afwezigheid van geest, dat het schrijnt, zoo laat hij noch de muziek
noch den tekst vertolken, terwijl ieder afzonderlijk toch de macht bezit om den
muzikalen dirigent eene convulsion du coeur te veroorzaken.
Maar als dergelijke opvattingen, waarvan een der praktische gevolgen is, dat zij
elke melodie dwingen in eene vierkwarts-maat en dat elke nieuwe inzet den
melodischen stroom afdamt in plaats van hem aan te vullen en voort te stuwen, op
mij slechts geringen indruk maken, ik heb alle reden om te veronderstellen dat dit
met andere hoorders anders is. Eene uitvoering van Averkamp, die Palestrina,
Ockeghem en De Près op dezelfde wijze dirigeert als Bach en Liszt, heeft immers
het voordeel, dat [zij] Palestrina's muziek, voor de intelligenties welke het verlangen
in hunne traagheid ‘begrijpelijk’ weergeeft en zoo duidelijk mogelijk analyseert.
Men weet dat zoo iets strookt met de tegenwoordig gangbare ideeën over muziek,
ik betreur het echter des te meer, wijl 't geheel indruischt tegen het princiep van
Palestrina, de wetten der contrapuntiek en hare ‘eindelooze melodie’.
Ik zal niet opnieuw breedvoerig schrijven over het onhoudbare en onduldbare der
gewoonte, die wil, dat deze antieke muziek wordt afgewisseld door solistische
voordrachten, van welke reeds het feit, dat de ‘Koepelkerk’ zulk een onvolmaakt
orgel heeft, den concertgever moest doen afzien. Ik geef liever als betere hulde aan
Palestrina een curieus fragment van Victor Hugo, waaruit bijna iedere regel weliswaar
een onzin bevat, doch dat de verdienste heeft van een eerste eerebetoon door een
nieuweren litterator, aan den vergeten meester, dat bovendien dateert uit 1837, toen
Palestrina nog minder bekend was dan nu:
‘Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie,
Je vous salue ici, père de l'harmonie,
Car, ainsi qu'un grand fleuve où boivent les humains,
Toute cette musique a coulé de vos mains!
Car Gluck et Beethoven, rameaux sous qui l'on rève,
Sont nés de votre souche et fait de votre sève!
Car Mozart votre fils, a pris sur vos autels
Cette nouvelle lyre inconnue aux mortels,
Plus tremblante que l'herbe au souffle des aurores,
Née au seizième siècle entre vos doigts sonores!’

Men citeere het nooit als een bewijs van Hugo's muzikaliteit!
25 Mrt.

Het Concertgebouw 1888-1913
Het is misschien niet algemeen bekend, dat 't nieuwe Théâtre des Champs-Élysées
te Parijs eene onderneming is, welke een spoedige wereldroem zal verwerven, daar
het programma der oprichters, uitverkorenen die het ambt van impresario verbinden
met een pantheïstische schoonheidsvereering, alle wenschen, zelfs de fanatische,
voorbij streeft, wat na de Renaissance niet meer gebeurde, allerminst in muzikale
milieus. Ik beschouw het daarom als de aangenaamste hulde, welke het
Concertgebouw kon ten deel vallen, dat Willem Mengelberg en zijn orchest zijn
uitgenoodigd om met andere kunstenaars mede te werken aan de inauguratie, die
ongeveer den geheelen zomer zal duren als een doorloopend festival, en zoo er op 't
oogenblik niet gewichtiger dingen te bespreken waren, zou ik breedvoerig schrijven
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over die weidsche en universeele betooging om den roem van het Amsterdamsch
ensemble en de waardeering, welke het ook in 't buitenland bemachtigde, voldoende
te doen uitkomen. Laat ik volstaan met te zeggen, dat de schouwburg hedenavond
(2 Apr.) wordt ingewijd door Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Vincent d'Indy,
Claude Debussy en Paul Dukas, als componisten en dirigenten.
Pas nu verscheen het jaarverslag der Naamlooze Vennootschap en menigeen moet
het een raadsel zijn hoe een orchest, welks finantieele positie de onmogelijkste is
van alle befaamde instellingen, dien graad van voortreffelijkheid kon bereiken en ik
zal daarom even toelichten, niet welken rang het ensemble in zou nemen, zoo het
van Regeeringswege niet geboycot en van Stadswege ruimer gesubsidieerd werd,
doch uit welke zwarigheden zich die faam ontworstelt.
Het orchest moet een overmaat van werk doen in de provincie, waardoor zijn
praestatie en psyche zeer ernstig schade lijden. Dit mag niet vergeleken worden met
de rondreizen van een opera- of tooneel-gezelschap, die in hun geheel minder van
toevallige zwevingen afhankelijk zijn, wier répertoire aan andere wetten gehoorzaamt
dan het programma eener concert-instelling, dat altijd wisselt en dat zijn effect zoowel
moet vinden in de rust der voorbereiding als in de rust der uitvoering. Ik zal niet
beweren, dat men in de provincie juist die nadeelige gevolgen gewaar wordt, doch
men bemerkt hier Donderdagsavonds te goed wanneer het ensemble eene tournée
achter den rug heeft, zoowel aan de qualiteit der reproductie als aan de keuze van
het programma en dit is reeds voldoende. Op sommige tijden van 't jaar heeft het
orchest 't zoo druk met de Wagner-vereeniging, de Kon. Oratorium-Vereeniging, de
Christelijke Oratorium-Vereeniging en andere verbintenissen, dat er nauwlijks gedacht
kan worden aan repetities voor de symphonische concerten. Iedereen zal begrijpen
welk aanhoudend gevaar daarin schuilt. En het rondtrekken zelf is den eenen keer
nog deprimeerender dan den anderen. In Februari b.v. heeft het ensemble vijf
achtereenvolgende reizen moeten maken met Max Schillings en Brettani, wier kunst
't over 't algemeen antipathiek gezind was. Zoo iets verheft den geest niet en zoo iets
moest men van kunstenaars niet behoeven te vergen.
Vervolgens is het Bestuur door financieele overwegingen gedwongen om ter wille
zijner abonné's composities aan te houden, soms een ware cultus te ensceneeren,
welke op de stemming der spelers kwalijk reageeren; of verhinderd om die partituren
op het répertoire te brengen, welke het orchest zouden vervolmaken en in plaats van
een onartistieke routine in de hand te werken, de muziekbeoefening zouden
verlevendigen.
Door dezelfde financieele overwegingen is het Bestuur niet eens vrij om zijn
orchest samen te stellen gelijk het waarschijnlijk wil en gelijk het soms noodzakelijk
is. Hoe lang hebben we niet gesukkeld met een bazuinen-kwartet daar een der blazers
te oud was? Nu vragen de eerste violen, de violoncellen, de alten, de tweede violen
aanvulling of verjonging. Moet een modern orchest daarenboven niet zes vaste
trompetters hebben (verstoren de drie trompetters, die uit de boven-corridors
terugkeeren niet altijd de illusie en de betoovering in Mahlers Eerste symphonie?)
vier hobo's, vier fluiten, vier clarinetten, vier fagotten, een vollediger bezet slagwerk
dat, evenmin als 't strijkkwintet, bijna nooit volgens de bedoelingen van den componist
vertegenwoordigd is in de symphonieën van Berlioz o.a.?
De lezer ziet uit dit alles, hetgeen ik nog zou kunnen aanvullen (want ik sprak b.v.
nog niet over het honorarium der kunstenaars), hoe 't meer is toe te schrijven aan de
onuitputtelijke vitaliteit van 't orchest, dat het zooveel uitstekends verricht en zulken
roem verwierf, dan aan de ‘levensomstandigheden’, die op velerlei wijze bemoeilijkt
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worden. De oppositie immers in de Tweede Kamer tegen de gevraagde subsidie was
buitengewoon kleingeestig en des te kleingeestiger wijl het maar 10,000 gulden
betrof, een bagatel in vergelijking met de sommen, die 't Rijk besteedt aan de
plastische kunsten, een schandelijk bagatel in vergelijking met de schatten, waarmee
andere naties hunne muzikale cultuur bijstaan en opstuwen. En tot mijn spijt kan ik
onzen kunstzinnigen gemeenteraad ook niet bijzonder loven. Dit is des te verdrietiger,
daar het alleen van de subsidie afhangt of het Amsterdamsche orchest niet alleen in
't nationale doch ook in 't internationale muziekleven zijn eersten rang krijgt. Want
zijne beteekenis voor 't internationale muziekleven zal altijd een weinig eenzijdig
blijven zoolang 't deze alleen dankt aan zijn spel en niet aan het actueele of
wegwijzende zijner programma's, noviteiten en premières.
Het is inderdaad te wenschen, dat de fanfares van dit jubileum ver genoeg gehoord
worden. 't Orchest zal bij de aanstaande feestuitvoeringen van 24, 26 en 27 April
zijn Roelandshoren wel steken, gelijk 't kan bij groote emoties.
2 April

Ferruccio Busoni
De reden, waarom de Duitscher er niet in slaagt den nieuwen stijl der Franschen,
welke, gelijk Louis Laloy, de eerste biograaf van Debussy zegt, eene geheele jonge
generatie daar óók het hart gevormd heeft, eenigszins dragelijk na te bootsen schijnt
te liggen in de gesteltenis der twee naties. ‘La loi de trois ans’ heeft in de Fransche
kranten dingen ter sprake gebracht, welke men ook in een tijd toen de muziek nog
niet uitsluitend physiologie was, van gewicht zou achten op de ontwikkeling der
toonkunst, die het nauwste verband houdt met het geestesleven van een volk.
Debussy's stijl gaf mij altijd de impressie van een tijger, die een sprong gaat doen
en samenkrimpt. Wanneer ik nu lees b.v. in Le Gaulois van 18 Maart ‘Ah! nos rêves
n'avaient rien de colossal, en ce temps là.’ of ‘Paris même, Paris la Ville-Lumière,
vous produit l'effet d'une cave, au sortir des splendeurs nocturnes de Berlin. Il semble
que l'on quitte la maison des vivants, pour entrer dans la maison des morts....’ dan
zal ik mijn eerste indrukken niet wijzigen, maar zulke uitlatingen zijn me toch van
te topographisch belang om er geen conclusies uit te trekken. De Duitscher leeft
inderdaad luidruchtiger in de genoegens der overwinning, welke men heden in
Wagners caesarismen geprefigureerd ziet, en men merkt het uit elke bladzijde der
Duitsche muziek-litteratuur, uit elk thema, uit elk motief. Dat stemde in Frankrijk
weinig met het milieu en toen Debussy voor den tweeden maal Bayreuth bezocht
keerde hij terug als ‘désabusé’ om zeer oneerbiedige stukken te schrijven over den
meester der Godenschemeringen. Het bleek echter gemakkelijker den stijl der
Duitschers naar Parijs te verplaatsen dan den stijl der Franschen naar Berlijn; onder
deze ostentatieve menigte moest het melancholieke timbre der houtblazers nog
schimmiger en vreemder klinken dan elders, en zij, die Debussy een locaal componist
noemen, hebben niet geheel en al ongelijk, want zelfs het accent der Duitsche taal
strijdt met zulke geraffineerde partituren. Men imiteerde hem niettemin en hoe! Zijne
archaïstische melodie - bijna alles is het symbool van een overaardsch visioen - paste
niet in de nuchtere functie hunner accoorden, zijne zwervende, immaterieele rythmen
konden zich niet voegen bij de geharnaschte cadans of de teemende romantiek hunner
melodieën en zijn coloriet [is] niet schreeuwerig genoeg voor hunne opgeschroefde
phantasie. Zoo restte hun niets anders dan zijne harmoniek en dit is 't eenige détail
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der veel omvattende muziek, waarin zij den Franschen vooruitgang een weinig
bijbleven, tenminste de radicaalsten als Schönberg en Busoni.
Waan, overal waan! Men is geneigd dergelijke afwijkingen van dat imperialistisch
componisten-geslacht te vergelijken met de Chromatici der zestiende eeuw en hun
stijl, welke een te spoedig en onzalig einde vond. Maar tusschen een diatonisch
Madrigaal en een chromatisch Madrigaal ligt een zulke onbeschrijfbare afstand als
enkel een nieuwe effusie van den Geest en niet een simpele wijziging der techniek
toelaat. Toen trad niet alleen het onbekende chroma op doch ook de onbekende
mensch en zijne onbekende spraak. Wat zij echter geven zijn slechts varianten,
varianten met het accent der ‘Incroyables’, euphemismen van een uitgeputte psyche,
een gemaniereerd nalispelen van allerlei meesters, zonder vitaliteit, zonder eenige
persoonlijkheid dan hunne bekrompen individualismen. Wie kan in ernst beweren
de toonkunst te verjongen met wat klankschakeeringen? Wijs in Busoni eene nieuwe
melodische wending aan, welke in se iets anders is dan een exotisch interval, welke
echoot van uit de onbekende geestelijke dimensie, die geen van deze Berlijnsche
zoekers aan 't hart schijnt te gaan, gevangen als ze zijn in de dimensies hunner
gevarieerde klankkleuren en timbre's!
Zij spotten trouwens vriendelijk met elkaar. ‘En Busoni, schrijft Schönberg, deze
voorname en moedige kunstenaar, ik acht en vereer hem bijzonder. Maar de kwelling
om honderden toonladders uit te rekenen kon hij zich sparen. Ik heb me bij heug en
meug de namen der zeven kerktoonsoorten ingeprent, en dat waren pas de namen!
Ik zal geen vijf van zijne toonladders kunnen onthouden. Maar hoe moet ik ze dan
componeeren - als ik ze niet in 't hoofd heb? Moet ik doen gelijk Weingartner, die
ze op een lijstje voor zich hangt? Neen, gelijk Weingartner zou ik niet graag iets
doen!’
En waarom zou men niet zacht spotten over dezen theoreticus der vierde, achtste
en derde of zesde tonen, in wiens systeem de scala van dr. Robert Neumann en hare
53 afstanden een paar keeren kan duiken, doch die van zijne theorieën, ook in zijn
laatste werk, niets gerealiseerd heeft dan wat averechtsche debussysmen? Maar leve
het Orientalisme, dat in de periode van Krishna 16.000 toonsoorten kende, laat een
Duitscher denken dat hij er nog nieuwe maakt en Schönberg klagen dat hij ze niet
van buiten kan leeren!
Busoni, die Zondagmiddag in het Concertgebouw optrad als componist en dirigent,
leidde ook eene symphonie van Jean Sibelius, den virtuoos der grijze, onverstoorbare
tinten. Deze Fin schaft de ‘cadens’, het verouderde hulpmiddel, evenmin af als Busoni
en de overigen, hij gebruikt even brutaal harmonische sequenzen als Busoni,
Schönberg, Strauss, Reger en al deze modernen, bij wie zulke truc ondenkbaar moest
zijn, hij is veel armer aan melodieën dan wie ook onzer decadenten, hij zit veel
steviger vast in het classicisme der motievische ontwikkeling dan de oer-monade
Claude Debussy, hij is veel monotoner dan een Caecileaan, ondanks zijne
enharmoniek, hij verveelt letterlijk, maar deze muziek is tenminste het product van
een onontdekt land, 't resultaat van het eentonige Noorden, en wellicht vindt de
bewoner dier regionen deze muziek zeer bloeiend, weelderig en bedwelmend als de
aromatische avonden van den zomer. Maar hiermee neem ik nog nooder vrede dan
met de andere tekorten waarvan men er ook in dit werk onaangename telde. Welk
een inval b.v. om te midden van het snelle tempo en een vlugge passage uit den
eersten allegro plotseling af te breken! Wie kreeg daar niet den indruk van eene
déroute in 't orchest? En zoo verder.
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Als dirigent was Busoni gedurende de eerste helft van het concert beter en
levendiger dan gedurende de tweede. Gelijk Willem Mengelberg dirigeert hij
onophoudelijk syncopen, d.w.z. hij blijft het orchest immer eene seconde voor, dat
eerst na het teeken reageert; hij leidt dus niet melodisch, doch rythmisch en eene
cheironomie in den ouden zin beoefent hij nooit. Zijne aanduidingen zijn daarom
enkel technische en hierin bracht hij 't tot een merkwaardige virtuositeit en routine.
Zijn gebaar echter is zeer weinig expansief en psychisch overvleugelt Mengelberg
hem nog in zijn slechtste oogenblikken. Van eenige overeenkomst tusschen beiden
mag men dan ook eigenlijk niet spreken, want Busoni is geheel handwerksman en
zelfs zoodanig, dat een zelfstandig kunstenaar als de hoboïst Robert Krüger, er niet
in slaagt om de expressieve intonaties te geven, welke men gewoonlijk van hem
hoort. In ‘Mazeppa’ van Liszt beging Busoni fouten, welke de geheele partituur in
de war stuurden. Hij had zich waarlijk wel mogen herinneren, dat er in dit
symphonisch gedicht nog iets meer te releveeren was dan het blazersthema, waaraan
bovendien zijn wijze van slaan alle energie en breedte ontnam. Welke dirigent plaatst
zich in een gecompliceerd stuk als ‘Les Djinns’ van César Franck (een zwakke
naklank van ‘Le chasseur maudit’) nog met zijn rug naar de alten en tweede violen?
Van Busoni's compositie, eene suite uit de opera ‘Die Brautwahl’, ten slotte nog
de namen: Spukhafte, Lyrische (een vrij hakkelig amoroso), Mystische (bedoeld
wordt ‘mysterieuse’), Hebraïsche (toespeling op een Joodsche figuur der opera,
verder niets) en Heitere stuk; geen der vijf sloeg in. Maar Busoni heeft een solide,
klassieke reputatie en hoewel zijn werk minder waard is dan dat van Schönberg heeft
het publiek ondanks de geleerde dissonanten zich laten beetnemen en bezorgde hem
een aardig succès d'estime.

Eerste Symphonie van Gustav Mahler
Het is twee jaren geleden dat Mahlers eerste symphonie werd uitgevoerd door
Mengelberg. Er werden dien dag vliegdemonstraties gegeven te Watergraafsmeer,
de zon scheen, men zag nauwlijks vierhonderd menschen in de zaal om het werk te
begroeten, de muziek kreeg een klein applausje. De tijden wisselden en er klinkt nu
een andere grondtoon die anders resonneert. Pas hoorde men 't eerste Evoeh
instemmen en nu vraagt men zich reeds af waar al die feestelingen vandaan komen
om mee te trekken in den zegevierenden stoet van den meester en zich zulke
intellectueele, ver-ziende enthousiasten betuigen. Want het scheelt niet veel of Mahler
is het jongste wachtwoord geworden.
Als dit zoo blijft (het ligt slechts aan Mengelberg en ik hoop dat hij deze
gelegenheid niet weder voorbij laat gaan) dan beginnen we een vruchtbaren cultus
en eene schoone periode; deze psyche immers zal gaarne wijder uitbloeien en
doordringen, deze betere wereld, door Mahler geïnaugureerd, kan nieuwe horizonnen
uitspreiden, welke nieuwe lentes zullen overwelven, waar de volle tonen der
melodieën den mensch omademen en verblijden met een nieuw geluk en eene nieuwe
liefde. De vreugde dezer muziek is even sterk als haar weemoed, haar weemoed even
sterk als haar glans, haar glans welke den hoorder bevangt als een zomer en zijn diep
licht.
Dit is, beschreven zonder de emotie, die men, zulke muziek herdenkende, moeilijk
van zich afschuift, de verdienste van Mahlers Eerste Symphonie, dat zij inleidt tot
een stijl, eene aesthetica, welke buiten de geheele levensbeschouwing valt der
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negentiende en twintigste eeuw. Het was een bijzondere eigenschap van dezen
componist, dat hij elk thema van uit een mystischen gezichtshoek kon opteekenen,
weergeven en illustreeren, dat hij bij de conceptie eener symphonie slechts van één
beginsel kon uitgaan: de psyche, en, waar zij ook aanvangt, hare ontwikkeling en
emanatie tot de uiterste grenzen der aarde, hare goddelijke zending over de schaduwen
en vreugden, over elke beving van het onomvankelijke leven. In zijn muziek is alles
gespiritualiseerd en alles het buigzame, onderworpen middel geworden, de vorm,
het rythme, het timbre, de harmoniek, de orchestratie, ja zelfs de persoonlijkheid van
den componist, alles wordt dienende, alles verzinkt in den gloed of in de
bekoorlijkheid van den Geest, die zweeft boven elke conceptie van dezen meester.
Haar hoogtepunt bereikt de eerste symphonie in het derde deel. Gelijk in 't eerste
de melodieën ontrijzen uit de evocatie van een natuurtafereel, een zacht stralende
atmospheer, vogelgeluiden en fanfares, die als 't ware uit de verre aarde de betoovering
van het leven toezingen, een natuurtafereel zoo schoon van droom en verlangen als
men bij geen enkel meester aanwijst, gelijk in 't tweede deel de zangen schetterend
opvonken uit de zware attaque der bassen, zoo ontluikt het plechtige adagio uit de
schemering der nevelige kleur van den contrabas-solo, der gedempte pauken, en de
melodieën, eenmaal aangeheven, volgen elkaar op als de vele tinten van den avond.
Het is eene andante amoroso, eene stemming, welke Mahler zeer lief had en waarin
hij zich het geniaalst heeft geuit. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of het laatste deel
de harmonie, de eenheid verbreekt en wat zelfs de bewonderaars van hen meester
erkennen, zou ik gaarne tegenspreken; zij zeggen immers, dat hier de tragedie begint
en eene te realistische (individualistische) visie. Maar wanneer men de schoonheid
der vorige deelen ondergaan heeft, krijgt de finale een ander coloriet en vooral
wanneer zij gejaagd vlammend en ononderbroken gespeeld wordt als Donderdag
onder Mengelberg. Hier bereikte de dirigent zijn hoogtepunt en ik herinner mij niet
hem zoo magnifiek te hebben zien heerschen over zijn orchest, onder den golf van
geluid, welke hem bemachtigde.
De andere deelen zijn kristallener en broozer, men breekt er gauw het accent en
wijl alles ziel is, schrijnt alles wat niet volmaakt in de stemming der melodie wordt
gezongen. Dat er enkele zwakke passages voorkwamen noem ik daarom haast
onvermijdelijk, en ik zal ze niet nagaan, evenmin als de leege momenten, welke voor
de hoorders trouwens gedekt zijn door een buitengewoon verzorgd samenspel. Het
orchest komt uit zulk een partituur altijd verjongd te voorschijn en ik wensch het
voor den zooveelsten keer: mocht er onophoudelijk deze ‘moderne’ muziek gemaakt
worden, waarin de dirigent en de instrumentalisten op ongeëvenaarde wijze uitmunten.
Het is wonderbaar, dat Mahler deze schoonheid heeft kunnen redden uit een
radelooze cultuur, uit een tijd dat Hunnen en Vandalen de rijken van den Geest
overweldigen en verwoesten. Slechts langzaam en aarzelend schijnt deze Magiër het
werkelijke leven te zijn genaderd en aarzelend ontving hem het bittere leven.
Weliswaar werd de onvergelijkelijke bedoeling van deze compositie, welke de
bloeiende aarde schijnt te willen herscheppen in een puur Elysium van muziek, eerst
verwezenlijkt in zijne vierde symphonie, wel zou men misschien een andere apocalyps
mogen wenschen van die teer schaduwende serenades dan de felle dag der bruischende
finale, maar wie weerstaat aan dit doorbreken van klank in koperen accoorden van
trompetten, bazuinen en hoorns, bij welke zich geïsoleerd eene cornet voegden en
een tenor-tuba (inval van Mengelberg) om dien phantasmagorischen tempel van
geluid te wimpelen met nieuwe resonancen?
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Wat ik deze symphonie eerbiedig zou willen verwijten is, dat zij te kort duurt. De
betoovering wijkt niet, het fluïdum der muziek is haastig en alles vliegt snel voorbij,
daar de rijkdom van dit werk niet beschreven kan worden: de een prijst Mahlers
onbegrensde liefde, de ander zijn onbegrensde phantasie en sinds Shakespeare vond
men deze elementen niet meer zoo sterk en mysterieus vereenigd in één mensch,
dien men voorloopig niet genoeg kan huldigen.

Gustav Mahler
Een jaar geleden ging het gerucht dat er bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
't Concertgebouw een Mahler-feest zou gegeven worden, den cyclus zijner negen
symphonieën met ‘Das Lied von der Erde’, en maanden lang heb ik gezwegen over
de samenzwering der stilte, waarin de componist gevallen scheen. Van dat gigantisch
en bewonderenswaardige plan bleef niets over dan twee werken, verdeeld over twee
concerten en hoewel 't mij dunkt dat een instelling, welke beschikt over drie dirigenten
en een alleszins geoefend ensemble (het orchest zelf heeft een hekel aan die tallooze
herhalingen en ouderwetsche programma's!) zich veelzijdiger en actiever moet
ontplooien, voel ik niet den minsten lust om met dissonanten te equilibreeren in de
roerende harmonie, waarmee alle dagbladen het jubileum begroeten. Ik zeg het
critiseeren een paar weken vaarwel, wijl de innerlijke beteekenis van het leven me
wederom te warm is ontsloten in de aanschouwing der Eerste symphonie en hare
lyriek; wat zou ik anders moeten schelden op de onvergeeflijke domheid der drie
trompetters, die, door een aantal maten te vroeg in te vallen, niet alleen de geheele
introductie verhanselden, doch ook den dirigent, hoewel hij met zelfbeheersching
en virtuositeit een débacle verhoedde, uit zijn empyreum van muziek hebben
opgejaagd.
Het werk is tweemaal gespeeld en men zou zich dus mogen wagen aan een
verklaring dezer geheimzinnige muziek; geen subjectieve van den kant des criticus,
noch eene programmatische ten opzichte der compositie, maar simpele opteekening
der keerpunten van deze symphonie in verband met andere stukken van Mahler.
Zijne eerste werken waren liederen gelijk de eerste indrukken zijner jeugd liederen
waren, signalen en soldaten-muziek. Aan die jeugd-impressies hechten hij en zijne
biographen, volgens de moderne opvatting trouwens, groote waarde en gelijk Goethe
in ‘Wilhelm Meister’ en ‘Wahrheit und Dichtung’ trachten zij uit het mysterieuse
en ondoorgrondelijke kinderleven den phantastischen geest van den kunstenaar te
reconstrueeren. Men kan zijn werken niet verstaan, zegt Richard Specht, wanneer
men niet weet, dat hij als jongen van vier jaar honderden volkswijsjes kon zingen,
welke de meid hem geleerd had, en wanneer men niet weet, dat hij toen 't beste deel
van den dag in de kazerne doorbracht, waar men in zijn geboorte-plaatsje Kalischt
aan de Boheemsche grens nog de middeleeuwsche toestanden vond, die uit 't
tegenwoordige soldatenleven vlug verdwenen zijn. Het waren soldaten, zooals ze
paradeeren in oude opera's, op oude prenten, oude liedjes, men sla b.v. Florimond
van Duyse maar op om die muzikale en enthousiaste krijgslieden ook aan te treffen
in het vroegere Nederland.
Mahler heeft er een tijdlang aan gedacht om dichter te worden en een libretto
geschreven (‘Rübezahl’) waarvan het eerste bedrijf ook in schets gecomponeerd is.
Daar men zegt, dat verschillende motieven dezer schets later gebruikt zijn voor 't
eerste deel zijner eerste symphonie is het vooral van psychologisch standpunt jammer,
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dat deze schets niet bereikbaar is. Als eenige aanknoopingspunten heeft men nu
slechts de ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’ (tekst van Mahler) waarvan hij thema's
aanwendde uit 't tweede en 't vierde. Zij dateeren van December 1883, de componist
was toen drie en twintig jaar.
Ofschoon men niet behoeft te wijzen op de mystiek zijner tweede, derde en vierde
symphonie om aan te toonen hoe Mahler het alledaagsche supernaturaliseerde en
daarmee effecten bereikte, welke onuitsprekelijk zijn, citeer ik niettemin de finale
zijner tweede, wijl zij den duidelijksten schaduw geeft van deze visionnaire
gevoelswereld. De dichter droomde zich den Jongsten Dag. Men kent het laatste
oordeel van Berlioz en herinnert zich den storm van koperen geluid, dat uitvaart over
den hoorder; het verschil is wonderlijk: bij Mahler een ademlooze stilte en op een
bijna onverneembaren roffel der groote trom een langen hoorntoon en zijn verren
weerklank; de stilte wordt hijgend en schept vergezichten, welke niets aardsch meer
hebben, plotseling een taptoe van vier trompetten uit vier richtingen, ruischende
fanfares en terwijl men 't instorten eener wereld verwacht zingt er uit de mystische
eenzaamheid en angst een vogel ‘leicht und duftig gespielt’.
De orchestrale bekoorlijkheid der Eerste Symphonie is verrukkelijk, een vibreerend
coloriet van 't begin tot 't einde, de thema's bezitten behalve hun melodieuse contour,
het doordringende en onontkomelijke accent der psyche, de polyphonie is expressief
en penetrant en ook de conceptie is enkel het resultaat van de zich staag ontwikkelde
en lichtstrooiende alziel; maar de essens van het werk en zijne opperste schoonheid
zal men slechts benaderen, wanneer men deze muziek beschouwen kan in hare
transfiguratie, en gelijk Mahler zich gemaakt heeft tot een werktuig van den
goddelijken universeelen Geest, haar projecteert in de kosmische verten van het
dubbele leven der menscheid, wier tolk hij was.
Nu Mahler dood is, verzinkt het autobiographische, dat in zijn oeuvre nooit
gewichtig was, van zelf in de oneindigheden der andere wereld. In 't vorig artikel
over deze symphonie beschreef ik de evocaties van eene betooverende aarde, die
ontrijst uit koele nevels en ijle geruchten, der violen-flageoletten, de huiverige klanken
der houtblazers, de mysterieuse schetteringen der trompetten; dit behoeft niet
gewijzigd te worden wijl het overeenstemt met de woorden van boven-aangehaald
gedicht:
‘Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an,
Alles, alles, Grosz und Klein
Ton und Farbe da gewann.’

Het behoeft ook niet nader verklaard te worden, de geniale fiorituren dier gewiekte
melodieën en de gouden glans van deze evocatie zijn hier duidelijker dan de tekst
van Mahler zelf; wat zou de commentator er dus aan toe voegen?
De aarzeling welke deze pantheïstische morgenstemming even breekt begint als
wederom de koele stilte, de flageoletten, de koekoeksroep intreden en de violoncellen
weifelend het tweede thema intoneeren met een atmosferisch glissando en wuivende
intervallen, onderbroken door lange pauzen. Dit gedeelte schijnt samen te hangen
met de volgende strophe welke het lied weemoedig afsluit:
‘Nun fängt auch mein Glück wohl an?
Nein, nein,
Das ich mein'
Mir nimmer blühen kann!’
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eene stemming echter, die overgeplaatst uit den mikroskomos van het lied naar den
makrokosmos dezer symphonie, ondergaat in den bloeienden klank en de warme
vreugde van den aanvang.
Die melancholische aarzeling motiveert waarschijnlijk de veronderstelling, dat
het volgende Scherzo meer ironie zou zijn dan eene naïeve reproductie, een ‘Ländler’
uit het vroolijke leven. Wanneer men dit thema vergelijkt met het derde deel der
tweede symphonie, een instrumentale paraphrase over Mahlers lied ‘Des Antonius
von Padua Fischpredigt’ (Des Knaben Wunderhorn) zal men in de motievische
bestanddeelen van beide melodieën te treffende analogiën vinden om niet eene gelijke
humoristische en sarcastische wending te bespeuren in het Scherzo zijner Eerste.
Mahlers karakter overigens was te metaphysisch getimbreerd om een realistischen
Ländler te concipieeren die niet een transparanten achtergrond zou hebben; het is
nog wel geen schimmenspel geworden van het rustelooze en vergeefsche bestaan
gelijk die clowneske doodendans der Tweede, maar tusschen een Ländler van
Bruckner en dit stuk van Mahler - welk een onderscheid! Herinner u slechts de open
kwinten der gestopte hoorns en hun ietwat diabolieken grijns!
Wil men deze lijn logisch achtervolgen door de geheele symphonie, dan wordt
het derde deel een der meest dramatische en aangrijpende stukken, welke ooit
geschreven zijn en van een ‘andante amoroso’ is geen sprake meer. Mahler heeft uit
den antieken en faunesken canon ‘Frère Jacques, dormez-vous?’ een treurmarsch
ontworpen welks klagelijke gang en sombere toon nog banger zou klinken, wanneer
de paukenist zijn instrumenten meer op militaire wijze dempte en wanneer de
contrabas-solist de sourdine opzette, gelijk de auteur verlangt. Allengs ontluiken de
melodieën, de eene schooner dan de ander, allen ontroerend tot in 't diepste der ziel.
Over de schrijnende tertsen der hobo's blazen de trompetten eene boven-menschelijke
elegie, daar valt eene turksche muziek in met bekkens en trom, de es-clarinetten
wisselen de hobo's af met een nieuw gezang, de violen herhalen dezelfde melodie,
weelderiger, maar zacht, teer en lyrisch, weer deint de turksche muziek door de
wonderlijke stemming, eene viola-solo klinkt door het zwoele rythme als de kreet
van een uil en alles zwijgt.
Dan zet die onbeschrijfbare volkswijs in, die Mahler vond voor 't vierde der Lieder
eines fahrenden Gesellen:
‘Ich bin ausgegangen in stiller Nacht...

een bedwelmende melodie bij de woorden:
‘Auf der Strasze stand ein Lindenbaum,
Da hab ich zum erstenmal im Schlafe geruht,
Der hat seine Blüten über mich geschneit,
Da wuszt ich nicht wie das Leben thut,
War alles, alles wieder gut.
Lieb und Leid
Und Welt und Traum.’

Dit is 't paradijs van droomen dat den terugkeer van het hoofdthema omlicht, de
smart stilt, waarboven neuriënd eene nieuwe, wijde melodie kan stralen der
trompetten, als werd het dag.
Wanneer men het sarcastische accent van 't Scherzo niet wil aannemen dan zou
men het Adagio moeten verklaren als de onbevredigdheid van den mensch die te
midden der vreugde de smart zoekt, gelijk een andere Tannhäuser in de armen van
Aphrodite. Deze uitleg echter zou indruischen tegen de finale, waar voor 't eerst de
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kreet gilt van het bittere leven en voor 't eerst een strijd aangebonden wordt, een zeer
individualistische; deze is meer van onzen tijd en wie zich misschien sluit voor de
poëzie der andere deelen, luistert naar deze matelooze geluidsophooping met
geestdrift. Waarom zou men dus commenteeren?
16 April

La Damnation de Faust
Wanneer Berlioz bij deze uitvoering tegenwoordig was geweest, had hij wel eene
geestigheid gevonden, als toen hij zei, na eene reproductie van den Carnaval romain:
Mijne heeren, dat is geen Carnaval, dat is Aschwoensdag! Mengelberg en het koor
van Toonkunst hebben de helderziende karakteristiek aardig ontmaakt van den ouden
Zelter, die verslag deed van Berlioz' zending aan den tachtigjarigen Goethe: ‘L'odeur
de soufre, qui se dégage autour de Méphisto, l'attire, le fait éternuer et souffler de
telle sorte que tous les instruments s'agitent et font rage dans l'orchestre.’ Waarlijk
van een excroissance, gelijk Zelter zegt, die ook over Beethoven schandaligheden
geschreven heeft, ‘résidu d'avortement qui résulte d'un hideux inceste’, bleef niet
veel over, ik zag den dirigent nog nimmer in die mate nivelleeren, wist trouwens niet
dat hij zoo weinig phantasie had, wanneer het Berlioz gold.
Het is zeer jammer dat de muziek nu een beetje ouderwetsch aandeed en droog,
jammer, nu we leven onder de onmiddellijke incantaties van Mahler, en voortgejaagd
worden door zijn wil naar de landen der toekomst. Het was te charmeerend en
epicureïstisch... kon men voorspellen dat men Stendhal en Berlioz, die elkaar niet
weinig gehaat hebben, nog vriendschappelijk zou vergelijken? Zij zijn beiden pas
begrepen omstreeks 1880, Berlioz kromp misschien wat in onder de variaties van
zijn tijd, en het leven is zoo gewijzigd dat Stendhal wat uitzette; Berlioz staat in ieder
geval dichter bij ‘le gros pantin de Rossini’ dan vroeger.
Het is de schuld en de fout der dirigenten. Bij de zoogenaamde programma-muziek
moet niet de hoorder uitgaan van het programma doch de executant, een waarheid
welke men altijd uit het oog verliest. En Berlioz had de woorden kunnen schrijven
van dien anderen romanticus (Baudelaire): ‘En matière d'art, j'avoue que je ne hais
pas l'outrance; la modération ne m'a jamais semblé le signe d'une nature artistique
rigoureuse. J'aime ces accès de santé, ces débordements de volonté qui s'inscrivent
dans les oeuvres comme le bitume enflammé dans le sol d'un volcan, et qui dans la
vie ordinaire marquent souvent la phase, pleine de délices, succédant à une grande
crise morale ou physique.’ Berlioz heeft ze tenminste levenslang in toepassing
gebracht, als mensch, als componist, als dirigent.
Hij was een natuurverschijnsel, hij beheerschte alles behalve zich zelf en dezen
Lucifereaan heeft men Zaterdagavond phlegmatiek ontgoocheld. Niet alleen het
pandaemonium! Dit was een burlesque parodie op de bedoelingen van den auteur,
op zijn geheele wezen en zijn muziek. Schumann had dit mannenkoor, zoo uitgevoerd
en zoo levenloos, misschien ook geaccentueerd met die tempi en die uitdrukking.
Maar de rest was eveneens wat traag, slap en mat, 't leek haast de Matthaeus-Passion,
een beetje te zelfgenoegzaam, lijzig gerythmeerd, zonder animo en entrain, zonder
begrip van de ranke en expressieve melodieën, zonder stemming, zonder geest en
zonder artisticiteit.
Dit zijn maar phantasieën van mij! Zij echter, die de vorige uitvoering gehoord
hebben, onder Edouard Colonne zijn nog veel ontevredener. Doch het is lang geleden
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dat men bij ‘Toonkunst’ zulk een onaantastbaar solo-quartet zag optreden: Auguez
de Montallan [moet zijn: Montalant], fel en meesleepend als Marguérite, Plamondon,
cristallener en sensitiver dan vroeger, als Faust, Paul Eyraud als Brander, Jean Reder
als Méphisto. Reder zingt te goed om deze rol te kunnen spelen, bij tumultueuse
passages ging hij onder in de geluidschokken en zeer ongelukkig. Elders daarentegen
zong hij magnifiek.
Behalve den wensch dat ‘Toonkunst’ dezen misgreep (er werd blijkbaar te weinig
gewerkt) spoedig herstelt, nog een laatste opmerking: wanneer zal men de
bandteekening van het programma-boekje opdragen aan een kunstenaar? De
schreeuwerige en smakelooze teekening, welke men doorgaans gebruikt, verveelt al
lang genoeg, dunkt me.

Post festum
Geen herinneringen dan de frenesieën van het Donderdagavond-aplaus, toen de
prijzen werden uitgedeeld, en de furia van Zondagmiddag na Mahlers Achtste.
Ontroeringen geene, tenzij de heftige vibraties in de klankcataracten van den Veni
Creator Spiritus. Das Lied von der Erde, een lied van dood en wanhoop, heeft te
vergeefs geworsteld tegen de fanfares en fanfaronnades, nadat tallooze redevoeringen
en burgerlijke odes hem, die wachtte op muziek, onaangenaam beroerd hadden. Het
is dan ook de tijd niet om over dit werk te schrijven, welks eene helft door 't
wegblijven van den tenor gecoupeerd moest worden.
Zaterdagavond Verleden en Heden: Röntgen aan 't klavier, Mengelberg aan den
lessenaar. De pianist van Beethovens 4e pianoconcert een weinig smachtend,
sentimenteel in plaats van lyrisch, eenzijdig en vooral star, de dirigent soepel,
exuberant kleurenfantast, poëtisch melodiseerend. En Beethovens Negende is een
willig factotum, men viert er alle feesten mee en dat wordt een beetje vervelend.
De Achtste van Mahler is op nieuw bedorven door den heer Felix Senius. 't Vorig
jaar was Mengelberg gebonden door de eischen van den uitgever... om dezen solist
te nemen. Nu ook? Dat zou verregaand zijn. Wanneer Senius eene g moet halen bralt
hij reeds; brallen is hier niet alleen onomatopee doch de letterlijke term. De
Amsterdamsche critiek is algemeen gebeten op Dr. M. Römer, en ik ook, maar niet
zoo hardhoorig om niet te merken dat Römer verre van mooi, Senius echter verfoeilijk
en barbaarsch zingt. Wat te denken van de Duitsche critiek die dezen dempigen
gorgelaar prijst en aanbeveelt? Ik begrijp niet dat Mengelberg, die weinig
vriendelijkheden ondervindt van de Duitsche pers, zulken knoeier en creatuur in zijn
ensemble duldt.
Het feest is gelukkig geëindigd op een louter decoratief achtergrondje van
twintigste-eeuwsche muziek-beoefening. Met veel takt zijn de régisseurs de
kleingeestige partijbelangen en twisten van ons leven ontloopen en er werd geen
enkel Nederlandsch werk op de programma's geplaatst. Dat een meester als
Diepenbrock aan dergelijke manoeuvre ten offer moest vallen is wel wat pijnlijk.
29 April
MATTHIJS VERMEULEN

Berlioz
Adolphe Boschot.
La Jeunesse d'un Romantique.
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Un Romantique sous Louis-Philippe.
Le Crépuscule d'un Romantique.
Librairie Plon. Paris, 1912.
I
Het gaat hier om een nieuw soort levensbeschrijving, gelijk de auteur van dit zeer
belangrijk werk duidelijk zegt in zijne voorrede en elders. Roman, geschiedenis,
critiek, zwenken allen naar de biographie; Sainte-Beuve zou biograaf geweest zijn
als hij gekund had, Renan was het in zijne ‘Origines du christianisme’ en de twee
romans van Stendhal, ‘Le Rouge et le Noir’ en ‘La Chartreuse de Parme’ zijn twee
magnifieke kalenders zonder data. Welnu, wie is in het tegenwoordige Frankrijk
meer in de mode dan Stendhal? De stijl en de manier van Boschot zijn hiermede
tegelijkertijd aangeduid: ‘L'au jour le jour de la vie vraie’, om de sensatie te geven
van wat levend was... ‘Faire jouer les documents l'un par l'autre’, de documenten,
die zelf levend zijn geworden, zenuwen krijgen en eene physionomie onder de
positivistische waardebepalingen van den opdelver, ‘comme un peintre fait jouer les
touches dont il est sûr’. Tevens zal hij overal het harmonisch en aesthetisch geheel
nastreven, precies zijn en aantrekkelijk, de kalender blijft zijn onvermijdelijke
voorteekening, maar hij, geestig, fantastisch, veelzijdig en voortdurend boeiend,
accuraat en fijn gestyleerd, want, zegt Renan (puis-je l'appeler mon maître? vraagt
Boschot) het is geen overdrijving te meenen, dat een slordig gebouwde zin immer
samen valt met een onnauwkeurige gedachte. De Fransche taal heeft in dit opzicht
zulk een graad van volmaaktheid bereikt, dat men haar beschouwen kan als een soort
diapason, waarvan de minste wanklank een fout aanteekent van oordeel of smaak.
Boschot's positivisme is dus een weinig impressionistisch geworden, terwijl zijne
méthode historique een triomf beleeft. Lees zijne analyses der groote symphonieën,
der opera's of der romances van Berlioz; het zijn meesterstukken van een prins der
critiek, welken de hedendaagsche dagbladen, hier noch elders, meer bezitten. Het
zijn évocaties van ontroeringen, zachte ontboezemingen van liefde, een tweede reflex
van Berlioz' muzikale ziel, zonder meer technische détails dan hard noodig is. Deze
poëtische intermezzi, waarvan Wagner zou zeggen in zijn ‘chrabia de génie’, dat hij
Berlioz stuurde naar aanleiding van een feuilleton: ‘C'est une joie toute spéciale pour
moi d'entendre ces accents purs et nobles de l'expression d'une âme, d'une intelligence
si parfaitement comprenant et s'appropriant les secrets les plus intimes de la création
d'un autre héros de l'art. Il y a des moments où je suis presque plus transporté en
apprenant cet acte d'appréciation que par l'oeuvre appréciée elle-même’.... deze
pittoreske cinematografieën vindt men als documenten tusschen twee duizend andere,
duizend brieven, zes honderd vijftig critieken, mémoires etc., zoodat de auteur
becijferen kan, met eenige ironie tegenover zijn zoo litterair, spiritueel en fonkelend
werk: Van 1822 tot 1864, twee en veertig jaar, tel ik twee duizend en eenige weken,
dus heb ik gemiddeld één document per week! Hij geeft dan ook toe, dat het geval
Berlioz, de onuitputtelijke brievenschrijver, een zeldzaamheid is, wat aan zijne
methode zelf niets afdoet, hoogstens de bruikbaarheid kan doen betwijfelen. Ik wil
daar echter geen woord over verspillen ten opzichte van zulk een standaardwerk als
deze biografie, waar de kalender getransfigureerd wordt tot een psychisch wezen en
waar Boschot met zijne artistieke intuïtie de documenten schijnt te herscheppen tot
incantaties!
Verwonder u niet, dat Adolphe Boschot, de schrijver van ‘Poèmes dialogués’,
‘Pierre Rovert’, roman, ‘La Crise poétique’ en ‘La Poésie, la Métrique et le Style’,
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een letterkundige dus, den musicus koos tot held van zijn romantisch milieu. Hij is
litterator, maar met Theod. de Wyzewa, zijn ‘dierbaren en verrukkelijken vriend’
communieerde hij vurig in Mozart en daar zal het goddelijk gezang in hem ontwaakt
zijn door den genius zelf der muziek. Misschien zou hij toch Musset genomen hebben
of Vigny, maar deze kenden slechts een crisis van passie, Delacroix of Hugo leken
hem de methodistische voortbrengers, even stipt als bureaucraten. Alleen Berlioz
droeg ‘un cratère dans le coeur’, hij alleen was vulcanisch en zelfs een weinig expres,
van zijn jongelingsjaren tot aan zijn dood, een lange doodsstrijd, een stille en woeste,
een die inderdaad geleek op het langzame stollen van een kratervuur. Welk een ziel
voor den psycholoog, die analyseert met het volle vertrouwen op een uitspraak van
Flaubert: ‘Wanneer men gedurende eenigen tijd de menschelijke ziel met dezelfde
onpartijdigheid zal behandeld hebben als de wetenschappen, de materie, dan zal men
een onmetelijken stap gedaan hebben.’ Doch Boschot, gelukkig, trekt nergens
conclusies en zou ik dus dit maxiem, het zijne geworden, betwisten? Weg er mee!
Evadons au plus vite des abstractions philosophiques et chimériques; retournons à
ce qui est certain, vivant, aux faits!’
Deze gepuncteerde opzet schaadt niet aan den meest romantieken der kunstenaars,
gelijk Boschot zegt, een der meest levende getuigenissen der Fransche romantiek
(Berlioz die zich 's nachts serenades laat brengen door koper-orchesten, te Rome
drinkt uit een echte schedel, langs de straten van Parijs een escadron musici dirigeert
met een sabel, etc!) en een der rijkste répertoires van doorleefde ondervindingen
voor menschelijke psychologie. Welke waarde overigens kent Boschot toe aan de
muziek in het leven der eeuwen? Een komen en gaan, als de wolken over den afgrond
der tijden.
‘De kunst der klanken is gisteren geboren,’ schreef Berlioz, naar aanleiding der
Pastorale. Drukkende waarheid! ‘Gisteren geboren’, morgen dood, om onophoudelijk
te herleven, altijd verschillend. Bijna bij elke generatie verschijnt er een geniaal
musicus, wordt er eene nieuwe muziek geboren, die de voorgaande doet sterven, of
liever, verbant naar eene andere wereld; zij, de zeldzamen, die men onsterfelijk
noemt, gaan voort met nauwlijks te leven en langzaam te sterven, als Schimmen, die
allengs wegschemeren in de elyseesche stilte. Men kan hen beminnen en hun zijn
ziel wijden, men kan ze ondervragen en hun spokige stemmen hooren, - men kan ze
niet doen ademhalen in het licht der levenden.
Deze angst van Berlioz, ‘hoe kunnen wij, later gekomenen, en die de
Wagneriaansche crisis en andere exotische of retrospectieve geestdriften hebben
meegemaakt, er de onvermijdelijke werkelijkheid van erkennen! De muziek,
goddelijke kunst - té menschelijke kunst - is niets dan de ijdelste der begoochelingen:
men kan haar niet beminnen zonder haar te vloeken. De toovenaarster sleept ons
door hare krachten mede naar onwezenlijke regionen, waar wij ons beter meenen te
herkennen. Onze diepste ontroeringen, onze hoogste aspiraties en zelfs onze
ongeformuleerde droomen, zij wekt ze ons op: het zuiver menschelijke roept Wagner
uit. In waarheid, luchtbeelden, auto-suggestie. Niets is het, zelfs geen woorden... Een
siddering der lucht, zij gaat voorbij en niets blijft. Maar met zich neemt zij den toover
van oude weerspiegelingen en onze ziel wordt een beetje weeker, een beetje leeger.
‘Onverzadigbare menschelijke ijdelheid, niets dat zich bedriegt met niets, domheid
van den idioot die zich God waant omdat hij dronken is! Dronkenschap van een
minuut, ja, niets anders is de muziek. En om zich te bedwelmen heeft men elken dag
eene andere noodig, wijl de vorige verloomt. Wij weten het al te goed, wij, bedorven
door de ethers der jongste muzieken...’
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Eene bittere waarheid als men ze toe moet geven! Maar breed en langzaam welft
zij over zijn drama.
(Wordt vervolgd)

Berlioz II
Een der hoofdfiguranten is Lesueur, over wien de muziekgeschiedenissen slecht op
de hoogte zijn, doch over wien Boschot zijne bladzijden kan bevolken met inedita.
Een zonderlinge geest, die alles ontdekt en niets in praktijk brengt, veel gecomponeerd
heeft en wiens theoretische manuscripten den omvang hebben van tachtig volumes
Madame Bovary! Oude theologant, levenslang dilettanteerend in mystiek, een wonder
in zijn rationalistischen tijd; zijne muziek, overladen met speculatieve archaismen,
waarmee hij graag pronkte. Zijn laatste werk, dat culmineerde in dit genre, was ‘La
Mort d'Adam’ - speelde 't niet vóór den Zondvloed! - het laatste dat zijn tijdgenooten
verbaasde en boeide. Eerst kapelmeester der Notre Dame, waar hij onder den dienst
religieuse tragediën liet zingen, die 's morgens begonnen, bij de vespers hervat werden
en soms eenige dagen duurden, nieuwigheid welke uitliep op een schandaal (hoewel
Marie Antoinette kwam luisteren) en hem voor den eersten maal ruïneerde. Later
dirigent van de muzikale feesten der revolutie, waar een geheel volk hymnen zingt
aan l'Etre Suprême; vervolgens leider in de Chapelle des Tuileries van Napoleon,
Lodewijk XVIII en Karel X, de teksten zijner muziek wijzigend naar de wisselende
philosophische of politieke stroomingen. Hij schrijft op een passage van Gluck bijna
hetzelfde commentaar als Berlioz dertig jaar later, détermineert de programma-muziek
der 19e eeuw, scheldt even fel tegen de contrapuntiek als zijn leerling, ontdekt het
‘idée fixe’ gelijk Berlioz het zal gebruiken in de Symphonie Fantastique, noteert nog
te midden van onafzienbare en vruchtelooze studies over de Grieksche muziek,
waarvan hij nimmer een noot zag, enkele ideeën, welke op de verdere ontwikkeling
onzer kunst hun occultistischen invloed zullen uitoefenen vanaf de tombe der
manuscripten. Zijn theologismen stonden vlak naast Wagners metaphysisch
commentaar op Beethoven, toont Boschot aan (maar, Lesueur had een theologische
opleiding totverontschuldiging, wordt sarcastisch opgemerkt), zijn perspectieven
trouwens reiken verder dan Berlioz, die door Lesueurs theorieën nieuwe rythmen
vond, de oude tonaliteiten en populaire melodieën leerde gebruiken als nieuw effect,
zijn tallooze vermoedens gaan verder dan Wagner - Vincent d'Indy préludeert in de
voorrede van zijn ‘Cours de composition musicale’ op dezelfde wijze en denzelfden
toon als de devote mystagoog Lesueur in zijn ‘Conseils aux jeunes compositeurs’
en waar Gustave Doret door inlassching van den Stabat Mater (Les sept Paroles du
Christ) de visie tracht op te roepen van den Calvarieberg, doet hij niets anders dan
wat Lesueur honderd jaar vroeger deed. Maar Lesueur bleef het romantieke type van
een maniak ondanks zijn geniale eigenschappen. Zoo kon hij in een
Kerstmis-Oratorium een ‘gezang der eerste Christenen’ aanwenden, dat door een
historicus herkend werd als Elzasserwals (!) en niettemin met de klaarste termen de
expressieve tendenzen der muziek en haar pantomimisch karakter ontvouwen voor
den beminden leerling, die zal worden ‘une sorte de Lesueur mieux réussi.’
Is het nog de invloed van Lesueur, dat Boschot de personnages van zijn roman
leidmotievische epitheta geeft: ‘pourquoi certains héros ne seraient-ils pas venus sur
la scène précédés par un même jeu de sonorités?’ (doceert Berlioz' leermeester)... of
imiteert hij den ouden Homerus, of Wagner? Boschot bereikt er het vlugge en juiste
optreden mee zijner acteerende menschen of een lachend epigram. Soms is het
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vermoeiend, dikwijls maakt het effect (dit hangt af van de mindere of meerdere
belangrijkheid der episode) immer te lezen van la dramatique Madame Berlioz (de
moeder van den componist), la si littéraire Nanci, la tendre Adèle (zijn zusters), le
sémillant J.J. (Jules Janin, de schitterende feuilletonist der Débats), le bon Théo
(Gautier), over de dochters die Lesueur uit te huwelijken heeft; of als er sprake is
van den vergeten opera-componist Kreutzer: O Génie! je succombe, je meurs... de
aanhef van een kinderachtigen brief, dien de jonge Berlioz den maëstro zond; het
onophoudelijke Feux et tonnerres! de populaire uitroep van den romanticus, en
andere, ontelbare. Het bewijst misschien dat Boschot de ‘Wagneriaansche crisis’
nog niet geheel heeft doorgemaakt.
Men leest van alles in deze boeken, welke ieder ongeveer 700 bladzijden hebben
en goed gedrukt zijn, behalve nieuwe feiten zeer vele curiositeiten om het milieu te
teekenen. Hoeveel de kroning kostte van Karel X, die elken morgen naar de mis ging
en de kapel verliet, voorafgegaan door tamboer en piccolo, die een vijfkwarts marsch
speelden, reminiscentie aan de middeleeuwen; dat een violist der opera de ‘mystieke’
Urhan, die later in plaats van Paganini den alt-solo zou creëeren van Berlioz' Harold,
iederen avond de dansende tutus den rug toekeert, de te kort gerokte Balletteuses
tegen wie de surintendant des beaux arts Sosthène de la Rochefoucauld eene actie
begon en legendair geworden is; men leest er over la Bataille d'Hernani en Boschot
kan zelfs een nieuw document citeeren van Hugo; hoe Berlioz schrijft aan zijne
vrienden, dat Harriet Smithson, die aan de jonge Parijsche romantici Shakespeare
releveerde en (zij passeerde in 1829 te Amsterdam en ik weet niet of ze er speelde)
nog maagd was (‘tout ce qu'il y a de plus vierge’) toen hij haar huwde! Over den
beaten triomf van Rossini, wien vijf nobele dames eene reusachtige suikeren lier
komen aanbieden in zijn hotel; over den hof-musicus van Napoleon III, die Berlioz
liet handenwringen en voor geene andere muziek toegankelijk was dan die van
Offenbach en zijn nar Vivier, hoornvirtuoos, mimiker, violist, clown; over het
echtscheidingsproces van Camille Moke, Berlioz' Ariel, ter wille van wie hij zich
heeft willen zelfmoorden, die zich nu laat mishandelen door een anderen onstuimigen
romanticus en na zulken liefdesnacht door haar echtgenoot, den pianofabrikant Pleyel,
wordt buitengesloten. Deze biografie is rijk en interessant als een roman van Balzac!
(Slot volgt)

Berlioz III
Maar langzaam welft hij zijn drama. In 't begin lijkt Berlioz veel op Julien Sorel, hij
kan op het schavot sterven als de held van ‘Le Rouge et le Noir’ maar ook langzaam
verkleumen in zijn bed. De jonge Berlioz loopt de kranten na (dit zal hij doen tot
zijn dood), vleit de regeering, intrigeert en verovert koelbloedig zijn plaats die hij
levenslang moet verdedigen. In zijn jongelingsjaren is hij de acolyt der
Chateaubrianeske melancholie en het Chateaubrianeske pietisme, dat hem later
sataniek zal maken: een probleem voor Boschot om het bewonderenswaardig op te
lossen. ‘Deze jonge zielen die ontwaakten (en ontzenuwden) in de weelderige
vervoeringen, in de streelende feeërie van een mystiek epopee, wat gaan zij worden
op den dag dat hunne verfijnde zinnelijkheid genoeg krijgt van deze waanvolle
feesten? Welke verveling, welke leegte, welke walging, wanneer dit kunstmiddel zal
afglijden langs hunne eigene begeerlijkheid! Want was dat het christelijk geloof of
was het slechts eene phantasmagorie, een enkel menschelijk en profaan schijnbeeld,
aan welks omhelzing zij zich wenden onder de lokkingen van Chateaubriand den
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toovenaar? Wat zou Bossuet daarvan gezegd hebben? Zou deze bevechter der
quietistische verteederingen zulke verweekende droomerijen niet verworpen hebben,
waar slechts schijn van geloof was en niet het geloof, - deze heiligschennende
droomerijen, die minder de waarachtige en onzichtbare tegenwoordigheid van den
Verlosser lieten voelen dan een aardig licht-effect op het Heilig Sacrament. Een
Bossuet, de dingen ten volle ziende, zou begrepen hebben dat Chateaubriand de
zielen bedierf met het onwezenlijke, dat hij hun niet het behagen gaf in God maar
de afkeer van 't leven en 't verlangen naar het Niet: de laatste zin, waarmee Berlioz
op zestigjarigen leeftijd de Mémoires zal eindigen, hij mag haar ontleenen aan
Shakespeare, maar de Engelsche verzen zullen slechts het gevoel uitdrukken dat
Chateaubriand overdroeg op den jongen Berlioz, den toekomstigen romanticus - het
gevoel dat de magiër der hopeloosheid griffelde, entte op zijn jonge ziel: ‘Mensch,
gij zijt niets dan een ijle droom, een smartelijke droom, gij bestaat enkel door het
ongeluk, gij zijt slechts iets door de droefheid uwer ziel, door de eeuwige melancholie
uwer gedachte.’ Zoo krijgt Berlioz zijne eerste muzikale impressies bij zijne eerste
communie; later leest hij Byron knarsetandend in een biechtstoel van den Sint Pieter
te Rome, doch dat is maar een dilettantisme (naast andere) vergeleken met den kreet
van wanhoop als hij alles verloren meent: God is dom in zijne gruwelijke
onverschilligheid. Doch vanaf zijn zeventiende jaar zal hij nog slechts retrospectief
leven, alsof hij een prehistorisch bestaan vervulde. Hij zal slechts bemijmeren wat
voorbij is, betreuren wat was, tot even voor zijn dood wanneer hij voor 't laatst Hamlet
gaat zien, die hem zijne Ophelia openbaarde (Harriet Smithson) om smartelijk en
fanatiek zijne passies, zijne illusies te herleven, dezelfde passies die hij herleeft in
zijne liefdes-symphonieën, het voorbije wordt zijn idée fixe, iedere gedachte aan de
toekomst eene nachtmerrie, want de toekomst is voor hem de dood, de dood de
ondoorgrondelijke oplossing in het universeele Niets.
In 't begin gaat alles goed. Hij fanatiseert eene school van latere bewonderaars,
die echter, helaas, altijd dezelfde zullen blijven hoewel de geheele Parijsche pers op
zijne hand is. Hij componeert de Fantastique, verovert den Prijs van Rome (met veel
moeite want alles is conservatief aan een conservatorium), verveelt en vermaakt zich
in Italië, schrijft Harold, het Requiem, wordt criticus aan den Journal des Débats en
de gunsteling van het gouvernement van Louis Philippe. Welk een felle natuur als
hij muziek hoort! ‘Mijne levenskrachten schijnen aanvankelijk verdubbeld, ik onderga
een verrukkelijk genoegen, waaraan het verstand geen deel heeft; de gewoonte der
analyse komt daarna de bewondering vanzelf wekken; de emotie brengt spoedig eene
eigenaardige gejaagdheid teweeg in mijn bloedsomloop, mijn aderen kloppen hevig,
de tranen, die gewoonlijk 't einde van het paroxisme aankondigen duiden dikwijls
maar een beginstadium aan, dat nog verre overtroffen moet worden. In dat geval
krijg ik spierkrampen, een beving in al mijn leden, een gedeeltelijke verlamming der
gezichts- en gehoorzenuwen. ik zie niets mee, ik hoor nauwlijks...’ Lesueur schreef
ongeveer hetzelfde en Stendhal in zijn ‘Vie de Rossini’: ‘Te Brescia maakte ik kennis
met een Italiaan, die misschien de gevoeligste van allen was voor muziek. Hij was
zeer zacht en zeer wellevend; maar wanneer hij zich op een concert bevond en de
muziek hem beviel dan deed hij zijn schoenen uit zonder het te bemerken. Kwam
men bij een sublieme passage dan liet hij nooit na zijn schoenen achteruit te gooien
en op de hoofden der toeschouwers.’
Een felle natuur, Berlioz. Hij huwt Ophelia, is eenigen tijd gelukkig te Montmartre
en krijgt een zoon die op zijn vader lijkt. Maar Benvenuto valt, zijne concerten geeft
hij met 10, 8 of 3 francs winst. Harriet verveelt zich langzamerhand, wordt jaloersch,
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zwaarlijvig, de oude tragedienne gaat zich bedrinken en de virtuoze der
Shakespeareaansche doodstrijden speelt haar echtgenoot gloeiende scenes, als hij 's
nachts terugkomt van een of andere opera, opéra-comique, waarover hij den volgenden
morgen de martelende kronieken moet schrijven. Een lang hoofdstuk wijst de biograaf
aan een ‘génie sans public’, het zijn immer successen ‘sans lendemain’, terwijl de
excrementieele kunst der Offenbachs, Meyerbeers etc. etc., waarin de violisten op
‘Charivariussen’ musiceeren, zegeviert in Parijs en gansch Europa. Hij wordt verliefd
op een tweede vrouw, die overal zingen wil en weinig stem heeft; zijne Ophelia krijgt
beroerten, wordt lam en hij moet twee huishoudens onderhouden, want Marie Recio,
eene half-Spaansche, brengt een schoonmoeder mee. Hij ontvlucht heimelijk naar
Duitschland, met Marie die hem sart, hij ontloopt haar maar zij haalt hem in, zet den
romantieken leeuw gevangen en wordt meester over zijne geheele correspondentie,
dicteert hem post-scriptums! Hoe raadselachtig is deze liefdeshistorie à la Carmen
en hoe weinig verklaart Boschot haar! al te weinig! Want wat boeide Berlioz zoo
onverbiddelijk in deze middelmatige zangeres, die un dieu en pauvre diable
veranderde, gelijk Wagner schrijft aan Liszt en zijn vriend vraagt of le bon Dieu wel
goed gedaan heeft met de vrouw een zoo belangrijk aandeel te geven in de
scheppingen der kunstenaars.
Allengs begint het doods-idee hem te besluipen. Spontini, wien hij een onbegrensde
vereering toedroeg, sterft, en plotseling voelt hij zich alleen op eene wereld waar de
muziek een gegiechel werd. Dan begint de eerste campagne om een zetel in de
Academie, welke hij pas na vele vernederende nederlagen zal bemachtigen. Wanhopig
gaat hij concerten geven in Engeland, waar Wagner zich eveneens bevindt. Zij
begrijpen elkaar niet: ‘Berlioz me fait pitié’ zegt de een, als hij hem ‘Romeo’ ziet
dirigeeren, ‘Wagner me fait danser sur la corde lâche’, zegt de ander, als hij een
Mozart-symphonie van hem hoort en Marie Recio is er immer op tijd bij om iedere
verstandhouding, iedere vriendschappelijkheid te verhinderen. Parijs is voor hem
een stinkend moeras, altijd en overal comische opera's, een wereld vergiftigd met
vergiftigers, geen zalen voor hem, geen uitvoerders. En wat een serie dooden! Chopin
sterft, Heine sterft, Brizeux, een dichter van wien hij verzen op muziek zette, sterft.
‘Parijs is voor mij een kerkhof, de plaveien grafsteenen. Overal vind ik herinneringen
aan vrienden of vijanden, die niet meer zijn. Daar ontmoette ik Balzac voor 't laatst,
hier wandelde ik met Paganini, ginds begeleidde ik de hertogin d'Abrantès, eene
goede, dwaze vrouw, ziedaar 't huis waar mevr. de Girardin woonde, een geestige
dame, die mij voor een domoor hield, ginds het trottoir waar ik afscheid nam van
Adolphe Nourrit (beroemd zanger die zich doodde in waanzin) den avond voor zijn
vertrek naar Napels, dat treurige huis is van de arme Rachel. Allen zijn dood. Hoeveel
dooden! Waarom zijn wij nog niet dood! Zoo klemmen de zieken zich aan hun
stokpaardje en altijd komt de zwarte monomanie weerom!’
(Slot volgt)

Berlioz (Slot)
Om zijne zenuwziekte te genezen valt hij in handen van een neger-kwakzalver, le
Docteur Noir, die voor Sibylle speelt en op de Champs-Elysées een tempel wil
oprichten, voorzegd door Salomon, beschreven door Ezechiel, gewijd aan den
algemeenen vrede. En Berlioz, wiens vriend Sax, de instrumenten-bouwer, gered is
door den Thaumaturg, componeert eene hymne, waarmee het nieuwe tabernakel zal
ingezegend worden! Zijne zuster sterft ‘la tendre Adèle’, ‘de eenige vrouw, die hem
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geen kwaad heeft gedaan’. Scribe, die hem geen libretto wilde geven, krijgt een
doodelijke beroerte in zijn rijtuig. Liszt schrijft te dien tijde: ‘Tout son être semble
s'incliner vers la tombe’ en Berlioz heeft dan nog 8 jaren te leven en te sterven! Hij
hoort hoe Beethoven, de ouverture van Fidelio, Beethoven voor wien hij even moedig
gevochten heeft als voor zich zelf, gesist wordt. Welke kwellende voorteekenen.
Halevy sterft en wordt in triomf begraven, gelijk Scribe. Marie Recio krijgt een
hartaderbreuk wat hem voor de tweede maal weduwnaar maakt. Delacroix wordt
naar het kerkhof gedragen onder algemeene onverschilligheid. Alfred de Vigny gaat
heen, die zijn naam leende aan het libretto van Benvenuto Cellini. ‘Oublié, drapé
dans un mépris dont il ne parle même plus et aspirant au seul silence qui ne mente
pas: celui de la tombe.’ Zijne werken werden een voor een gestolen door den zalvigen
Gounod, eerst Faust, dan Roméo. Men graaft Harriets lijk op om 't te verplaatsen en
hij lijdt alle smarten van 't vijfde bedrijf van Hamlet en zijne jeugd als een onmetelijk
leed. Gruwzaam verhaal! Meyerbeer sterft, de Berlijnsche millionair, die al zijn
opera's van stapel liet loopen op stroomen gouds en alle critici omkocht. Hij wordt
keizerlijk uitgeleid, tamboers, trompetten, muziekcorpsen, zes paarden voor den
lijkwagen, onder 't Gare du Nord een gigantische catafalk, beschemerd door violette
lichten; koren, marschen, zes redevoeringen, waarvan éen door den Opperrabijn van
Frankrijk! D'Ortigue sterft, zijn trouwe collega van dertig jaren aan de Débats, zijn
vaandrig en dit overlijden breekt hem bijna geheel; Ingres, Berlioz' vriend, die sonaten
van Mendelssohn speelde op de viool, sterft en Gautier schrijft: ‘Le grand art a fermé
son cercle’; Ingres, die geestdriftig en toornig kon zeggen: ‘la musique de Rossini
est celle d'un malhonnête homme!’ Louis, Berlioz' eenige zoon sterft over zee aan
de gele koorts en de vader roept uit ‘C'était à moi de mourir.’ Rossini eindelijk ‘le
gros homme gai’ gaat heen en zijne begrafenis lijkt een volksfeest... In zulke macabre
wereld, bij zooveel pijn, wordt Berlioz hysterisch als een jong meisje en weent,
weent... lacht, schertst en zingt het vroolijke refreintje:
Dies irae, dies illa!
Hij zelf is een doode: ‘In een zomernacht (na een diner waar men Gounods verkiezing
gevierd had voor den zetel van Clapisson) Berlioz, naar huis gebracht door Legouvé,
houdt hem op straat staande en begint hem zijn liefdesdroomen te vertellen, eindloos,
als een jonge man aan een oude kameraad. Ja, dezen herfst zal hij een maand bij haar
doorbrengen, zonder haar iets te vragen dan haar dierbaar nabijzijn: haar zien spinnen,
haar bril oprapen, haar Shakespeare voorlezen... De ontboezeming rekte zich onder
de streeling van den nacht, zoo zacht om smarten te wikkelen in haar lijkkleed van
duisternissen. Maar toen de twee vrienden onder een straatlantaarn doorgingen
verscheen plotseling, tragisch masker, het gelaat van Berlioz, gegroefd, gekerfd onder
de witte lokken, en onder de scherpe lijn der wenkbrauwen, twee zwarte gaten,
waaruit tranen druppelden.’ Toch componeert hij nog groote werken, hij verlieft nog
op eene Amelia als Recio dood is en wanneer ook deze Amelia verdwijnt in de
schaduwen van 't andere leven, verlieft hij weer. Lange jaren van leedvolle,
schroeiende terugblikken op zijn jeugd, op de jonge, magnifieke hartstochten zijner
symphonieën en vereenzaamd verbergt hij zich in de enthousiasmen van den voorbijen
tijd. Hij begint eene briefwisseling met een oude dame, de eerste vrouw, die hem
betooverde toen hij dertien jaar was, onderneemt nog eene victorieuze concertreis
naar Rusland (waar de fantastische Balzac hem vroeger 150.000 francs voorspelde!),
keert half-dood terug, een schim, een mechaniek, verbrijzeld en machteloos tot in
zijn handschrift, dat als van een kind wordt. Eene photographie van toen toont hem
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als een afschuwelijke verschijning. Men zou zeggen, dat zij naar een doode gemaakt
is, de trekken zijn ontspannen, de oogen groot en wijd-open, blikken gejaagd, een
blik die beeft, welke naar binnen vlucht als om een schrik te ontloopen, die hem
achtervolgt. Hij bezoekt de streken nog waar hij gelukkig was... Nizza la bella,
bezwijmt op den weg, wordt opgeraapt door landbouwers, keert terug naar Parijs,
waar hij aankomt, het gewonde hoofd in doeken, de neus gezwollen. Hij heeft voortaan
twee dagen noodig om een brief te schrijven, hij herkent zijne vrienden niet meer,
langzaam dooft hij uit, de doodstrijd duurt maanden. Saint-Saëns komt hem op een
winterdag opzoeken en durft den grijsaard zijne koude hand niet te reiken; maar
Berlioz trekt de zijne onder de dekens uit en Saint-Saëns rilt, want de hand van
Berlioz is kouder...
Het eerste deel van Boschot is sterk, het tweede chevaleresk, het derde van een
zeer sombere tragiek en ik begrijp, hoe hij aan zijn pessimistisch oordeel komt over
de muziek en hare erbarmelijke missie in de wereld; het is een kleine treurmarsch,
een elegie voor zijn droevigen held.
Op Berlioz' manier van werken wordt in deze biografie eindelijk het voldoende
licht geworpen en veel terecht gezet. De grandiose ‘Marche en Supplice’ is niet in
één nacht gecomponeerd doch stamt van eene opera uit zijne leerjaren. Het is de
onveranderde ‘marche lugubre’ uit het 3de bedrijf der Francs Juges, alleen het ‘rappel’,
het leidmotievische idée fixe, als de bijl valt, is er later bijgevoegd. Haast de heele
Symphonie Fantastique, dit onvergankelijk meesterwerk, bestaat uit samenraapsels.
De scène aux champs stamt uit het tweede bedrijf der Francs Juges. Berlioz putte
gaarne op deze wijze uit zijne manuscripten en werkte ook hierin van jongsaf
retrospectief. De adagio-melodie waarmee de Fantastique aanvangt, vond hij als
knaap, het bekende idée fixe gebruikte hij reeds in de cantate ‘Herminie’, waarmee
hij in 1828 vergeefs kampte om den Rome-prijs. Het oratorium ‘Passage de la Mer
Rouge’, zijn eersteling, wordt een mis. Later delft hij deze mis op voor den Tuba
mirum van zijn Requiem, waar hij de vier gezamelijke orchesten, welke Lesueur
tijdens de revolutie gebruikte, vermeerderde tot vijf. Daarna wordt ‘Et iterum venturus
est’ van den Credo: ‘Assassiner un capucin’, een koor uit Benvenuto en ‘Cujus regni
non erit finis’: ‘Ah cher canon du fort Saint-Ange’, eveneens uit Benvenuto. Het
einde der wereld, dat hij in die mis schilderde, wordt in zijne opera 't einde van een
carnaval. Zooals ge ziet, altijd avontuurlijk.

Concertgebouw
Men begon wederom, gelijk bij 't vorig feestconcert in de lente, met Webers
Jubel-ouverture. Dit werk, welks eerste maat me altijd herinnert aan het
Meistersinger-voorspel, is eigenlijk geene compositie, doch een gelegenheidsstuk.
Wanneer de fluiten het tweede thema aanheffen, komt er uit de verte wel iets teers
aanzweven van melodie en klank, en later gonst die bekoring even lokkend terug,
doch het geheel is vaag en zwak, en reeds na de eerste reprise kan het volkslied
inzetten. Dit volkslied zou echter even goed kunnen invallen als slot van Webers
Oberon- of Freischütz-inleidingen, gelijk men meent dat alle volksliederen aansluiten
bij deze ‘Jubel-ouverture’. Men had echter reeds lang op moeten merken, dunkt me,
dat het ‘Wien Neerlands Bloed’ beter past bij Weber, omdat het uit dezelfde school
stamt, dan de Wilhelmus. Ik weet wel dat het ‘Wien Neerlands Bloed’ een drenserig
wijsje is (het getuigt misschien van een belangrijke verbetering in den smaak, dat
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het allengs impopulair wordt), doch dan verkrijgt men tenminste een soort van
eenheid. Een gelukkiger oplossing ware dat men een componist 'n stuk liet schrijven
in een Rembrandt-stijl, waarbij zich de Wilhelmus kon voegen. Als dit stuk gespeeld
werd tijdens een verblijf van de Koninklijke Familie, wier tijd meer dan overmatig
bezet is met 't bezoeken van Weeshuizen, Diakonessen-gestichten, Tentoonstellingen
etc., zou men H.H.M.M. telephonisch kunnen verbinden met de Concertgebouw-zaal;
het voortreffelijke orchest, dat dikwijls eene nationale instelling genoemd is, het
bestuur, en de dirigent zouden zulke blijken van belangstelling reeds zeer waardeeren.
Wij vierden Mevr. Noordewiers vijf-en-twintig-jarig kunstenaarsschap. Over de
persoonlijkheid der zangeres schreef de heer Van Dokkum in het vorig nummer van
dit weekblad, zoodat ik mij kan beperken tot het concert, toen zij in bloemen en
kransen gezet is. Er klonk al verrukkelijke muziek in de Aria uit Judas Macabäus,
waar Händel een wijle bijna Mahlersche figuren vindt: ‘seraphisch in melodischem
Ton’. Dan zette Mozart in, klank van hobo's en clarinetten als verstorven gerucht,
welke de avond-melodie draagt der violen, de stem zingt vogelgeluiden uit dit
wemelen van boschloover. Nooit hoorde ik eene coloratuur zoo zacht wenkend en
liefelijk als hier door Mevr. Noordewier, waar het fladderen van den toon een
pastoralen zefier schijnt na te bootsen.
Het vele applaus en de stemming maakten ons 't ‘Geistliches Lied’ van Diepenbrock
niet toegankelijker. Diepenbrock heeft blijde hymnen gecomponeerd en een van deze
had Mevr. Noordewier kunnen kiezen; waarom nam zij voor dit jubileum eene
meditatieve? Eene meditatieve met zoo diepzinnigen, mystieken en, het mag gezegd
worden, extravaganten tekst? Wat men tot aan de pauze gehoord had was goede
muziek, maar zij reikte toch niet verder dan de reëele wereld, min of meer omtooverd
gezien. Had men ons nader kunnen brengen tot de hyperphysische kringen, welke
Diepenbrocks ‘Geistliches Lied’ raakt vanaf den aanvang, door Mahlers Scherzo te
doen voorafgaan? Neen, want ook deze tonen bezingen de bloeiende aarde, al lijkt
deze bloei soms eene verparadijsde stilte. Ik bewonder des te meer Mevr. Noordewiers
keuze. De drie liederen van Strauss waren eene concessie aan de vereerende hoorders;
't eene ‘Die Heiligen Drei Könige’ zou een aardig tafereeltje zijn in fra-angelesken
of zoo ge wilt oud-Duitschen trant, wanneer het gedicht van Heine niet stoorde; 't
andere ‘Meinem Kinde’ is een suikerig wiegeliedje, 't derde ‘Caecilie’, eene
buitengewoon smakelooze, Nibelungensche liefdesverklaring. Het ‘Geistliches Lied’
daarentegen leek een uitdaging in dit milieu; ik zelf ben door de visie van den
componist in de war geraakt, want ten opzichte van den extatischen tekst verwachtte
ik niet deze meditatieve ingetogenheid en ruischenden orgelklank. Het meesterschap,
waarmee Mevr. Noordewier dit zware lied zong (het is bijna oude psalmodie) heeft
mij nog eens verbaasd.
Mahlers scherzo uit de tweede symphonie is het meest hemelsche dat er op aarde
of hemel te vinden is. De violen zetten in als kwam er een mysterieus menuet. De
strijkinstrumenten voeren deze melodie door, tot er eene vliedende triolenpassage
begint, waarover hobo's en clarinetten een ander thema blazen, vroolijk en weemoedig;
bazuinen en trompetten klinken daar wijd en processioneel en sterven weg in de
stilte; uit die nachtelijke eenzaamheid keert het menuet terug, wonderlijk suggestief
ingeleid, en wordt verbonden met eene melodie der violoncellen; uit die omstrengeling
van zangen groeit het meest onbeschrijfbare van deze muziek, een van Mahlers
hoogste en edelmoedigste inventies, een transuniverseelen gloed van bekoorlijkheid.
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Derde Symphonie van Gustav Mahler
Wij spraken over den innerlijken zin van Mahlers Derde Symphonie, welke onlangs
is uitgevoerd door Willem Mengelberg. We waren 't eens over de onmogelijkheid
om een organisch of ook maar een omschrijfbaar verband te leggen tusschen 't eerste
deel, 't tweede en derde, naar het vierde waar de woorden van Nietzsche uit den
nachtelijken klank opdoomen als een dageraad. Het deed me leed, wijl ik erkende
het [moet zijn: dat] een kunstwerk zonder psychische gronden, die altijd de
waarachtige zijn, nooit de schoonheid zal bereiken, maar later vond ik eene verklaring,
welke me de juiste lijkt.
Men voelde zich in verzet komen tegen den Posthoorn-solo. Verschillende
commentaren zeggen: dit is de eerste betuiging van den Mensch - een
onwaarschijnlijke lezing, want draagt het zacht-bewogen menuet (No. 2), een
avondliedje met lyrische en bijna gepassioneerde ontboezemingen niet een veel
dieperen menschelijken toon in zijn stille vibraties? Inderdaad, het speelt in onze
onmiddellijke nabijheid, het is een deel onzer eigen ziel. Ik geloof ook, dat men, om
tot een goed doorzicht te komen in 't schijnbaar chaotische, de titels en verklaringen
moet laten vallen, welke men terecht of ten onrechte aan Mahler toeschrijft. De
opschriften, voor 't eerste deel: Pan trekt binnen, voor 't tweede: wat me de bloemen
der weide vertellen, voor 't derde: wat me de dieren vertellen, zijn in hunne werkelijke
beteekenis absoluut onbruikbaar, en wanneer de woorden geprojecteerd moeten
worden in de symbolische verten, kan men ze beter vervangen door andere en
duidelijkere.
De symphonie heeft twee keerpunten en op die beide plaatsen concentreert zich
de muziek, de expressie, in het individu; het eerste sluit de eene helft der compositie
met den solo voor Posthoorn, 't drievoudig gedeelte, dat de reëele wereld verklankte;
bij 't tweede begint de andere helft met het gezang der altstem, waar men ingaat tot
de irreëele wereld. Beiden geven hunne philosophie van 't leven. Te midden van een
'n beetje kosmisch of episch geaccentueerde scherts laat Mahler zijn Posthoorn achter
de schermen het oude populaire liedje blazen:
‘Freut euch des Lebens
So lang das Lämpchen glüht’

en me dunkt dat men verwonderd mag staan en ontroeren over zoo medelijdende
ironie. Het lijkt de teederheid van een God-den-Vader uit een middeneeuwsch
mysterium.
De verzen van Nietzsche, voor zoover 't deze symphonie betreft, worden
ontraadseld door de twee laatste regels:
‘Doch alle Lust will Ewigkeit
Will tiefe, tiefe Ewigkeit.’

In 't eerste deel zingt het leven zelf. Het Menuet en het Scherzo vormen de eene visie,
de liefelijkste, de vroolijkste, de gemakkelijkste. Men begoochelt zich in droomen
van melodie, of men lacht wat met het accent der narren van Shakespeare. De overige,
het vrouwenkoor (Die himmlische Freud' ist eine selige Stadt) en het contemplatieve
slot-adagio, dat voert tot de grenzen van 't bovenaardsche, brengen de trapsgewijze
stijging, welke men verlangt en voelt. Met deze verklaring wordt elk deel onmisbaar
en organisch. Er is in de conceptie dezer symphonie ook eenige gelijkenis met de
wereldopvatting van het gnosticisme, dat door al de middeneeuwen heen en zelfs in
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den modernen tijd zijn geheimzinnig bestaan nog voortzette. Doch een zuiver
gnostische uitlegging zou de muziek slechts chimerieker maken in plaats van haar
te verduidelijken en ik geef daarom de voorkeur aan de andere, wier levenswijsheid
niet minder diepzinnig is. Ik behoef nu de verschillende deelen nog slechts te
analyseeren.
Het eerste is smartelijk, Mahler zelf wist dat, en men zou deze muziek slechts van
technisch standpunt behoeven te waardeeren, wanneer de overige stukken niet des
te gelukkiger stemden. Acht hoorns vallen in met een krachtig thema, wild, onstuimig,
opstandig. Even plotseling als dit stormige leven uittrekt (men staat er midden in)
even snel zinkt het weg in de donkere, rouwige accoorden, welke rijzen als schimmen
en alle licht dooven, in den treurmarsch die zwaar en dof begint uit de benauwde
stilte; hij schrijdt niet doch waart, zingt niet maar steunt. Een klamme snik van de
zachte tertsen der houtblazers stort over de fauneske trillers der fagotten, een
scharlaken motief der gedempte trompetten gilt op, dringt sterker en sterker voort
over 't onbewegelijke golven der bazuinen-accoorden, waaruit die klank onstelpbaar
schijnt op te wellen; altijd d-moll. De violen sidderen, de bassen bruisen aan alsof
zij hunne klacht niet kunnen uiten en immer stroomt het geluid weg in lang-gerekte
tonen, monosyllaben van smart boven de huivering der tremolo's. De hoorns
intoneeren het recitatief, waaruit later een der hoofdthema's zal groeien; het is radeloos
handenwringen, stuiptrekken, dat genoeg verklaard wordt door het eenzame en schelle
opschreeuwen van het motief der trompet, later als weemoedig-verstilde herinnering
terugkeerend in den alt-solo, bij de woorden: ‘Tief ist ihr Weh’. Alle geluiden gillen
tegen elkaar op, over glissandi even burlesk als wreed van blaas- en strijkinstrumenten,
de hoorns vervolgen hun demonisch recitatief, dat symbolisch schijnt te willen
eindigen met natuur-tonen en langzaam wegsterft. In de verte gonst nog maar de
groote trom.
Plotseling andere, vreemde geruchten. Men verbaast zich dat er in zulke opgeroepen
woestijn een boom groeit, die kan beven in de lucht; want die quasi-trillers der violen,
suizend over hooge, zwevende accoorden van fluiten en piccolo's (fagot!) ritselen
als wind in loover, het is de eerste bloesem van 't leven, de verten des hemels die
zich vullen met lichtende werelden; een weerglans die haastig verschiet in de nevelen,
even haastig als 't strijdbare thema van den aanvang. Alles zwijgt en terwijl uit het
verre gedruisch van bekkens, triangel en tamboerijn, de eerste vreugdezang schijnt
te naderen valt noodlotszwaar de treurmarsch weder in.
Het recitatief der acht hoorns wordt overgenomen en uitgesponnen door een
solo-bazuin. Hij declameert zijne klacht, stamelend Adoniasme der Al-Moeder, breed
en hardnekkig, trots en onwankelbaar, hij schreeuwt ze over tremolo's, wild en
gloeiend, schijnt ze fantastisch te juichen als antieke Prometheus, waar de schrille
trompetten opkraaien - en alle geluid opnieuw vervaagt. Men hoort nog eens de
mysterieuse levensstemmen en bijna onspeurlijk schuifelt in de bassen de liefelijke
zangmelodie. Ook daar roepen de clarinetten accoorden, die flonkeren van zon, ook
dat schijnsel verzwindt weer in een zee van diepen klank. Hier begint eene muziek
‘Wie aus weiter Ferne’.
Tooverachtige bekkenslagen tooverachtige trompettonen. In de hoogte een wijsje
als voor 'n middeleeuwsche fluit, in de bassen een vagen marsch, bijna onverneembaar,
doch allengs, met kleine trom, duidelijker en dichterbij. De marsch zwelt aan, het
zangthema klinkt, omwikkeld met die fluweelen, onpeilbare sonoriteit, welke Mahler
immer met zoo groote meesterschap behandelde, hij deint wijder, lyrischer, met
fanfares, zachte rukken van aanwaaienden klank, hij verwarmt, schuimt over 't volle
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orchest, geestdriftig, mild en jubelend, nieuwe thema's of nieuwe fragmenten, brandt
en sleept mee, het is de eerste roes der volle zon, van 't volle leven, een vloed van
licht en schaduw.
Maar deze uittocht wordt gestuit. Alweer rekken de handen zich ten hemel, alweer
jammerliederen: ‘Tief ist ihr Weh’ met dezelfde hartstochtelijke gebaren.
Men bouwt zich een nieuw geluk in de sarcastische stilte, een menigvoudige echo
van het vroegere. Andere streelingen omfloersen de melodieën, verteederd in fluïdieke
arpeggii van harp en violen; opgetogen in vogelen-spel, een tropisch geschater (na
de spokige passage der bassen, waar men denkt er begint eene fuga!), herboren
aanjuichend, militaire muziek van piccolo's over de deunende trio-melodie der
bazuinen, een schrikwekkend accelerando, eene hellevaart van vreugde, orgiastische
rythmen en wijzen, eene wilde Aziatische orgie, panisch strepitoso van alle
levensdriften, trommen uit de visionnaire onzichtbaarheid, stilte en 't bacchantisch
opdoemen van 't eerste voortslaande thema der hoorns.... wat alles wederom verstart
in het eeuwige, ongenaakbare zwijgen, in de middernachtsklanken, in de
beklemmingen van den treurmarsch. De melodieën worden nog eens herhaald,
ontplooien zich weer anders, jonger en intenser, alles tracht naar een sterker leven
en dichteren bloei, eindigt frenetiek met de opperste expansie van kracht, doch
bevredigt niet.
Dit eerste deel is niet alleen het langst, doch heeft de meeste physionomie voor
een programma. Wat de componist daar verklankt, vindt men in de litteratuur (zoo
men een correspondeerend stemmingsbeeld verlangde) bij Novalis en wijl Novalis'
mystiek in vele opzichten parallel loopt met de mystiek van Mahler (ook bij Novalis
vindt men sporen van gnosticisme) kan ik met des te meer vertrouwen deze eerste
helft citeeren uit zijn Vijfde Hymne aan den Nacht, welke trouwens eindigt met
gelijke intonaties van aanschouwing:
‘Gehoben ist der Stein
Die Menschheit ist erstanden’

als het slot van deze Derde Symphonie:
‘Over de wijdverbreide stammen der menschen heerschte voortijds een ijzeren
noodlot met stomme geweld. Een donkere, zware band lag om hunne bange ziel;
eindeloos was de aarde, der goden verblijf en hunne woning. Sinds eeuwigheden
stond haar geheimvolle bouw. Achter de roode bergen van den morgen, in den heiligen
schoot der zee woonde de zon, het allesontvlammende, levende licht. Een oude reus
droeg de zalige wereld. Vast onder de bergen lagen de oerzonen der Moeder-Aarde,
onmachtig in hunne verdelgende woede tegen het nieuwe heerlijke godengeslacht
en diens verwanten de blijde menschen. De donkere, groene diepte was de schoot
eener godin. In kristallen grotten feestte een weelderig volk. Stroomen, boomen,
bloemen en dieren hadden menschelijken zin. Zoeter smaakte de wijn, een god in de
druiven; eene minnende, moederlijke godin, omhoog groeiend in volle goudene
garven, der liefde heilige roes, een zoete hulde aan de schoonste godenvrouw. Een
eeuwig bont feest der hemelskinderen en der aardebewoners bedwelmde het leven,
als een lente, de eeuwen door. Alle geslachten vereerden kinderlijk de zachte
duizendvoudige vlam als het hoogste der wereld. Eén gedachte maar was het. Eén
schrikwekkend droombeeld:
Das furchtbar zu den frohen Tischen trat,
Und das Gemüt in wilde Schrecken hüllte
Hier wuszten selbst die Götter keinen Rat,
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Der die beklommne Brust mit Trost erfüllte,
Geheimnisvoll war dieses Unholds Pfad,
Des Wut kein Flehn und keine Gabe stillte
Es war der Tod, der dieses Lustgelag
Mit Angst und Schmerz und Thränen unterbrach.’

Stukken als dit heeft Mahler sindsdien niet meer geschreven; na dezen wonderbaren
strijd tusschen leven en dood (het ‘Mors et vita duello conflixere mirando’ van den
ouden sequens is hier van toepassing) wendde hij zich of tot het eene, of tot het
andere gelaat van dit dubbele aanzicht der menschheid.
Is het tweede deel eigenlijk een menuet? De aanhef van den hobo, met simpele
pizzicati der altviolen, is argeloos als een kinderliedje, maar wordt motievisch ook
niet verwerkt. Het gelijkt de aarzeling waarmee men eene serenade zou beginnen:
maat voor maat ontluikt de melodie, een zacht, samengedrongen gevoel, op een
vleiend rythme, de verrukking glimlacht over de glippende triolen en de hobo speelt
ze in zijn meest verliefde timbre; in dien toon wordt zij doorgevoerd, altijd wazig,
vervloeiend van kleur, veel-tintig. De serenade wisselt af met vluggere en
phantastischer wijzen. Hoor ik hier niet tonaliteit van Carmens seguidilla, overgeplant
in Mahlers magischer wereld? Hoe gloeiend kan dit gespeeld worden! In dat snelle
en fellere rythme valt dan plotseling het eerste thema, mild, schuchter en verliefd,
ontroerender en aandoenlijk door de vibraties van den nooit-geloken verren hartstocht.
Zoo wisselt het weer met dat ijle schimmen-spel alsof het droomen streelt, het keert
terug en draagt een andere, vollere ziel in dezelfde stem, een wonderlijk spel van
melodische lijnen. Onmerkbaar sterft het, als een feeërieke incantatie, en waarlijk,
wij doolden weg in een vreemd geluk.
't Scherzo volgt geleidelijk; het is eerst bijna een andere phase van het menuet. De
piccolo blaast een spottend wijsje, de clarinet Mahlers eigenaardige vogelgeluiden
en het wordt eene clownerie, gelijk men er vindt in den Vos Reinaerde, waar de
menschen getravesteerd zijn in dierenvellen. Het klinkt inderdaad episch! De
trompetten maken een refereintje in open kwinten, waarmee straks homerisch zal
gelachen worden. De strijkers markeeren een dans, rinkelend op de g-snaar, het
coloriet blijft open en rond als daglicht, de hoorns schallen mee, de pauken slaan het
rythme. Het hoofdthema raakt op den achtergrond, het spiritualiseert zich bijna als
schaduw van dit dronkene licht! Tot het refereintje terugkomt, ronkend in bazuinen
en bas-tuba, met een Rabelaisiaanschen humor. Welk geschater in de bassen en
gelach in de trillers der blazers! Dan nog wat vroolijke poëzie. Men hoort weer de
i-a van den ezel, de dans dreunt opnieuw tot de eerste signalen klinken, alles schuilt
in ademlooze geruchten en men luistert. De trompet leidt den Posthoorn in.
Een zomersche idylle deze posthoorn-solo, een oneindig perspectief zoo men hem
zien kan van uit den metaphysischen gezichtshoek, een stem van buiten het leven,
uit onze goddelijke subconscientie:
Freut euch des Lebens
So lang das Lämpchen glüht!

De solo is bij deze gelegenheid geblazen op trompet. Men wist eigenlijk niet wanneer
hij intrad, omdat hij ook door eene trompet werd ingeleid. Hij klonk ook niet als een
geluid-buiten-het-orchest, en waar hij later met de hoorns mee moet blazen gaf hij
juist het tegendeel van 't coloriet dat bedoeld is. Dit moest natuurlijk verwarrend
werken, zelfs op hen, die de partituur kenden en ik hoop daarom dat Mengelberg
voor de volgende uitvoering den bugle vindt, welken Mahler hier vraagt.
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De aangehaalde tekst zegt genoeg en ik behoef het heele stuk niet te analyseeren.
Met geheimzinnige haast wordt het lachende rythme hernomen, het is eene vergoding
der levensvreugde, eene vroolijkheid om al onze burgermannetjes op de vlucht te
jagen.
De eene oplossing der raadselen van het bestaan klinkt voortdurend wat sarcastisch,
de andere is schooner. Een grondeloozer meditatie dan deze muziek op Zarathustra's
Nachtlied is nooit door eenig componist geschreven na de Improperia van Palestrina.
De stilte kan niet wijd, het uitspansel niet hoog genoeg zijn voor dezen Nacht. Elk
geluid is vergeestelijkt, het zijn beurtzangen van eene sacerdotale aarde en een
seraphischen hemel. Alles droomt. Slechts geritsel in dit heelal van droom, slechts
schromende aanduidingen van melodie. Voor 't eerst treedt hier wederom de toonsoort
d-moll in en zou 't diepzinnig zijn, dat uit denzelfden afgrond, uit welken 't leed
ontrees, het heil ontrijst? Over dien symbolischen afgrond van onvaambaren klank
spant zich een gezang als de regenboog; het eerste uitzicht op de mystieke wereld.
Hier openen zich de poorten van den kerker, waarin kracht, liefde, vreugde en aardsche
wijsheid gevangen lagen en vruchteloos verkleumden onder den vloek: ‘Weh spricht:
Vergeh!’ Het goddelijke blijft onze eenige toevlucht. Klokken klinken en de mensch
ontroert alsof hem eene straal raakte van den eersten morgen. In dit nieuwe scherzo
voor orkest met koor van vrouwen en kinderen, zorgelooze muziek, een der
verrukkelijkste stukken, ontwaakt voor 't eerst de naïeve zang zonder bijgedachte en
zonder bitteren spot. Het jongenskoor imiteert klokken, de sonoriteit spreidt zich
onafzienbaar uit, wisselt met verrassende accoorden en wonderbare intonaties, welke
men nog wonderbarer terug vindt in Mahlers Vierde.
Ononderbroken volgt de Finale. De betere wereld welke de eenen instinctief
bereikten, wordt door de anderen gezocht in de contemplatieve aanschouwing. Bijna
toonloos vangt dit stuk aan, in volkomen rust; het stijgt alsof we een berg beklimmen,
hooger en hartstochtelijker, doch altijd zacht en vredig. De geëtheriseerde
violen-zangen zweven weg en in de hoogte wenkt een gregoriaansch motief als eene
leidster; moeizamer beginnen we opnieuw, roepen om de goddelijke vreugde, worden
hooger en hooger gevoerd en zingen het verlangen vuriger en dringender. De mensch
vereenzelvigt zich met de gansche aarde en kermt: ‘Tief ist ihr Weh’, werpt dan alle
herinnering van zich af om op te gaan in een empyreum, eene vergetelheid van stillen
en daarna weidschen klank, in een eindelijk ongestoorden droom.
Zoo is deze symphonie. Wat er over meegedeeld kon worden heb ik den lezer niet
onthouden - wat ik in zijn essens niet kon meedeelen, de macht waardoor deze muziek
bekoort, meesleept en vervult met dat bijzondere geluk - ik hoop dat hij dit zelf vond.
Over de uitvoering later, wanneer dit werk, wat me buiten twijfel lijkt, herhaald
wordt.
30 Sept.

Gustav Mahler
Er verschijnen hier zoo zelden brochures over muziek, dat men zelfs de sjofele mag
recenseeren. Het zou op tijd gekomen zijn, dit boekje van Constant van Wessem,
‘Gustav Mahler en zijn kunst’ (Amsterdam, C. Harms Tiepen) nu de bewonderaars
van Mahler de handen reiken naar elk blijk van den grooten meester, - het heeft ook
op tijd willen komen, te oordeelen naar 't aantal drukfouten (is er iets ergerlijkers
denkbaar?) en den slordigen stijl. Voor zoover men er goeds van zeggen kan bevat
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het een paar waarheden, die wel vele malen reeds gezegd zijn, maar misschien niet
genoeg herhaald kunnen worden. Het heeft echter ook zijn eigenaardigheden. Als ik
het vluchtig lees ken ik alles van buiten, lees ik het aandachtig dan begrijp ik er geen
syllabe van en krijg lust om tegen elken zin te polemiseeren. De voornaamste fout,
welke de auteur begaat, is zijne veronderstelling, dat Mahler zeven symphonieën
moest schrijven, in zeven symphonieën moest strijden, zich louteren, om in ‘volkomen
reinheid der ziel’ tot de ‘universeele liefdehymne’ te geraken. Woorden, woorden!
Zoo catalogiseert men de weerspiegelingen niet van een kunstenaar, alsof men de
tanden telt van een paard. De tweede fout is, dat de auteur in de drie eerste
symphonieën van Mahler een ‘zoeken naar uitdrukkingsmiddelen’ ‘opmerkt’. Ik
vraag me daar af: Kent de heer C. van Wessem de noten? Hij had dan moeten zien
dat de tweede Symphonie volmaakter is dan de zesde, of de achtste. Zijne derde fout
is, dat hij voortdurend spreekt over ‘idyllische wereld’, ‘nieuwe levensidylle’ e.d.,
als hij die vroolijke visie bedoelt, het zachte, ranke gebaar dat Goden groet in een
bovenzinnelijke wereld. Maakte de vierde symphonie ooit den indruk eener idylle?
Evenmin, denk ik, als een fresco van Puvis de Chavannes, met welke zij
verbindingspunten heeft. Het woord staat er dus waarschijnlijk voor een ander. Op
bldz. III (hij cijfert ze romeinsch!) heet 't: ‘Zeker zal mettertijd de uitgave zijner
gezamelijke brieven het beste materiaal opleveren (om over Mahler te schrijven;
M.V.) daar hij ook een sterk geestelijk levend kunstenaar was (!!!), die zich eenigszins
oefende ‘in het gebruik en de waarde der woorden.’ (cursiveering van den auteur).
Op bldz. XIII zet hij deze komische appreciatie op den kop: ‘Maar toch geven de
aanduidingen van Mahlers in 1909 aan zijn vrouw gerichte, schriftelijke synthese
over de bedoeling (eigenlijk meer een ontleding van den Fausttekst) in zijn 8ste
symphonie ons weinig klaarheid. Zijn woordkracht toonde zich meestal vrij gering;
daar, waar hij een eigen tekst voor zijn gezangwerken schreef, komt zijn dichtstijl
niet boven de middelmaat.’ Op die manier wordt het boekje, vol van zulke
woordverkrachtingen, een weinig te pedant. Ook de wijze waarop Mahler tegen
Strauss uitgespeeld wordt zal geen enkelen Mahler-vereerder aangenaam zijn, of
billijk schijnen; het blijkt overigens dat deze auteur Mahler niet hoog genoeg schat.
Hij heeft ook geen reden om de biographie van Paul Stephan beknoptheid en vlakheid
te verwijten, zoolang hij er niets naast kan stellen dan napraterijen, slappere
oppervlakkigheden en quasi-psychologie uit zijn brakke ‘leefwereld.’

Das Lied von der Erde
‘Donker is het leven, is de dood’... Deze liederen mogen het bewijs zijn van het
allesomvattende contact, dat Mahler bond aan de tegenwoordige cultuur, maar de
gestalte, welke de componist hier aanneemt doet me meer denken aan een Strindberg,
en andere takken die kermen en bloeden bij de minste aanraking van het leven,
volgens 't beeld uit Dante's Hel, dan aan den Mahler, dien wij vereeren. Men heeft
‘Das Lied von der Erde’ subliem genoemd en 't zij zoo. Subliem zijn deze stukken
van naturalisme, van realistiek, subliem van leed, subliem van vorm, van techniek.
Zij behooren tot het hypermodernste dat men aan kan wijzen. Quart-accoorden,
opeenstapeling van tonen, gelijk bij Schönberg, heele-toons-scala's, neo-classicistische
contrapuntiek, alles wordt aangewend. In ‘Der Abschied’ vindt men eene
polyrythmiek, eene melodische vrijheid, welke ik tot nu toe alleen heb aangetroffen
in de Mis en andere werken van Diepenbrock, zoodat ik er van overtuigd ben dat
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deze ‘nieuwe Mahler’ (het is inderdaad een nieuwe phase) alleen uit den
Nederlandschen meester kon voortkomen; een reden om ons gelukkig te achten. In
't eerste, 't Drinklied van den Jammer der Aarde, wordt 't naturalisme van Richard
Strauss voor goed overtroffen (dit kan men Mahler niet zeggen ten opzichte van
Diepenbrocks stijl). Weinig verschilt deze stemming van de hallucineerende
droomerijen eener Klytemnestra. Ik bewonder dit stuk, het jaagt me in eene ontzetting,
het is een meesterwerk dat kwelt, die somnabulistische angsten doen pijn en ik zal
het nooit ten volle kunnen liefhebben. Evenmin 't tweede, waarin een gansche wereld
verherfst wordt. Dat deze symphonie klaagvol is kan men vergeten als de harmonische
oplossing niet wegblijft, doch waar vindt men deze? No. 3 ‘Von der Jugend’ is te
kort om krachtig relief te geven. Deze miniatuur-ode verglijdt te vluchtig, te
epigrammatisch, dan dat zij in de stemmingsfeer dezer compositie meer dan een
waan zou beteekenen. De ondertoon van ‘Von der Schönheit’ is smartelijk
melancholisch ondanks de gloeiende en betooverende opvlamming van den marsch.
No. V ‘Der Trunkene im Frühling’ is een raadselachtig stukje, een beetje honend na
de liefdevol bemijmerde schoonheid, een bittere inleiding tot de Indische wijdheid
en rust van het laatste lied, ‘Der Abschied’, zijn klaagtonen verstrooiend in de
Oostersche nacht-lucht, tot de hymnische aanheffen, die vogels opschrikken in
grillige, geestige geluiden, het weenend afscheid, dit wiegelied eener eeuwigheid
zonder zon; sterfelijk staat de mensch te midden der in hare onbewustheid onsterfelijke
en eeuwig nieuw-opbloeiende natuur. Aangrijpend, roerend, roerend tot tranen, maar
eng, donker, somber, een lied der wanhoop, een evenbeeld van Mahlers Zesde, zijne
noodlotssymphonie, klanken uit een verwoest gemoed. Maar wordt niet elk groot
kunstenaar van dezen tijd geboren met die wonderbaar dualistische ziel, twee
afgronden, die elkaar onafgebroken wenken, roepen en verslinden, de eene licht, de
andere duister?
Dat Mahler een ‘Chineeschen’ tekst koos lijkt me geen probleem. De verzen, de
stemmingen, de evocaties zijn zoo Europeesch dat 't me niet zal verwonderen als
hier een mystificatie ontdekt wordt gelijk aan die der ‘Gezangen van Bilitis’. Het
doet er weinig toe wijl sommige der gedichten zeer mooi zijn. De uitvoering lukte
den tweeden maal veel beter dan den eersten maal. De talrijke sforzando's (een der
karakteristieken) die sterk geattaqueerde accoorden, welke onmiddellijk verschemeren
in zachtere echos van hunzelf, werden evenwichtiger geintoneerd, ook de psyche
was er, 't zij de diabolieke, 't zij de spelende, schertsende of stervende. Willem
Mengelberg de polyrythmiek te zien dirigeeren wekte afzonderlijke bewondering.
Mevrouw Charles Cahier, de altzangeres was verrukkelijk. Ik kan die expressie dier
buitengewone kunstenares moeilijk omschrijven. Het leek de opperste concentratie
van ontroering, maar rythmenloos en haast achteloos uitgesproken, op een mild
timbre, koel als zomerschaduw, vol mededoogen, overvol van ziel. De tenor Otto
Wolf heeft een voortreffelijke stem, doch zong wat vlak, wat Duitsch, een weinig
kaal. Mengelberg was ten slotte de meest phantastische. Het laatste accoord uit 't
‘Drinklied van den Jammer der Aarde’, cataclysme van één oogwenk, zal me
onvergetelijk blijven als iets ongehoord gruwelijks. Ook de inzet van hobo's, fluiten
en clarinetten, op een verrassend, ongeschreven ritenuto bij ‘Junge Mädchen pflücken
Blumen’ (No. 4). Dat druppelde als dauw, men rilde in deze weelderige koelte, men
glimlachte om zulke soevereine geestigheid. En meer andere.
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[Pianiste Elly Ney-van Hoogstraten in Brahms en Strauss – eerste
uitvoering van Derde Symfonie van Bruckner – Nederlandse werken
op feestconcert 1813-1913 in Den Haag]
Sinds mevrouw Elly Ney-van Hoogstraten door de Duitsche critiek is gezalfd tot
‘Brahms-priesteres’ heeft zij haar spel belangrijk gewijzigd. Van Brahms, de bekende
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 sybille, viel lichtelijk en delicaat in zwijm van vervoering na eene
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 een ontevreden kat in Maart, sabbatiseerde als
betooverde 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 sybille 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 een erotische 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 philisterdom?
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.
Het lijkt me jammer, dat mevrouw Elly Ney-Van Hoogstraten deze schijnbaar
ultra-sensitieve manier van spelen alleen toepasselijk vindt op Brahms. Zondag gaf
zij de burleske van Richard Strauss met driedubbele ingetogenheid en hoewel men
hier en daar den componist van Till Eulenspiegel meende te hooren, klonk het
langdradige stuk (een beetje naar de Brahms-methode) nog vermoeiender en
vervelender dan het tweede Brahms-concert. 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 zich zelf 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.
De helft van 't publiek vond 't Donderdag (9 Oct.) noodig de zaal te verlaten, toen
Mengelberg hier voor 't eerst de derde Symphonie van Bruckner uitvoerde, veertig
jaren na haar ontstaan. Zij hebben wellicht gelijk. Bruckner maakt niet sentimenteel,
hij wiegt niet, douw-douwt en dodelideint niet (herinnering aan Emiel Hullebroeck,
den uitgestreken chansonnier van Dinsdagavond) in mannenkoor-stijl. Bruckner is
bijna altijd ouderwetsch, een man van Danteske gevoeligheid, die ‘valt, gelijk een
dood lichaam valt’ als hij de smart hoort eener Francesca, schreien kan bij elk
aangrijpend leed, doch voor onze ontelbare, willooze verteederingen gesloten staat.
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't Gaat in zijne symphonieën altijd om groote dingen, want hij zag het leven van een
verhevenheidje, en 't is te betreuren dat die groote dingen onbepaalbaar zijn, het
voornaamste bezwaar voor eene Bruckner-vereering. De componist heeft niet die
vonkelende, veel-tonige, warm-getinte instrumentatie, waarin men verlieft en waarover
men opstellen schrijft. Zijne muziek ‘beteekent’ niets, zij geeft geen
aanknoopingspunten met eenige litteratuur of met eenige andere kunst, omdat de
meester geheel buiten de tegenwoordige cultuur leefde, zijn gevoelshartstocht, zijne
mystiek zijn er eveneens geene, die men onder woorden brengt. En over de ideeën,
over de phantasie, welke hem vergezelden als hij componeerde, heeft hij zich noch
in brieven, noch tegenover vrienden uitgelaten. Het zal dus onmogelijk blijven daarin
door te dringen en zoo 't lukte zou men waarschijnlijk slechts grillige, en zonderlinge
naïeviteiten ontmoeten.
‘Es war im Jahre 1882 bei der ersten Aufführung des ‘Parsifal’ als unser
hochseliger, unvergesslicher Meister Richard Wagner mich bei der Hand nahm und
sagte: “‘Verlassen Sie sich auf mich, ich werde ihre Werke aufführen, ich selbst’”
vertelt Bruckner in eene zeer curieuse toespraak, geciteerd in het boek, dat Franz
Graeflinger samenstelde over den componist. Sinds hebben dirigenten als Nikisch,
Levi, Hans Richter, Mahler hunne moeite gedaan voor den meester, maar terwijl hij
elders ‘beroemd’ is geworden, bleef hij hier de beginneling, dien men telkens gaarne
den nek zou breken. Zijn we nog in de dagen van Hugo Wolf (1880 etc.), - wiens
liederen bij ons nog niet schijnen toegelaten, ten minste uiterst zeldzaam gezongen
worden - en verwacht men nog polemieken over eene Bruckner-symphonie? Dan is
het de beurt aan het Concertgebouw om Bruckner minder philistreus toe te lichten
in het programma-boekje. Ik merk dien schrijver niet alleen op dat het woord ‘unisono’
(goed voor handelsmerk) onbruikbaar is. Ik zou hem willen vragen met wat meer
eerbied of kennis te spreken over de ‘Gesangsstelle’ van 't eerste deel en de finale.
Wat de violen daar inzetten boven de hoorn-thema's is meer dan eene
‘begeleidingsfiguur’, gelijk hij zich een weinig kortzichtig uitdrukt. Hetgeen Bruckner
daar schrijft zal de essens zijn van alle jongere kunst, gelijk 't reeds de essens was
van Mahlers goddelijke polyphone fragmenten. Het zijn trouwens onvergelijkelijk
poëtische stukken.
Een Scherzo als uit deze symphonie ware gebisseerd, zoo men de vertolking van
Mengelberg op voldoenden prijs had gesteld. En 't slot der derde is niet minder groot
dan dat van Mahlers achtste; er is zelfs eenige gelijkenis in 't weidsche terugkeeren
van 't orgelend hoofdthema. Maar de eigenaardigheid welke die beide kunstenaars
bindt en scheidt is niet vlug te doorgronden. Bruckner, de oudste doet dikwijls aan
Mahler denken, Mahler echter nooit aan Bruckner. In wezen zijn beiden volmaakt
en af, doch Mahler schiep verdere verbindingslijnen, bewoog zich op een ruimere
wereld. Zoo geeft hij het zuivere kennen van wat Bruckner gewild en begeerd heeft.
De koor-uitvoeringen zijn ingezet door Johan Schoonderbeeks combinatie van de
Christelijke Oratorium-Vereeniging en Excelsior, koninklijke zangvereeniging uit
's Gravenhage. Feestconcert 1813-1913; oranje programma, oranje tekst, oranje
muziek. Snoeverijen, opgeblazen chauvinisme, hysterische Oranje-liefde, welke
werden voorgekwijld op 't timbre van liedjes uit de prille jeugd. Het programma dat
de heer Schoonderbeek zich uitzocht was nog te onernstig voor het kinderkoor van
Den Hertog. Er ontbraken slechts de Entos-moppen; en men behoeft er niet eens mee
te spotten.
Op de agenda stonden een paar nummers van Bernard Zweers. Het 3de voorspel
en de 2de Rey uit Vondels Gysbrecht van Aemstel en de Kroningscantate op woorden

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

van Beets. Het komt mij voor, dat de muziek van Zweers door dit programma den
geduchtsten knak kreeg, welken men haar wenschen kan. De uitvoering omvatte een
halve eeuw. Nicolai (Feestcantate 1863), Lubeck (Feestcantate 1813), Verhulst,
Richard Hol. Zij stonden zelfs chronologisch op rij: Nicolai, Verhulst, Zweers. Nu...
dezelfde techniek, dezelfde manier, dezelfde kleur, dezelfde stemming, dezelfde
leegte, dezelfde holheid, alles 't zelfde; van eenige stijging geen sprake. Dit kan zwart
op wit worden aangetoond en dan behoeft men ook geen verder bewijs voor de
extravagante middelmatigheid van dezen officiëelen vertegenwoordiger der
Nederlandsche muziek, wiens brallende ‘Ode aan de Schoonheid’ een jaar geleden
door onze heele pers met zoogenaamde hymnen is gehuldigd.
Dit Onafhankelijkheidsfeest is zonder veel animo gevierd. Men geeft misschien
de voorkeur aan een concert der Weerbaarsheidsvereeniging en niet ten onrechte.
Maar Schoonderbeek voelt zich grootsch in het banale applaus en den dankbaren,
stervenden glimlach van Zweers. Hoe zou 't Concertgebouw-orchest zich voelen na
zulke avonden (repetitie, uitvoeringen te Amsterdam en Den Haag) van
snabbeltjes-muziek? Wanneer stichten deze musici een fonds om zich vrij te koopen
van zulken dwangarbeid?

[Strauss Festliches Präludium – Tournemire Symfonie nr 3 (Moscou)
– Carmen in de Italiaansche Opera]
Zondag is te Weenen een Concertgebouw ingewijd (Mevr. Noordewier zong er in
Beethovens Negende) met het jongste werk van Richard Strauss, een ‘Festliches
Praeludium’,*) waarvan me de uitgever Adolf Fürstner (Berlijn), vriendelijk en actueel
gelijk altijd, a tempo het partituurtje zond, een beetje te verticaal van vorm en daarom
op 't eerste gezicht niet gemakkelijk te lezen, doch goed gedrukt en actueel. Het werk
heeft de gewone bezetting, afgezien van 't versterkte strijkers-ensemble (veertig
violen, vier en twintig alten, twintig violoncellen, twaalf contrabassen!) den nog
piepjongen Heckelphon, eene baryton-hobo, welke den naam draagt van zijn
Biebrichschen uitvinder, en Samuels ‘Aerophor’ - ‘om in de blaasinstrumenten de
lange tonen zonder afbreking uit te voeren’. De auteur gebruikt ook vorgel en 6 (of
12 - het schijnt zoo nauw niet te komen) trompetten buiten het orchest.
Het orgel begint, solennemente, ¾, zware accoorden (c, a, es, g). Wij zijn ze
gewoon van Strauss en over deze klanken (de rest is trouwens ultra-tonaal) zal
waarschijnlijk niet zooveel geredeneerd worden door onze grammatici als over de
eerste maten van Palestrina's Stabat Mater. Zij worden opgelost in Parsifal-rythmen,
wat kil en improvisatorisch voor de hand liggend, gelijk men Strauss meer verwijt
in dien trant. Het is niet prettig wanneer een werk zwak inzet. De bazuinen slaan 't
hoofdthema aan, een motief van quart-intervallen. Antiek? Mixolydisch? Neen, de
strijkers spelen in g-majeur. Een brokje uit Schönbergs Kammersymphonie?
Misschien! maar 't klinkt een beetje te rond, te diatonisch. Fransch? Ook mogelijk;
in ieder geval een zeldzaam motief voor Strauss. De eerste twee maten zijn raak,
doch waarom maken er de hobo's (etc.) een hypocritisch fugato van? Ook dat ontmoet
men meer bij Strauss.
Eerst een lang orgelpunt op g (ter wille van Samuels Aerophor?) daarna op des,
op c, op g, enz. Strauss was nog nimmer zoo'n ‘Orgel-Punktpuffer’, woord van
Bruckner, als in dit praeludium. Voorloopig niets dan variaties op 't quartmotief, tot
't tweede thema. Strijk-orchest met een Hillersch basje. De melodie een tikje Brahms,
*) Eerstdaags zal het Praeludium hier worden uitgevoerd door Mengelberg.
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goed-Duitsch, bolrond, zangrijk, levendig en gemoedelijk. Fameuze doorvoering,
glansrijk, stralend-vol, ongetoomd, tot de eerste episode: Electra's triomf-motief als
Hillersch basje bij de murmelende cantilene der violen. Tempo primo: Chevaulche,
mon chevaulcheur, tout chevaulche! (Balzac) Tweede episode: weer schallend,
hartstochtelijk en wel gloeiend met mooie uithalen. Terugkeer tot 't zangthema.
Combinaties van Electra's triomf-motief, doorvoering der episodes met tremolo's,
toonladders, goedkoop en virtuoos, maar rinkelend, pralerig, imposant en een effect;
vervolgens een eindje lyriek, coquet, gevoelig, fortissimo vleiend, dan herhaling der
toonladders, tremolo's, triolen-rythme en het breed-gespannen koraal, orgel-accoorden
solo, en aanloop naar de coda of apotheose met een aantal banale sequensjes. Nieuwe
combinaties, zangthema voorgedragen door zes (of twaalf) trompetten buiten het
orchest (een kleine toespeling op Mahlers Achtste!) terugkeer tot 't quarten-motief,
majestueuse pauken, schetterende fanfares, hooge c der trompetten, ritardando,
grandioos slot, bravo! bravo! Het past magnifiek bij 't Duitsche
volkerenslag-enthousiasme.
Men heeft het werk reeds meer klassiek dan modern genoemd. Ik weet niet bij
welken klassiker 't zou aansluiten, tenzij Händel hier en daar en tenzij Wagner; doch
is deze reeds gecanoniseerd? Maar zeker staat alles op zijn plaats en ‘wanneer de
contrabassisten op hun strijkstok bliezen, als de trombonisten hunne bekers streelden
met een denkbeeldigen strijkstok, als men den dirigent terugvond op de knieën eener
schoonmaakster’ gelijk Debussy spot met Till Eulenspiegel, zou men zich zonder
twijfel verwonderen. Het is eene nog duidelijker demonstratie van Strauss' sensus
communis, van Strauss' Gezond Verstand, dan welk zijner andere werken ook, zooals
't de demonstratie lijkt van allerlei ingeprente schoolsche beginselen en Samuels
Aerophor.
Natuurlijk zal men deze middelmatige compositie verre stellen boven Tournemire's
Derde Symphonie, welke Zondag door Cornelis werd uitgevoerd. Wie zou echter
het gegeven fragment van de Meistersinger origineeler hebben verwerkt, Tournemire
of Strauss? Tournemire heeft tenminste zijn nieuwe en geestige instrumentatie, eene
nieuwe harmoniek, zijne diepe, zilverig grijze tint, waarin de vlakken rood branden
en hypnotiseeren. Strauss kijkt nuchterer, zijne kleur blinkt, effen, hard en kaal, zijne
harmoniek gaat nooit boven het gemoderniseerde procédé dat men de
conservatorium-jeugd leert en wat baat het hem dat hij een paar melodieën vindt,
karakterloos van lijn en psyche doch met een aangenaam gangetje? Daarvoor kijken
wij te nuchter.
Tournemire's Derde Symphonie herinnert in haar ondertitel ‘Moscou’ aan
Moussorgsky, die de heilige stad van zijn vaderland even mystiek en luidend
gecomponeerd heeft als onmetelijk carrillon in zijne opera's Khovantchina en Boris
Godounof. Zij bestaat uit twee deelen, het eene donker, langoureus en monotoon,
het ander licht-strooiend, eene verhevenheid van licht op den grauwen berg der stilte.
Zij wil ons door de gouden poorten voeren naar 't rijk van den eeuwigen vrede. Maar
daarin vergiste zich Tournemire. Hij schreef eene spannende symphonie doch buiten
zijn programma om. Wilde hij 't ‘absolute geluk’ schenken dan was 't verkeerd te
voeren tot de impressie; in plaats van de impressie als uitgangspunt te nemen. Hij
bewijst dat hij in dit ‘Rijk der Hemelen’ zelf nooit kwam en slechts een experiment
deed. En den moeilijken opgang doorleefden wij te intens, waaraan 't Andante de
meeste schuld draagt. Dit lijkt me tè grauw georchestreerd, de melodie tè chineesch
steunloos, de doorvoering 't tegendeel van de langzame elevatie, welke zij beoogt.
De bekoorlijkste momenten vindt men in 't Scherzo (hoewel de melopee voor
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hoorn-uit-de-verte daar zwak staat) en in de glinsterende, flakkerende, vlammende
klokken-passages. Ter wille van deze verdient de symphonie reeds een tweede
uitvoering. In 't eerste deel zijn Francks origineele houtblazers-timbres nog fijner
genuanceerd, de toon nog onwezenlijker, doch 't lijdt schade door zijn klassieke
structuur. Wanneer zal men die eens overbodig en dwaas gaan achten?
Ik heb Carmen gehoord in de Italiaansche Opera. 't Zigeuner-quintet was
ongeëvenaard dito 't koor: Alle tollenaars zijn zondaars. De rollen Dancaire en
Remendado uitstekend bezet door Fava en Barocchi. Escamillo (Mazzoleni) boeide
me niet ofschoon hij de favoriet bleek der zaal. Zijn zang was even mat als het
acteeren vief. Zijn witte tanden vond ik nochtans - (in 't Toreador-lied) 't hoogtepunt
der voorstelling; ze gaven me de visie van den stier. Carmen was buitengewoon zwak
van spel. ‘Dans mon pays, une femme en ce costume, aurait obligé le monde à se
signer’, schrijft Prosper Mérimée in zijne geniale novelle, en deze Carmen als type
was een dood-aardig, internationaal vrouwtje, zooals men ze gelukkig ook in
Amsterdam tegenkomt. Maar Rosita Cesaretti zingt met een prachtige stem (alt) en
de schoonheid der sonore laagte wist zij door (wel is waar onmuzikale) ritenuto's
immer te onderstreepen. In de gewichtigste scènes speelde ze altijd meer Mignon
dan Carmen. Zij moet het verhaal van Mérimée eens lezen. Don José (Attilio Perico)
deed doorloopend beter als acteur dan als zanger. Hij gaf bovendien eene eigen versie,
met zeer smakelooze varianten, van 't lied, waarmee hij in 't tweede bedrijf opkomt.
Zoo iets moest uitgefloten worden.
De dirigent Fulgenzio Guerrieri nam naar mijn gevoelen 't duo van Don José en
Michaëla, het voorspel van 't tweede bedrijf en andere stukken in een veel te haastig
tempo, de rest meer operetteachtig dan dramatisch, Carmens doodslied daarentegen
te langzaam en niet wild genoeg. Hij is overigens een zeer handig en betrouwbaar
dirigent, wat hem niet tot quasi-fulgurente oppervlakkigheid moge leiden. Moet ik
de coupures, waaronder zeer betreurenswaardige, wijl zij de meest psychologische
momenten braken (b.v. in de castagnettendans) op zijne rekening schuiven? Het
orchest klonk doorgaans even goed als de koren. Zou de Vereeniging ter Verbetering
van den Volkszang echter niet mogen ingrijpen ten voordeele van 't straatjongenskoor?
Die gruwelijke intonaties hebben me 't heele eerste bedrijf bedorven. De danseressen
hebben weinig idee van een zigeunerdans. Over de décors valt niet te spreken, zoolang
de oude (verouderde) stijl niet overwonnen is door de nieuwe. Men zou er geen goeds
van kunnen zeggen. Eene Carmen-voorstelling dus met voortreffelijke oogenblikken,
welke het publiek bijzonder bevallen is, doch die ik, als bewonderaar van Mérimée,
van Bizet en van de Italiaansche Opera, niet meer ga zien.

Aïno Ackté
Eerst Salome's dans, die speelt op een terras in Herodes' paleis, bij den kuil van
Johannes, in den wijden maan-nacht. De Oosterlingen zijn felle muzikanten, zij
zouden werkelijk den geheelen dans tutti geblazen, gestreken en geslagen hebben,
als Salome hen niet had toegewenkt; eene daverende inleiding dus van het
honderdkoppig orchest. Een Turksche melopee, geparodieerde Muezzin-roep, nukkig
rythme en grillige intervallen, begeleidt de eerste sluwe, noctambulistische passen.
Laten we aannemen dat hier eene exotische atmosfeer rilt, hoewel ik bleef snakken
naar een van Debussy's magisch-omwarende, geheimzinnig-sidderende
faunen-melodieën! Wat hoort men verder over het gekir van castagnetten, tamboerijn
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en kleine trom? Variaties op de Salome- en Jochanaän-motieven in de gebruikelijke
kleur, het reveille: Salome's lokmotief, Tschaikowsky-reminiscentie (passage in
cis-klein) en Europeesche walsen: het reveille en daarna het thema, ‘Dein Leib ist
weiss’ in een zeer snelle driekwartsmaat. Ten slotte wilde doorvoering van het
fuga-thema (reeds Frescobaldi had dit kunnen vinden) waarmee de dans begint.
Om aan te toonen hoe het muziek-drama Salome (en b.v. deze dans) mislukt is,
kan men het stuk vergelijken met Flauberts Salammbo, Villiers' L'Annonciateur of
het Aravian-type uit Les Déracinés van Barrès, alle drie Oostersche milieus. Men
kent de cadans dier vreemd en zorgvuldig gemelodiseerde zinnen, waarvan elk accent
het aroma en de bedwelming draagt van de orientaalsche lucht en huiverende psyche.
Niets breekt de betoovering bij deze stemming-kunstenaars, want Flaubert
construeerde Salammbo anders dan Madame Bovary, Villiers L'Annonciateur anders
dan L'Eve future. Het instinct van dezen laatste was zelfs in die mate ongetempereerd,
dat de namaak-Oostersche, onderaardsche paleizen van Edison, (uit L'Eve future)
geheel anders vibreeren in het licht onzer sensaties, geheel anders ruiken, dan de
zinnelijker en nerveuser weelden van Salomon.
Reeds in Wilde's drama is het Orientalisme onecht, wat niet behoeft te verwonderen,
wanneer men bedenkt, dat Wilde dit werk schreef om zich niet een weinig te oefenen
in het Fransch, dat Adolphe Retté (het lijkt me gewichtig) voor hem corrigeerde. Hij
koos het minst-intuïtieve en het minst-intellectualistische, het procédé dat bovendien
het dichtst in zijn bereik lag, bijbelsch opgeschroefde beeldspraak eenerzijds,
anderzijds (Herodes, Page, Nabbarroth, Herodias, Salome, de vijf Joden, allen praten
op den zelfden deun) een alcoholistisch, hallucinatorisch, dubbelslaand radbraken
der woorden, het lijden aan idées fixes; een primitief en kinderachtig procédé, dat
elk dieper-doordringend kunstenaar zou verworpen hebben. Een Dorian Gray en de
overige boeken van Wilde overtreffen in ieder geval verre de techniek van dit
stotterend libretto.
Strauss moest dus in geheel andere beteekenis tegen deze Salome opgewassen zijn
dan de Duitschers dit veronderstellen. Zij hebben immers betwijfeld of de componist
deze (decadente!) psyche wel ‘doorgrond’ zou hebben. Strauss echter had haar niet
te doorgronden, hij had haar te completeeren en zoo hij daarin geslaagd was zou zijn
Salome zonder twijfel een minder decadenten indruk gemaakt hebben. Zij ware dan
misschien de sterke mededingster geworden eener Mélisande.
En Strauss als Fortschritts-musicus wilde van Salome natuurlijk geen Europeesche
figuur maken, want de hedendaagsche Orientale begoochelingen ontwikkelden ook
hem, ofschoon niet zijne ziel, zijne fijnste levensnerven, zijne phantasie in slapen en
waken, gelijk men 't ziet bij Debussy; de Duitsche cultuur staat verder van deze
wonderbare verfijningen van het gemoedsleven dan de Fransche, Strauss beschikte
niet over het even wonderbare aanvoelingsvermogen - dat Bizet Spanje liet scheppen
waar hij nooit geweest was (Strauss zag ten minste den Nijl!) - en bovendien hinderde
zijne directe afstamming van het Duitsche neo-classicisme (Mendelssohn - Schumann
- Brahms) den componist van Salome.
Wat stond hem te doen? Alle Europeesche coloriet moest vermeden, zijne geheele
instrumentatie, welke, hoewel ze persoonlijke eigenaardigheden niet mist, toch van
Wagner stamt, omgewerkt worden. Het volle, opene, exuberante, daglicht-klare
timbre is hier onbruikbaar, want in deze wereld verwacht men phosphoriseerender
tinten. Geen noot der geheele koperbehandeling, wier ensemble in deze partituur nog
geëtiqueteerd is met de oud-romantieke titels: majestueus, dreigend, statig, priesterlijk,
krijgshaftig, donderend etc. staat hier op haar plaats, zelfs niet het meer tooverachtig
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glansje der gedempte trompetten. Alles blijft eene afleiding van de Duitsche visie,
het wordt slechts eene verbastering waar hij orientaliseert.
Goedkoope typeeringen, zalvende religiositeiten, opera-kerkmuziek, gelijk de
beroemde Messias-phrase (As-dur-passage! met de ‘kabbelende golfjes’ uit het meer
van Galilea!!) brengen ons dichter bij Gounod of Meyerbeer, dan bij Salome,
Jochanaän en de andere geëlectriseerde zielen van dit Oostersche drama.
Het profeet-motief, waarvan intonatie, kleur, expressie rechtstreeks en zeer
betreurenswaardig correspondeeren met de meest alledaagsche en gangbare der
profeten-voorstellingen, had om Gods-wil geschuwd moeten worden. Waarom
overwoog Strauss thema's als Salome's lokmotief niet duizendmaal conscientieuser,
wanneer hij niet instinctief voelt dat het bij de gegeven psyche niet past, voordat hij
't opnam onder de ‘leidmotieven’. Ik hoor 't nooit zonder te denken aan een verdwaald
garnizoens-trompetje. Ziehier staaltjes van Duitsch symbolisme! Nooit verloor Strauss
de nietigste bijzaken uit het oog, hij overdreef ze daarentegen gaarne. Een der
zonderlingste voorbeelden: Wat Wilde Salóme laat zeggen: ‘Die roten Fanfaren der
Trompeten... sind nicht so rot wie dein roter Mund’, onderstreept Strauss rood...
goed! maar hij maakt er ook fanfares bij! Zulke kantteekeningen lijken me even
barbaarsch als kleingeestig. Duitsch symbolisme! Men vindt ze evenwel bij honderden,
en het publiek volgt ze met den Baedeker der concertzaal: het motieven-boekje, den
plattegrond van Salome! Dit is per slot de som en het resultaat dier wederzijdsche
bijzichtigheden.
Eerst Salome's dans, die geen succes had, (onder Mengelberg n. b.!) daarmee de
slotscène van het drama. Aïno Ackté trad op als Salome. Aïno Ackté (eene Finsche,
meen ik) is eene zeldzame verschijning. Zij droeg een vlammend-roode japon, diep
en klaar rood als van teer-vlammen, de vorm leek me eene kleine wijziging van de
harembroek en hij was van zijde of satijn zoo willig plooide hij over 't sierlijke
lichaam. De oogen ver in de kassen, scherpe neus, lichtelijk krullende lippen als de
Milo-Venus, de Venus Victrix, hoog-opgetrokken schouders, een beetje frenetiek of
spookachtig, bijna eene panthersche, bijna demonisch. Zij concentreerde zich bij 't
begin met bovenmenschelijke inspanning. Het valt zelfs eene Aïno Ackté niet licht
om zich te verplaatsen in den toestand van Salome voor het onthalsde hoofd van
Johannes. Toen de eerste noot. Ah! Een mond ‘als de roode fanfares der trompetten’!
Ik schrok. Was zulk zingen niet diaboliek?
Het was een uiterste en raakte het wezen der dierengeluiden. De soliste acteerde
met de oogen, met den mond, met het sluipende lichaam, zij stond daar als een
phantasma van Edgar Poe en deed me denken aan de Roode Dood. Maar zij zong
niet; de geluiden, welke mevr. Aïno Ackté voortbracht waren nauwlijks eene insinuatie
op zingen, wat haar iedere ontredderde chanteuse nadoet, het waren schrale, ijle,
schorre geluiden, piepgeluiden zonder resonans, koude, starre, intonaties, altijd tegen
den toon aan, met de gruwbaarste stembuigingen terwille van de karakteristiek en
eene onwezenlijke schijn-sensualiteit, klanken van grijnzende leelijkheid.
Ik weet zeer goed dat ik hiermede niets zeg ten nadeele van de zangeres. Want het
gehuil en gejammer, dat zelfs de oude Pheniciërs onder bekkengerinkel zouden
verborgen hebben, vindt tegenwoordig zijne vereerders, zoo 't gedekt is door een
temperament. Er zijn echter graden van het leelijke, welke niet meer vereenigbaar
zijn met onze voorstellingen van een ‘menschelijken’ toon.
De klanken van mevr. Ackté leken noch op die van eene te geëxtalteerde
spirististische pythonisse, noch op 't schuimbekkend schreeuwen van een epileptiker,
noch op de gillen eener hysterische of op de razernij van een delirium-lijder. Zoo 't
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een van deze geweest ware zou 't me zeker geëmotioneerd hebben. Het waren ook
niet de angsten van een dier in pijn, want zelfs daarmee vibreert onze onbewustheid
en ons medelijden. Ackté viel buiten het Leven! Zij verloor het contact met alle
denkbare levensverschijnselen door die ten top gevoerde karakteristiek. Wanneer de
steenen zongen zouden zij het psychischer doen. Zij leek mij eene gedaante uit die
streken waar men onze accenten van liefde, leed of geluk vergat of verloor. Zij leek
mij onze antagonist uit het rijk van een eeuwigen dood, onze antipode in het spiritueele
leven.
Gaarne zou ik de enthousiast toegejuichte mevr. Ackté huldigen met een
funambuleske ode. Zij moet eene niet meer te ontsluimeren gehypnotiseerde zijn
dunkt me. En zoo de vertolking van Salome haar zonder twijfel vreemd expansief
gemoed niet meer bevredigt, zou men haar slechts één weg kunnen wijzen: Ga een
pianoconcert van Brahms of eene vioolsonate van Max Reger zingen. Ik zeg dit
zonder sarcasme omdat ik het beschouw als de eenig mogelijke climax. Deze vrouw
bovendien heeft me meer geleerd dan welke mystieke schrijver ook.
In het orchest een laatste orgie van allerlei thema's en combinaties, in de stem een
slingervoetende, kronkelende declamatie. Geniale trekken op elke bladzijde doch
alles geoutreerd, quasi-exotiek en germanismen. Het zou niet moeilijk vallen om aan
te toonen hoe het hoofdthema van Mahlers Achtste zich ontwikkelde uit het
Jochanaän-motief. Wat bij Strauss levenloos blijft ondanks alle telescopisch streven
en bazuinen-grootheid, ondanks de meest minutieuse schakeeringen, uiterste
distellaties, microscopische verwerkingen, krijgt bij Mahler onmiddelijk adem en
ziel. Strauss is tot nu toe de schepper die tevergeefs zijn zevenden dag wacht.

[Caecilia-concert in de Stadsschouwburg, Berlioz Symphonie
fantastique]
Mengelberg heeft een rondreis gemaakt met Berlioz' Fantastique, het orchest speelde
het werk een keer of negen achter elkaar, 't ensemble was dus even doortrokken met
deze gloeiende muziek als de dirigent en wij hoorden eene goede uitvoering. Niet in
dien zin van: voortreffelijk samenspel, mooien klank, juiste tempi, neen! de geest
der romantiek herleefde in de laatste reproducties, of, zoo ge wilt, Mengelberg raakte
een weinig bezeten van de fantastische symphonie. Rondreizen heeft daarom ook
gunstige zijden; we zagen het orchest na eene tournée met werken van Schumann of
Brahms behaaglijk-anodien en verwelkt terugkeeren, met eene onverschilligheid
voor de levende muziek, welke me bijna heldhaftig toescheen; maar nu had men den
heer Dopper (die met de manie der langzame tijdmaat sukkelt...) aan 't hoofd kunnen
plaatsen en deze dirigent van den tragen metronoom ware meegesleept.
Het orchest wende aan de Fantastique, gelijk 't wende aan Beethoven, Schubert,
Strauss en de andere gangbare componisten. De romantiek, zooals Berlioz ze gaf,
en zijne opvattingen doen denken aan de befaamde convulsionnairen, bij intuïtie te
doorvoelen is voor de menigte spelers eene onmogelijkheid geworden, vooral in
verband met ons nationaal temperament en onze verdrietige afkeer van het lachende
natuurleven en de tooverachtige wereld der zinnen. Er kwamen ook te veel nieuwe
onheilzame stroomingen, waarvan het allerzoetelijkst en tegelijkertijd meest-grijnzend
cerebralisme van Brahms, uitwasemingen van den verweekelijkten Schumann-stijl,
een der verkeerdste was. Wat hebben we inderdaad aan eene sporadische uitvoering
der Fantastique, zoolang de cultuur dezer groote kunst niet opweegt tegen de
overheerschende cultuur van de antipyrinische tegenstanders?
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Te Frankfort liet Mengelberg de Fantastique volgen door ‘Lelio ou le Retour à la
Vie’ en de N.R.Ct., waarin ik dit bericht las, het blad, dat herhaalde malen zeer domme
dingen schreef over Berlioz, wenscht zelfs dat eene dergelijke mise en scène ook
hier zal plaats vinden. Ik zie daar geen heil in.
Ten eerste is de Fantastique voor den tegenwoordigen hoorder een afgesloten
geheel, waar men geene melodramatische verrijzenis noch opstanding behoeft. Het
letterlijke programma week voor het interieure.
Vervolgens is de ‘meloloog’ Lelio door en door locaal, persoonlijk, biographisch
integenstelling tot de Fantastique. Ten laatste werd Lelio wegens vele omstandigheden
eene mislukte compositie, samenraapsel van allerlei geniale en minderwaardige
brokken, welke de beste bewonderaars van Berlioz als onhoudbaar beschouwen.
Boschot zegt zeer juist: ‘Oeuvre révélatrice, mais sans survie: sitôt faite, elle
commencera à mourir. Trop fidèlement conforme au goût de 1830, elle ne pourra
être acceptée par les goûts successifs qui croiront être, chacun, le bon goût.’ Zoolang
de schoonste werken van Berlioz hier onbekend blijven, behoeft men de minder
gelukkige, door den tijd gemummifieerde, niet voor den dag te halen. Aan de talrijke
philisters, de vijanden van Berlioz' kunst, zou Lelio slechts reden geven om hem een
beetje dieper te verdoemen. Het verwondert me trouwens dat men b.v. voor Beethoven
die beleefdheden niet opvergt. Wie zou niet gaarne eens ‘Die Schlacht von Vittoria’,
de bazuinen-quartetten en dergelijke vergeten inspiraties van Beethoven hooren?
Beethoven kan er tegen, doch ten opzichte van Berlioz zijn we hier nog niet zoo ver
als in Frankfort.
Er valt in ons land bovendien genoeg te doen voor de hedendaagsche kunst. Alle
symphonische werken van Strauss behooren sinds lang tot het repertoire - waar
blijven de tweede, vijfde, zesde, zevende, (negende) symphonieën van Gustav Mahler?
Zeg niet dat ze te veel tijd, te veel geld (solisten, koor) kosten! Met hoeveel honderden
guldens zou Aïno Ackté gehonoreerd moeten worden om een overbodig kwartiertje
te zingen? Hoeveel kost het materiaal van Strauss' Praeludium? Waarom al die moeite
voor een korte compositie, welke zeker zal opgeborgen worden in het archief, want
de uitvoeringen vielen niet mee!
Ik sprak boven natuurlijk niet van de vertolking der Fantastique in den
Stadsschouwburg. Deze aardige rococo-ruimte, waar eene clarinet, viool, fluit, hobo
prachtig klinken, blijft nog altijd occultistisch protesteeren tegen de instrumenten
van zware sonoriteit. Waar men de pauken, trompetten, of bazuinen ook plaatst, zij
klinken er onuitstaanbaar. Het eenige pleizier dat me dit ‘Caecilia-concert’ deed,
was Krügers hobo-solo in het stuk van Händel. Het strijk-orchest was nu en dan wel
overdadig-vol en dan leek de hobo een armzalig instrumentje, eene Sint-Jans-vlieg
in een eikenbosch, maar soms klonk er ook eene geestige, zachte en melancholische
musette, op melodieën, welke me oud-Fransche volksliederen herinnerden. Een ander
solist van deze week, aan wien ik met genoegen terugdenk in Joan Manèn. Deze
viool-kunstenaar is Spanjaard, zegt men, en speelde de Symphonie espagnole van
Lalo. Eene schitterende techniek, alles parelend, fijn, ontzaglijk fijn en tintelend; de
toon ging naar 't Guarnerius-timbre, de alt-kleur, bronzig, maar licht, gracieus, sereen
en hemelsch! Het spel - dit was de zwakke kant van Manèn - wat al te cosmopolitisch;
het speet me dat hij zijne voorname aristocratie niet vereenigbaar achtte met gloed
of hartstocht. Hij streek grandioos langs het werk heen.

Liederen van Alphons Diepenbrock
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‘Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses’ kan Diepenbrock zeggen met Baudelaire.
Doch waarmee te beginnen, als men, naar aanleiding van enkele recente uitgaven
(A.A. Noske te Middelburg) een overzicht wil geven van eene verzameling
meesterwerken, welke allengs en ongemerkt (àl te ongemerkt) is aangegroeid? Ik
heb geene herinneringen omdat bijna géén der liederen in 't openbaar werd gezongen,
ik doorblader den bundel en velen verrukken me, ik wil de laatste niet kiezen wijl
de anderen te onbekend en vergeten bleven, ik blader weer, langzaam, lees luisterend
en voorzichtig, ik houd stil bij een lied van Perk: ‘Zij sluimert’.
Ach, deze allerzachtste intonaties, geheimzinnige en schuwe wisselingen van het
moderne majeur en het verlangende, antieke phrygisch; welk een bedachtzame,
hartstochtelijke cadans in deze overgang, zwijgzaam jegens den slaap! Wat wordt
dit sonnet, waarin ik nooit den transuniverseelen toon hoorde van het bedwelmende
natuurleven, welken Diepenbrock om de verzen weeft, en stil rustig, met dat teedere,
schuchtere insinuante eener langdurige vervoering, welke den meester schijnt
vergezeld te hebben? Dit lied lijkt me ten minste geene impressie van 'n oogenblik,
het timbre klinkt daarvoor te wijd, te symphonisch, het gevoel te ver reikend in
evocaties, welke de diepzinnigheid van Perks gedicht vermenigvuldigen.
Het is melodisch van den aanvang tot het einde; het pure geluid der poëzie ruischt
diep na in de golvende accoorden, de vele donker schemerende drie-klanken, welke
de woud-rust schaduwen over het gezang der eerste strophe: eene fluisterende
incantatie naar de melodie welke opgloort in het tweede quatrijn:
... en zij lacht als togen
Er droomen door heur ziel...

waar het eigenaardige geluk zingt, dat immer groeit en stijgt tot den meest
verheerlijkten weemoed, een groetende aanbidding, een afscheid, alsof in dat bosch
een God sluimert, die door ‘Geen lied van 't woud...’ te wekken is.
Die gloed mag men gelijk stellen met de schoonste bladzijden der muziek van alle
tijden en ik betwijfel of die lyriek, welke in haar wezen de hoogste extase en de
hoogste innigheid omvat wel ooit geschreven is, zoo gepassioneerd in hare sereniteit,
zoo volmaakt van vorm en gedragen van lijn.
Er zijn nu veertien liederen gedrukt, maar hoevelen bleven manuscript? Het zou
me echter spijten als deze aanteekening eene opsomming werd, zonder 't accent der
bewondering. Men voelt reeds eene lichte ontroering denkend aan Baudelaire-verzen
als ‘Recueillement’ en hoe zou ik dus moeten schrijven over de huiverende rythmen,
waarmee hier de nacht aanzijgt en ons omwikkelen met de befloerste stemming van
het gedicht. Er zijn uren, dat zulk vers ons sterker treft en vlugger aanspreekt,
Diepenbrock schept ons die uren en stemt de ziel tot dat meeklinkend instrument
door de betooveringsmacht van zulke voorspelen. Dan valt de stem in met het vers,
en ook de onuitgesproken droomen, welke de dichter verzweeg, rijzen op over de
wijdten der melodie.
Debussy heeft ‘Recueillement’ eveneens gecomponeerd. Zijn uitgangspunt is een
gesourdineerd hoornthema: ‘Tu réclamais le soir...’; bij Diepenbrock een paar doffe
bastonen en uit de hoogte kristallen bevingen: een laatste lichtval die geleidelijk
smelt in de duisternis: ‘Entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche.’ Beide
componisten staan evendicht bij het vers en beider verklanking is even mooi als
zoodanig. Maar Debussy's introductie illustreert de eerste regels, Diepenbrock geeft
onmiddelijk de kern van het gedicht; zijne inleiding schijnt me psychologischer,
dramatischer en meer levend.
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Men zou nog andere vergelijkingen kunnen maken. Debussy, Wolf, Diepenbrock,
sluiten als liederen-componisten aan bij Richard Wagner. Hunne begeleidingen
vertolken het mysterieuse tweede plan van de poëzie. Debussy, hoe suggestief ook
omlijnend, bleef in zijne Baudelaire-liederen steken bij den stijl en het individualisme
van Tristan, in zijne andere, hoe bekoorlijk ook, bij het episodische en het pittoreske;
Wolf schreef zijne begeleidingen meer rationalistisch en als noodzakelijk steunpunt
dan inductief; Diepenbrock vond harmonischer verhoudingen. Een accompagnement
is voor hem de spiritueele afglans der dingen geworden, ontvlammend uit het gedicht;
hij gaat uit van de stem, die meestal als een cantus firmus breed-zingend reciteert
over de zwevingen der symphonie, de stem, die het uitwendige leven schijnt te
verklanken, de illustratie het inwendige, voor zoover men beide scheiden kan. De
eene herschept het vers als realiteit, de andere als visionnaire projectie.
Slechts Mahler heeft eene dergelijke groote conceptie even volmaakt verwezenlijkt,
doch met dit verschil, dat Mahler zich bijna doorloopend gehouden heeft aan éene
serie van teksten, dat Diepenbrock contacten vond met de geheele wereld-literatuur.
Daarmee valt waarschijnlijk de onbeperkte veelzijdigheid van stijl te verklaren, welke
opvalt, als men de liederen achtereenvolgens naslaat. Verlaine is zelfs anders bewerkt
dan Baudelaire. Verlaine, een hedendaagsche François Villon, zwerver en troubadour:
‘Ecoutez la chanson bien douce’ met een quasi-geimproviseerd geestig-klagend
melopee, ‘Clair de lune’ in gelijke stemming, doch wat ironischer, en uitklinkend in
diviene, onuitsprekelijke poëzie. Baudelaire geconcentreerder, even pijnlijker, een
beetje vermoeider dan Verlaine; maar beiden rekene men tot dezelfde orde. Een
andere harmoniek echter, een ander rythme, andere melodie, andere evocaties ontmoet
men bij de teksten van Goethe, Brentano, Novalis en wederom eene geheel
verschillende psyche ontbloeit aan de teksten van Perk, van Eeden en van Deyssel.
Is het ongehoord objectiveeringsvermogen of magische intuïtie, welke dit resultaat
geeft?
Men kan den heer A.A. Noske gelukwenschen met deze uitgave, welke ons zelfs
stemmen moet tot eene geheel bijzondere waardeering. Afgezien van mevr.
Noordewier-Reddingius en de Haan-Manifarges, onvergetelijken, die deze gelukkige
minuten gaarne opriepen en dit meesterlijk verstonden, vindt men niemand onder
onze landgenooten, die zich door deze muziek geboeid wilde achten. De tenor-liederen
zijn het meest verwaarloosd omdat geen tenorzanger zich interesseert voor intieme
kunst, omdat we geen tenoren meer hebben of omdat tenoren, verwenden! niet tot
de helderziendsten behooren. Wie zal 't in zijn hoofd krijgen om Urlus, als Urlus er
zelf niet aan denkt, te roepen voor een concert van Diepenbrock-liederen? Mag men
van Kempen het initiatief toedroomen van zulk een ongemakkelijke phantasmagorie:
een avond, gewijd aan deze schoonheid? Zonder Noordewiers vereering ware het
sonnet van Perk ‘Zij sluimert’, geschreven voor tenor en dateerend van 1900, nog
niet éénmaal gezongen. Zulke bladzijden moest men eeren, men zou ze ook eeren,
geloof ik, in elk ander land dan het onze, maar de zangers klampen zich te gaarne
vast aan den populairen sleur, waarvoor ieder partij kiest. In zijn enthousiasme voor
de Nederlandsche muziek heeft de heer Noske dit niet gemerkt en daarom zal ik deze
zeer gelukkige dwaling een buitengewoon beminnelijke, artistieke, illuministische
uitgevers-excentriciteit heeten, felicissimus error, en haar altijd roemen.

Aïda

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

Wanneer men de schouwburg-directeuren, die geen orchest, dirigent, koor en ballet
te betalen hebben, hoort klagen, met of zonder subsidie, ziet failliet-gaan en
vergaderingen beleggen tegen de critiek, dan zou men het Cavaliere M. de Hondt
gaarne zoo aangenaam mogelijk maken als de helft eener operavoorstelling totaal
mislukt, zelfs nu ze gespeeld werd voor een uitverkochte zaal. Maar als ik naga, dat
hij of zijn regisseur met geringe moeite het karakter der Aïda-opvoering had kunnen
verheffen tot iets aannemelijks, dan moet ik hem toch even de waarheid zeggen, want
de regie leek me meer te hinken door gebrek aan smaak dan door gebrek aan geld.
Wie het aandurft een decor te plaatsen gelijk in 't begin van 't vierde bedrijf, een
leelijke grijze muur met wat boogjes en colonnades, stijl Joseph Cuypers (Aïda speelt
in 't bloeitijdperk der Pharao's staat er in 't tekstboekje), moet wel zeker zijn van de
sympathie der menigte. Wie moskeeën plaatst in het Egyptische Memphis of Thebe,
een tempel beschildert met Moorsche arabesken en spijkerschrift, eene sphinx
voorstelt als een reusachtigen gracieusen kater met mystieken snor, den God der
pharao's als type-J. Israels (Museum), zijn dienaar als Hebreeuwsche priester,
renaissance, Moorsch en Egyptisch dooreenhaspelt op meer dan komische wijze,
moet er van overtuigd zijn dat hij bij zijn opera's alleen nota behoeft te nemen van
de cultuur der schellingbezoekers. Wat heeft de regisseur er op tegen het
vereenvoudige systeem te gebruiken, dat Willem Royaards in dezelfde zaal van het
Paleis voor Volksvlijt in toepassing brengt, of wat heeft de heer de Hondt er op tegen
een regisseur te nemen wiens intelligentie zoover reikt?
Ik heb me echter nog meer geërgerd aan de figuranten dan aan de armzalige praal
der mise en scène. De Moorsche knapen waren geverfd als uiterst belachelijke dikke
monsters in Tilburgsche katoentjes, pikzwarte koppen met lippen als tomaten, witte
armen uit de zwartje tricotjes. Welk een plebejische wansmaak! En het corps de
ballet! Berlioz, geestig opmerker, schreef eens, dat de solisten der Grand Opéra
zongen alsof ze moesten bevallen zonder zwanger te zijn. De dames dansen in de
Italiaansche als leden ze aan 't zelfde euvel. In het tempel-ballet, bij een
geheimzinnige, rustige muziek, zoo vlug zij konden, in 't tweede bedrijf, op feestelijke
rythmen, zoo log zij konden. Men zag er aardige, slanke figuurtjes, wien wel wat
plastiek te leeren ware, tusschen dames, wier vormen eene geboren ballerina niet
wenscht. In de zaal wenkten sierlijker handjes dan op het tooneel. Maar wie is grimeur
bij direttore de Hondt? Had hij het te druk met de Moorsche knaapjes om de andere
figuranten hunne maankalverengezichten weg te strijken? Het schijnt wel, wanneer
men niet absoluut voor nikker moet dienen in de Italiaansche, dat men de douane
van dezen grimeur, grif passeert, die het liefst de ongeschminkte, bloedlooze
werkelijkheid ziet. Gij merkt, lezer, hoe gemakkelijk dit alles te verbeteren is: De
heer de Hondt stuurt de helft zijner balleteuses weg, vervangt daarmee de vrouwelijke
koristen, die niet zuiver willen zingen en neemt er een paar bekwame grimeurs voor
in dienst. Als 't niet zoo eenvoudig viel, dan zou ik ze niet over schrijven.
De schelling bleef den ganschen avond mat en daar zit de ware, ongesalarieerde
claque in Holland. Maar zij zagen een paar jaar geleden vier en twintig bazuinen
optreden voor den Marche triomphale van 't tweede bedrijf (te Parijs gebruikt men
er zestig) en nu slechts zes. Wat mij betreft, ik was wel tevreden over dit
dubbel-orchest en ik raad hen, die eene groote, democratische, open-lucht-sensatie
zoeken, dezen optocht te gaan aanschouwen. Het is een ongehoord meesterlijk
pomposo, dat verdienstelijk gereproduceerd wordt, hier herleven visies als van de
Nachtwacht, men beeft in het glanzende geluid. Daar vergeet men zelfs het mooie
stiertje, binnengedragen als vermoedelijke Apis, den hulpeloozen Radames, die zich
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vastklampt aan den hoog in de lucht schommelenden zetel, zijne slampampende
dragers binnensmonds vervloekende.
Deze triomphstoet was één hoogtepunt, meer gewaardeerd dan 't andere, waarmee
de opera sluit, het duet van Aïda en Radames: O terra, addio. Zulk een aangrijpend
vaarwel heeft Verdi nog slechts in zijn Requiem gecomponeerd, onovertroffen
bladzijden, die met geen enkel meester kunnen vergeleken worden. De kunstenaar,
zich het leven reeds ziende ontvluchten, toen hij Aïda schreef en het Requiem, schijnt
al zijne verrukkingen gekristalliseerd te hebben tot den eenen zachten kreet: O terra,
addio! welke de bron is geworden voor de meest ontroerende lyriek die ik ken.
De voornaamste rollen waren goed bezet. Bice Formen trad op als Aïda; een
uitstekend dramatisch talent, sprankelende stem, fel sopraan-geluid; Cesaretti
(Amneris) prachtig van klank en gestalte, altijd gouden intonaties; Perico's (Radames,
tenor) zingen bevalt me niet, het timbre is beter dan de techniek en hij staat voorturend
wat cynisch tegenover de muziek; Mazzoleni (Amanasro, bariton) en Baldelli
(Ramphis, bas) zijn twee virtuoze vuurvreters met buitengewone sonoriteit; Andreoli
(de Koning, bas) wat doffer, hetgeen men wijte aan zijn zenuwachtigheid. De
mannen-koren klonken beter en juister dan de vrouwen-koren, die herzien mogen
worden; het orchest musiceerde met temperament, doch zware passages als 't begin
van 't derde bedrijf, geniale schildering van den mysterieuzen Nijl, mislukten
onwillekeurig, omdat zij niet voor een gewoon opera-orchest geconcipieerd zijn; uit
de partituur is veel geschrapt; Guerrieri leidde orchest en ensembles met maestria.
Ik hoop dat directeur en regisseur, een en ander vervolmakende, de opera op het
programma houden. Aïda is een meesterwerk en het doet me groot genoegen te
kunnen zeggen dat er niet ééne maat in de partituur voorkomt, welke Brahms had
kunnen schrijven. Want alles leeft.

[La Prise de Troie van Berlioz door de Kon. Oratorium Vereeniging
o.l.v. Anton Tierie]
Het leven is geen morgenspel zegt Kloos en er bestaan inderdaad redenen om van
de schoonheid te verlangen dat zij kracht geeft om het leven zoo optimistisch mogelijk
en met de gelukkigste perspectieven te dragen, eene roeping welke de muziek in 't
algemeen nog niet verloochende. Of men zich onderdompelt in de droevige
Kindertotenlieder van Mahler (gezongen door Messchaert) men rijst op uit die Lethe
met een vermeerderde liefde. Als het ontzind-zachte geluid klinkt van den hobo trekt
er een floers over de oogen, men zinkt weg in de smart van den aanhef, men waait
mee in kalme vlagen van leed door den aether van kalme schoonheid, en het
onafzienbaar geaeterniseerde einde ontsluit de harmonische wijsheid, dat de dood
even verkieslijk is als het leven en dat wij dus dwaas doen als we ons aan een van
beide storen. Ik herlas naar aanleiding der opvoering van ‘La Prise de Troie’ enkele
bladzijden uit Berlioz' biografie, welke dit tijdperk betreffen uit het leven van den
romanticus, zijne ongelooflijke nachtmerries en huiveringen voor het graf, en me
dunkt, dat we ons dan tegenwoordig rustiger mogen verhouden jegens het zéker
onbevredigde, ontluisterde, vale bestaan.
De Kon. Orat. Vereeniging, aan wier hoofd Ant. Tierie staat, altijd populair en
enthousiast in zijne Berlioz-vereering, heeft het voorbeeld van Utrecht en Rotterdam
niet verwaarloosd en gaf op zijne beurt ‘La Prise de Troie’ in concert-vorm. De
hoofdpersoon van dit eerste gedeelte der opera ‘Les Troyens’ is Cassandra en de
dirigent stond voor het zeer moeilijke geval om eene soliste te vinden, artistiek genoeg
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voor deze rol. Sinds het orchest een zoo groot aandeel neemt in de uitbeelding der
psyche van den speler, zijn zangers en zangeressen afgezakt en stellen zich tevreden
met een schamel aangeduid contour der voorstelling. Er is geen stijl meer in 't leven,
kan er dan stijl zijn op het tooneel, vraagt men zich af. Het zou eene bijzondere
trouvaille van den heer Tierie geweest zijn, als hij eene prachtige mezzo-sopraan
had ontdekt, die ook in staat was zich de getourmenteerde, gedrongen en opgejaagde
psyche te assimileeren van Cassandra, Berlioz' geheimzinnig evenbeeld. Men zegt
dat hij slaagde doch ik kan me met die meening niet vereenigen. De sopraan van
Mad. Suzanne Thévenet was Fransch geïntoneerd (dat scherpe en verfijnde
caviaar-smaakje; het doet me soms ook denken aan Spaanschen wijn, soms aan eene
apotheek) en zij zong het eerste bedrijf aannemelijk; daar bleef het bij. Gedurende
de twee andere bedrijven leek zij me zeer verstrooid en vermoeid en meer dan ooit
miste haar stem en de expressie die sensitieve concentratie, het ontroerende der
boordevolle smart. Jean Reder (Chorèbe) was bij de solisten de beste verschijning
met zijn bronzen bariton, Plamondon (Aeneas), een zeer gedekte, klanklooze tenor,
de slechtste. Ik hoop, dat Cazeneuve, die vroeger wel eens optrad onder Tierie, hem
voortaan vervangt. Plamondon staat àl te cynisch tegenover de muziek. Van de
ondergeschikte rollen muntte 't meest uit J. Caro, zangerige, Italiaansch-klare, donkere
bas-bariton.
De koren waren goed ingestudeerd. Het bijna-waanzinnige vrouwen-koor, waarmee
het werk sluit, bracht een hoogtepunt, een strepitoso van bezieling, welke Berlioz
restte uit zijne jeugd. De Trojaansche marsch der tweede acte daarentegen viel niet
mee, waarvan eene zeer schrale bezetting der supplementaire blazers in de
bovencorridor, de schuld draagt. Ik had vroeger gedacht dat het Amsterdam zou te
beurt vallen deze gigantische ‘machine théâtrale’ naar 't origineel te verwezenlijken,
doch heb me vergist. Berlioz gaf den dirigenten verlof de bezetting der
sax-instrumenten te arrangeeren naar vereischte doch niet om zijne conceptie, zijne
bedoelingen te wijzigen. Deze triomf-marsch is ongeveer geheel onttakeld; het geluid
groeide niet, klom niet uit de stille duisternis, verdween niet in den nacht, na eene
schallende manifestatie van muzikale fakkels en de geheele compositie, uitsluitend
gebaseerd op zulk crescendo en decrescendo, verloor alle actie en dramatisch wezen.
Dit spijt me te meer omdat het fragment de kern beteekent van deze helft der opera,
doch geef de hoop nog niet op dat Tierie het eens in zijn besten vorm zal
reproduceeren - gevolgd door ‘Les Troyens à Carthage’. ‘La Prise de Troie’ op zijn
agenda nemende wees hij zich den weg voor [een] volgend concert. De tweede helft
van ‘Les Troyens’, muzikaler dan de andere, kan het programma completeeren zonder
dat het eene meer dan Fransche lengte krijgt. Zij kan ook geïsoleerd gespeeld worden
en daarmee zou Tierie velen verheugen. Want als ik me niet vergis werd ‘Les Troyens
à Carthage’ nog op geen enkele wijze in ons land gegeven.

[Debussy Le Martyre de Saint Sébastien – over 2 zangeressen en
Dirk Gootjes, violist]
Mondriaans ‘tableaux’ zijn me per slot een obsessie geworden. Als 't hem immers
ernst is zal hij ieder streepje meten, elk kleurvlakje wikken en misschien wel onder
de microscoop, hij werkt er dan twee maanden aan b.v. en zou dat niet even belangrijk
zijn als Rabindranath Tagore en zijn vader, van wie men zegt dat zij vanaf zonsopgang
tot 's avonds van den volgenden dag in contemplatie kunnen liggen, even belangrijk
als de wij-gezangen van den Hindoe of de opera (hij is componist!) waarmee hij in
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't leven trad? Voor psychische aangelegenheden vergt men tegenwoordig andere
uitersten dan voor de aangelegenheden der verrukkelijke aarde; voor de psyche geldt
de dood (zeldzaam!), de vernietiging, voor de sterfelijke natuur het leven als eindpunt,
hoewel al onze twintigste eeuwsche mystiekers het omgekeerde leeren en ook Tagore.
Vele dingen hebben me herinnerd aan Mondriaan, en 't laatst de twee fragmenten uit
Debussy's ‘Le Martyre de Saint Sébastien’, gedirigeerd door Mengelberg. Het gaat
daar om louter primitieve dingen: de ziel van een lelie-hof en van een tooverkamer,
welke Debussy zeer zonderling behandeld heeft. Ik weet dan ook niet waarom de
allergeheimzinnigste essens van een mensch, een bloem of een ander voorwerp
slechts te vinden is in de complete sterilisatie van het wezen en de natuur zelf. Nooit
zag ik een zoo groot orchest zoo weinig geluid maken en het deed me denken aan
die geestige novelle van den genialen Villiers ‘Le secret de l'ancienne musique’
waarin een virtuoos op den Chineeschen Hoed (schelleboom) zich dood speelt aan
een partij van rusten! Het is de ascese van een vrek, niet waar: honderd
instrumentalisten en géen geluid? Zoo kregen de quinten van 't eerste stuk (de
Hucbaldsche quinten welke men sinds tien eeuwen barbaarsch noemt!) en de
onhoorbare paukenroffel, waaraan hoorder en speler zich beiden uitputten, de eerste
om hem te hooren, de tweede om hem zoo onhoorbaar mogelijk te spelen (welk eene
sensatie!) voor mij iets van een visionair boerenbedrog. Ik kom dan ook tot de
conclusie, dat Debussy goddelijke dingen schreef toen niemand er om vroeg, doch
toen Gabriele d'Annunzio met den componist eene vennootschap sloot om de
journalistieke aantrekkelijkheid van het drama en van de charmante actrice te
verhoogen met 't muzikale ultra, zich buitengewoon vergiste. Ik zal het betreuren als
hij ‘twee maanden’ gewerkt heeft aan dit poppenstuk.
Zal ik u nog schrijven over Don Quichotte van Richard Strauss, die binnen korten
tijd viermaal is uitgevoerd? Me dunkt dat de bezoekers van 't Concertgebouw genoeg
hebben van die opeenhooping Don-Quichotterieën en ik laat het over aan de
beminnelijke enthousiasten, die klagen over de verregaande eentonigheid der
programma's en Mengelberg zonder twijfel talrijke protesten thuis sturen. De dirigent
was een week in de stad en geeft niets aan herhalingen roept iedereen verbaasd uit!
Ik, die alles bijwoonde, ook de Don-Quichotte's, eindigde met er mee te lachen ‘de
peur d'être obligé d'en pleurer’ gelijk Beaumarchais zegt. Het waren schitterende
uitvoeringen, zeer verschillend in de détails, en vooral de solo-altist leerde bij, maar
toch... welk eene onevenwichtige propaganda voor een componist, dien men hier
van buiten kent!
Nog een paar solisten. Mevrouw Lula Mysz-Gmeiner trad op met eene aria van
Haydn en liederen van Mahler en Strauss. Zij is eene Duitsche virago, kolossale
gestalte, kolossaal geluid en wat goedkoop geïntoneerd. Ik heb veel respect voor
Haydn (een proces voerend waarbij de advocaat der tegenpartij mij gemis aan eerbied
voor de ‘groote meesters’ verwijt, lijkt me een dergelijke betuiging noodig!!) maar
vind de aria uit ‘Ariadne auf Naxos’ van een grenzelooze lengte en leegte, ondanks
verschillende retouches. Wanneer eene zangeres uit 'n land, waar ieder greintje
klassicisme onkreukbaar geldt, niet voldoende intellect bezit om de lengte of
leelijkheid van zulke opgravingen in te zien dan moesten of dirigent of bestuur haar
inlichten en winnen voor een andere compositie. De liederen van Mahler zijn goed
gezongen, die van Strauss beter en daar raakte mevr. Gmeiner in haar rol: ‘Morgen’,
een betraand bioscoop-nummertje, ‘Cäcilie’, eene heroïsche liefdesverklaring met
veel burengerucht. Mej. Eva Katharina Lissmann, ook eene mezzo-sopraan, is haar
tegenbeeld: eigenaardig gedekt, mat, wezenloos en mistig van timbre, veel bekoring
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in de melancholische vaagheid, meesterlijke voordracht en voldragen techniek. Mej.
Lissmann zong ‘An die Hoffnung’ van Max Reger, tekst van Hölderlin. Men kende
Reger tot dusverre slechts als verfoeilijke notenkraker en ik stond verwonderd over
de muzikale lyriek en de poëzie, welke opbloeit in 't middengedeelte van het
tooverzachte vers. Zoo Reger ooit ‘probleem’ is geweest dan loste hij het hier op
in... Mahler-accenten; het klonk divien en verzoenend (sensitieve melodiek en zeer
fijne orchestratie) ondanks de weekelijke en fleemende verzuchtingen ‘O, Hoffnung’;
de rest der tekstbehandeling staat op een voor Reger geheel nieuwen basis en men
kan hem slechts verwijten dat hij niet tien jaar geleden zoo begon.
Als laatste Dirk Gootjes, de violist, met Evert Cornelis. Het werd magnifiek
gevonden (behalve door de critiek) doch ik ben vreemder, spontaner en wonderbarer
effusies van hem gewoon dan hij gedurende de eerste helft van zijn concert gaf. Het
spijt me dus dat ik geen partij voor hem kan trekken tegen de onnoozele dagbladen.
Zijne fameuse persoonlijkheid bleef, doch wat heb ik aan eene persoonlijkheid, welke
in twee sonates worstelt om de vrijheid en slechts bij momenten even, zij 't subliem,
opvlamt? Het lijkt me geene aarzeling van den speler doch een simpele toevalligheid
dat zijn toon in strijd was met zijne voordracht, de eene bronzig en sterk, de andere
vaal en verbrokkeld. Hij blijft als kunstenaar een broos wezen en afhankelijk van
onberekenbare grillen. Hoe spoedig trouwens werden de spaarzame emoties in
Beethoven's Tiende en in Francks sonate vermenigvuldigd tot den gedragen,
ongebroken gloed van Lekeu's meesterwerk! Een gelukkige avond dus, waarvan
alleen de croque-morts (waartoe ik me helaas moet rekenen) de stoornissen merkten,
maar die Dirk Gootjes geen jaar meer mag uitstellen.

[Gastdirigent A. Cathérine met werken van Chausson en Florent
Schmitt – Evert Cornelis dirigeert de Vierde symfonie van Bruckner
en de Suite uit Marsyas van Diepenbrock]
Was het Chausson of de Castillon, die al zijne composities verbrandde en van voren
af aan in de leer ging bij César Franck? Men kan niet zeggen dat Chausson gelijk
had toen hij Massenet verwisselde met Franck. Massenet is pas dood en binnenkort
zal hij het monument hebben waarvoor de kranten eene inschrijving openden, Franck
stierf in 1890 en met moeite houdt hem de Scola Cantorum in de herinnering. Lijkt
't niet of Francks stijl nagezeten wordt door een noodlot? Zijne beste leerlingen
bezweken aan de vermoeienissen van den Fransch-Duitschen oorlog, Guillaume
Lekeu stierf op zijn vier en twintigste jaar, Duparc, even geniaal aangelegd, kreeg
een zenuwverlamming, Chausson verongelukte bij 't fietsen... er is eene lijst van te
maken, welke deze toevalligheden den angstigen achtergrond zou geven van het
antieke fatum en waarover een nieuwe symbolist zijn Tribulat Bonhomet kon
schrijven, wanneer de muziek een even sociale kunst was als de wetenschappen, de
litteratuur of de vooruitgang.
Maar zij vlucht, vlucht verder en verder van den Dag en ik weet niet tot welke
onwezenlijke regionen de volgende menschen haar zullen naijlen. Zij vlucht, maar
tot in den versten droom achtervolgt haar de smart en de weemoed der aarde, die zij
nog uitspreekt in het stilste gebaar. Welke reden had Chausson voor zijne melancholie
en Franck-imitatie? Hij was rijk, woonde rustig op een landgoed en behoefde geen
lessen te geven van 's morgens tot 's avonds; Franck was een tobber, beulde zich af
voor zijn leerlingen, componeerde in de vacantie-maand het résumé, zoo men wil,
van een jaar zorgen. Doch de levende klank, de ‘chants heureux’ gelijk Grétry ze
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noemde, de passie voor het leven, had Chausson mogen overnemen van ‘le bon père’
Franck. Het is me een raadsel waarom Chausson's thema's, gedaanteloos en
onwerkelijk, eene symphonie werden, daar hij toch stamt uit eene school welke het
symphonische allereerst wil terugvinden in het idee; waarom elke optimistische
intonatie in dit werk, zichtbaar gecalqueerd op de symphonie van Franck, verzwegen
is, en welke verdiensten de compositie zou hebben behalve die eener klare
instrumentatie.
Chausson klonk me erger dan Brahms (een en al reactie!), Florent Schmitt, die
het anders doet, klonk me erger dan Strauss. Bij Florent Schmitt, wiens ‘Tragédie
de Salomé’ schijnt te spelen in het sensationeele milieu van ‘Han d'Islande’, al zegt
hij dat 't stuk ‘franchement oriental’ is, stormt het altijd zeer geweldig, met bliksems
en bloedroode zonnestralen, of er wandelen een aantal zeemeerminnen over zijn
behaaglijk strand. Ik las nimmer zulk een belachelijke toelichting, welke de romantiek,
zooals ze na 1830 in Vlaanderen bloeide, verre overtreft en nog menschenmoordender
spreekt dan een oud-Engelsche Tamerlan of andere Tartaren-koning. Nergens verloor
Johannes op zulke komische wijze 't hoofd en nergens werd ooit zoo melodramatisch
gedanst als in dit stuk. Het is jammer dat we hier niet de Russische balletten kennen,
waarin men te Parijs zelfs ‘Le Après-midi d'un Faune’ opvoert. Welk een vermakelijk
schouwspel zou dit geven!
Misschien heeft me 't programma de muziek bedorven? Ik vond ze alleen boeiend
en dit waarschijnlijk omdat ik ze nog niet hoorde. De uitersten van dit werk zijn een
zachte triangel-triller met violen-tremolo op een schaduwend, kwijnend wijsje en
een frenetiek gerythmeerd oorverdoovend orchest-tutti, en zoo wankelt deze Salóme
als een uitmiddelpuntige vliegmachine. Eene enkele formule van Debussy (het
hypodorisch tetrachord: la, si, do, re) zingt eventjes expressief en de rest blijft noten,
opzichtig genoteerd, dilettantisch gecompliceerd voor 't oog, in Schmitt's notatie
bijna onspeelbaar, maar in wezen eer eene vergroving dan eene verfijning der techniek,
waarvan het resultaat in ieder geval nihil is. Men moet Florent Schmitt ook rekenen
tot de Duitsche school.
Chausson, Schmitt en nog enkele bekende werken zijn gedirigeerd door A.
Cathérine, den tweeden dirigent van het Lamoureux-orchest. Met virtuositeit en
meesterschap, doch zonder de diepere psyche van den kunstenaar, met geest en
vurigheid doch zonder hartstocht en bijna zonder persoonlijkheid. Ik houd me bij
deze bespreking aan de symphonieën (ofschoon ik het Hollandsche strijkkwartet een
merkwaardig werk hoorde spelen van Ravel) en ga gaarne over tot het laatste
Zondagmiddag-concert van Evert Cornelis waar ik buitengewoon hevige indrukken
kreeg van Bruckners Vierde. Dit is 't beste wat ik hoorde van Cornelis, die me door
de zeldzame onbelangrijkheid zijner programma's langen tijd het zwijgen oplegde.
Cornelis heeft me verbaasd, want ik wist wel dat Bruckner zoo lyrisch kon gespeeld
worden, doch niet dat dit in Nederland mogelijk was. Het spijt me dat ik nooit
enthousiaster schreef over Bruckner, doch hij bleef voor mij een schim welke ik
nimmer in de werkelijkheid aanschouwde. Hij leek me een der meest fantastische
en geniaalste componisten der negentiende eeuw, doch ik zag niemand die verliefdheid
en betooverende erotiek realiseeren, welke de essens is der schoonheid, en betwijfelde
ten laatste of Bruckner ze bezat. Zijne techniek leek me onvergelijkelijk, doch ik heb
voor dezen nooit met zekerheid geweten of ze middel was of doel. Ik vroeg me
dikwijls af, of Bruckners koperbehandeling niet hinkte en merkte nu pas dat ook dit
afhangt van den dirigent. Ik hoorde bij de omkeering van een motief altijd eerst den
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theoreticus en dan (nauwlijks) den ontroerden kunstenaar. Ook dit bezwaar werd
opgeheven!
Het is dus niet noodig te zeggen waarom ik Cornelis bovenmate dank voor deze
reproductie. Ik ondervond na Mahlers Vierde of Mahlers Kindertotenlieder niet meer
eene zoo hartstochtelijke sensatie van door en door sublieme muziek. Cornelis heeft
zich Bruckner langzamerhand ingespeeld en raakte tot het diepst begrip van zijn
wezen. Dit is een weinig star, maar star van geconcentreerde innigheid en gloed, star
van de betoovering eener gereveleerde schoonheid. Want wat men van Beethovens
laatste kwartetten kan zeggen, mag met hetzelfde recht gezegd worden van Bruckners
symphonieën: zij zijn eene revelatie en hebben geen voorgangers. Wanneer dirigeert
Cornelis nu de Achtste, eene noviteit voor ons land (twintig jaar na de eerste
uitvoering te Weenen!) en een van Bruckners ontzaglijkste concepties?
Men zou meenen dat het klein orchest van Diepenbrocks Marsyas (op 't zelfde
programma) stillend werkte na het groote, symphonische geluid van Bruckner.
Geenszins! En ik ben gedurende deze gansche suite verlokt door een menigvuldige
pastorale gratie en gloed, kon echter Diepenbrocks wereld ditmaal niet zoover
binnentreden als die van Bruckner; de andere hoorders wel en zij hebben den meester
terecht gehuldigd.

L'Omme armé!
De heer Averkamp doet in zijne programma-boekjes denken aan de fabel van ooievaar
en vos. Wie, bijgod! heeft den geachten muziek-theoreticus vroeger zoo beetgenomen,
dat hij meent ons te mogen plagen met amphoren, waaruit we nooit zullen eten? Ik
begrijp de buiging, die telkenmale de Critiek maakt voor de ‘toelichtingen’ bij de
mystieke muziek der Renaissancisten: welk een respect voor de mentaliteit der critici!
welk een sluwe streeling van de begeerlijkheid dezer prehistorikers: ‘gij zult Gode
gelijk zijn’ roept hij hun toe... en ik registreer: Genesis 2:5, gelijk Averkamp Jeremias
en Isaias registreert. Ik erken, dat ik eerst een bijbel moest raadplegen, want nu ik,
slimmer dan de vos, de nauwe en langhalzige kruik zal trachten om te stooten, past
me grooter openhartigheid, dan de bekende auteur gewoonlijk toont.
Bij de jongste uitvoering van het Amsterdamsch a-cappella-koor werd o.a. gezongen
de mis van Palestrina ‘Aeterna Christi munera’. De heer Averkamp vangt aan met
te zeggen deze mis zich bevindt in het vijfde boek der missen, ‘hetwelk vier jaren
voor den dood van den meester is verschenen te Rome (Sumptibus Jacobi Berichiae)’.
Zeer juist. Men zou bedenkingen kunnen maken tegen de ‘vier jaren’ (want daar het
boek in 1590 verscheen en Palestrina 2 Febr. 1594 stierf zijn 't er eigenlijk slechts
drie), maar ik ben het XIV deel gaan raadplegen der Gesamt-Ausgabe van Breitkopf
und Härtel en vond 't daar vermeld; onder dat raadselachtige ‘Sumptibus Jacobi
Berichiae’ (op kosten van Jacob Berichia) stond echter: Apud Coattinum. Toevallig
is Coattino een der verdienstelijkste muziek-drukkers van den Renaissance-tijd. Maar
Averkamp in plaats van deze bijzonderheid te ontvouwen en vlug copieerend, noteert
alleen: ‘Sumptibus Jacobi Berichiae’. Mysterie! Ik doorzoek de beschikbare boeken
ik blader een uur om te weten wie dezen Jacob was. Zeker Palestrina's rijke tweede
vrouw niet, die zijne spaarzame edities waarschijnlijk bekostigde, zeker geen Paus,
geen bekend Romein! te duivel, ik ben niet zoo gelukkig als met mijn bijbel-citaat
en zoo de heer Averkamp mij inlichtingen wilde geven...
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Wanneer ik zeer critisch te werk ging, wijdde ik er zonder twijfel over uit, dat
Averkamp niet volledig genoeg is, als hij Willem II van Beieren den vorst noemt die
zooveel bijdroeg tot den bloei van 't muziekleven te München. Wij vinden immers
in de geraadpleegde groote uitgave ook vernoemd Albert V, en wijl me deze even
interessant lijkt (Lasso arbeidde 16 jaar bij hem), vraag ik me af waarom Averkamp
niet letterlijker overschreef. Ik blijf evenwel minder bezorgd voor de nauwkeurigheid
der citaten dan voor hunne belangwekkendheid ten opzichte der hoorders. Wat brengt
men den goddelijken Palestrina deftig aan den man! Hij is herdrukt ‘in verzamelingen
b.v. in die van den ‘Prince de la Moscowa’! ‘De titel der Mis is ontleend aan de
Metten (matutinum) der Commune Apostolorum et Evangelistarum’! Ho, ho! Wie
bidt dit breviertje? Ik blader in mijn nieuwsten Graduale van Desclée, vindt bij dat
‘Commune’ twee hymnen, maar niet de vereischte ‘Aeterna Christi Munera’. Ik
geloof 't dan ook alleen op gezag der ‘Gesamt-Ausgabe’.
Het publiek stieroogde naar 't Italiaansche citaat blz. 13: ‘Cap II, pag. 12’ uit de
levensbeschrijving van Palestrina door Baïni, met jaartal n.b. ‘Roma 1828’ (Laten
we nauwkeurig zijn!). Het phantaseert zich naast Averkamp, den intelligenten
kunstenaar, een sanguinisch archivaris, een onderzoeker, een geaureoolden graver,
die niet rust voor hij de bronnen vindt van den heiligen Nijl. Ik heb me ook een
tijdlang laten verschalken; vroeger zou ik gedacht hebben: Is de gelukkige Averkamp
werkelijk bezitter van een exemplaar der origineele uitgave, dat een schat gelds doet?
Of naar welke verre oorden richtte hij zijne schreden? - Nu sla ik Deel II op van
Breitkopf und Härtel!
Ach! in plaats van de fabel van vos en ooievaar, had ik moeten kiezen het kostelijke
verhaaltje van Boccaccio: de aflatenkwanselaar, die zijne devoten eene veer toont
uit den vleugel van den aartsengel Gabriel en de kolen, waarop de H. Laurentius
geroosterd werd. Ziet, beminde geloovigen, roept de H. Averkamp uit, ziet, beminde
geloovigen, dit zijn de scudi van Jacobus Berichia, dit is de hypo-jonische toonaard
en dit is de hypo-phrygische toonaard! Wij gelooven het, want zoo ex cathedra
gezegd, zou de componist zelf hem niet jonisch of phrygisch durven noemen. Het is
inderdaad niet hoorbaar!
Doch zal men den auteur vertrouwen als hij niet clandestien citeert? Een weinig
techniek, lezer, en ik behoor me niet bij u te verontschuldigen, die zooveel techniek
met den mond vol tanden twee en vijftig maal geslikt hebt.
‘De Gregoriaansche melodie van dezen Hymnus heeft Palestrina gesplitst in vier
fragmenten.’ Dit ziet er onschuldig uit. Maar het geldt strophen van vier verzen en
elk dezer verzen heeft een eigen melodie, waarvan de vierde gelijk is aan de eerste.
Primo behoefde Palestrina dus niet te ‘splitsen’ wat hij metrisch verdeeld vond; ten
tweede kan van ‘splitsen’ geen sprake zijn, want de melodie telken male eindend op
een rustpunt, verdeelt zich zelf. Men zou een barbaar moeten zijn om dit lied rechtdoor
te zingen. Ten derde: Bewijst de heer Averkamp, dat hij een barbaar is door te spreken
van ‘fragmenten’? Immers op ieder vers van den hymnus staat eene afgeronde
melodie, zij is geen ‘fragment’ doch een organisme, geen brok maar een geheel en
de term, welke Averkamp gebruikte is niet alleen onraadzaam, hij is zeer foutief en
als men in dergelijken geest over Beethoven, Bruckner of Mahler sprak, zou men
uitgelachen worden.
Ik beschouw den heer Averkamp nog niet geheel als een ‘vieux podagre’ gelijk
Berlioz zou zeggen. Hij zal echter zijne gewoonten moeten herzien. Op gevaar af
Charivarius in de wielen te rijden geef ik nog deze elegie: ‘de aanhef is een echte
bloesem der Palestrijnsche muze’ uitdrukking welke ik den auteur niet kwalijk zou
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nemen, als hij van Palestrina inderdaad niet zeer taai hout maakte. De uitvoeringen
zijn een echo der toelichtingen. En als men vergelijkt wat er in de laatste vijfentwintig
jaren gedaan is om de primitieve schilders en hunne geheel onmoderne schoonheid
te herwekken in onze 20e eeuw, met de pogingen (altijd steriel, altijd baatzuchtige
persoonlijkheden, ijdele geleerdheid en pedanterie) der archeologen, schrijvers,
dirigenten, om de componeerende tijdgenooten der Angelico's (die toch de fijnste en
veeleischende Renaissancisten verrukt hebben) te restaureeren in de tegenwoordige
wereld, dan heeft de minnaar dier muzikale en sensitieve mystiek reden tot klagen.

Gysbreght van Aemstel
Wij zijn in Amsterdam onzen Réveillon begonnen bij Royaards, waar men op dien
avond voor Kerstmis den Gijsbreght speelde, gedachtig een der vroegere gebruiken
dezer stad, reden genoeg voor den ‘Tooneel’-directeur om eens zeer goed te mikken
op het visionnaire verleden. Royaards' psyche bestaat uit een zonderling dualisme
van hartstocht voor realiteit en irrealiteit, beurtelings ziet men de eene bovenwervelen
uit dien storm van passie, heroiek(!) geluid en regie, en het gaat niet anders bij zijne
acteurs, daar hij hunne personificatie is en schepper. Omdat 't drama mij bovenmate
verveelde, heb ik de toonvallen, de figuren, de gebaren zitten wikken en wegen, tot
't me uitgemaakt leek, dat de voorstelling inderdaad weifelde tusschen mystiek en
positivisme. Men bespeurt mathematisch afgewogen verhoudingen tusschen acteurs
en hoofdpersonen onderling, gelijk Maeterlinck (alsof hij de wiskundige formule wil
geven voor 't leven der psyche) ze toepast in sommige zeer delicate stukken, en welk
eene hardnekkige discussie ware er over op te zetten of dit bruikbaar is voor
Gijsbreght, die toch weinig buiten-aardsch en schimmig geconcipieerd lijkt. Spaar
mij de redeneering, lezer, en zoek zelf het antwoord! Royaards heeft ons,
toeschouwers, gedurende drie bedrijven onafgebroken in de duisternis laten zitten
en dat reeds verkleumde! Zulk een voortdurende half-nacht was me waarlijk te veel
metaphysische tendenz en het resultaat moet dus zeer nuchter zijn. Inderdaad! Wij
hebben gehoord hoe gruwelijk en snijdend een volbloedig en athletisch geluid als
de stem van Royaards klinkt in den gemystificeerden nacht, hoe weinig psychologisch
dit stuk der mise-en-scène berekend is: den fel-levenden, klaar-lichten, harden klank
te midden van die lichaamlooze, spiritueele, donkere stilte.
Het was bovendien zeer vermoeiend en ik bid Royaards, wanneer hij ons wederom
eens lang wil laten droomen, den droom gemakkelijker in te richten. Want ook de
muziek, Diepenbrock's Gijsbreght-compositie, welke hij zoo edelmoedig onderdak
verleent, heeft er min of meer onder geleden. Ik heb wel niet de emotie, maar toch
de continuiteit der emotie verloren zien gaan. Orchest en dirigent kwamen gedurende
drie bedrijven evenmin van hunne plaats als wij, zij werden eveneens in de schemering
gezet en zou dat niet verkleumen? Het was een regisseurswaagstuk bij deze goddelijke
muziek, wier rubato en melodische spanning de vlam vergt van den levendigsten en
willekeurigsten hartstocht. Zij is een phantasma, doch de realiteit van een waan, de
realiteit van een visioen en zij speelt in 't volle leven. Hier immers spreekt hart tot
hart. Zij klinkt naast ons, in ons, om ons en ik geloof niet dat iemand het recht heeft
haar te symboliseeren tot onwerkelijkheid, veel minder nog dan den Gijsbreght. Wij
verlangen den dag voor deze muziek, opdat zij ons den droom geve.
Niemand kan zeggen uit welken tijd Diepenbrock's muziek klinkt, maar dit is geen
reden om haar voor den hoorder in eene verte te plaatsen. De aanwending der drie
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hobo's doet denken aan de schalmeiende partituren der achttiende eeuw - heel even,
eene bijna tastbare herinnering. Er gonst soms een eigenaardige orgelklank uit dit
orchest en ik zou hem kunnen vergelijken met een ricercare van Palestrina, want
wederom is die orgelklank slechts een vluchtige evocatie. Is het hymnische thema
der Edelingen-rei niet eene door en door modern gebouwde melodie? maar in welken
tijd zal men dien gloed, die lyriek plaatsen, die tijdelooze onbevangenheid in dat
vroolijke, juichende accent? Langzaam zweeft de vijftien eeuwen oude melodie van
den Te Deum Laudamus duidelijk herkenbaar uit de harmonieën van Gijsbreghts
smartelijk-statigen aftocht. Doch haar psyche en 't milieu dat de melodie oproept?
Ik kende geen van beide, en niemand, dunkt mij, ook al groeide hij op met den Te
Deum. Dit is wederom geen echo van het leven als verschijnsel, maar van het leven
als eeuwigheid. Hier bestaat geen geheimzinnigheid, geen visionnair verleden wijl
alles onmiddellijk is, eene levende passie.
Het is jammer, dat deze bewonderenswaardige muziek, zóó inhaerent aan het
drama en zoo dramatisch geconcipieerd, door de voorstelling is opgeslokt. Men heeft
gemerkt dat er even vlug gezongen werd als gesproken en dat de eindeloosheid der
tragedie niet te wijten is aan de muziek. Het is jammer dat men dit Royaards ten laste
moet leggen, de eenige die zich om Diepenbrock's Gijsbreght-partituur bekommert.
Ik voel er echter niet weinig spijt om dat deze enkele ‘buitengewone voorstelling’
als uithangbord moet dienen van de volgende opvoeringen, welke zonder muziek
geschieden. Mag het bovendien niet tot wrevel stemmen dat voor die enkele
‘buitengewone’ weer uitgebreide finantieele onderhandelingen behoeft (de dagbladen
berichten het breedvoerig) voor zij door kan gaan? Niemand, de muziek moge hem
verrukken, zal zich daarover verheugen en wij hopen dus op betere tijden.

‘Cuypers-concert’
Er is gevaar voor verwarring. Als Hubert Cuypers op die wijze doorging, zij 't slechts
eens in 't jaar, dan zou ten laatste niemand meer weten wat hij er van denken moet:
of Cuypers nu eigenlijk een goed orgelspeler, een ijverig componist, een verdienstelijk
kerkkoor-dirigent is, of een geniaal man, een groot schepper, een hernieuwer! Dat
tweelingschap wenscht hij natuurlijk zelf niet en ik zal de verwarring zoo weinig
mogelijk verergeren.
Men behoefde niet lang te zoeken naar de geheimzinnige correspondenties, welke
elk wezen met zich draagt. Het tekstboekje (‘versierd door Jos. Pothast’) bevatte een
aantal etiquettes, massale, vette ovalen, ultramarijn met hel stekend wit, waarin men
eer verwachtte te lezen ‘Blookers daalders-cacao’, ‘Verkades beschuit’, dan ‘Adam
in Ballingschap’. Ik zag zelden iets dermate stumperigs en opdringerigs als de
onbeduidende krulletjes, tierelantijntjes en kerstkransjes, welke titels en tekst in dit
boekje omstrengelden; de menu's van onze restaurants zijn beter en willen ten minste
niet artistiek doen. Ik overdrijf niet en evenmin wanneer ik zeg, dat de slechtste
fotograaf niet de domme schaduwvlakken zou gemaakt hebben in het voor deze
gelegenheid geteekend Cuypers-portret.
Ziedaar dus zijne correspondenties buiten het muzikale.
En het muzikale zelf? In de vroegere werken van den dirigent-componist een
onschuldig Haydn-kleurtje, in zijn latere (La Danza) een zware, onbeweeglijke
instrumentatie. Compositorisch? een samenraapsel van alles. Cuypers, van nature
Caecileaan en kerkcomponist, zit vastgegroeid in de meest versleten formules. Zijne
lineatuur, de stemvoering - tierelantijntjes en krulletjes; zijne ideeën - ongelooflijk
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armzalig en anemisch; zijne techniek - onbekwaam handwerk, vlak, banaal, goedkoop,
gemakkelijk; zijne orchestratie - (leerling van Bernard Zweers) als hij zich niet bij
Haydn en Mendelssohn houdt, altijd werk van iemand die altijd beginneling zal
blijven, groezelig en toonloos; de structuur - verward en onbelangrijk samen, zonder
physionomie, zelfs bij het simpelste liedje; de phantasie - spreken we daar niet over!
als Cuypers die bezat (met wat meer en nobeler intellect) dan deugde immers al het
voorgaande!
Deze muis liet zich gaarne baren door een berg en zij zal er hare eerbiedige en
geëerbiedigde vereerders niet om verliezen. Een ‘versierd’ tekstboekje, kolossale
reclame. portretten en affiches door de heele stad, in tallooze winkels, soliste mevr.
Noordewier-Reddingius, Concertgebouw-orchest begeleiding, kransen, applaus, het
leek inderdaad een jubileum, eene festiviteit van een groot man.
Laat u niet in de war brengen! De heer Cuypers is een goed organist, een vlijtig
componist en een verdienstelijk dirigent. Het ‘Cuypers-concert’ was een kleingeestige
terugblik in elke beteekenis van het woord, het maakte den indruk dat Cuypers eens
voor goed wil defroqueeren en daartoe diende die armoedige reactionaire muziek.
Ik vraag me nog slechts af, waarom hij met alle geweld défroqué wil schijnen, waarom
hij geen gesanctionneerde kerkmuziek bleef componeeren? Dat is zijn element en
die wordt tenminste niet gecritiseerd.

Lucien Capet-kwartet
Het is voldoende te zeggen: ik heb Capet gehoord, daar de drie anderen van dit
quatuor, Hewitt en de beide Casadesus, ongeveer musiceeren gelijk Capet.
Hun aanvoerder is een fanatiker van hartstocht en stilte. Beethovens cis-moll
adagio, waar volgens Wagner God en mensch samenspreken in den boezem der
godheid, het dankgezang verder in den lydischen toon, strijkt hij zoo roerloos, zoo
strak en ver-weg zwevend, dat de hoorder alles en zelfs den onbewogen klank zou
vergeten, wanneer niet de te origineele en schielijk opdoemende invallen van den
‘laatsten’ Beethoven hem uit dat oogen-stille luisteren wegrukten. Aldus kan ik hem
een fanatiker noemen der mystieke stilte, want in die lange, melodieuse momenten,
klank zonder vreugde, zonder smart, vergetelheidsherinneringen, zachte rythmen
zonder accent, ontdoet hij zijn toon van het allerlaatste, dat nog van eenig bewust
getuigt: den gevoeligen vibrato, dezen microphoon van de schuwste ontroering, en
in gelijke mate wordt dan zijn streek hartstochteloos en ontzind. Maar als hij
zigeuner-muziek tegenkomt gelijk de finale van 135, dit dolende, stormachtige thema,
dan weer dien toon dan weer een anderen najagend in onbevredigde verrukking, de
eene warmer en gepassioneerder dan de vorige, of de eerste allegro van 131, waar
Berlioz het gelukkige liefdeslied voor Romeo en Julia vond, dat hier echter klinkt
als de smart van een gestigmatiseerden ah! hoe zweepte Capet 't er uit, en met welke
onuitsprekelijke kreten!
Vier maten schenen me trouwens genoeg om tot de overtuiging te komen, dat men
Capet moet eeren als een der wonderbaarste kunstenaars, de vier maten uit de Cavatine
van 130, waarbij Beethoven noteert ‘beklemmt’.
Wat wij van Berlioz en Mahler kennen als de diepst-menschelijke uiting van den
modernen tijd, den weemoed der zonnestralen, de melancholie van ieder geluk en
de plotselinge hallucinatorische angst en beklemming, is hier uitgedrukt met danteske
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bondigheid. Ik wist echter niet hoe Capet dit spelen zou, ik vermoedde zelfs niet, dat
me dit door merg en been zou zingen. Nu, het werd een open wonde, het voer op uit
den avond als een bovenmenschelijke siddering, een demonische schreeuw, een
natuurgeluid, - ingezet met het raadselachtige flautato, sublieme aarzeling!, en toen
losbrekend, onbeschrijfbaar. Zoo is Capet de fanatiker van den hartstocht.
Er heerscht een eigenaardige harmonie in dit ensemble en wanneer ik zeg, dat de
overige drie ongeveer spelen als Capet, moet men dit niet te letterlijk opvatten. Het
timbre der vier klinkt zuidelijk, bijna aromatisch, bedwelmend, brandend en
tegelijkertijd half geaetheriseerd door een honderdvoudig toegepast en gewijzigd
quasi-flageolet, dat in al zijn schemerachtige teerheid gloeiend blijft en mannelijk;
het is een ras-timbre. Doch behalve zulken toon hoorde ik nimmer een zoo geniaal
rubato (inderdaad een atomischen gevoelsstroom) als van Capet, die tot mijn groot
genoegen de volgende maand optreedt in het Concertgebouw (met den altist
Casadesus) en ik hoop dan over beide kunstenaars het overige te schrijven.

Raoul Pugno †
Pugno stierf Zondag 4 Januari te Moskou en s' middags hoorde men 't bericht reeds
in het Concertgebouw. Hij was de voornaamste der weinige Fransche musici, die
toegang hebben tot ons degelijk vergermaniseerd enthousiasme (zooals ge weet heeft
Isaïe gezworen niet meer in Amsterdam terug te komen, waar hij altijd leege zalen
kreeg) en dezen winter zou hij hier nog optreden.
Pugno, die gedurende de Commune een paar dagen directeur was der Grand Opéra
(op achttienjarigen leeftijd en met een eigen opera in portefeuille!) begon zijn
loopbaan als organist. De Parijsche kerkkoren schijnen een gelukkiger en artistieker
psyche te emaneeren (hoevele voortreffelijke kunstenaars stonden zij af!) dan de
Hollandsche of Duitsche en Pugno bleef organist tot 1892, toen hij harmonie-leeraar
werd aan het Conservatorium. Hij hield van zijn orgel en op zijn atelier in de Rue
de la Tour d'Auvergne bespeelde hij nog liever zijn grooten Cavaillé-Coll dan zijne
twee concert-piano's,
Hij componeerde ook. In 't begin operettes, balletten, pantomines, en na eene lange
rustperiode, toen hij zijn grootste triomfen vierde als pianist, La Ville morte, lyrisch
drama op het gedicht van Gabriele d'Annunzio, dat binnenkort in de Opéra comique
te Parijs (en in de Monnaie te Brussel) wordt uitgevoerd. Hij schreef deze compositie
(men zegt er veel moois van) met medewerking van Nadia Boulanger, zijne leerlinge,
die hem op zijne laatste concertreizen vergezelde en de eerste was die zijn dood
moest telegrafeeren.
Raoul Pugno was Parijzenaar van geboorte, uit een Italiaanschen vader en
Lotharingsche moeder. Zijn spel was onvergelijkelijk geestig, zijne
verbeeldingswereld zeer reëel (hij speelde altijd van 't blad) maar buitengewoon
betooverend en waarlijk verheven epicurisch, zacht, zangerig, juveniel ondanks zijn
zestig jaren, kortom - het volmaakte spel, dat men tegenwoordig meent te moeten
vergeten voor het barbaarsche en automatische gehamer der Engelschen en
Overrijnschen.
M.V.

‘Agnete’ door Mevr. G. van Uildriks en Julius Röntgen
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Er is indertijd door de ‘Nederlandsche Opera-Vereeniging’ eene prijsvraag
uitgeschreven voor een geschikt libretto en mevr. G. van Uildriks mocht zich
verheugen in de bekroning van hare ‘Agnete’. De jury, bestaande uit den suaven heer
Bernard Zweers, den placieden heer Herman Rutters en een derde, die zeker ook wel
muzikaal zal zijn, al vergat ik zijn naam, koos natuurlijk den tekst, welke zich 't
vlugst associeerde aan hunne dramaturgische fantasie, en besloten dus dat een
hoofdpersoon, welke op Senta lijkt, een bariton-held, in wiens prototype zij den
Fliegenden Holländer herkenden, zonder den minsten twijfel een uitnemend stuk
moeten vormen. Zij zijn daar zoo van overtuigd, dat een der zes heeren, die voor 't
begin der voorstelling geheimzinnig uit de donkere tooneelkrocht traden, de
aanvoerder met een papier in de hand (quod scripsi, scripsi!) 'n ander met een krans
om den arm, voorlas: ‘Geachte dames en heeren! wanneer gij wilt dan hebben wij
heden, met een variant op het beroemde woord van Wagner, ons nationaal
muziek-drama.’ Een libretto is nu eenmaal een libretto en als er een spinnewiel
optreedt, een storm, een donderslag en een paar dooden, dan kan het beter
gecomponeerd worden dan een ander libretto. Ik zeg er dus geen kwaad meer van.
De parodistische tolk der jury bedoelde met het ‘nationaal muziek-drama’ ook in de
eerste plaats de bekroonde partituur en de krans werd in de orchest-ruimte geslingerd.
Er is namelijk ook eene opera bekroond indertijd. Wie zich een tekstboekje kocht
voor vijftig cents kon de gelukkige winner worden van honderd vijftig gulden, als
ik me niet vergis. Voorwaarden: eene gematigde bezetting en aan den voet der
partituur een klavier-uittreksel; eene bepaling, waaruit ik waag te concludeeren, dat
minstens een der jury-leden niet erg bedreven is in het partituur-lezen, of dat de
instrumentatie zoo nauw niet kwam, of dat men een buitengewoon aantal inzendingen
verwachtte.
De stijl der muziek was niet aangeduid. Maar toen de jury in de ouverture een
ostinato ontdekte, toen zij in den loop der opera nog vele ostinato's bewonderde, toen
zij zag hoe alles huppelde (hinkte) in syncopen, toen zij zag hoe de spaarzame en
armzalige cantilene tòch Schumanniaansch zoet lonkte, toen zij een paar
oud-Hollandsche wijsjes neuriede, toen alle drie een sympathieken collega aanvoelden
- ha! geachte dames en heeren, wij hebben een nationaal muziek-drama!
De gelauwerde bleek Julius Röntgen, niet de zoon, doch de vader. Ik had gedacht
dat de gansche muzikale Hollandsche jongelingschap zou wedloopen naar het doel
der Nederlandsche Opera-Vereeniging en dat de gezeten ‘meesters’, zeker de
‘meesters’ van vier en zestigjarigen leeftijd, haar dat genoegen ongestoord zouden
gunnen. Het leek me iets onteerends, dat de ‘meester’ zou concurreeren met iemand
die misschien zijn leerling kon zijn en ik geloof niet dat onze jongelingschap bij dien
wedloop een hindernis verwachtte als Julius Röntgen, den vader. Doch laten we dit
door de vingers zien, gelijk men zegt. We hebben Röntgen immers gefeest als
zestienjarigen knaap!
Er waren redenen. Ik hoorde vertellen dat Röntgen slechts drie weken aan deze
opera werkte en hiermee sloeg hij dus het record van Rossini en alle Napolitaansche
componisten, als men niet kijkt op een noot of op een uur. Wat Brahms levenslang
zocht, een libretto (waarom schreven de Duitschers geen prijsvraag uit?), en niet
vond, dat werd Röntgen geschonken door een beteren genius, en aldus overtrof hij
ook Brahms. Wat er nog Romaansch is in Wagner, en hinderlijk! mystiek of
mysteriositeit, theatrale combinaties, melodische gegevens en vulgair enthousiasme
of schoonheid, die te reëel en niet subliem genoeg is, dat werd hier veranderd en
geschrapt; aldus overtrof hij ook Wagner. Wat van Milligen, Averkamp, Daniël de
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Lange (ik zag ze monkelen van geestdrift), Cornelis Dopper en Wagenaar niet
vermochten: het scheppen van een nationaal muziek-drama, dat is het gelukskind
Röntgen zoo maar gelukt in drie weken en aldus overtroefde hij onze heele roemrijke
plejade.
Agnete begon met eene ouverture, waarin 't noodlot, dat dit stuk regeert, wordt
afgeteekend in de bassen, slechts eventjes onderbroken door een schijn van zingend
tweede thema (dit verbeeldt de liefde, die niet zegeviert), en daarna obstinaat
voortgezet. Een onbedriegelijke synthese van het drama, want Röntgen is allesbehalve
de geïncarneerde cantilene. Het scherm gaat op en ik zie een aardig boerebinnenhuisje;
er ontbreken enkel kat en kippen. Trezemoei, eene oude vrouw, krijgt hallucinaties
van het stormweer omdat jaren geleden grootvader, vader, broeder, bruid beurtelings
verongelukten; alleen de bruid vond men niet terug en daaruit ontstond een nieuw
geslacht, half geest, half mensch; Trezemoei heeft twee kleindochters, van wie Hanna
in 't klooster is en Agnete op trouwen staat met Rupert. Hanna goed geborgen voor
‘wat... niet tastbaar is’, Agnete echter maanziek en onveilig. Juist geobserveerd van
Trezemoei. Heer Olaf sukkelt binnen als uitgehongerde monnik, werpt de pij in een
hoek als het huisgezin naar bed is, zingt eene bezwering naar Agnete's slaapkamertje,
Agnete, nieuwsgierig naar den mooien ridder, dien de régisseur in een bedwelmenden
lichtglans toovert, laat zich aarzelend omhelzen, herinnert zich bijtijds haar eed aan
Rupert, die in 't woud fluks door den onweerstaanbaren Olaf met bliksem en
donderslag wordt geveld, en kan zich dan zachtjes laten doodkussen van ‘wat...
ontastbaar is’. Het huisgezin ontwaakt, Rupert, die zich het hoofd een weinig rood
verfde, wordt op eene baar binnengedragen en eene lange rij bruine paters zingt de
lijkrede op minnaar en minnares.
Zulk een sprookje, dat bij Hauptmann (in de verzen hoort men inderdaad den
zachten causerie-toon van de Versunkene Glocke, een idyllisch accent, dat Röntgen
natuurlijk heroïek en nijdig opblies) wellicht als befantaseerde realiteit tusschen
naïeve menschen zou spelen, speelt hier zeer veristisch tusschen aartsstommeriken.
De belachelijkste onwaarschijnlijkheden, waarvoor de Italiaansche opera's (fiksch
uitgescholden door Duitschers van Röntgens patent) zich altijd wachtten, worden
hier niet arioso doch melodramatico en zeer emphatisch becomponeerd. Er viel
inderdaad wat te typeeren in zulk een gelijk-plansch libretto. En Röntgen heeft van
het oude wijf Trezemoei eens een echte heks willen maken, laat de kol vroolijk
fortissimo zingen en vrij hoog voor zoo'n oude kraai, liet de heele Martha vervloeien
in dat timbre, Agnete in Martha en Hanna in een van de drie. Rupert doet als een
ware heldentenor, doch wordt altijd averechts begeleid door het orchest, om het
dwarse in zijn levensbestemming te schetsen. Zoo iets pathetisch als Heer Olaf, een
Mephisto, Vliegende Hollander, Woedende Roland, Iwan de Verschrikkelijke,
Sardanapalus en de laatste der Atzketen te zamen, zulk een type kan alleen gezien
worden door de basiliscus-oogen van Röntgen en de duivenoogen van een romantische
dame, ter eere van wie ik mag zeggen dat Röntgen haar schepping ijverig chargeerde.
Als de musici van het Residentie-orchest om de partituur gevloekt hebben, kan ik
hen prijzen als echte kunstenaars, hoewel ze niet zeer mooi speelden. Maar een goed
musicus moet vloeken om zulk een verwaterde tremolo-compositie, waar men een
gansch, voortreffelijk orchest doorloopend leege nooten en leege figuren laat spelen,
een moord op de persoonlijkheid en op de psyche. Sporadisch, ongelooflijk sporadisch
een Schumanniaansch melodie-contourtje en behalve de archaïseerende Driekoningenen Kerstmis-thema's, niets dan Wagner-accoorden, Siegfried-rythmen (Röntgen, de
dubbel-conservatieve Leipziger, die levenslang op Wagner schimpte!) en tremolo's.
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Dictie en declamatie stuitend van leugen, de conceptie eene woestijn van impotentie
en rethorica.
Onze pers is bij deze première met even veel onderscheiding behandeld als ons
publiek en zij was zelfs uitgenoodigd op eene ‘bijeenkomst der artisten’ na afloop
in American. Ik ben er niet heengegaan, want ik zou me de nar gevoeld hebben onder
al die koningen en koninginnen, ik weet dus niet welke champagne er gedronken is
of welke plannen er bekonkeld zijn. Ik vermoed dat men daar Röntgen verder befeest
heeft als veelbelovenden zestienjarigen knaap (Agnete is zijn eersteling), dat er
telegrammen verstuurd zijn aan H.H.M.M. de Koningin en de Koningin-Moeder,
die de artistieke onderneming steunden met vele ‘vermogende kunst-liefhebbers’.
De jury en het Hoofdbestuur der Ned. Opera-Vereeniging deden hun menigvuldigen
plicht. Ik behoef hen alleen maar te verzoeken om den eerst volgenden keer ook nog
te fungeeren als Publiek en Critiek, wanneer de omstandigheden bij zulke stekeblinde
werkzaamheden hen niet ipso facto dwingen tot die streelende veelzijdigheid. Want
men mag het met groote zekerheid voorspellen, dat zulke dagen van kortzichtige
verzadiging onheilvol zullen zijn voor de Nederlandsche kunst; zij verhoovaardigen
den machteloozen ouderdom en desillusioneeren de jeugd der jonge kunstenaars,
wien ik ten minste éen troost mag verzekeren: dat geen van hen deze opera
gecomponeerd heeft, en éen waarschuwing: dat onze verfoeilijke muzikale traditie
weer fraaier gelauwerd hen toewenkt.

De ‘Lydische Nacht’
Men schijnt er van te houden om de werken van Bruckner en Diepenbrock tegenover
elkaar te stellen; toen Marsyas onlangs uitgevoerd is ging Bruckners Vierde vooraf,
en de Lydische Nacht, Diepenbrock's jongste compositie, werd gevolgd door
Bruckners Derde. Ik geloof niet dat men dit in het Concertgebouw doen zou, wanneer
daar de harmonie der emoties even zorgvuldig werd gestemd als de instrumenten,
want dan merkte men, dat Bruckner, vóór of nà Diepenbrock, die meer en meer
afstand doet van zijn vroegeren stijl, eene schrikbarende manifestatie wordt van het
goede, optimistische leven. Maar men is in 't Concertgebouw over 't algemeen te
weinig bezorgd voor eene gelukkige inleiding tot de meesterwerken. Toen de
‘Lydische Nacht’ voor den tweeden keer op 't programma kwam, waren we door
eene buitengewoon melodische en subtiele vertolking van Mahlers Vierde, deze
verheerlijking van den droom, dichter bij de poëzie en zangrijke huivering van
Diepenbrocks muziek dan ooit, toen mej. Gertrude Foerstel, die het Himmlische
Leben gezongen had met eene stille passie, welke even onvergetelijk zal blijven als
haar gouden klank, de melomanen meende te moeten paaien met een aantal hinderlijke
liedjes. Dit is eene zeer slechte verdeeling der impressies; een programma mag barok
zijn doch men zorge dat het ‘gecomponeerd’ is.
Verder en verder verwijdert Diepenbrock zich van zijn eersten stijl. Men kan 't
niet alleen waarnemen aan de geleidelijke verandering van het orchestrale coloriet,
dat langzaam vervloeide tot eene eenheid van schaduwende tint, waarover het klare
licht wonderbaar deinst, niet alleen aan de wisseling van atmosfeer, welke met
Marsyas voor 't eerst doorgloeid werd van zon, behaaglijk en streelend aanvoelde,
waarlijk niet alleen aan den nieuwen gezichtshoek, welke gericht is op deze
mediterraneesche bekoorlijkheid. Ook het sentiment spreekt zich anders uit. Men
hoort er den natuurtoon, en niet meer geobserveerd door een temperament; en klinkt
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een andere vibrato door de Lydische Nacht, dieper, inniger, fluïdieker en magischer,
omdat hij naïever en meer zuiver-menschelijk geïntoneerd wordt, sterker nog in deze
psyche dan Marsyas of ‘Die Nacht’ van Hölderlin. En de plastiek, welke deze thema's
meedragen en oproepen, is ons duidelijker en nader, directer en demonischer, hoewel
rustig en lyrisch, want zij dringt ons onmiddellijk in de ziel.
Het zijn natuur-tonen zonder mystiek, dezelfde als van Gysbreght, een jeugd-werk
van Diepenbrock, maar in een geheel gewijzigde tonaliteit en verschillend accent,
natuurtonen zonder mystiek doch met een zeer goddelijken achtergrond. Zou
Diepenbrock opnieuw de betooverende wereld tegemoet gaan en gelijk Beethoven,
gelijk Mahler in den namiddag van zijn leven het verteederde en blij-smartelijke
geluk zingen der bloeiende aarde? Ik wist al niet of ik de ‘Lydische Nacht’ moest
zien als lichte nacht of verliefd omfloerste dag en wegens de verre, vredige horizon,
welke het einde dezer nieuwe compositie opent over den hoorder als een onmetelijke,
zonnige morgen, zijn de laatste regels van het gedicht misschien niet zonder
biographische beteekenis voor den componist:
‘... Hoe na de diepste ontsteltenis
Het leven zalig en vol milde blijheid is.’

Het gedicht van Balthasar Verhagen verhaalt in fijn geciseleerde, aanschouwelijke
en klankrijke verzen, 't symbolische avontuur van een jongen Lydischen herder, wien
door de vreemde wonderen der Nacht een geheimzinniger en schooner leven openbaar
wordt. Men heeft de belangrijkheid van dit gegeven betwist, maar ik weet niet waarom
dit verhaal onbelangrijker zou zijn dan L'Après-midi d'un Faune b.v. van Mallarmé,
of welk ander poëtisch gegeven ook. Men herinnere zich echter welke draken de
muziek-critiek gewoonlijk te prijzen krijgt. Het gedicht is gedeeltelijk lyrisch,
gedeeltelijk beschrijvend en de componist heeft de lyriek vertolkt door zang, de
beschrijving door declamatie, aan de lyriek eene andere en vollediger muzikaliteit
toekennend en waarschijnlijk ook wel bekoord door deze verdeeling, even verrassend
van vorm als van experiment. De compositie begint met een atmosferisch ruischen
der violen, het bijna zichtbare trillen der lucht op een heeten zomerdag; eene
staccato-figuur der clarinet exposeert het eerste hoofdthema, dat men de evocatieve
macht niet ontzeggen zal:
‘Langs ruige rotsen, door verwarde wingerdranken,’

en later, fantastisch versomberd terugkeerend:
‘Maar in het Oosten, uit onmetelijk-diepe dalen
Van Azië's binnenlanden kwam de Duisternis,’

Na verre, bucolische tertsen intoneert de hobo een pastoraal motief, het milieu
verduidelijkt, nadert en verinnigt in een volgend thema, dat onmiddellijk voor de
declamatie begint wordt aangeheven. Het is een der mooiste van het werk, een der
mooiste van Diepenbrock's inventies, peinzend van lineatuur, lenig en jong gebarend
van rythmiek, bijna ‘sanglotant d'extase’ in zijn peinzende en amoureuse
onbewustheid.
Zoo blijven de eerste strophen een schalmeien van hobo, hobo d'amore, cor anglais
en fluiten, gracieus mijmerende ecloog, waarover 't thema der hoorns zijgt als de
eerste verwondering, het groeien der stilte en de aarzeling van den langzamen avond.
Dáár verrijzen alle geheimenissen en alle betooveringen over het land; diepe
schaduwen dwalen over de scherp afgeteekende aarde en hare tempels, de maan gaat
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op, de schoonste luister van den nacht, de nacht zelf met zijn sidderende mysteriën,
welke den Lydiër onrustig bevangen, opjagen tot een ongekenden hartstocht, die
hem de ziel zelf wekt en eene aangrijpende muziek ingeeft: de cantilene, welke de
fagotten, bijna kreunend, bevend in hare angstige rythmiek, den droomende nazingen.
Dit voert naar het eerste (en haast eenige) orchestrale fortissimo, het dramatische
keerpunt der compositie: kreet van hooge trompetten en bazuinen, met hout geslagen,
pauken haar overweldigendste moment.
Er treden dan geen nieuwe thema's meer in; de tweede helft van 't werk kan gelden
als ontwikkeling en epiloog der eerste helft. Langzamerhand stilt de passie van den
Lydiër tot een morgen-vrede, en geleidelijk laat de componist meer solistische
stemmen aanheffen tegen den zingenden bariton. Hoe vermeerdert dit in klaarte en
licht! Hoe zuiver groeien dag en leven in den jongen morgen, de uchtend-zon, die
oprijst door 't zelfde, nu glanzende motief, waarmee zij zeeg, en de herwekte pastorale
stemmen. Als herinnering aan 't raadsel van den nacht, tegelijk als schaduw van den
stralenden dag, eindigt het werk rustig en onafzienbaar met een neuriënde schalmei
en paukenroffel.
De twee uitvoeringen stonden onder leiding van Diepenbrock zelf, terwijl Gerard
Zalsman declameerde en zong. Zijne geheel origineele manier van dirigeeren, welke
bestaat in eene absoluut-melodische opvatting van alles wat eene compositie vormt
en welke voortkomt uit Diepenbrocks eigen stijl, heeft de auteur, aanvankelijk tot
mijn groote verbazing, verlaten voor de manier der orchest-dirigenten. Ik heb me dit
later verklaard uit eene van technisch standpunt zeer duidelijke bezorgdheid voor de
onverstoorde reproductie van deze partituur, welke dirigent en orchest door allerlei
complicaties van rythme en polyphonie (want Diepenbrock houdt niet op zijne
techniek te veredelen) meer moeilijkheden brengt dan zijne vroegere composities en
onze moderne partituren. Dit is hem gelukt en zelden hoorde men een werk van
Diepenbrock, zoo afgerond, zonder weifelingen, ja zoo handig, waarom men het
orchest niet genoeg zal kunnen prijzen.
Dat de psyche der Lydische Nacht uit de overwonnen moeilijkheden volledig en
voldoende te voorschijn kwam zou ik echter niet gaarne beweren en wanneer de
componist zich later rustiger en veiliger voelt tegenover het werk, zal hij ons heel
wat dichter brengen bij de zeer sublieme schoonheden. Doch Diepenbrock trof het
slecht: Meerloo, de solo-altist, was wederom niet te hooren, (wat doet hij eigenlijk
met zijn voortreffelijk instrument?) en Gaillard, hoe bekwaam ook op zijne violoncel,
kan Hekking in deze muziek niet vervangen als solist. Stokvoering met timbre zijn
zoo uitstekend als ge wilt, doch Diepenbrocks melodieën vragen andere nuances,
anderen toon, andere expressiviteit en 't zou Gaillard tot groote verdienste gestrekt
hebben, wanneer hij dit intuïtief begrepen had. Ik zag Zalsman ook liever streven
naar de voordracht van Hekking. Dat de zangstem niet geheel bevredigde ligt waarlijk
niet aan de bariton-partij. Men denke zich slechts hoe Jan Reder die zou zingen.
Zalsman beheerschte zijne rol, in zijn stem klinkt altijd iets bekoorlijk-welluidends,
maar welke fataliteit dreef hem om den jongen Lydischen herder te introduceeren
als Bisschop Gozewijn?

Dirk Schäfer
Toen ik een paar weken geleden Raoul Pugno's necrologie schreef, vermoedde ik
niet, dat wij zijn uitnemendsten opvolger in ons midden hebben en bijna dagelijks
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zijne wandeling zien maken door het Vondelpark. Pas hoorde ik Alfred Cortot nog
op een Bechstein en ik zag hem zijn beste hoedanigheden: helle, transparante klank
en ietwat melancholische, moede aanslag, verliezen op het Duitsche instrument, dat
Schäfer speelt met harp-gouden parelingen of chorale, koperen klanken. Maar ik
wist reeds lang dat hij de piano in zijn macht heeft, ik erken echter betwijfeld te
hebben in mij zelf of hij het magnetisme bezat van den kunstenaar en ging dus zonder
animo naar zijn vorig concert, als een onverschillige die pas zijn krant opvouwt,
wanneer de solist begint. Schäfer ving aan met eene sonate van Muzio Clementi,
Clementi wiens vingeroefeningen de bedachtzame mensch in het tegenwoordig
Amsterdam nèrgens meer kan ontvluchten evenmin als de zoete argeloosheden van
Schumann, welke vibreeren door alle muren. Het eerste deel nu van die sonate was
niet interessant; virtuoos voorgedragen maar onbelangrijk. Het tweede deel - was
dàt Clementi! - een stuk vol innigheden, suggestief, o! van het begin tot 't eind,
streelend in zijn klagelijke accenten, zijn dralende melopee met vele schuchtere en
tintelende wendingen, onvergelijkelijk poëtisch gespeeld. Hoe zou ik het beschrijven?
Schäfer heeft den menschelijken toon, een ongehoord instinctieve aanvoeling van
elke muziek. Hij vindt voor elk stuk het afzonderlijke timbre, voor elke melodie het
haar aangeboren rubato, hij assimileert zich eene compositie in 'n oogwenk (hij is
zelf altijd een weinig de betooverde) en men kan niet zeggen dat hij dezen avond
ooit de psyche miste, ook niet in het kleinste détail. Na Clementi werd de muziek
van dit programma slechter en slechter, de reproductie aldoor geestiger, spirituëeler
en boeiender. Eerst in de tiende sonate van Schubert ontloken de groote inventie en
de groote voordracht weer samen. Ik behoef maar te herinneren aan den tweeden
andante, lyrisch, snikkend, een geresigneerd appassionato, buitengewoon roerend
en zangrijk. Wat ik zeg van Schubert zeg ik natuurlijk ook van Schäfer. Ik zou hem
dus dubbel moeten roemen in Weber en Mendelssohn, waar de muziek weer
onbeteekenend werd; in Weber veel theatrale praal en klanklooze pathetiek in
Mendelssohn (Variations sérieuses) veel sentimentaliteit, drooge phantasie en ieder
oogenblik gevaar voor een fuga. Doch zóo gespeeld, 't een en 't ander, dat ik me
voortaan tot de vereerders zal rekenen van Schäfer.

‘Juventus’ van Joan Manèn
Van Deyssel publiceerde eens enkele sonetten met de waarschuwing: zij zien er goed
uit, maar deugen tòch niet. Joan Manèn (Spanjaard) is de eerste componist, die hem
dat nadoet. In 't eerste deel van Juventus (‘Jeugd, lente des levens!’) zocht hij ‘een
nieuwen weg voor zijne kunst. welken nog niemand vóór hem bewandeld heeft’
(naive beeldspraak!); in 't tweede deel meent hij dien gevonden te hebben in 't
‘zeldzaam vreemdsoortige’ doch raakt in verwarring en slaat op de vlucht, naar de
toelichting van den auteur zelf; in 't derde komt de kunstenaar tot rust, verdiept zich
in de klassieken, van wie hij echter geen bevrediging krijgt; in de finale eindelijk
ontdekt hij zijne leid-ster, zijne persoonlijkheid.
Een geestig academiker zou zulk een scenario nemen om een satyre te schrijven
op de nieuwe stijlen, doch Joan Manèn is een droog academiker, vat alles zeer ernstig
op en ik moet veronderstellen dat hij in II waarlijk iets zeldzaam-vreemdsoortigs
wilde maken. Waar blijft dan mijn respect voor zijn gezond verstand, 't eenige
waarvoor ik nog respect mocht hebben? Dit tweede deel immers is plat geconcipieerd
als een tafel en gekleurd met het bedenkelijkste conservatisme. Van het begin der
symphonie staat alles onafgebroken in een coulante driekwarts-maat, 'n motief,
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overgenomen uit een der laatste kwartetten van Beethoven, krinkelt door de stemmen
(op papier lijkt dat aardig) paradeerend gelijk de haan rond zijn kippen, en alles zou
ongehinderd verloopen, wanneer de beduimelde klank der gedempte bazuinen met
andere mengelingen het geval niet iets buitengewoons gaf.
De technische structuur is dus onexpressief berekend en bovendien merkte men,
dat Manèn, hoewel strevend naar dramatische actie in het werk als geheel, een deel
afzonderlijk niet rythmisch of levend kon ontwerpen. De tendenz der muziek is
evenwel ook onexpressief, wijl de drie eerste deelen een negatieve strekking hebben.
Het blijft nu de vraag of een truc, welke effect maakt in de litteratuur, dat effect
behoudt in de muziek: de negatieve opzet, gelijk ik citeerde bij van Deyssel.
Men herinnere zich dan dat Manèn aan deze symphonie minstens één jaar werkte,
want zoo omslachtig is de materieele arbeid van den musicus. Men ga verder na of
eene muzikale sensatie op eenige wijze negatief kan zijn. Dit is misschien een te kort
der muziek, maar zelfs hare onaangename gewaarwordingen als slaperigheid,
ontstemming etc. zijn positief. Men kan dus niet de stelling gaan componeeren ‘zoo
moet 't niet’, afgezien nog van hare zonderlinge, onlogische verhouding tot het
magische, innerlijke leven, waaraan muziek inhaerent is en dat, wanneer 't zich roeren
zou, gesust moet worden. En ten laatste: voor welk dilemma zou Manèn ons geplaatst
hebben, wanneer zijne muziek geniaal ware geweest, nu hij verzekert ‘zoo moet 't
niet’!
Manèn, die in dit werk, tweemaal gedirigeerd door Mengelberg, niet verder komt
dan Strauss, bezit niettemin een aanzienlijk talent. Het ontbreekt hem slechts aan
titels en onderwerpen en daarom wil ik hem sommige gegevens wijzen, welke in
ieder geval nog niet gecomponeerd zijn: Symphonische transcriptie over het gedruis
van den Val van Adam; variaties voor de Stem des Bloeds; concert voor éenhoorn;
cantate, waarin het malen van Gods molen kan worden weergegeven of de Stormen
der Jeugd....

Pierné contra Casals
Pablo Casals zou op een der Colonne-concerten te Parijs het cello-concert spelen
van Dvorak onder leiding van Pierné. Pierné scheen zeer geagaceerd door deze
muziek en op den morgen der generale repetitie, terwijl hij den Spaanschen
violoncellist aanwijzingen vroeg over de tempi, brak hij plotseling los, duwde Casals
de partituur onder den neus en schold Dvoraks compositie uit voor ‘ignoble musique’,
hetgeen ze slechts ten halve verdient. Casals weigerde toen op te treden en wenschte
dit besluit en de motieven per deurwaarder aan 't publiek bekend te maken, wat Pierné
wederom weigerde. Casals trad echter niet op en de dirigent stelde een eisch in tot
schadevergoeding van 10,000 francs.
Het proces is eene curiositeit en daarom vermeld ik het. Casals kon zich slechts
zwakjes en niet juridisch verdedigen: hij voelde zich niet meer in 't volle bezit van
de noodige koelbloedigheid en had bovendien geen vertrouwen meer in den
orchest-leider. Doch de vijfde kamer concludeerde eenige dagen geleden dat de cellist
niet in de absolute onmogelijkheid was om zijn partij te spelen en dat zijn
kunstenaarsroem, sinds lang een feit, niet zou geleden hebben door eene, overigens
onwaarschijnlijke, tekortkoming. Eigenaardige conclusie! Casals verloor en Pierné
kreeg 3000 francs.
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Italiaansche Opera
Ik betwijfel of de zaken goed gaan bij Cavaliere de Hondt en open er eene kleine
enquête over. Ik zie hem bij elke voorstelling zijne loge binnenstappen, zijn schrale
bakkebaarden punten en zich nederzetten, vlak bij het orchest, vlak bij den dirigent,
vlak bij den souffleur, en stilletjes verdwijnen na het hoogtepunt der regie wanneer
hij geen kans meer ziet om op het tooneel geroepen te worden. Zulk een hoogtepunt
is lang te voren aangekondigd als Groote Optocht te Paard, de sympathieke sjofelen,
die overdag melancholisch hunne ‘gepiepte’ schreeuwen, 's avonds de galerij
bevolken, laten hunne ingeboren phantasmen vast spelen langs de decoratieve
rococo-aardigheden van het Volkspaleis, en visionairen, gelijk Querido ze beschreef,
wachten op den tenor en den Grooten Optocht te Paard. Ik heb dezen gezien in
‘L'Ebrea’ van Halévy, Bizet's schoonvader, en wanneer ik u den imaginairen roes
niet voorgoochel van deze fanatikers der praal, laat me u een idee geven van de
vertooning.
Rechts eene onzichtbare kerk, links een kronkelend straatje dat aan beide kanten
uitloopt op het kerkplein; een kardinaal in gala ziet toe. Guerrieri, de dirigent begint
den marsch en van verre komen ze aan, ‘koperen monden’ voorop, de zwijgende
ridders, pages en burgers, twee bij twee, met roode processie-vaantjes of hellebaarden
en slaan het kronkelende straatje in. Ik begrijp den truc al en glimlach. De stoet
verdwijnt in de middeleeuwsche steeg, de muziek speelt door en terwijl 't eerste da
capo inzet, ziet men dezelfde trompetters, zwijgende ridders, vaantjes en hellebaarden
optrekken en verdwijnen in hetzelfde straatje. Niemand tiert als dit carillon voor den
derden maal cirkelt, niemand lacht als men dezen ommegang voor den vierden maal
maakt en ikzelf word ernstig, wanneer de apocalyptisch-monotone ronde, welke ik
symboliseer tot beeld van 't leven (panta rhei!), den vijfden en den zesden keer
aanvangt. Ik vermoed ook, dat in dezen wedstrijd, om wie 't het langst volhoudt,
tusschen Cavaliere de Hondt en den componist Halévy beiden het zullen winnen en
verliezen, er verschijnt echter een paard bij 't einde van den laatsten kringloop, een
paard dat den Gouden Ridder draagt uit den Leeuw van Vlaanderen, samen onder
een baldakijn, het paard is onwillig om de situatie te redden, het wordt voortgeduwd
door twee onzichtbare tooneelknechts en juist als ik en de overige blinden in de
hemelsche illusie den indruk hebben van een héél paard, valt het doek.
Zoo is Cavaliere de Hondt onwillekeurig aanhanger en vertolker van Henri
Bergson's merkwaardige stelling, dat eene emotie, wil zij aesthetisch heeten, niet
veroorzaakt doch gesuggereerd moet worden!
Al beoefenen wij zoo de ‘Groote Opera’, zóó wil ik Cavaliere de Hondt redden
en hem idealiseeren tot een illusionistisch kind. Hij is een anachronisme in onzen
tijd, hij behoort tot die tooneeldirecteuren uit Goethes Wilhelm Meister, morgen
breekt er misschien een leeuw bij hem los en ik weet zeker, dat hij toegankelijk is
voor een philosophisch gesprek over Hamlet. Hij houdt nergens rekening mee, de
gelukkige utopist, hij laat ons belasting betalen voor muziek, welke al jaren ‘vrij’ is,
hij annonceert solisten, die wij niet zullen hooren, hij ontmaakt meesterwerken,
omdat hij anders een nieuw décor moet maken, hij engageert het afschuwelijkste
vrouwenkoor, dat men ooit hoorde, laat berichten, dat de Italiaansche Opera eene
koor-school stichtte en applaudisseert hunne onaangename stemmen vuriger dan de
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overigen, hij laat den souffleur (deze schijnt me overigens een nijdigaard) hardop
schreeuwen in het zachtste pianissimo, hij kent nog altijd geen Hollandsch en de
vertaling der teksten levert soms het geestigste charivari, hij woekert met zijn
personeel, gelijk hij woekert met zijne costumes, zijn tijd en zijn publiek, hij vergist
zich wijl hij verouderde composities opvoert als L'Ebrea, onbelangrijke als La Wally,
en houdt met dit alles geen rekening!
In La Wally, waarin achtereenvolgens alle menschen, na twee bedrijven gedanst
en gedronken te hebben, spoorloos verdwijnen (het libretto is getrokken uit een
roman) en niet terugkeeren, zoodat het stuk moet eindigen bij gebrek aan personnages,
een handeling met zeer rethorischen tekst en onaannemelijkheden, in deze opera van
Catalani, die zeer fragmentarisch componeert en me te veel bazuinen en bekkens
gebruikt voor de Zwitsersche idylle (men zou zweren dat 't orchest schuld heeft aan
de Lawine), vond ik onder de solisten geen buitengewone typen. In Rigoletto trof ik
Mazzoleni in de titelrol, in de Trovatore Cesaretti als Azucena, de oude zigeunerin.
Ik behoef niet te verzwijgen dat ik beiden meer bewonder dan vroeger en veel van
hen leerde. Men moet Italiaan zijn, geloof ik, om zoo de geheimen te kennen eener
door en door impulsieve rythmiek als deze twee persoonlijkheden en waarom zouden
wij er niet van overnemen? Wat men als Duitsch-geschoolde gaarne voor speculatieve
onwerkelijkheid zal houden b.v. in de muziek van Diepenbrock, leert men van de
Romanen als het eerste der beginselen onzer kunst. Ik citeer een duidelijke zin van
Bergson om dit op te helderen: ‘Mais la plupart des émotions sont grosses de mille
sensations, sentiments ou idées qui les pénètrent’....
Men mag zeggen dat een Mazzoleni en eene Cesaretti de emoties aldus weten te
nuanceeren met hunne menschelijke rythmiek en beweeglijk timbre, wenschen dat
onze jongelieden niet studeerden, onze orchesten niet speelden naar
conservatorium-voorbeelden en het eng begrensde Duitsche ‘leven’. Rigoletto
bovendien blijft een van Verdi's aangrijpendste meesterwerken (de storm in het vierde
bedrijf is ongehoord pakkend en simpel ontworpen, geniaal georchestreerd) en
Mazzoleni heeft eene rol, welke Bouwmeester ook zou willen; het tweede bedrijf
van den Trovatore is even karakteristiek voor de opera als voor Verdi (welk een
meester!), Cesaretti ademt op deze melodieën en is onovertrefbaar.
Maar om op Cavaliere de Hondt terug te komen: ik moet hem waarschuwen. Zijne
finales leven niet; er zinkt eene zware loomheid over de zangers, den dirigent, den
souffleur en het publiek, iedereen verveelt zich.

Claude Debussy; - Bijkomstigheden
Het heeft enkele critici moeite gekost om hunne ergernis te verkroppen over de
woelige acclamatie, waarmee Claude Debussy hier begroet en gehuldigd is. Er was
echter geen claque in de zaal, er waren geen festiviteiten buiten het concert en deed
Debussy geen enkel afwerend gebaar, hij gaf ook geen enkel teeken van instemming
want anders had hij de Fêtes herhaald wijl men bis schreeuwde. Was er trouwens
niet protest genoeg in de zaal? Op twintig meter afstand van den componist, die
dirigeerde, op de voorste rijen van het podium, zat de monumentale en liefelijke
Julius Röntgen Sr., directeur van het Amsterdamsch conservatorium, officieel
vertegenwoordiger der Hollandsche muziek, zwijgende grimassen te maken.
Grenzelooze onhoffelijkheid, welke zijn gilde weliswaar gemeenzaam is tegenover
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elke moderne muziek, doch die hij liever moest laten beoefenen door zijne leerlingen.
Maar ook protest genoeg tegen de wuivende en gepassioneerde ovaties.
Debussy evenwel liet zich weinig aan ons gelegen liggen en wij noch de componist
zijn gezwicht voor eenige bioscopische sensatie; wij gingen geen wondermensch
zien, gelijk men in sommige bladen tusschen de regels leest, en hij, die zich
rekenschap schijnt te geven van zijne moeilijke situatie te midden der honderden
philisters van het internationale muziek-leven, dat hem inderdaad erkent als
wondermensch en voor de rest kleingeestig beschimpt (zie alle Duitsche vakbladen!)
trok zich van de heele betooging niets aan en stelde ons tevreden door even te
glimlachen - even! doch beminnelijk en soeverein.
Er vallen conclusies te trekken ten opzichte van Debussy's kunst en onze locale
toestanden. Laten we eerst de laatste nemen.
De cultuur onzer stad schijnt een belangrijken voorsprong te hebben op Den Haag,
waar Debussy koel ontvangen is. Maar in Den Haag zetelt een soort centraal bureau
van muzikale belletristen. Zij polemiseeren zachtjes pro Brahms wanneer er in de
hoofdstad een artikel tegen Brahms verschijnt, zij arrangeeren allerlei feesten, doch
zonder het Concertgebouw zou daar nog geen noot van Mahler of Debussy geklonken
hebben, tenzij op kleine uitvoeringen; men verspreidt er brochuretjes, een dier
dubbeltjes-tractaatjes werd den vorigen Donderdag zelfs verkocht aan de contrôle
van het Concertgebouw, van een Haagsch auteur en handelend over Georg Henschel,
den zeer middelmatigen dirigent, die toen optrad aan het hoofd van ons orchest, den
tweeden maal reeds, en ik weet nog niet duidelijk dank welke intrigues hem dat
voorrecht te beurt valt. (Laat hij in Den Haag optreden met zijne slechte en
sentimenteel zephierende composities!) En uit Den Haag komt ons Mr. Henri Viotta
elk seizoen een paar concerten stelen, een aantal repetities, welke ons orchest beter
kan benuttigen, ten voordeele van zijne archaïsch geworden Wagner-vereeniging of
ten voordeele van Strauss, dien wij hier van buiten kennen. Tot eene uitvoering van
Pelléas et Mélisande schijnt deze directeur, de eenige die over de middelen beschikt,
niet te bewegen. Het Haagsch centraal-bureau is zeer kortzichtig en conservatief
germaniseerend gezind, waarvoor ik nog wel eenige andere bewijzen zou kunnen
geven, en wij, Amsterdammers, behoeven dus niet fel te roemen op onzen voorsprong
in cultureel opzicht. Te meer omdat wij er een weinig nalatig mee omspringen. Want
ik wilde wel, dat wij hier eene zoo geheimzinnige en sterke organisatie hadden voor
de goede muziek als Den Haag voor de slechte. Dan waren al die ingezonden stukken,
al de protesten tegen het Concertgebouw-bestuur onnoodig, dan bezaten wij
regelmatig, wat wij nu bij toeval krijgen: een intensief muziek-leven. Evert Cornelis
begon twee jaar geleden energisch eene gelukkige richting en hij had altijd eene zaal
enthousiasten. Waarop liep dat uit? Op eene serie van de meest onbelangrijke,
anodiene en vervelende concerten, elke drie maanden onderbroken door eene korte
opflikkering. Aan wie de schuld? Niet aan onze pers, niet aan het publiek, niet aan
den dirigent, niet aan het orchest... Ik weet het niet; maar men mag de veronderstelling
wagen, dat het Concertgebouw zijn programma's anders zou regelen, wanneer de
finantiëele basis niet bestond in abonnementen. Het zou mij spijten, wanneer de
vereerders van Debussy, Bruckner en Mahler hun dreigement uitvoerden, dat 5
Februari uitgesproken werd in een ingezonden stuk van het Handelsblad: het opzeggen
en masse van abonnementen. Zij worden zonder twijfel in de maling genomen, doch
wanneer zij geen nieuw orchest kunnen oprichten om hunne kunst te
vertegenwoordigen, zouden zij onvruchtbaar werk doen en zich zelven met ons allen
van Pontius naar Pilatus sturen. Zij moeten dit goed overwegen. En de anderen, dat
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de hulde aan Debussy geen succes was, geen applaus en nog minder kabaal doch
eene manifestatie gelijk er den laatsen tijd ook manifestaties plaats hadden voor
Mahler. Het valt niet te loochenen, dat die manifestatie veel omvattend scheen en
het valt ook niet te loochenen (ik heb eene vereering voor het Concertgebouw-orchest
en erken het met leedwezen), dat wij meer en meer in eene impasse raken, waaruit
vroeg of laat, zoo het Bestuur doorgaat geen rekening te houden met de talrijke
manifestanten, eene revolutie ontstaan zal en eene scheuring.
De conclusies ten opzichte van Debussy's komst zijn even gewichtig. Gesteld dat
de auteur zelf onbekwaam is om zijne compositie te ‘dirigeeren’, hij heeft toch een
beteren kijk op de occulte factoren van zijn werk dan anderen en het interesseerde
mij boven mate dezen polsslag van Debussiaansche muziek, den niet te noteeren
bloedsomloop, te observeeren in de wedergave van den meester-zelf. Dit relief-geven
in eene architectuur, welke geene vaste wetten volgt, dit instinctieve bewegen op
den magisch-omademenden geest van een muziek-stuk, deze fluïdieke geleidelijkheid
en dit subtiele evenwicht - niemand verstaat het beter dan de componist. Ik citeer
slechts éen voorbeeld: de bazuinen-accoorden uit het begin der Fêtes: zij beteekenen
den vóórklank van het latere gloeiende en orgiastische forte, zoo werden ze rythmisch
en machtig naar voren gebracht; de reproductie van elk werk bevatte dergelijke
overrompelende lichtvallen, waar Debussy's latere vertolkers meer partij van mogen
trekken.
Men heeft inderdaad gezegd, dat Debussy niet kan ‘dirigeeren’ en zelfs zij, die bij
gelegenheid gaarne te keer zullen gaan tegen een ‘dirigent-virtuoos’. Debussy staat
kalm voor het orchest, impassiebel en geheel ondramatisch, hij slaat de maat bijna
bewegingloos maar ongehoord precies en duidelijk, hij geeft alleen de noodzakelijkste
aanduidingen. Zoo Debussy niet eene demonische macht bezat, zou zulk dirigeeren
niet bijzonder boeien, maar men moet een zeer gebrekkigen kijk hebben op den aard
van Debussy's muziek en op de eigenschappen van een hedendaagsch orchest of op
de wenschen van den individueelen orchestspeler en zijne willige expansie, wanneer
hij vrij gelaten wordt, als men de directie van Debussy niet geëigend achtte voor
zijne kunst. Even belachelijk als het is om den simpelen Mozart, Beethoven of Berlioz
met het geheele lichaam te dirigeeren, gelijk 't de barbaarsche gewoonte werd, even
belachelijk is het de polyrythmiek van Debussy te willen ‘illustreeren’ met lijf en
armen. Het zou nekromantie lijken. En daar de componisten hunne rythmiek of de
polyphonie voorloopig niet eenvoudiger zullen combineeren, daar de andere grootste
meester van dezen tijd, Mahler, tegen het einde zijner loopbaan, dezelfde manier
gevonden en beoefend heeft - de choregie der componisten en niet het hàndwerk der
technikers - als Debussy (hoewel magistraler!), daar zelfs Schönberg dien stijl koos,
- om al deze geldige redenen meen ik, dat zulke wijze van dirigeeren voortreffelijker
is dan elke andere, en de nu gebruikelijke moet vervangen in de toekomst. Ieder groot
meester is in vele opzichten een heraut. Die dirigenten zullen ook meer psychische
macht uitstralen dan de tegenwoordige, gelijk Debussy op zijne beurt bewezen heeft.

Claude Debussy
De heer Laloy, die ook eene biografie schreef van Debussy, heeft in een zijner
artikelen de kunst van den meester geschetst met deze allegorie: ‘Zij drukt
eerstgekomene waarheden uit, welke ontoegankelijk zijn voor het menschelijk begrip,
door hen worden ons het leven der dingen en ons eigen leven geopenbaard. Zij voert
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ons terug tot een staat van onschuld, van zuiverheid en volstrekte klaarheid, waar de
kennis zelf van het kwaad nog niet bestaat, wijl nog geen enkele regel is opgelegd.
Avant la faute kon zijn devies zijn.
Weg dus met de metaphysiek! Want, als men mij ook even wil laten symboliseeren,
wat beteekent een dergelijke Paradijstoestand anders dan de absolute afwezigheid
van hemel of hel en de volledige onkunde van buiten-aardsche dingen? De definitie
van Laloy is zeer juist, ik lees er zelfs een sereene toespeling in op de ‘valsche
kwinten’ der theorie onzer priesters, maar vroeger was men gewoon helderder te
spreken en mij dunkt, dat de richting van Debussy dit lijden kan. Men zou moeten
zeggen: Debussy's kunst is de vertolking van het zuiver-instinctieve leven.
Dit is niets nieuws, dit bindt hem aan de geheele menschheid, dit maakt hem tot
mystiker, hoewel 't de geheele metaphysiek opheft. Debussy is geen philosooph, hij
is pessimist noch optimist, hij kent geen levensbeschouwing, hij is echter evenmin
nihilist: hij is een simpel mensch, die met de aarde zeer tevreden blijft, zeer handig
is à la chasse du bonheur, gelijk Stendhal zegt, en iemand, die, ofschoon goed bewust
van zijne sub-conscientie, welke altijd roerziek en dikwijls onheilspellend is, zich
nooit verontrust en nooit dramatiseert. Wij hoorden 't immers onder zijn leiding in
‘Nuages’: Bij ons verangstigt men b.v. den regenritselenden contrabas-tremolo, de
meester dempte hem daarentegen tot een lijdzaam gonzen; wij hoorden 't in ‘Fêtes’,
waar elk hoogtepunt vermeden was, waar alles speelde op één goddelijk, mystiek,
ondramatisch en tijdeloos plan.
In deze opzichten is hij nog argeloozer dan Mozart, argeloozer dan de scolastikers,
en wie Debussy kan doorvoelen, weet, hoe veelzeggend teer en sterk hij klinkt in
deze argeloosheid. Neem een adagio van Mozart in zijne vurige, aanbiddende rust,
een Kyrie en Gloria van Hobrecht of Palestrina in zijne egale, geleidelijke
bovenaardschheid, zij zijn de uitnoodiging tot den droom, de middelaars tot den
inwendigen vrede, de zachte roepers naar het geluk en de kalme vergetelheid.
Datzelfde geeft Debussy zijne buitengewone beteekenis onder de hedendaagsche
componisten. Wij verlangen schoonheid en rust, orde en harmonie, wat zullen wij
dus doen met Arnold Schönberg, die acteert als een Christus aan het kruis of als een
Flagellant en ons wil onderdompelen in zijne doffe rampen? wat met Strauss, die
ons overlaadt met onnoodige, onbruikbare en materieele vitaliteit, welke wij moeten
uitspuwen, omdat wij in vitaliteit niet te kort schieten?
Debussy's kunst is eene andere dan die van Mozart en de Ouden, bij god ik weet
het wel! hij komt door geheel andere middelen tot dezelfde vreugden, ik weet het
wel, maar wanneer zal men eens ophouden met het dogmatiseeren der muzikale
theorieën? Wat maakt het, dat Mozart andere formules bezigt dan Debussy? Denkt
gij soms, dat alleen in onze kunst de wetten eeuwig gelden? denkt gij, dat de
Gothische stijl, die verdween, onbelangrijker was als organisme dan het fuga-begrip,
dat de heele wereld wil bestendigen? dat Orlando Lasso of Palestrina kleinere
kunstenaars waren dan Bach of Händel? Wij behooren den moed te hebben sommige
‘meesters’ weg te ruimen uit het reëele leven, daar het hunne schuld is wanneer zij
ons niet meer bevredigen, wij behooren niet altijd over ‘muziek’ te spreken, want er
bestaat geen muziek in absoluten zin, wij moeten afstand kunnen doen van onze
belachelijke casten en systemen. Hoe waardeeren wij immers eene techniek? Naar
hare ancienniteit? Dan is de techniek van Wagner de slechtste, die van Beethoven
beter, die van Haydn de beste! Naar hare voortreffelijkheid? Wie weerlegt mij, dat
de geheel weggevaagde techniek van Palestrina, de summa van honderden jaren
ontwikkeling, veel intellectueeler, geestrijker, gevoeliger en zielvoller is dan de
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techniek der negentiende eeuw? Welk eene serieuze dwaasheid dus slechts ééne
techniek te erkennen (en bij ons slechts éene gevoeligheid!) gelijk men tegenwoordig
gaarne zou willen.
‘Le cas Debussy’ is enkele jaren geleden onderzocht door eene jonge Parijsche
revue. Van de vragen, welke gesteld werden is deze de minst intelligente:
‘Vertegenwoordigt hij eene vruchtbare nieuwigheid, eene formule en eene richting,
welke geëigend zijn om school te maken en moet hij inderdaad school maken?’
De muziek is geen trust, geen maatschappij met commanditaire vennooten (critici
en componisten!), de meester geen type, gelijk vliegmachines of slagschepen er
hebben en elke imperialistische opvatting der kunst is erger dan het anarchisme van
Debussy-zelf: ‘Er zijn geen chefs d'école meer, er zijn geen leerlingen meer’ gelijk
hij beweerd heeft in een interview. Maar - zoolang wij leven onder het regiem en de
tucht der hartstochtelijke theorie, moet iedere componist in de eerste plaats
grammaticale waarde bezitten, schijnt het. Wat wilt ge! Er zijn vele leeraars die hun
brood willen verdienen. Zij houden overeind wat reeds vijftig jaar tegen den grond
moet liggen en wat de hernieuwers met moeite opbouwen breken zij af met hunne
duizenden.
Laat dat zijn. Doch men kan niet verlangen dat er eene tweede Pelléas
gecomponeerd wordt, heeren!, dat men ons leert een tweeden Pelléas te maken of
dat een auteur zijn tweeden Tristan of zijn tweede Coena schept! En gij zijt bang
voor 'n répertoire van een aantal Pelléas'? Stel u eens een répertoire Macbeths voor,
eene serie Hamlets of Tasso's!
Zoo staat het met de mentaliteit der bestrijders van een hedendaagsch meester!
Men zegt ons in allen ernst: Eene tweede ‘La Mer’ kan niet gecomponeerd worden
en men houdt dat voor een zwakheid. Over de grammatica spreekt men dan zelfs
niet meer, zij wordt er mee vereenzelvigd. Ja, dacht er ooit iemand over na, welke
compositorische mogelijkheden Debussy's grammaire bevat en de ongeziene
betooveringen, welke eene andere persoonlijkheid uit haar wekken kan? Neen. Wie
tegenwoordig schijnbaar een regel doceert, doceert in werkelijkheid een of ander
psyche; daarvan ziet men bij ons, op muzikaal gebied de illustere voorbeelden en
gevolgen.*) Hoe jammer, wanneer bovendien de psyche niet deugt!
Dit was nog te zeggen naar aanleiding van Debussy's bezoek; wij kennen nu
ongeveer een tiende van zijn oeuvre. Mogen de leiders van ons muziekleven niet
langer dralen om dezen grooten middelaar (zoo noemde hem een vereerder) tusschen
het leven en den zingenden droom der schoonheid, de plaats te geven, welke hem
ook ethnologisch toekomt.

Arnold Schönberg
Schönberg is de nieuwe meester, wien wij in den gehallucineerden avond tegemoet
togen. En men denkt bij zulke voorvallen gaarne aan die plaats uit de Confessions
[van] Rousseau, waar de schrijver den morgen der jeugd introk door een klare zon,
welke over de heuvelen lichtte tot aan den vagen einder, terwijl iedere boom en struik
lachend trilt in den glans, mensch en dier, die voorbijgaan, gedrenkt zijn in eene
pantheistische vreugde en melancholie. Zoo verwacht men den kunstenaar: een god
uit eene goddelijke wereld. Het is de eenige waan, die ons rest als hoon voor de
tegenwoordige cultuur, afdwalend van hare schoonste en gelukkigste profetieën.
*) Was men maar reeds aan Debussy!
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Maar Schönberg heeft een ander standpunt en ik zal het mijne niet ruilen met het
zijne. Gelijk Kandinsky observeerde in de schilderijen van zijn vriend: ‘Eine “Vision”
ist auf einer ganz kleine Leinwand nur ein Kopf. Stark sprechend sind nur die rot
umrandeten Augen. Ich möchte die Schönbergsche Malerei am liebsten die Nurmalerei
nennen’... dit ‘Nur’ vonden wij terug in zijne jongste orcheststukken als een veel
kwaadaardiger methode, dan zij denkelijk zal blijken in zijne doekjes, de ‘Visioenen’,
welke men mag identificeeren met zijne laatste muziek. Beiden zijn intuïtief gevonden
uit de inwendige natuur. Wat de uitwendige natuur doet vibreeren in de ziel van
Schönberg is hem niet sympathiek noch waardevol, zoodat hij zijne portretten en
landschappen met een muzikalen term ‘noodzakelijke vingeroefeningen’ noemt.
De gevolgen dezer eenzijdige zienswijze hebben de musici echter meer verrast
dan de schilders, in wier kunst dit hyper-individueele uitgangspunt misschien praktisch
mogelijker is, misschien minder tot bewustheid komt tegenover een tweeden persoon.
Dit zijn namelijk de bezwaren, waarom een musicus de composities van Schönberg
nimmer zal kunnen adopteeren: de monsterachtigheid der praktijk en hun
hyper-individualisme; andere aesthetische factoren kan men geheel buiten
beschouwing laten.
Wat blijkt inderdaad, nu Schönberg de ‘vingeroefeningen’ van zijn strijkkwartet,
zijn Pelléas et Mélisande, eindelijk overwonnen heeft?
Dat hij alle instrumenten tegen-natuurlijk aanwendt en in hunne meest redelooze
onwaarschijnlijkheden, waarvan men het stuitende en afkeurenswaardige nog beter
zal beseffen, wanneer men zich herinnert, dat die instrumenten tot heden bespeeld
worden door menschen. En zie wel het onderscheid, wanneer gij Schönberg wilt
verdedigen wegens zijn picturale karakteristieken: de meest bizarre kleur-mengeling
is realiteit, zoodra zij er staat, het coloriet eener partituur daarentegen moet telkens
en telkens gerealiseerd worden. En die Schönberg wil verdedigen, omdat hij het
individualisme magnificeert, herinnere zich, dat orchestleden eene even vitale
individualiteit bezitten als de componist Schönberg, wiens eerste plicht van
individualist ware geweest de individualiteit van anderen niet te schenden. Schönbergs
techniek is industrieel en Amerikaansch. Het zuiver en fijn gecompliceerd geheel,
dat wij hooren, wordt machinaal te voorschijn geroepen als een modern horloge, een
modern rijwiel, waaraan honderde individualiteiten automatisch en verstarrend
werken.
Het blijkt verder, dat hij zijne hoorders misbruikt, wijl hij onverstaanbaarheden
spreekt. In dit opzicht is Schönberg zelfs geene actualiteit, daar wij reeds jaren geleden
dezelfde vergissing beleefden in Gorters impressionistische klank-verzen; het
‘Nurmalerei’ van Kandinsky behoeft slechts omgezet te worden in Nurklang. Doch
de waaghalzerij der dichters is ook hier minder ernstig en gevaarlijk dan de
waaghalzerij der componisten. Een boek kan een persoonlijk bezit en een eigen schat
van mij worden, echter niet een muziekstuk, dat eerst volkomen leeft in zijne
uitvoering en in de maatschappij, ook al wordt zij slechts vertegenwoordigd door de
tweeduizend bezoekers van het Schönberg-concert. En elke maatschappij heeft hare
occulte verlangens, hare tastbare levensliefde, hare groote en mysterieuse zielswetten.
Men kan er zich tijdelijk aan onttrekken om eene kunst te scheppen voor eene
toekomstige maatschappij, men kan haar niet ontgaan. Want dit behield de
hedendaagsche beschaving van de antieke en middeleeuwsche culturen: de muziek,
zij in 't verzwakten vorm, bleef een onmiddellijk bestanddeel der samenleving, minder
hiëratisch, minder schoon, doch steeds nog algemeen.
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Heeft Schönberg dus 't recht, bij dien overmatigen hartstocht voor zijne ‘innere
Natur’ en hooghartig gewild isolement, om de aandacht van volle zalen te vragen?
Is het bovendien geene inconsequentie? Wanneer ik de structuur zijner rythmiek en
melodiek naga, de twee essentiëelste functies eener compositie, dan krijg ik lust om
ondanks mijn respect voor Schönbergs kennis, hem te verzoeken ons niet meer lastig
te vallen met zijne werken. In verleden, heden noch toekomst merk ik
aanknoopingspunten, met de vijf hier gespeelde orcheststukken. Men kan alle
begrippen onzer kunst projecteeren tot hare verste en dwaaste mogelijkheden, elke
eisch der theorie liquideeren, men trekt ook dan zelfs geen verbindingslijnen naar
eenigen tijd, omdat deze muziek op geen andere toekomst wijst dan die van
Schönberg.
Afgezien van de geluiden, welke, hoewel bekoorlijk soms, niets menschelijks
meer hebben en in hunne grauwe afschuwelijkheid dikwijls doen denken aan den
duivel van Dante, die ‘van zijne aars eene trompet maakte’, is het mij geheel
onmogelijk in het werk van Schönberg meer te zien dan de uiting eener verregaand
en tragisch geatrophieerde persoonlijkheid. In zijne muziek is de melodie onvindbaar
en nu heeft men ook beweerd, dat Debussy de melodie ophief, doch merk wel het
verschil: Niemand kon bij Debussy aanvankelijk het melodische element als zoodanig
waarnemen, omdat het ongekend en nieuw klonk, in Schönberg's orcheststukken zal
men nooit eene melodie hooren, ook niet al worden zij populair als een menuet van
Haydn. Het rythme is bij Schönberg onvindbaar, wijl dit slechts melodisch gedacht
kan worden, de toon ontbreekt, wijl hij van het atonale uitgaat. Zoo verveelt hij niet,
ergert niet, enerveert zelfs niet. Hij speelt buiten ons bewustzijn, innerlijk en uiterlijk,
wij storen ons niet aan zijne kunst, tenzij wij verlangen naar schoonheid en
menschelijkheid. Dan plaatsen ons zijne gemakkelijke cerebralismen voor vele
bitterheden.
Schönberg is een zachtmoedig, beminnelijk mensch en hoe komt hij aan die
infernale, rustelooze visies? Dit is zijn waan en zijn manie, hij werkt ‘einem inneren
Zwange folge’, hij beschouwt zich als het offer eener fataliteit. Tegen deze opvatting
zal ik nooit iets inbrengen, doch betreur het, dat niet liefelijker machten zich zijner
bemeesteren, want hier ligt het andere en pijnlijke verschil met Debussy: Het werk
van den Franschman is immer gedrenkt in schoonheid, Schönberg's kunst heeft een
somber, leeg aspect.

Kleine Kroniek
Mevr. Charles Cahier heeft op willen treden in een achttiende-eeuwsch costuum,
delicaat van rose en groen onder de witte pruik. Waarom? Zij is eene theatervrouw
en misschien tè gewend aan doublures van zich zelf? Of nam zij ook nota van de
neigingen naar de achttiende-eeuwsche cultuur, het aardige, zachte leven, het
vriendelijke automatisme, waarachter men geene ziel veinst? Ik zal niet nagaan, hoe
het alom opduikt, bij Pleyel, die zijne piano's en vleugels begint te laten schilderen
naar Louis XV of XVI patronen en hunne onwezenlijke, gesimuleerde kleuren, bij
de Amerikaansche melodieën van een cake-walk of one-step, waarvan elk thema
geschikt is voor de rythmiek en geestessfeer eener klassieke en sacrale fuga, bij ons
in de Effectenbeurs, de Bijenkorf, etc. etc., hoe wij onmerkbaar leven in de renaissance
van een tijdperk, dat men gedurende onze democratische eeuw, haar verticale
tegenvoeter, niet zou verwachten.
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Het geval wordt evenwel moeilijker, wanneer men moet kiezen tusschen eene
Ackté, de pantersche met diabolieke hypnose, de nieuwe pétroleuse, en de stille,
imposante markiezin, schemerende vrouw, wier pijpkrullen schijnen te bedoelen,
dat zij niemand deert. Eene Ackté is onaannemelijk en de manier van Cahier, ware
zij haar gelukt, zou men verwerpen als eene noodelooze reactie. Maar lukte zij?
Iedere intonatie was immers in tegenspraak met de koele plooien van haar kleed?
School achter elke stembuiging niet het fauneske, het natureele en levensware, dat
een enkele meester van dezen tijd en sommige groote uitvoerenden schijnen te
spreken? Ziehier een voorbeeld hoe ook bij dezen de vorm ongelijk kan zijn aan den
inhoud. Dat mevr. Cahier het Mahlersche accent, 't dragen der ziel in stem en oogen,
't eenige wat men tegenwoordig niet beoefent, 't eenige wat ook de verschijnselen
van dezen tijd schoon kan maken en louteren, dempte voor die modische
gedaanteverwisseling wekte me een bedaarde ergernis. Dat de liederen, welke zij
zong, op geen enkel initiatief wezen, maar op eene zeer gangbare persoonlijkheid,
ook al. Dat van zulk eene uitnemende kunstenares het moderne lied blijkbaar niets
te verwachten heeft, het meest. Wat bleef er dan over? Haar alt, die klinken kan als
een Guarnerius, hare diepe nuances, welke aandoenlijk zijn als verstorven kleuren,
en het geradene, hare sereene passie, welke zij in volle en sterke muziek had mogen
instorten. Want behalve ‘Mandoline’ van Debussy, en wellicht ‘J'ai perdu celle’ van
zekeren Henry III, was niets de moeite waard om gezongen of gehoord te worden.
Solisten zijn over 't algemeen rampzalige menschen. Zij bezitten niet het minste
vrijheidsbesef en bukken voor elk gebruik, zij schijnen bovendien automatisch
veroordeeld te zijn om alle instinctieve vermogens te verliezen gelijk een onthersende
hond. Allen zingen en spelen voortreffelijk en allen ruiken naar den romantieken
lavendel der voorbije muziek, bijna geen enkel heeft het vaste bewustzijn van eene
droom te zoeken of eene schoonheid te verheerlijken, bijna geen enkel heeft de
opperste genade en ontroering van het innerlijke geluk. Wat is toch het systeem dat
dien sens privé kweekt, door Pascal aangeduid, welke ons sluit voor de muzikale
genade?
Verwonder u niet, dat men zucht onder den monotonen klank van al de rijen
solisten. Zij zingen misschien, de mystieke atonen, het psychisch nihilisme van dezen
tijd en gij begroet ze allen met drievoudig applaus! Voor Alexander Siloti, den
Duitschen gentleman zonder waardigheid, haast eene cabaret-figuur, de hypocriete
modernist, die Tschaikowsky's pianoconcert speelt, volgens de waardeering der
klassicisten, d.i. als oppervlakkige, onbelangrijke muziek! Voor Stefi Jung-Geyer,
de Raphaëlitische vioolspelende engel, die me geamuseerd heeft met hare virtuoze
onbeweeglijkheid. Voor Heinrich Fiedler, die den strijkstok gracieus hanteert als een
fleuret doch de goddelijkste muziek van Mozart uitstrooit als een haastig confetti.
Voor Michel de Sicard, den nieuwen internationalist aan ons Hollandsch
conservatorium, die ontelbare noten valsch gespeeld heeft, en hoe karakterloos! Voor
Felix Berber-Credner, die Beethovens vioolconcert omwerkte tot de langzaamste en
slaperigste muziek - maar gaaf, maar doctoraal! Alles krijgt zijn drievoudig applaus
en wanneer de solist, onverschillig wie, boven in 't logedeurtje wil verdwijnen, is er
altijd wel iemand onder 't publiek om nog een traag salvo te beginnen. Behoef ik dan
te zeggen dat ons muziekleven buitengewoon verdraagzaam is, dat alles zeer
plichtmatig zijn gang gaat, dat de antipyrine der programma's iedereen welkom
schijnt, dat iedereen gaarne indommelt en zelfs Mengelberg van eenig enthousiasme
niets te vreezen heeft?
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Deze gaat maar voort en kent rust noch duur. Hij rent iedere week West-Europa
door en hij alleen weet waarom. Mengelberg moet op 't oogenblik verblind zijn om
niet eens meer te merken, dat hij meer genie heeft om een groot kunstenaar dan om
een journalistieke beroemdheid te zijn. Willy Ferrero, het Italiaansche dirigentje van
zeven jaar, is bij den Czaar geroepen en kreeg een horloge cadeau, hij omhelsde den
Czarewitsch en een grootvorst schonk hem eene muziekdoos. Wie wenscht die eer
en deze geschenken? De carrière van Willy Ferrero werpt een te eigenaardig licht
op het streven van Mengelberg, (die overal vechten moet en wiens wezen gedeeltelijk
maar fundamenteel eene contradictie is van zijne blinde pogingen, wier doelloosheid
hij eindelijk moge inzien tot heil zijner kunst) te meer daar het toeval wil, dat de
aangegaapte Ferrero overal optreedt, waar Mengelberg dirigeerde: te Rome, te
Petersburg, te Londen en dan te Parijs.
Ondertusschen krijgen wij de heele serie Falstaff's, die Richard Strauss de wereld
inzond, want Strauss is de eenige componist op wien men zich à la minute kan
concentreeren, Strauss van a. tot z, naast gemakkelijke werkjes der klassieke periode,
welke altijd dezelfde zijn. Machiavellistische programma's...
Doch wie doet 't na: Vrijdags te Frankfort, Zaterdags in den Haag, Zondags in
Amsterdam?
Maar is het serieus en heilzaam? En is het billijk, dat Frankfort betere programma's
heeft dan het lijdzame Amsterdam?

Concert Moderne Kunstkring
Verleden jaar vroeg ik wat wij te maken hebben met Erich Korngold, zoolang deze
Weensche wonderknaap geen meesterwerken schrijft en zijne bewonderaars niets
demonstreeren dan hoogst onmuzikale epigonerijen, nog grijnzender en
onsamenhangender dan Korngoldjes onvermijdelijk voorbeeld (welk ander voorbeeld
zou het zoontje volgen van een muziek-criticus?) Brahms, en zoolang het heele
wonder zich beperkt tot een gunstige physiologische constitutie en eene talentvol
doorloopen grammatica. Ik moet er nu bijvoegen: wat heeft Korngoldje te maken
met den ‘Modernen Kunstkring’? Arnold Schönberg, die zelf schildert, is bevriend
met Kandinsky, Debussy wordt tenminste vergeleken met de impressionisten, maar
Korngold? welke interieurtjes verft hij en op welke ouderwetsche manieren besmeert
hij zijn doeken? Ik begrijp niet, dat men in onzen tijd van electro-techniek, nu de
mensch alwetend en alziend geworden schijnt op eene wijze welke de Goddelijke
attributen nabij wil komen, ik begrijp niet dat men zulke blinde en onkundige
verbindingen gaat fantaseeren en men zich in de continuïteit der verschijnselen zoo
uiterst kinderachtig gedraagt en bedriegt. Korngold is misschien muzikaler, in de
beteekenis welke ooms en tantes daaraan geven, dan de leerlingen van Schönberg,
de nieuwste Hongaarsche school, dan de jonge Franschen, maar moet die meening
van ooms en tantes en de overige moeien der internationale journalistiek zooveel
klem hebben, dat zij ons, gasten van een kring die de modernste cultuur aanvoert,
een half uur op de pijnbank brengt eener door-en-door klassieke piano-sonate in
E-dur?
Het eenige détail dat me vuur deed vatten! Richard Buhlig, de pianist van dien
somberen Zaterdag-middag, moge met de handen een quasi-vibrato uitvoeren, met
de manchetten op de toetsen rinkelen, hij bezit niet den muzikalen polslag, dat
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pantheïstische vermogen om zich te laten transfigureeren door een muziekstuk, om
in magisch contact te komen met eene bladzijde muziek-druk. Ik verwachtte die
ontsteltenis eigenlijk in een milieu dat het instinctieve, het fauneske-in-den-mensch,
tot zulke extremen schijnt te willen uitbreiden. Ik zag immers Kandinsky,
Konchalofsky en de anderen, vóór het concert. Ik smaal den faun zoo ik deze schilders
vereenzelvig met de traditioneele faunen, welke alle pantheïst geweest zijn en leefden
in een goddelijke natuur. Wat ik alleen mis bij deze ultra-instinctivisten is de
goddelijkheid, welke niet minder inhaerent is aan den geest dan aan de natuur. Het
instinctivisme dreef hen (zonderlinge omweg!) tot spiritualiteiten. Zoo dwong een
noodlot dezen om tegelijk de heilige natuur en de heilige boven-natuur te schenden,
om buiten elk leven te vallen. Dit is de sombere, de wanhopige achtergrond van hun
uitbundig licht en zonneglans. En aldus behooren noch Richard Buhlig, de bedaarde
doorsneepianist, noch Debussy, de buitengewone kunstenaar, bij de tentoonstelling,
alleen Schönberg gaf de juiste weerkaatsing van den stijl der eerezaal. Zie de kleur
der gespeelde klavier-stukken: grauw, haast zwart, onuitsprekelijk dof, levensloos
en onmenschelijk. Zoo blijft de muziek, sibylle van het irreëele, het voor onze oogen
onzichtbare, de laatste essens, de laatste synthese en horizon der verschijnselen; als
ik Kandinsky niet intuïtief aanvoelde, zijn vriend Schönberg zou hem mij openbaren;
imponderabilia, welke ik door het verloop der dingen gaarne zal laten wegen en
oordeelen.
MATTHIJS VERMEULEN.

Matthäus-Passion
Het globale temperament der Hollanders schijnt de twee manieren te bepalen, volgens
welke zij muziek in zich willen opnemen. Terwijl hunne dirigenten Gluck, Mozart,
Beethoven, Berlioz en Wagner mummifieeren tot dien graad, waar de beving van 't
leven verstart, waar de verrukking terugwijkt, waar de teederste ontroering zou
beginnen en de passie, welke men 't langst zou herdenken, dien graad, waar het
al-menschelijke, dat zij beleden, geschonden wordt en men den componist, gelijk
hij in zijn leven was, niet terugkent, terwijl men zoo de vurigheid van melodie en
rythme of de tragiek dooft van meesters, wier wezen deze sprak, daar trachten zij
anderszijds eenige componisten boven hunne menschelijke kracht te heffen en de
marionnetten, tot welke ze 't liefst een toevlucht nemen, te dompelen in den gloeienden
schijn eener opstanding. Tot zekere hoogte natuurlijk!
De compositie, die men 't meest cultiveert op de tweede manier, het werk, welks
donkerte ik instinctief vrees en welks toch onontkomelijke emanaties ik afschud als
een boozen droom, dit is de Matthäus-Passion van Bach (1685-1750). Zij keert ieder
jaar terug als viering van den Palm-zondag, en altijd met denzelfden toeleg, met
dezelfde bedachtzaamheid, met dezelfde aangespannen stemming, die eischt dat de
zangeressen zich in 't zwart kleeden en dat er niet geapplaudisseerd wordt, wat het
Concertgebouw*) hervormt tot eene vierkante neocatacombe, de muziek tot een
immens grafgezang, eene ontstellende neerslachtigheid. En alles gaat rustig zijn gang
gedurende de lange uren, alsof daarbuiten geene zon scheen, alsof er geen nieuwe
luwte in de lucht kwam, alsof de lente niet herboren werd in nieuwe lokkingen van
mildheid en vreugde, in den dauw der jonge knoppen.
*) Men heeft Zondag zelfs de lichten uitgedraaid, om ons te heiligen!
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Wanneer de parabel van Antonius' Preek voor de Visschen ooit pijn mocht doen,
dan in dezen tijd, welke de ruïne lijkt van het vorig geslacht. Men moet zijne
voorgangers vereeren en oude, belangrijke tijdschriften doorlezen, van 1885 tot 1895
b.v., om de bitterheid van deze observatie en hare juistheid te beseffen. Wat is er
gegroeid uit den bloesem hunner aanbiddingen van onverwelkbare zon en licht? Men
behoeft slechts een klein inzicht te hebben in de bestemming van een Nietzsche of
Wagner om het gebrokene van hun invloed te omvatten en te betreuren, men behoeft
slechts de absolute nutteloosheid te zien van kunstenaars als Bruckner en Mahler,
de ondergang en de omduiding der waarde van elken schoonen stijl, welke machtig
had kunnen worden, de hypocrisie, waarmee elke nieuwe schoonheid gedurende de
laatste decenniën geacademiseerd, uit het leven gerukt is en vervaald om de ergernis
te beseffen, welke soms de enkelen overvalt, die niet alle helderziendheid missen.
Want of men b.v. hier in 't land de roeping neemt van den ouden Cuypers of van
Berlage, de twee doorluchtigste antipoden, beiden zijn geslagen door de
onverschilligheid, den onwil, de impotentie en de voosheid der anderen. Van
Diepenbrock heb ik meermalen hetzelfde gezegd.
Ik zal dadelijk enkele gebreken noemen der Matthäus-Passion, gelijk ik ze
langzamerhand inzag en welke minder waardering vergen dan hare verheffing tot
dat hoogste monument, dat men er van maakt. Zij wekt in de eerste plaats afkeer
wegens het Anglicanisme, dat zij bevat en waarmee men haar omkleedt, het
Anglicanisme en de Engelsche cant, dat Stendhal ons reeds leerde verachten (en na
hem zoovelen!) dat ons nu echter - zonder twijfel tot straf wijl men eenige hoop
bouwde! - nog toegrijnst uit het gebouw der Groote Club, om slechts éen van de
jongste monsters te noemen.
Maar hetzelfde spreekt in de Matthäus-Passion uit de vereffening van alle
sentimenten tot een doorloopend parallellisme, uit het geraamte van emotie, waartoe
ieder blijk van leven gereduceerd is, de ongehoorde begrensdheid van elke lijn en
elke passie, tot een onophoudelijke loochening of ontzegging van het leven, eene
weeke, subjectivistische aanschouwing van alle hartstochten, hunne meest koele
abstractie tot één rationeel plan.
En verder:
1. Het quietisme, waarin muziek en tekst gedrenkt zijn;
2. De genoegelijke breedsprakigheid, welke Bach ieder deel der handeling doet
commenteeren met al te drooge en voor de hand liggende homeliën; (¼ van dit
commentaar wordt geregeld geschrapt);
3. De intrekking van alle dramatiek;
4. De onlyrische, zoete toon, waarin die beschouwingen, wat tekst en muziek
betreft, gehouden zijn. (Men vergelijke de óók zachte effusies van een Suso,
Ruysbroeck of andere mystiekers, wanneer men weten wil wat ik bedoel bij zaken,
welke zoo ontroerend schijnen);
5. De zoodanige - overheerschende - weerspiegeling van dit Matthäus-drama, waar
een God sterft, in eene gemoedelijke burgerwereld zonder accent;
6. Het gebrek aan horizon, de engheid, de ommuurde, onmeedeelzame,
onexpansieve gevoelsstaat, waarin deze muziek speelt; (Wagner zei dat Bach immer
voor zich zelve schreef en hoogstens wel eens aan zijn vrouw dacht!);
7. Het ontbreken van alle hiëratische opvatting; de huiselijke, intieme gezichtshoek,
van waar de Passio voor den eersten keer aanschouwd wordt; (vergelijk dit met een
kruisiging van Tintoretto, met Dürer!); de geestelijke plebejismus der geheele
Matthäus-Passion;
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8. De genivelleerde toon, welke de muziek aanslaat van de eerste noot tot aan de
laatste;
9. De zacht-grauwe weeke somberte, welke de geheele partituur beheerscht, en
die in de oorspronkelijke instrumentatie nog drukkender moet klinken;
10. Het stilzwijgende voorbijgaan der Verrijzenis, waardoor het werk zeker zijn
grijze, uniforme, onveranderlijke kleur verdient, doch waardoor het tevens aan waarde
en waardigheid, zoowel ten opzichte van God, als van den mensch en de Natuur
verliest; vergelijk dit met het diepzinnige en verrukkelijke symbool van Wagners
Charfreitagszauber of met Der Abschied uit Das Lied von der Erde en de smartelijke
continuiteit daar van het leven;
11. Het Pharisaïsme, de harde meedoogenloosheid der koralen; (zie daarnaast de
contritio cordis, de vermurwde toon van Verlaine's Sagesse!);
12. Het wanstaltige vormelooze, niet-geconcipieerde geheel, dat tien maal langer
en tienmaal korter had kunnen zijn;
13. De eindeloosheid der aria's en hun onuitstaanbaar da capo;
14. Naast al het overbodige en smadelijk klein-burgerlijke, het ontbreken van het
echtst-menschelijke en tegelijk verhevenste der Kruisiging: de Stabat Mater Dolorosa,
de Moeder onder 't kruis van den Zoon, eene situatie waaraan de middeleeuwen en
ook de moderne tijd veel liefde, genegenheid en medelijden (bladzijden van Remy
de Gourmont, Les Sept Paroles du Christ van Doret, de Stabats van Diepenbrock)
hebben uitgestort. Het voorbijzien van deze klacht is de ernstigste misvatting, welke
een kunstenaar begaan kon; dit staat gelijk met het schrappen van Antigone uit
Oedipus.
- Voor deze opmerkingen, hoe onweerspreekbaar ook, zal bijna niemand
toegankelijk zijn, ik weet het te voren. Maar al zou de Matthäus-Passion een
meesterwerk mogen heeten, welks vlekkelooze gaafheid de scheppingen van een
Lionardo of Rembrandt evenaarde (wat reeds voldoende werd ontkend als men wees
op de tallooze verouderde formules van Bachs melodie, wat zelfs Riemann niet dorst
nalaten) ik zou het eene schande achten, dat dit werk elk jaar troont als toppunt der
Nederlandsche muziekcultuur, terwijl alle nieuwere, alle menschelijkere en edeler
kunst sukkelt aan een phtysisch bestaan.

Bernard Zweers
Men moet van muzikaal coloriet niet het minste begrip hebben, om de Derde
symphonie van Bernard Zweers (‘Aan mijn Vaderland’) eenige kleur of nationale
tint toe te kennen; men moet de muzikale uitdrukking geheel misvatten, wanneer
men beweert, dat Zweers een zijner titels
In Neêrlands Wouden,
Op het Land,
Aan Zee,
Ter Hoofdstad,

expressieve beteekenis gaf; men moet op compositie en orchestratie een kijk hebben,
die een halve eeuw geleden reeds ongeldig was om deze symphonie overeind te
houden als een monument.
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Is zij waarlijk niet het mysterieuse lustrumfeest der Hollandsche muziek, dat elke
vijf jaren gevierd wil worden? Gelijk n.l. Zweers niet evolueerde, zoo evolueerde
geen zijner tijdgenooten, en al zijne tijdgenooten, tot de hedendaagsche jonge
generatie (Zweers heeft leerlingen van 55 en 20 jaar!) heeft hij weten te omstrengelen
met zijne vaderlijke, beate voorkomendheid, zijne overtollige en onbedaarlijke
grappen, met de even bedenkelijke muziek van hem en de rijen zijner vlug afgewerkte
discipelen. En bij onze revolutie van 1880 ging het gelijk immer in een aantal fabels,
er werd iets gespaard: de muziek van Zweers. Zoo bewaarden wij onze traditie! Want
vanaf zijne jeugd tot heden maakte Zweers leeraars voor alle muziekinstellingen,
directeuren van fanfare-corpsen, zangvereenigingen en mannenkoren, leverde hij
componisten en critici over heel het land. Welk een stamboom!
Zijne muziek blijft ondertusschen mummelen: Oost West, thuis best. Zij is in
wezen zoo zacht, zoo bescheiden, dat men niet den moed heeft er tegen te grijnzen,
zij heeft de allures van een diakenhuismannetje, welks erbarmelijkheid men
respecteert. Bovendien is ze misschien ons fatum, wijl zij het wezen onzer natie
schijnt te symboliseeren, tevreden, gemoedelijk, optimistisch, zalvend met een
onverwoestbaren grond van Beets- en Ten Kate-piëtisme, met een aangeboren
emphase en aandoenlijkheid.
Ach! zoo ik over Zweers' psyche moest schrijven, gelijk ik ze zie in haar trage,
lijdzame verwelking, in hare impotentie en eindelooze onverstoordheid! Hij is
ongelooflijk naïef, deze componist, doch waar is de innerlijke passie, de mobiliteit
van den geest, de natuur, het instinct, welke deze naïeviteit minder kortzichtig,
geborneerd en dom maakt? Het karakter dat zijne pastoors-vroolijkheid even opheft
tot rabelaisiaansch type, de waarheid en de visie, welke zijne joviale God-de-Vaders
het oud-testamentarische accent geeft?
Zweers ziet transcendentaal waar hij kan, doch hoe overgeeflijk bijziend! Zou er
op 't oogenblik nog een adept leven van de romantieke religiositeit, gelijk hij ze zelf
beschreef naar aanleiding van ‘Op het land’ en die luidt in hare zeer karakteristieke
ontboezeming:
‘Eens wandelde ik op een prachtigen morgen tusschen de korenvelden.
De korenaren wuifden en bezweken haast onder haar last. Een onbeschrijflijk
gevoel van dankbaarheid voor den Schepper beving mij en het koraal ontstond.
Driemaal herhaalt het zich; telkens krachtiger; bij het schrijven van de laatste
strophe had ik een gevoel, alsof de geheele menschheid in mijn stemming verkeerde
en met mij den goeden Schepper dankte voor zijn gaven’.
Legt hij ons op zulke wijze het vuur niet te dicht aan de schenen? Vielen er reeds
in zijn tijd (hij is zestiger!) geen sensitievere dingen te observeeren in den
zomermorgen, dan een nuchter, hard koraal, dat alle stemmingen desnoods provoceert
behalve eene bucolische, dan dit koraal, dat over alle ingebeelde heerlijkheden van
die morgenzon en de gracie van het wuiven, dat zóo teer is van lichtspeling, die
dogmatische hardheid en theoretische dankzegging spreidt? Zweers kreeg misschien
eene sensatie van minderen rang, doch zijn reflector was erger nog dan de sensatie.
Deze muziek, absoluut gescheiden van elk zomergevoel en elke warmte, is slechter
dan alles, wat Ten Kate en Beets produceerden aan affectatie en pathos.
‘Aan mijn Vaderland’ is natuurlijk aangewezen op onze natie, die nog altijd te
weinig berouw voelt over de vorige eeuw om dit burgerlijk document, deze calligrafie
van hare karakterlooze en onbeduidende sentimentaliteit te weigeren. De
reminiscenties aan Lohengrin, waarop dit werk gebaseerd is, zouden in geen enkel
land geduld worden. Of het hoofdthema gespeeld wordt door een kleine fluit, door
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hoorn of pompeus gebazuind, het blijft Wagner. Eene instrumentatie als die van
Zweers, conservatief, kleurloos, ongedifferencieerd en kaal tot 't uiterste, zou in geen
enkel land geduld worden. In deze heele, groote partituur komt geen enkel praegnant
of origineel effect voor; geen enkel. Eene techniek gelijk die van Zweers, vlak, leeg,
barbaarsch van eenvoud en tevens arm aan alle schoonheid, door-en-door ouderwetsch
en parasiteerend, zou in geen enkel land meer geduld worden. Ik betwijfel 't meest
of men Zweers, wiens visies zoo bekrompen zijn, ergens dulden zou, ondanks zijne
goedige eigenschappen, aan het hoofd van den muzikalen staat, wiens ontwikkeling
hij hier reeds jaren ten kwade richt naar de doode-punten van enkele buitenlandsche
stijlen. Hij vertegenwoordigt het mesmerieke schijnleven eener muzikale cultuur,
dat men slechts hier uitsluitend schijnt te kunnen waardeeren.
Wanneer ik dit alles schreef tegen Zweers zelf dan zou ik hem den raad geven er
nog een deel bij te componeeren:
Onze Koloniën,
waar hij zich eindelijk zou kunnen wagen aan minder bekende regionen en minder
laffe toovers.
Maar ik wil dit hoofdzakelijk schrijven voor de horde zijner leerlingen en
vereerders, de onzienbare reeks van aures habent et non audiunt uit den psalm, voor
wie Bernard Zweers een levende bron is geworden van optimisme, laksheid en een
vreedzaam, vegetatief bestaan. Men heeft hem drie weken geleden innig gevierd in
het Concertgebouw. Of Cornelis het werk dirigeerde uit eigen keuze weet ik niet, hij
dirigeerde in ieder geval met alle aandacht. Hij onderstreepte de langdradigheid der
symphonie, hij vereffende alles tot een vierdubbele gemoedelijkheid, doch ik betwijfel
of dit geschiedde met wat sarcasme, want de auteur toonde er zich zeer tevreden over
en had op de repetities slechts aanmerkingen behoeven te maken. Zweers echter
schijnt zich van eenige werkelijkheid niet meer bewust te zijn en te leven in een
rustigen waan, anders, dunkt me, zou hij de geheele finale teruggetrokken hebben,
toen het werk werd uitgegeven. Welke relaties heeft deze toonzetting immers met
de Hoofdstad? Het gansche stuk is in formalistisch en psychisch opzicht een potpourri,
welks band men in geenendeele kan prijzen. Uit het eerste thema groeit niets, de
andere motieven van de Wouden, 't Land en de Zee, zijn handig verdraaid, verlengd,
verkort, doch, onexpressief en koel in wezen, leenen zich niet tot een
gedaanteverwisseling of een nieuwen bloei van uitdrukking en blijven nuttelooze
tautologieën, poover gemaskeerd door eene heroïsche bezetting, welker
geweldsontplooiingen slechts hakkelig en dilettantisch benuttigd worden, met blijkbare
onkunde van het materiaal of met te schaarsche fantasie. De maestria onzer schilders
moet men niet zoeken bij Zweers noch hun atmosferisch veelvoud en begoochelingen
van licht. De realistiek onzer latere schrijvers en hun fanatiek en gevoelig
waarnemingsvermogen is hem even vreemd. Hij weet van geen plastiek, hij weet
van geen schoonheid, gelijk hij niet weet van het leven, waarin hij maar wat
geliefhebberd heeft.
Het is jammer voor Zweers, dat de ‘goede oude tijd’ voorbij is.
Maar hij componeerde drie symphonieën. Waarom huldigt men dezen tijdgenoot
immer met zijne Derde? Zijn Zweers' andere symphonieën zooveel slechter? Men
geve ons een inzicht! Zij die Zweers protegeeren beschouwen zijne kunst en het
Nederlandsche muziek-leven zonder twijfel niet als een simulacrum en het moet hun
een aangename plicht zijn de rest zijner figuur te onthullen.
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Malheur à la connaissance stérile qui ne se tourne pas à aimer
Bossuet
Twee katten, die elkaar ontmoeten op eene schutting, verhouden zich zachtmoediger
dan twee vrienden, van wie de een optreedt als violist, de ander als criticus. Wanneer
er misschien sprake is van bewondering, de bewondering is spoedig verzadigd en
wil meer; er groeit een wantrouwen; men bespiedt de waarde van den vriend, men
is achterdochtiger jegens hem dan jegens ieder ander, men twijfelt en men kent zelfs
niet de barmhartigheid om hem de verwijten te sparen, wanneer hij faalt, nadat men
zich instinctief zooveel hardvochtiger hield tegenover zijn waarde dan alle anderen,
ik geloof zelfs, dat men er een hypothetisch genoegen in schept den vriend te zien
falen. Ziedaar, o lezer, raffinementen der vriendschap, welke gij niet vermoedde, en
haar vermaak. Ik zal mijn vriend Dirk Gootjes dus beter de waarheid zeggen dan wie
ook.
Hij speelde op de Paasch-matinée van het Concertgebouw, welks matinées van
jonge kunstenaars tot toen niets introduceerden dan wanhopige mediocriteiten, voor
den eersten maal met orchest. Het was inderdaad zomerweer om viool te spelen, eene
klare, zonnige atmosfeer, harmonisch voor elke melodie, maar ook ongunstig voor
de meeste muziek, want ik heb sinds lang gemerkt, dat natuurlicht veel geluid
absorbeert; er is werkelijk weinig moderne kunst bestand tegen de gloeiing van een
zomerschen dag.
Tot nu toe ontbrak er aan Dirk Gootjes' concerten slechts het springen van een
snaar en zijne ongelukken zouden hun toppunt bereikt hebben. Ik noemde hem vroeger
reeds een buitengewoon violist en hoe dikwijls zag ik hem al niet struikelen! Nu leek
hij me opnieuw die kunstenaar en wederom heeft hij me voor de helft teleurgesteld;
hij schijnt zich vijf mijlen van het podium te wenschen, wanneer hij optreedt, en
welk een slechte dispositie voor een sensitieven mensch, bij wien de afgrond der
exaltatie immer roept naar den afgrond der hopeloosheid! Zoo werd de Ciacona van
Vitali ingezet zonder meesterschap, waaronder ik versta het evenwicht van alle
emotioneele gegevens. De toon klonk me zeer goed; hij droeg de siddering van
verfijnde en phantastische aandoeningen, een toon, die zeer kostbaar geïnstrumenteerd
is, gedempt, doch onderwoeld met lichtfonkelingen, iets demonisch in zijn mengsel
van schel accent en phosphoriseerende demi-teinte, een van Gootjes' uitnemendste
overwegingen, waarmee hij zijn uitgangspunt (twee jaar geleden) belangrijk
verbeterde. Maar in dezelfde Ciacona deugde de vibrato niet, die het gansche stuk
ongevoelig bleef en uniform. Ook den geest der compositie heeft hij niet volkomen
gegrepen; hij wankelde tusschen de compositie en het vioolstuk. Doch hierin ligt
reeds eene groote verdienste, wijl ik nog geen violist hoorde, die er aan dacht een
vioolstuk op te vatten als compositie, als leven en schoonheid.
Het concert van Bruch begon ongelukkig, daar de solist zijne g te hoog stemde
(wat de alleronbeduidendste musicus ontgaat!) en de inzet op de losse snaar maakte
een pijnlijken indruk. Dit concert duurde echter lang genoeg om zich te herstellen
van deze kinderachtige zenuwachtigheid, ofschoon 't eerste deel te lijdelijk
voorbijging, terwijl alleen een psycholoog kon observeeren, welke heroïeke pogingen
gedaan werden om zich te verheffen uit de onmacht.
't Adagio heeft evenwel muziek en stemming veranderd van aspect. Tusschen de
Adagio's van Mozart en dit van Bruch bestaat slechts een gering verschil; de wijde
rust en stilte van Mozart is gelukkiger, de melancholie van Bruch heeft een fond van
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ontevredenheid, zij is meer een zachte haat dan liefde, dezelfde ontevreden
onttogenheid, welke de achtergrond is der Liebesscene uit Strauss' Heldenleben en
de andere zijner langzame stukken, hoewel zij ook het wezen is zijner overige muziek.
Dit heeft Stendhal zeventig jaar geleden reeds gezegd met ongelooflijke verziendheid:
het moderne leven lijdt aan haine impuissante, gelijk Verlaine de geheele
achttiende-eeuwsche muziek gedefinieerd heeft in drie sublieme verzen.
‘Tout en chantant sur le mode mineur
L'amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur,’

wier afstammelingen (sur le mode majeur, - hier Bruch en Strauss) nog minder
schijnen te gelooven aan hun geluk.
De sereniteit en de wijding, waarmee Dirk Gootjes deze muziek overademd en
getransfigureerd heeft tot een ongekend gezang, was van hooge orde. Gedurende
zekere passage in ges, gaf hij een mezza voce, zoo penetrant en aangrijpend, dat ik
het stel boven Capet's zeer emotioneerende stokvoering. Het slot van dit Adagio
klonk in de paarlemoeren tinten van den dichter, uiterst teeder gereflecteerd, eene
onuitsprekelijke poëzie, waarbij men Bruch gaarne vergat. De finale, zeer corybantisch
ingezet, is volgehouden met een voortdurend animato, absoluut opmerkelijk en
origineel van weergave, een psychisch rubato, dat slechts voort kan komen uit eene
oer-muzikale natuur.
Ik schrijf nadrukkelijk over Gootjes, wijl hij de eerste is, die door een welkom en
toevallig fatum afwijkt van het cosmopolitisch violistendom, waarvan de conservatoria
in Amsterdam, Parijs, Berlijn, New-York of Rome, het eenzelvige, onveranderlijke
en verfoeilijke type leveren in duizend afdruksels: de een heeft wat gunstiger vingers
dan de ander en meer flair; ten tweede omdat zijn temperament het tegenovergestelde
is van het Hollandsche karakter, gelijk dit verschijnt in de concertzaal. Dit zal later
eenmaal een ethnologische quaestie blijken. Ons volk, welks wezen zich eenmaal
heeft uitgesproken door Bredero, Jan Steen, Ruysdael, Hobbema en Rembrandt in
een betooverende realistiek, eene schoonheid, ontroering en universeele visie, waartoe
geen der Germaansche rassen ooit kon stijgen*) (dit is mathematisch te bewijzen),
geraakte een weinig te veel onder Duitschen invloed en dwaalde af van zijn beste
raseigenschappen.
Van onze tooneelisten is alleen Bouwmeester stamverwant aan de oude kunstenaars
der zeventiende eeuw. Geheel de nieuwe litteratuur lijkt mij gericht tegen de twee
eeuwen geïmporteerde, doodelijke cultuur en hare Germaansche verstarring. En wilt
gij weten hoe van uit den gezichtshoek dezer betere richting de muziek opgevat wil
worden, ga dan in Den Haag Saul en David zien van Rembrandt: dit onvergelijkelijke
doek, dat muziek schreit als een goddelijke vertroosting.
De solisten onzer omgeving weten zelf wel dat zij de reproductie der kunstwerken
zoo niet begrijpen. Voor dit internationale type schreef ik bovenstaand citaat van
Bossuet, dat een eeuwig axioma is. Ik had het ook uit Paulus kunnen halen (‘Al sprak
ik de talen van menschen en engelen, zoo ik de liefde niet heb ben ik gelijk klinkend
metaal en een rinkelend bekken...), of ouder nog! Dirk Gootjes raad ik ten slotte hard
te werken.

[L'Enfance du Christ van Berlioz]
*) Het visionaire verhaal Je suis le Gaël van Villiers de l'Isle-Adam kon over Rembrandt
geschreven zijn.
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Berlioz' ‘L'Enfance du Christ’ is uit den schemeringstijd van den romantischen
componist en over de muziek ligt die arme vermoeidheid, welke alle romantikers
heeft overvallen bij den avond van hun leven. Langzaamaan zijn zij gesteriliseerd
door de desillusies, wijl zij geen andere wereldbeschouwing kenden dan de illusie
en een optimistische waan, allengs zijn zij verschrompeld in den onophoudelijken
afkeer van de realiteit, welke zij nooit leerden benuttigen in hare omduiding tot
schoonheid. Zij gaven te veel acht op zich zelf en verwaarloosden of schonden het
wezen der dingen met de altijddurende bijmenging eener overheerschende
subjectiviteit, in plaats van hen te transfigureeren tot betooveringen, in plaats van de
levenskracht der dingen te vermeerderen met absoluter afstralingen, en toen de
opjuichingen hunner jeugd, meer physisch dan spiritueel, waren uitgegloeid en zij
hunne eigen psyche machteloos vonden om eenige verrukking te benaderen, zagen
zij zich te oud, en misschien te hoogmoedig, om onderdanigheid te leeren aan de
aarde rond ons, om leven te putten uit de universeele goddelijkheid in plaats van het
te verspillen. Eene continuïteit van melodie en schoonheid gelijk bij Mozart, eene
verjonging, gelijk bij Beethoven, tot aan den dood, valt bij geen der kunstenaars uit
de vorige eeuw waar te nemen. Parsifal van Wagner klinkt mat en traag, ‘L'Enfance
du Christ’ van Berlioz is een schoone, doch treurige schaduw zijner vorige werken.
De lente-verrijzenis der lyriek, waarin enkel Verdi en Bruckner zich groot en
edelmoedig toonden, ondanks het sombere einde hunner laatste jaren, werd bij Berlioz
en Wagner vervangen door differentieering der compositie en subtiele, technische
nieuwigheden.
Grauwe toon met enkele zeer poovere lichtvloeiingen leken de karakteristiek der
‘Trilogie sacrée’ bij hare uitvoering onder den heer Theo van der Bijl. Gedaanteloos
en nevelzwaar rezen de schaarsche thema's en zonken weg in den te donkeren nacht,
het orchestrale fluïdum zweefde vaal en doelloos van het eene timbre naar het andere,
een vervelend spel van schimmen in de monotone eenzaamheid. Dat de dirigent
daarvan schuld droeg voor twee derden, spreekt vanzelf, maar wijl dirigenten wel
sterkere composities plegen te verknoeien, behoeft men 't hem niet alleen te wijten.
Berlioz heeft zijne conceptie onjuist gebaseerd. Zij is kunstmatig en naïef,
archaïseerend en simpel, primitief en van een zeer gecompliceerden gedachtengang.
Berlioz, die meende oude stijleigenaardigheden te moeten gebruiken, bezat zeer
weinig historische kennis, wat hij wist van Bach, Händel of de contrapuntisten was
beperkt tot een paar dilettantismen en in het gegeven kader van primitiviteit heeft
hij zich ongelooflijk moeten behelpen, inbinden en martelen, want gelijk de meeste
romantikers was hij geen historisch mensch en het weinige, dat hij van het verleden
wist, verachtte hij. Berlioz slaagde 't best, waar hij evocaties streelde van Gluck of
Grétry, doch ook hier voelt men eene ongewenschte zelf-contrôle en onvrijheid;
herinneringen aan den Duitschen polyphonen stijl, waarmee Mendelssohn hem reeds
kwelde tijdens zijn studiejaren in de Villa Medicis te Rome, en die hem gedurende
zijne reis door Duitschland, welke het schrijven der Trilogie voorafging zonder twijfel
geprikkeld heeft, omdat hij er mysteriën vermoedde en een ongekende uitdrukking
(tevergeefs!) heeft hij sjofel gebezigd als een geraamte van noten, wier uiterlijke
waarde even gering is als de innerlijke. En ten laatste werd ‘L'Enfance du Christ’
geheel gecomponeerd in margine van alle religie, gelijk iedereen op zal merken. De
hymnische overvloed van een Sint Franciscus en de vroolijke eenvoud van den
poverello, welke zou passen bij dit verhaal, zijn afgemeten tot enkele stille
reminiscenties aan de poëtische Noëls van het oude Frankrijk, de verliefde confidenties
of de exuberante rouw van een Verlaine, die altijd omslaat in toegenegen
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aanbiddingen, werden verzwegen; een enkele eruptie van amoureusen gloed (Voyez
ce beau tapis d'herbe douce et fleurie!) en de rest is star, hard en bewegingloos, daar
de exaltatie van geloof en liefde moesten ontbreken.
Er zijn buitengewone fouten begaan bij de uitvoering, welke men overigens gaarne
zou prijzen, omdat eene reproductie van ‘L'Enfance du Christ’ zeer zeldzaam is.
Maar het verschil tusschen de bezetting en den aard van de muziek was te onlogisch
om haar duldbaar te achten en gaf een te slecht getuigenis van het begrip, dat de
dirigent zich maakte over het werk. De heer Van der Bijl is weinig op de hoogte van
Berlioz' biografie, wanneer hij voor deze muziek een koor aanwendt van vier honderd
dames en heeren. De componist heeft dit werk gestileerd als een miniatuur, en voor
onzen tijd schijnt deze trilogie inderdaad in de delicate lijn geteekend van een oud
triptiek. De dirigent beging dus eene vergissing ten opzichte van Berlioz, door dit
kleine oratorium te zien als een pathetisch fresco, wat hij in elke biografie anders
kan lezen, en eene vergissing ten opzichte der muziek, door hare accenten zoo te
misvatten en te forceeren. Wat bovendien aanleiding was tot belachelijke
dubbelzinnigheden.
Het pleit niet voor het talent van dezen jongen koorleider, die mij bovendien den
verkeerden weg schijnt te volgen. Hij kent de lyriek niet noch de muzikale
gevoeligheid en interesseert zich dus niet voor de occulte stroomingen eener
compositie, zelfs niet voor haar uiterlijke passioneele intonatie. Hij schijnt niets dan
noten te kennen en men verwacht dat liever niet van de jeugd. Hij demonstreert, niet
zonder eenige verwaandheid en zelfgenoegzame affectatie maat voor maat. Hij is
vreeselijk systematisch en alle rubato's gelijken elkaar; kan men iets onmuzikalers
denken? Hij is accuraat voor elken inzet en laat ondertusschen zijne instrumentalisten
en zangers vrijuit alle achteloosheden begaan. Kortom: hij heeft het maatslaan zeer
zorgvuldig ingestudeerd en schijnt geen notie te hebben van de heele rest. Zou men
dezen jongen musicus ernstig genoeg kunnen waarschuwen om zulke richting
onmiddellijk te verlaten? Het zal wel een quaestie zijn van temperament!
Zijn koor trad naamloos op, doch zoo het blijft bestaan zal het wel een naam
krijgen. Het was een katholiek concert en de katholieken schijnen behoefte te hebben
aan een representatief muzikaal lichaam. Ik moet er met veel aandrang op wijzen,
dat zij dit zoeken in eene averechtsche en onmogelijke richting. Daar voor hen de
dingen slechts waarde hebben in hunne relatie tot God en hun leven gewend moet
zijn naar den godsdienst, zal, volgens deze aanschouwing, de profane kunst hun nooit
lukken als representatieve uiting en zelfs eenigszins abnormaal zijn. Voor hen valt
er anders en beters te doen dan te wedijveren op profaan terrein. In geen enkele
hunner kerken vindt men een bevredigend zangkoor en nochtans heeft hunne muziek
eene heilige traditie. Deze traditie bovendien wordt met de grootste oneerbiedigheid
behandeld. En nu men weer pogingen doet om eene katholieke zangvereeniging te
stichten, moet hieraan herinnerd worden: het geld, dat uitgebreide ensembles kosten,
en de moeite, is weggeworpen; men stichte echter een fonds om daarvan eene maîtrise
te onderhouden van een twintigtal beroepszangers, welke verbonden zullen zijn aan
éene kerk. Zoo herstelt men een gebruik, dat in eere was voor de reformatie en dat
meer vruchten zal dragen voor de cultuur dan alle sociale ondernemingen. Het is ook
de eenige weg om te beginnen aan eene renaissance van katholieke muziek, waarover
men nu al jaren gepraat en geschreven heeft.
De heer Van der Bijl geloove mij, dat het verdienstelijker voor hem is wanneer er
onder zijne leiding goed gezongen zou worden in de Willebrordus-kerk, waar hij diri
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geert, dan in het Concertgebouw. Mogen zijne protectoren of de protectoren van
toekomstige katholieke zangkoren mijn raad daarom in overweging nemen.

De Zevende van Mahler
Richard Specht, die zich den laatsten tijd wat voordoet als erflater van Mahlers ideeën
en exécuteur testamentaire van zijne muziek en zijn geest, schreef de zeldzaamste
dingen over de Zevende. Men vindt ze in Specht's laatste boek ‘Gustav Mahler’, een
werk, dat niet minder dan Paul Bekkers ‘Beethoven’, een betrouwbaren kijk geeft
op de tegenwoordige, muzikale cultuur der Duitschers. Beiden zijn aangekondigd
als uitnemend ‘Kerstgeschenk’ en buitengewoon vriendelijk ontvangen door de pers,
met dezelfde gefalsetteerde uitroepen, waarin de boeken geschreven zijn, een heel
eind boven den diapason. Er was haast bij de uitgave van Specht's Kerstgeschenk,
zij kon niet eens behoorlijk gecorrigeerd worden, en de muziek, toch al spijkerschrift
voor de meeste menschen, staat vol drukfouten, wat de moderne techniek der zetterijen
niet veroorlooft. Ik twijfel er zelfs aan of het boek behoorlijk geschreven kon worden.
Het begin is langademig, bijna iedere maat der eerste symphonieën krijgt haar
vertolkend woord, veel woorden en veel journalistieke lyriek, doch leesbaar en niet
onaangenaam. Verderop echter, na de Vierde, lijkt elke analyse een verontschuldiging
in hare bondigheid, en bij het eerste deel der Zevende zegt Specht ronduit, dat hij 't
niet noodig acht herhalingen te zeggen. Wat! zou 't een schrijver nog moeilijker
vallen om herhalingen te vermijden dan een componist? Zoo krijgt de tweede helft
van Mahlers oeuvre een verdacht en onbelangrijk tintje van overbodigheid. Zelfs
geestige opmerkingen als bij de Tweede: ‘in einer - absichtlich? - merkwürdig an
die Beethovensche “Neunte” mahnende Wendung’ ontbreken.*)
Zijne meest teekende terminologie moet ik u evenwel leeren kennen uit de
beschrijving der Zevende. Eene smakelooze romantiek, welke op mij den indruk
maakt, dat de Duitscher zich de innerlijkste openbaringen der ziel slechts voor kan
stellen in een eenzaam en zoet verleden, parasiteert om de melodiek van Mahler.
Welk een zonderlinge manie! Verbeeld u, dat men een marsch van Verdi's Requiem
wilde idealiseeren als eene reminiscentie aan Guelfen en Gibelijnentwisten, als een
echo der brug van Lodi. Het is grappenmakerij om aan den Zevenjarigen Oorlog te
denken bij de eerste Nachtmusik der Zevende, en deze melodieën kunnen geen enkele
waarde hebben als ‘alte Soldatenlieder in den stillen Mauern’. Bij zulke klanken
dacht Mahler zich geheel andere schemers dan Eichendorffsche en Boecklinsche,
zij winnen haar grootste verteederingen niet uit de mijnen van een zachtzinnig
verleden, en zoo men ze niet hooren kan als vibraties van eene nieuwe schoonheid,
als de jongste en verrukkelijkste accenten eener renaissance, dan heeft Mahler
tevergeefs gecomponeerd.
Het is even erg een thema te karakteriseeren met:
‘... schwermütige, vergessene Weisen, wie von verlassene Bräuten gesungen.’

Zoo schat men de subconscientie van den kunstenaar te laag en verkeerd. De
ondergrond eener melodie en naïeve psyche, waarin de natuur en het onmiddellijke
leven zich compileerden, is niet zulk eene vale allegorie en sentimenteele paraphrase.
*) Zou het Duo ‘Il vous souvient de cette fête’ uit ‘La fausse Magie’ van Grétry († 1813!) ook
opzettelijk aan Beethovens Negende herinneren? Zelfde noten!
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Zij zullen de kunst van Mahler slechts noodlottig zijn, ook als dit exotisme mode
zou worden. Bijvoorbeeld:
‘Pippa tanzt. Und der ewige Jüngling sieht in beglückten Staunen zu, ängstigt sich
nicht, wenn der alte Huhn dazutappt, singt auf seiner Okarina (die hier freilich eine
Oboe ist) ein sehnsüchtig frohes Lied.’
Geestig en verfoeilijk. Berlioz en Bruckner troffen het beter met hunne
commentaren; zelfs Weber is nimmer zoo weerzinwekkend burgerlijk en Duitsch
gekleurd. En op deze wijze zijn Mahler's vrienden zijne beste vijanden. Want zulke
uitdrukkingen verduidelijken misschien de muziek op eene Berlijnsche of Leipziger
repetitie, ze verluchtigen eene na-fuif, maar in een ‘monumentaal’ boek, naar
aanleiding van een Scherzo, welks fantastiek van blinden en doolaards gloeit van
alle tergende droomen, die het leven ontvroolijken, moeten wij er om lachen.
De Mengelberg-monarchie, welke hier tot dusvere lag over de werken van Mahler,
werd opgeheven door Cornelis Dopper. Dopper is onder onze componisten de meest
inheemsche en als zoodanig de meest eigenaardige; hij schrijft onder de inspiraties
van ons volksleven en zijn muzikale uitingen; Doppers Muze is eene Hollandsche.
De beteekenis, welke het Hollandsche volksleven dezer eeuw kan hebben voor de
kunst valt gemakkelijker te loochenen dan te bepalen, het feit, dat 't wordt aangewend,
bestaat en ik wil er slechts de conclusie uit trekken, dat Dopper in wezen zijne muziek
even democratisch dacht als Mahler, wiens psyche voortkomt uit het Oostenrijksche
volksleven. Dopper reflecteert alleen meer in de lijnen van het vak, zijne concepties
breken vlakkere horizonten, zijne gedachte gaat minder vermetel en hij bezit de
metaphysische tehuizen niet van Mahler - geen redenen echter om zich af te sluiten
en altijd de gebuikelijkste werken te dirigeeren. Zoo verwondert 't mij ten slotte
evenzeer, dat Dopper er toe kwam de voor Mahlers muziek onvoorspoedige
Mengelberg-monarchie af te schaffen, als dat hij het jarenlange beraad behoefde;
men zou zeggen, dat hij zichzelf slecht kent.
De uitvoering stelde mij aanvankelijk te leur, de reproductie stond naast het
organisme van de symphonie, welke mij verbrokkeld leek tot ontelbare stukjes; de
terughoudingen b.v. der cantilene van het eerste deel en hare vele quasi-versnellingen,
door den componist genoteerd en verklaard, correspondeerden niet met den adem
der melodie en bleven technisch; aldus verongelukten meer passages voor het
interieure oor en klonken steriel onder Doppers tooverstaf. Doch ik heb den dirigent
Zondag het Andante hooren leiden der Tweede, het Adagietto der Vijfde, met zulk
een overgave en vermeerdering van zich zelf, dat het mij noodeloos schijnt die eerste
teleurstelling te accentueeren. Het is voor Dopper hoofdzaak, om alle muziek niet
te zien van uit zijn eigen temperament, doch vanuit het temperament, waarin zij
gecomponeerd werd. De topzwaarheid van Brahms is niet bevorderlijk voor
Rimsky-Korsakoff, Berlioz of Mahler; evenmin de immobiliteit en de onbezielde
krachtsexpansie van den Germaan voor de zuidelijke kunst. Zij zijn niet eens
bevorderlijk voor den dirigent, wijl hij afdwaalt van negen tiende der verrukkelijke
muziek.

Gerard Hekking
Er zijn in Europa twee groote cellisten, Casals en Hekking. Casals is vakman en ook
kunstenaar, Hekking kunstenaar en ook vakman. Hekking de renaissancist van
Montaigne, die zeide ‘J'aimerais mieulx que mon fils apprinst aux tavernes à parler
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qu'aux escholes de parlerie’, Casals, de scholastiker of de meesterzanger. Zij bezitten
beiden den rijken gloed, doch wenden hem verschillend aan; Casals zachtmoediger
en suggestiever, Hekking bruisender en overstelpender; Casals is de wijze, Hekking
de profeet. Maar ieder vertegenwoordigt voor zijne richting het hoogtepunt, waar zij
ieder die vuur-roos onzer bewondering geplaatst hebben; ieder van beiden is op zijn
instrument de voleindigde. Slechts deze richtingen immers zijn denkbaar.
Hekking mag inderdaad de immer-wisselende genoemd worden in tegenstelling
tot Casals, de Ivoren Toren. Hij bleef zich zelden minder gelijk dan de laatste twee
jaren. Hij heeft gezworven van het verhevenste naar het barokste, van het decadentste
naar het sereenste, van vele weifelingen naar de onaantastbare schoonheid, dan naar
't Oosten dan naar 't Westen der muzikale mediterraneeën. Hij verscheen altijd anders,
terwijl de kern, ons kompas, bleef: zijne altijd levende sensibiliteit.
Toch heb ik over Hekkings jongste uitvoeringen andere indrukken gekregen dan
lang geleden, toen hij nog het stokpaardje was van Querido's phantasterijen, of dan
kort geleden, toen Diepenbrocks Gysbreght-muziek hem leidde tot eene andere en
geheel onverwachte ontroering. Dien toon hoorde men zelden terug. Hij was een
wonder. Eigenlijk niets dan een zeer reëele, passieve, lichte klank, maar gespeeld
met een onzegbare verrukking, een gewoon, instrumentaal geluid doch tintelend van
die universeele verliefdheid, welke op doorzonde dagen de atmosfeer vergoddelijkt
en allen bevangt, de alomvattende bekoring van het tooverend onbewuste, de
ongeroepen magie, de onbeschrijfbare emanatie van alles wat wij zien met een weinig
toegeeflijkheid en liefde.
Terwijl Hekking Querido's stokpaardje was, kende hij dien toon nog niet en het
doet mij een onmetelijk genoegen te kunnen zeggen, dat de violoncellist niet alleen
voor de ouderen doch ook voor de jongeren een traditie heeft. Dien avond, toen hij
voor ons openwolkte met de pracht en de verwondering eener aloe, gaf hij ons onze
eigen verlangens en misschien hebben wij het recht die momenten van hem terug te
eischen. Hij ging spelen met de nuances van den dichter, simpel doch huiverend, hij
wist het eenvoudigste gebaar te doorgloeien en het gebaar bleef eenvoudig, het leek
niet buitengewoon maar het klonk ontstellend, hij acteerde koel, éven-sidderend
echter in eene altijd-durende bewogenheid, die den stok geen millimeter verliet. Daar
bezat hij het moeilijke evenwicht tusschen natuur en schoonheid.
Eéns hoorde ik hem dit accent weder treffen in de eerste maten van het adagio uit
Saint-Saëns' concert, dat hij onlangs speelde met orchest. Het leek een droom en mij
dunkt, dat groote meesters als Mozart en Mahler zich zulke intonaties gedroomd
hebben. De toon klonk uit de zachte rust, de hartstocht was getemperd tot eene
schoone vitaliteit, het verlangen sterk maar vredig genoeg, elk accent gesublimiseerd
maar evenredig aan de realiteit der dingen, eene wonderbare harmonie tusschen het
wezenlijke en zijn verheerlijking. En ik geloof, dat van uit dezen gezichtshoek de
meesterwerken geconcipieerd en gespeeld moeten worden.
Hekking gaf Zaterdag-avond een ‘populaire’ uitvoering, welke luidruchtig
enthousiasme verwekt heeft en stralende recensies. Een beklagenswaardig pianist,
die onder meerdere de as-dur polonaise van Chopin slechter voordroeg dan een
automaat, bracht vele dissonanten in de stemming en bemoeilijkte den solist in alle
opzichten, die zich overigens sinds lang niet zoo wild uitte. Het leek een dwang en
een toeval. Van uit zijn eigen temperament zou Hekking de sonate van Chopin weeker,
verfijnder, broozer gezongen hebben en die meening baseeren op den aard der muziek,
een vaag weerlichten van slechts aangeduide stemmingen, een heen en weer droomen
van verre melodieën, en op de biografie van den componist, den virtuoos der
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pianissimi en van het schemerig wegritselend geluid, wiens fortissimo dus niet kan
gemeten worden aan een fortissimo van Strauss. Er bestond niet het minste innerlijk
contact tusschen pianist en cellist zelfs niet in de bloemige en zeer verteederde
salon-stukjes uit het solisten-répertoire, waar Hekking den ‘storm van
menschelijkheid’ gelukkig ter zijde kon laten, tot de zeldzaam onbeduidende sonate
van Grieg aan te beurt kwam. Hoe zal ik Hekkings toon beschrijven in Grieg en in
Chopin?
Het timbre der a-snaar leek me de romantiker, die in een of ander onderaardsch
gewelf van Maeterlinck of Villiers zucht te midden van vochtig-glanzende
edelsteenen, het geheel even extravagant als de vier en twintig-urige omhelzing der
twee jonge Spaanschen, die door den inquisiteur vaderlijk geboeid werden voor hun
eersten nacht.*) Zoo is Hekking zich zelfs op één avond zeer ongelijk geweest. Want
eerst wanneer enkele dier bloemige en verteederde stukjes tot de heilige muziek
behoord hadden, welke hij zonder twijfel wenscht en naijlt (de Serenade espagnole
van Glazounoff b.v., de Rhapsodie van Popper) zou Hekking zijn beste wezen gegeven
hebben, dat ik boven beschreef. Hij schetste het hier enkel, maar wie componeert de
muziek, welke de ziel van dezen zeer voortreffelijken, soevereinen kunstenaar,
volledig aanspreekt en inneemt?

‘Apollo’
Men heeft een voortreffelijken avond doorgebracht bij Roeske en ‘Apollo’, zijne
liedertafel. Niet op romantische wijze, met tertsen, sexten en de pathetische uithalen
eener mannenzangvereeniging, noch in haar modernen stijl, welken de
dirigent-componist Roeske zoo uitstekend vertegenwoordigt en die eene zeldzame
kunst apart is, maar, onverwachter in dit milieu, bij de geheel onpopulaire en
ondoorgrondelijke muziek (gelijk zij heet) van Diepenbrock; en dat gedeelte van zijn
oeuvre, waarmee de componist het minste geluk ten deel viel: twee stukken musica
sacra, een tiental jaren terug geschreven en wier bestaan men nauwlijks vermoedde,
want zij bleven onuitgegeven en onuitgevoerd.
Het is franciscaansche poëzie, wedergeboren in dezen tijd door een ironisch toeval;
het atomische leven, dat men voelt beven door sommige zeer zeldzame verzen en
zeldzame muziek, die geschreven zijn in eene wonderbare vergetelheid. Als het
zingende thema van den Tantum ergo Sacramentum wordt aangeheven in tenorligging
van het ver neuriënde orgel, terwijl enkele zachte klanken boven accompagneeren,
ontzweven er intuitieve stemmen aan dit twee maten lange praeludium, welke de
melodie even mystiek als hoorbaar vermenigvuldigen tot een alom rijzend, universeel
gezang. Dit is het meesterstuk van het werk. Koor en orgel dragen de eerste strofe
voor, ijl, slank bewogen in de teer opvolgende modulaties, in rustig elkaar toeneigende
melodieën, rank van rythme. Eerste en tweede strofe werden verbonden door een
kort tusschenspel, welks fijne teekening en ontroerde stilte, eene verwondering op
zich zelve, verwonderd leidt naar den toegenomen gloed van de slotregels en het
onmerkbaar vluchtende amen. Alles licht, broos, goud van kleur, een diep schemerend
Venetiaansch goud, sereen en goddelijk van hartstocht.
't Andere stuk, een Veni Creator Spiritus, is in een anderen stijl. Eenvoudiger en
meer lapidair van allure, draagt het de strakke trekken van monniken-portretten der
middeleeuwen, klinkt de melodie verstorvener en, hoewel altijd Italiaansch van
*) Les amants de Tolède van Villiers.
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golving, onthechter aan de bekoorlijkheid van gepassioneerde intonaties; terwijl in
den Tantum ergo Sacramentum de harmonie overstraald wordt door verteederende
wisselingen en nieuw omstrengelende lyriek, breekt hier telkens eene kracht door
en eene ascetische onvervaardheid, die enkel zwenken tusschen geestdrift en eene
even genuanceerde contritio. Deze opvatting verschilt in alle opzichten met die van
Mahler; Mahler bezingt het Leven, Diepenbrock den Geest en de tweede hymne
zingt mystieker dan de eerste, van uit eene hoogere natuur en minder weelderige
aanschouwing. Want zelfs de geestdrift wordt getoomd, hetgeen reeds sprak uit het
decrescendo, welke het eerste, stralende orgelaccoord plotseling dempte, een
decrescendo, ik moet het erkennen, dat mij niet weinig verwarde en onjuist leek, wijl
het 't interieure rythme te spoedig wijzigt. Maar psychologisch valt het gemakkelijk
te verklaren: 't is de ontsteltenis wellicht, die het geheimzinnige ‘Ecce Deus’ volgt
en als zoodanig is zelfs dit simpel decrescendo-teeken de phantastische weerspiegeling
van een geniaal kunstenaar.
Bij zulke gelegenheden prijst men gaarne in de eerste plaats de uitvoering, want
het strekt den heer Roeske tot zeer groote eer, dat hij deze manuscripten heeft
opgespoord en zijne - koninklijke - vereeniging tot niet geringere hulde, dat zij met
haar dirigent de vele moeilijkheden virtuoos oploste. Een meester componeert nu
eenmaal niet voor niets en het kan nog lang duren voordat de katholieke kerk wederom
genoeg geëquilibreerd is, om deze werken, geschreven voor haar cultus, voldoenden
eerbied en tegemoetkoming te bewijzen. Het verheugt me, dat eene Liedertafel,
zoolang in de Kerk de onmuzikaliteit heerscht, dat protectoraat van verwaarloosde
musica sacra af en toe overneemt, al ken ik de Liedertafels en deze musica sacra
eene andere bestemming toe.
Roeske's composities (Ave Caesar en Balders Dood) gaven daaromtrent
perspectieven. Als alles goed geregeld was in de maatschappij, als de hooge
kunstbeoefening in sociaal en aesthetisch opzicht volmaakt was geordend, dan konden
de zangvereenigingen hare plaats innemen als satyrikers en de poppenkast verbeelden,
wier decoratieve beteekenis nog een schoone schaduw was van de magnificentie der
meesters. Er zouden zonder twijfel balladen-dichters opstaan, die de realiteit even
aandoenlijk zouden cristalliseeren als levend, even geestig als hevig, nederig maar
rijk aan symbolen, de François Villons en de Breughels van de Apollo's dier toekomst.
De tegenwoordige beschaving echter schijnt nog enkele eeuwen verwijderd van
zulken volmaakten Staat. Er is geen gradueel verschil tusschen een symphonisch
gedicht van Richard Strauss en eene compositie van Roeske en Strauss wordt
beschouwd als een der dragers van het koningsschap. De effecten zijn door beiden
op dezelfde wijze toegepast, de intenties even doorzichtig en worden bestuurd met
dezelfde grillige verstandelijkheid, beiden staan even ver van de eeuwige ideeën en
beiden schrijven van uit den gezichtshoek der spiritueele schoonheid even zonderling
en even raadselachtig; beiden maken van daar gezien een komischen indruk, maar
hunne armoede van geest laat niet na geheimzinnig te schijnen. En deze parallel, die
menigeen voor een paradox zal houden, is zelfs in 't voordeel van Roeske. Roeske
blijft in zijne rol en maakt eene kunst, naast de gedroomde en vermoedelijke
schoonheid, hij doet het zelfs bewonderenswaardig voor zijne hoorders; Strauss
verzuimt elke transfiguratie, welke in Strauss' rol een plicht is, Strauss seculariseert
elken luister, terwijl Roeske zijn milieu en zijne eeuw volledig verzinnebeeldt.

De Tango-Prinses
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De menschen zijn bezig uit Gilberts nieuwste operette de stukken in te studeeren,
welke hunne ooren het meest aphroditisch beroerd hebben. In de pauzen der première
duiken reeds de eerste geluiden op, moeilijk koerend, als van een papegaai die zijn
liedje leert, en ik raad al, welke deunen de troubadours der oude stad mij zullen
toespelen op eene verdrietige harmonica, onder het stille gebladerte van den
melancholischen Juli-avond. Eene operette is sterker dan de Trompetten van Jericho,
zij heeft meer dan goddelijke eigenschappen, blaast bij voorbeeld overal, en of men
Styliet is in de gonzende wereld of habitué van alle tribunes, deze muziek intoxiqueert
uwe dagelijksche ziel en sinds enkele dagen tiereliert door mijn hoofd:
‘Ja als Petrus dat zou weten
Kon hij het nooit meer vergeten...’

en even vriendelijk lonkend, met dezelfde erotische buigingen van een verliefden
doffer:
‘Ik dans zoo graag
Ik dans zoo graag den Tango
Men droomt zoo zoet
Men droomt zoo zoet bij d'Tango.’

Deze zijn naar mijne berekening de sidderingen, waarmee de Memnon der
hedendaagsche beschaving het liefst zal vibreeren. Behalve natuurlijk de genoeglijk
neuriënde lol en het heupwiegelende optimisme der coupletten van Albert Bol, welke
mij zeer streelend klonken en nog aangenaam in de ooren ruischen - o, vierkante
Sirene!
Ik heb mij zeer vermaakt in het Rembrandt-theater. Een Mallarmist zou de operette
misschien eene fraaie syphilis noemen, een Arthur Rimbaud zou wellicht zeggen:
‘Belle hideusement d'un ulcère à l'anus’ en men zal hen niet grif tegenspreken. Maar
ik heb alles getransponeerd tot een bekoorlijk schoon en liefelijke gestalte. Ik had
maar weinig fantasie noodig om me van den paarsschemerenden ‘gelukswals’ een
Fra-Angelesk tafereel te droomen en of daar tambourineerende engelen dansten of
Engelen met zijne comparsen, was me volmaakt 't zelfde. Ik wil ook niet nalaten de
vrouwtjes, die de Tango-prinses speelden, engelachtig te noemen. Zij leken week
als katten, huiselijk en vurig als katten, en hare oogen, fijn gestileerd als het Gods-oog
eener basiliek, voortvarend als poppenoogen, hebben mij meer gezongen dan hare
ietwat te nauw omsluierde stemmen. Bovendien was de plastiek der vrouwtjes altijd
bereid het ontbrekende aan te vullen. Mej. v.d. Lugt o.a., die zoo slecht bij stem
scheen maar me 't meest genoegen deed; zij kleedde zich geestig en ik hoop dat men
dit te Amsterdam reeds op prijs stelt, evenals hare zeer tooiende vormen, zacht en
weifelend beweegbaar als riet. Zij creëerde onze titelrol.
De operetten beginnen meer en meer te neigen naar de revue en in dit verband is
de Tango-prinses voorloopig de actueelste en de locaalste. Er waren drie tekstdichters
noodig om het onmondig gevalletje uit te rafelen tot een luidruchtig dans- en sportstuk,
drie tekstdichters om Jacques Dalcroze en Hellerau een weinig te parodieeren, het
Stadion te bezingen en suffragettes op te laten treden. Het verwondert me werkelijk,
dat de librettisten, wien men helaas alle mens divinior moet ontzeggen, aan
Weingartner geen rol toedachten in hunne Grünewaldskolonie. En de vertalers, die
het stuk nog nader brachten tot de hoofdstad, maakten het zonder twijfel niet beter,
want ik vermoed, dat zij het derde bedrijf daarvoor te veel geweld aandeden. Ik
beweer dan ook niet, dat ik de operette zag, zooals ze behoorde te zijn en 't is me
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gelukkig een reden om geen enkele scène te vertellen uit deze onnoozelste van alle
kluchten.
De wending, welke de Tango-vloed nam, heeft mij teleurgesteld en deze wending
spiegelt zich af in het werk Gilbert. In den Tango had de zuidelijkste tonaliteit
eindelijk kunnen zegevieren, als een voortzetting van Carmen en vervulling van
Nietzsche's wensch ‘Il faut méditerraniser la musique’, en dit alles juist is er door de
internationale componisten bij ingeschoten. De rythmiek van den Tango had in de
Germaansche opvattingen eene belangrijke en gunstige wijziging kunnen brengen,
doch het omgekeerde gebeurde: de eenigszins wulpsche buigzaamheid werd geharnast
in onze systematische, het fluïdum van hartstocht en welbehagen, dat zou ritselen
uit elke noot, is handig uitgedroogd, de Spaansche gracie en onbedwingbaarheid
veranglicaanscht tot een hypocriete, bitter-zoete schuifeling, zoodat de Tango in den
kortsten tijd een dommelig spelletje geworden is.
Men tangoot overigens weinig in deze operette. Gilbert is te veel epicureeër om
een goeden Tango te schrijven, hij zweeft lichter op eene argelooze driekwarts-maat
met hare weemoedige en tevreden deiningen. Doch over den niet-gederacineerden
Tango ligt de inquisitoriale onrust van een volk, dat serieus aan de hel gelooft, van
Don Juans dus, die op elken liefdesweg een Steenen Beeld vreezen te ontmoeten.
Het is de vereeniging van passie en angst, van geluk en huivering, de subconsciente
onzekerheid in het zangrijkste leven (die b.v. waart door Debussy's Pelléas), 't quand
même van alle waarlijk demonische psyche.
Het procédé der Duitsche muziek is daarmee geheel in strijd. Volgens dit procédé
schrijft men niet alleen 't gemakkelijkst muziek voor stommeriken, het voert ook tot
het allerklaarste licht en de eeuwigste harmonie, het verduidelijkt alle raadselen, het
verzinnebeeldt de pure sereniteit, en den glans van een paradijs zonder den Boom
der Kennis. Het heele geheim van dit procédé is, dat men God thuis of bij zich in
een kooitje heeft. Het is de laatste triomf der rede, waar de propagandisten der Rede
niet aandurfden en als Grétry (ik blijf bij mijn operette) terugkwam, zou hij ons vele
verwijten doen. Wij sukkelen langzamerhand lager en lager, wij worden iederen dag
verstandiger en krijgen iederen dag minder te verstaan. Zoo is de abominatie van
een operette-tekst reeds onbeschrijfbaar en het wezen der muziek, het magerste
betoog van 2 × 2 = 4, eene volkomen apotheose der stupiditeit. Wat in dit geval
echter het meest pijnigt, is de overtuiging dat het er vroeger beter uitzag. Want van
Offenbach naar Gilbert... Ach! Eene eeuwigheid, welke meer dan éene cultuur schijnt
geruïneerd te hebben.
Maar niet te hypochondrisch! Laten we vlug onze mandoline nemen en met het
beminnelijkst flautato 't refreintje zingen, waarop de melodie van den Dies Irae niet
slecht past:
‘Wij hadden ons doodgeschoten
Maar wij hebben later besloten?
Toch liever leven te blijven.’

Het lievere leven is altijd omhelzenswaard!

Nationale Muziek
Er is groote muziek gemaakt door Mengelberg en 't Concertgebouw-orchest bij 't
bezoek der Deensche vorsten. Onze bestuurders lieten dat vroeger over aan de
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Mariniers en Carillonisten, zoodat men de verbetering had mogen toejuichen en
aanmoedigen. In de kranten echter las ik niets van dien aard, integendeel... Men vond
Heldenleben te lang en dit zoo eenstemmig, dat de klacht geslaakt leek door een
persbureau. Heldenleben, het meest constitutioneele stuk, dat een componist-generaal,
of een dirigent-generaal eenen koning huldigend kan aanbieden, met het soevereinste
gebaar van onderdanigheid aan koning en constitutie! Heldenleben, dat bij andere
gelegenheden niemand te lang schijnt dan mij! Er is evenwel meer geklaagd, en
hetgeen me onbegrijpelijker scheen: dat men geene Nederlandsche muziek zag op
het feestprogramma.
Wij worden zeer nationalistisch opgevoed en ieder, die wil, mag zich daarover
verheugen, indien men er dom genoeg voor is. Maar als 't zoo doorgaat zullen wij
over tien jaar de Italianen evenaren, die eene opera van Mercadante uitfloten, omdat
ze een Fransch onderwerp behandelde. Dan zullen we leven in den onaangenaamsten
en ongelukkigsten der Staten. Want wat bezitten we op 't oogenblik van ons-zelf,
waarde patriotten? Toen er den vorigen winter een oude ouverture werd opgevoerd
van Verhulst, heeft iedereen gelachen. Wie zal niet lachen om Richard Hol, die zulk
een keel opzette en 't best brulde van alle vaderlandlievende auteurs? Zoo Röntgen
zich met een nationaal werk bemoeit, verwijt dan iedereen hem niet dat hij een Sakser
is, ook juicht iedereen hem anders toe? Zweers? Zou men Zweers' liedjes durven
vertalen voor een beschaafd mensch, laat staan voor een koning (moderne koningen
zijn cynisch!) die nog boven Strauss' Held reikt? En zingen?...
Ziedaar onze traditie!
Diepenbrock? Schreef Diepenbrock reeds één werk, waarop niet ieder het zijne
had af te keuren? Daarmee huldigt men geen koning! Bovendien... Welke moderne
koning vermaakt zich niet 't liefst met de autodafés van moderne banaliteiten, wie
aanschouwt liever de constitutioneele onwrikbaarheid eener journalistieke faam dan
de moderne koning, die leeft in de faits accomplis zijner vasallen en zijner wet?
Welke moderne koning bezit het Gezicht? laat staan het Tweede Gezicht der
schoonheid? Diepenbrock's luister is van een andere straalbreking en zijne betoovering
een noodlottige toetssteen voor de monarchale.
Wij zijn zeer verbitterde nationalisten. Sinds meer dan eene eeuw drukt ons de
‘tegenwoordige tijd’. Wij doen gelijk sommige beroemde Engelsche misanthropen
en sluiten ons op met een (helaas barbaarschen) waan, wij leven, als de Hongaarsche
tooneelspeler, die het meisje niet krijgen kon, met een versierde wassen pop en geven
haar elk jaar een wassen kindje. En onze klok slaat wonderbaarlijk dertien.
Wij zijn ook zeer coquet. Bij ieder feest roept men: Waar is onze muziek?
Machteloos, landgenooten! Gij moest roepen: Wee, onze traditie! Wat hebben wij
gecultiveerd? Wat lieten we sterven? Wee! wat laten we sterven! - Een beetje
bezinning, in Godsnaam, we leven elken dag in een nationaal feest, dat niet de minste
realiteit meer heeft. Onze huivering voor de openbaarheid is reeds instinctief. Iedereen
schrikt terug voor Zweers' symphonie bij eene Staatsplechtigheid, niet waar? Men
vraagt ze niet. Men is coquet en vraagt blindelings. O! anoniem... anoniem... Want
de Hollandsche muziek is reeds eene abstractie en wat is er op tegen, om in eene
dergelijke woestijn te roepen waar niemand luistert?
De onverstandigen! Als ze eens wisten, hoe we nog aan 't eerste begin staan.

Gertrud Leistikow
Sursum corda!

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

De danseres, die dezer dagen optrad in het Panopticum-theater, schijnt eene
kunstenares te zijn, daar men haar niet minder prees dan eene Isidora Duncan en
meer dan Lily Green. Gertrud Leistikow's treffendste eigenaardigheid is, dat zij, goed
gezien, niet danst. Zoo doet maar zoo, trippelt wat, zweeft wat, soms in schoone
standen en sierlijke bewegingen. Zij drukt ook niets uit (bij muziek, die niets
uitdrukt...) wat men haar roem noemt. Zij vertegenwoordigt dus waarschijnlijk de
anarchie in de danskunst. Een ensemble van hare gestalten is onmogelijk; zij kan
ook geen school maken. Toch danst zij zeer afhankelijk van de muziek; haar voet
b.v. slaat dikwijls geen noot over en eenzelfde gebaar keert meermalen terug, zoodat
het ongestileerde niet zonder stijl blijft.
Zij stelt voor en zeer realistisch weet zij den indruk te maken, dat daar geen mensch
danst doch een wezen, zij desanthropomorphiseert zich tot eene volmaakt
on-intellectueele gestalte, wat men tegenwoordig ‘vergeestelijken’ noemt, als liefelijke
hoon voor Plotinus en alle mystiekers. Zij creëerde o.a. een faun, niet naar Grieksche
opvattingen, gelijk Mallarmé of Debussy doch (Sursum corda!) wetenschappelijker,
historischer en Duitscher. Ik heb nooit heviger de sensatie gekregen van een aap,
zelfs niet voor eene apenkooi. Gertrud Leistikow was ongeveer gekleed als aap; hare
handen hadden verschillende momenten de expressieve levenloosheid van een foetus
op sterk-water; in haar lichaam was alle bewustzijn gedood, alle begeerte
uitgeschakeld, alle beweging ontzenuwd, alle leven verflenst. Genoeg om aangegrepen
te worden door een zeer diabolieke ontsteltenis over zulk een simieske
voortreffelijkheid.
Noch aan het lichaam der danseres, noch aan haar geest emaneerde iets dat op
schoonheid leek of bezieling; hare voorstellingen, misten, afgezien van de attractie
der realiteit, alle persoonlijke uitstraling, al de vervoering der psyche. En zou 't een
zoo groote verdienste zijn, dat een aap meer mensch schijnt dan eene danseres?

Een Midzomernachtdroom
Nauwlijks kende ik Royaards terug in de geluideloosheid van voetstappen en stemmen.
Er lag een schimmige en schemerende stilte over het bosch, dat bemost was met den
sluierenden nevel der warme avonden, waarin de midzomernachtdroomende Pan
schuil gaat. Gestalten rezen uit dat waas van verborgenheden, in sluiksche rust,
waarmee de nachtelijke uil zijne oogen opent en sluit, lispelden door de Indische
stilte, waar elke klank animistisch gehoord wordt als het nafluisteren van de oude,
pantheïstische moeder-aarde en neigden in haar veel-tooverenden, verlokkenden
adem als half-verholen bloemen. Daar ligt Titania gelijk een ijle maanlichtstreep op
de groene zode, zoo liefelijk, dat het zoete mysterieuse verlangen ontwaakt en bijna
weenen doet; daar staat Oberon als vergeten beeld, als verweerde boom, dien de
bliksem vroeger trof, en zijn gelaat, wanneer hij de Atheensche verliefden afspiedde,
leek eene lotos-bloem, wier diepe verrukkingen den mensch altijd boeiden als eene
ziel. Nooit werd de onkenbare aarde zoo alzijdig gespiritualiseerd, tenzij door
haar-zelf, nooit werd zij zoo zeer Godsaanschijn, waar elk leven de continuïteit is
eener eeuwige schoonheid. Want ook de burleske verschijningen der tooneel-spelende
handwerkslieden, wien eene melodische ironie des dichters de comedia laat
voordragen van den onsterfelijken Eros, behooren tot het magische leven der alom
gevivifieerde en zangrijke natuur. O! de zachte en demonische huiveringen, die
uitgaan, zelfs in den lach, van zulke droomende suggesties! De schoonheid van dezen
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onmetelijken en doorzichtigen avond, van de voortdurende incantaties zijner
verheerlijkte streelingen! Zoo mijmeren wij terug, ik weet niet welk voortijdig bestaan;
zoo klinkt ons de herinnering aan een geheimzinnig en omstrengelend antea op de
zweving eener nooitgehoorde, ongrijpbare melodie. Welk eene schoonheid!
Ik moet Royaards als régisseur van den Midzomernachtdroom dus wel eene sterke
en verborgen macht toekennen, daar hij op die wijze toegankelijk was voor de
Shakespeareaansche begoochelingen en ons volmaakt wist te keeren naar zijn wil.
Want duizendvoudige ritseling waarde door dit woud der illusie, waar alles nerveus
bewoog en gevoelig voor de aangenaamste nuance, waar fluit en hoorn, volgens
Verlaine's vers samenklonken in het eenzelvig timbre, wijl Oberon zijne Titania
nader stond dan hij meende en als elfenkoning milde woorden vond, zacht
schalmeiend uit het half-duister der boomen. Ik heb overigens slechts vage herinnering
aan de spelers, wien de dichter dezer phantastische gril alleen gelegenheid gaf om
zich te incarneeren in een zijner beelden. Het is te laat voor Egeus, zonder twijfel,
om zich te laten castreeren ter wille eener gebrekkige stem en van de gansche
opvoering spijt me slechts, dat 't niet meer zou baten. Puck Musch noemen is niet
noodig, omdat Musch Puck was - het beste epigram, dat men hem zou zenden. Hij
kan in ieder geval niet sneller rollen, niet dieper springen, niet satirischer spreken in
sommige echo's van satanisch kikvorschengeluid, of amusanter naast de clericale
intonaties van den directeur der handwerkslieden, die me nog verheugt! amusanter
naast Spoel, die Tourniaire eindelijk de rol gaf, welke altijd voor hem deugde, daar
hij een goede wever was, een voortreffelijke ezel; een komische Pyramus... met al
den lof der zotheid, welken dezen middeleeuwschen humor en zijne extravagante
accenten toekomt. Resurrectie der fantomen-wereld van Breughel!
En hoe zacht een licht zagen wij rijzen! Ik bedoel niet den slecht gekleurden
Tadema van het eerste tafereel, doch Oberons hoorn, die zingt in het intermezzo, dat
den slaap begeleidt der verliefden. Mendelssohn, die deze muziek componeerde als
zeventienjarige, is minder onze tijdgenoot dan Shakespeare, maar in enkele passages,
gelijk de preludieerende accoorden, die mogen gelden als klanken der tijdeloosheid,
gelijk het intermezzo, dat dauw-parelend glanst en overtogen is van zoele bekoring,
waar hij zelf eerst de betooveringen heeft ondergaan van een ontwaken in droomen,
daar hooren ook wij nog de uitverkoren melodie als weerschijn der eeuwige en
gepraedestineerde verlangens. Voor de rest was Midzomernachtdroom-muziek in
Mendelssohns periode ondenkbaar. De volkomen afwezigheid der formule, de
ontstellende verwikkeling der compositie, de immense vroolijkheid, de duidelijk
uitgesproken magie, gelijk men deze vier dingen waarneemt bij Shakespeare als de
horizonnen van een goddelijk heelal, heeft de muziek na de Renaissance niet meer
gekend. Zij is langzamerhand ontnuchterd en verkoeld, 't zij door de latere religies,
welke met een natuur-godsdienst geene gemeenschap hielden, 't zij in de omhelzingen,
waarmee de onafzienbare Middenstand der negentiende eeuw haar zorgeloos smoorde.
Mahler slechts kon de natuur-mystiek weergeven, welke mensch en wezen in dezelfde
metaphysische relaties brengt, gelijk Debussy dezelfde pantheïstische vibraties
ontdekte in nieuwe klanken, die Shakespeare en Rembrandt in woord en kleur, de
bouwmeesters der oude kathedralen in phantasmagorische lijnen hebben vastgelegd.
Wat wij in dezen zin bezitten van Beethoven is onmiddellijk verstikt door de reactie.
De ontwikkeling der muziek is dus niet zoo duister en raadselachtig als men denkt,
haar eindpunt minstens eene eeuw nog onbereikt en het blijft de vraag slechts of men
noodzakelijke doch verloren contacten gemakkelijk zal terugvinden.
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Geene muziek ondertusschen kent het tegenwoordige leven, welke zulke diviene
verblindingen strooit als Shakespeare's Midzomernachtdroom. Dit zal echter geen
reden zijn om Royaards niet opnieuw te huldigen (na Marsyas en Gijsbreght) als
hersteller van oude tradities, welke het tooneel als musische kunst grootere schoonheid
verleenen en onontbeerlijk zijn bij bezweringen van zulke teedere en hooge orde.
En deze Oberon, koning der tooverwereld, trof in Musch, Lensvelt en Bronger (veel
schoons verzweeg ik!) zulke sprookjesachtige en sensitieve dienaars, dat onze
muzikale kunst het ontbreken van dergelijke gevoelige en elastische medewerkers
zou benijden, als daar eenig begrip bestond van het atmospherische der noten, het
bedwelmend aroma van sommige stemmingen, de occulte vergezichten van sommige
harmonieën, welke Mendelssohn in dit, het meesterwerk zijner jeugd, niet heeft
opgeteekend voor de Dissels, de Schaafs, de Spoels, de Winds, de Tuits en de Slokkers
onzer eeuw.

Kunst en Letteren
Muziekpolitiek!
Nationaal-Nederlandsche Muziekpolitiek, door dr. H.F. Wirth.
Amsterdam, Van Holkema en Warendorf
De heer Felix Wirth, te oordeelen naar dit werk, is de compilatie van een ongehoord
aantal tegendeelen. Zijn wezen bestaat uit verschillende, onontkomelijke bewustheden,
waarvan te noemen zijn: verlangen naar opheffing der Hollandsche muziek,
ontevredenheid tegen Calvinisme, liberalisme, clericalisme, socialisme, haat tegen
moderne kunst, bevordering der muzikale huisindustrie, pieteit voor Duitschland. Ik
wil het wezen van den heer Wirth, onder den alluvialen schmink van allerlei
ouderwetsche affectaties desnoods gelukkig noemen, doch de compilatie, waaruit
hij zich opbouwde, deugt niet. Hij stelt het eigenaardige geval voor, hoe een
karaktervol mensch zeer karakterloos kan zijn, wijl hij zijn (fanatiek) wezen noch
instinctief noch wetenschappelijk kon uitbreiden of modelleeren, wijl hij zich vergist
in de contacten welke hij dienstbaar moest maken. Aangenomen dat Nederland een
man als Felix Wirth noodig heeft - zijne zaak is reeds verloren.
De quaestie werd niet behandeld op soliden basis. Men valle Holland nooit aan,
omdat het parasietisch leeft op de cultuur van andere staten! Onze natie lijdt nu reeds
drie en een halve eeuw onder het noodlottige totemisme harer intellectueele
autonomie. Italië en Frankrijk der renaissance (al hunne componisten waren
Nederlanders!) zijn te luisterrijke voorbeelden van geënte cultuur. Dat totemisme
voegt ook niet als inleiding tot het betoog van den schrijver, die hier cantoren-scholen
wil stichten, omdat de Duitsche cantoren, die de heer Wirth zoo hoog acht,
(onvermogende) epigonen waren van Fransche en Italiaansche stijlen, omdat de
vorsten, die deze cantoren begunstigden en eten gaven, allen onder invloed stonden
van de Fransche beschaving, Frederik de Groote aan 't hoofd.
En waartoe muzikale partij-twisten? Hoeveel vergissingen moet de heer Wirth
begaan ter wille van zijn Brahms, dialectische vergissingen, historische en theoretische
vergissingen, die blad na blad vullen en zijn patriottisch boekje voor onze
goedgeloovige musici zeer gevaarlijk maken. ‘De adellijke families der 18e eeuw,
konden hun orchest uit hun dienstpersoneel recruteeren, wat aanhield tot de “gouden
tijd” van Liszt en Wagner begon, de ontaarding der Duitsche muziek-cultuur.’ Ja,
ja! De vraag is of er gecomponeerd moet worden in verband met de practijk, maar
met welke practijk? Als de practijk van het achttiende-eeuwsch dienstpersoneel de
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maatstaf is, dan past reeds Beethoven niet meer in hun kader; Brahms, dien Wirth
waardeert als eenen held, nog minder, en de regel gaat zelfs niet op voor de
onaantastbaren Bach en Händel, wier vocale en instrumentale partijen slechts
uitvoerbaar zijn door virtuozen.
Tot welke verwarringen laat de heer Wirth zich leiden door zijn idée fixe
Berlioz-Liszt-Wagner (Strauss, Mahler, Debussy, Schönberg...) kanker der
beschaving! ‘Deze nieuwe weelde-kunst was nòch wat haar inhoud en aard, nòch
wat haar vorm en techniek betreft, in staat gemeenschapskunst te worden. Het is
kenschetsend, dat zij aan het klavier, het luxe-instrument der 19de eeuwsche salon
ontstaat en dat het klavier in de 19de eeuw de ontwikkeling der toonkunst beheerscht’.
Hoe goed gezien! Doch merk op, dat de piano het resultaat is van den clavecimbel,
die de geheele achttiende-eeuwsche muziek (het groote tijdperk van Dr. Wirth)
stileerde. Merk op, dat Bach, Mozart, Beethoven, Schumann en Brahms (de eeuwige
goden) klavier-virtuozen waren en hoofdzakelijk componeerden voor klavier. Merk
op, dat Berlioz en Wagner, tegen wien zulke bewijsvoering dient! niet eens piano
konden spelen, dat Wagner levenslang op de ‘materialistische’ piano en hare
universeele tyrannie gescholden heeft. Welke slechte logica en hoe onhistorisch!
‘Want zelfs in Haydns en Mozarts tijd was het klavier slechts een onderdeel van het
orkest geweest, zonder overheerschende positie....’ Het lag er immers maar aan wat
er gespeeld werd. In het 18de eeuwsch orchest waren dirigent en klavier uniform en
de dirigent leidde vanuit het klavier. Zelfs wanneer de meening van den heer Wirth
grond had, dan ware zij slechts bruikbaar ten voordeele der moderne kunst, die onder
invloed van Wagner en Berlioz, het klavier geheel zag verdwijnen uit het orchest.
De heer Wirth moet Wagner ook niet willen verderven met de uitspraak ‘Wenn
er nur nicht immer sterben wollte’... dat is tè toepasselijk op Bach, wiens
doodsverlangens waarlijk menigvuldiger en monotoner zijn dan de Wagnersche!
Maar welke hooghartige eischen jegens de beschaving: ‘Wagner met de moderne
muziek verwierven slechts stedelijke populariteit, en zijn ongeschikt voor de
huiskamer!’ Ik weet waarlijk niet of eene sfinx, eene pyramide, eene kathedraal, een
tempel, geschikt zijn voor eene dorpersche populariteit en voor de huiskamer. Ik heb
ook reeds dikwijls gezegd dat Brahms' symphonieën noch voor het gesimuleerde
pleinair, noch voor de huiskamer deugen. En onze dienstboden kunnen zijne liederen
noch zingen noch accompagneeren. Ik keer dus het argument even gemakkelijk tegen
Brahms als tegen Wagner. Maar welk eene kleingeestigheid om zulke argumenten
uit te vaardigen tegen groot-meesters! Weet de heer Wirth bovendien niet, dat de
geheele cultuur der Protestantsche en Katholieke kerken bestierd wordt door de meest
verfoeilijke klein-meesters, componeerende dorpelingen, organisten en onderwijzers?
Het euvel is zoo algemeen dat de bewonderaar der huismuziek tevreden mag zijn.
Over de moderne journalistiek en hare schandelijke verhouding tot de moderne
kunst... Hoe tevreden en stoutmoedig verdraait de heer Wirth wederom de feiten!
Want iedereen kan weten dat Brahms langzamerhand in 't openbare leven is geslopen
door de occulte goedgunstigheid der internationale pers; dat hij b.v. aan Weenen is
opgedrongen door Hanslick en de Neue Freie Presse; ieder kan toch weten met welke
halsstarrigheid en haat, Wagner, Berlioz, Bruckner, Wolf, Mahler achtervolgd zijn
door het ‘heirleger van muzikale journalisten’; men weet toch hoe gaarne de Pers
een reactionnaire en conservatieve kunst in hare bescherming neemt! Wat wil de
heer Wirth ons het tegendeel beweren bij Brahms!
Dit zijn echter lang niet alle zwakke passages van het boekje, dat redekunstig zoo
zwak staat. Want de heer Wirth b.v. gaat uit van de stelling, dat de tegenwoordige
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Hollanders leven in eene onnationale, maladieve cultuur en zijn geschrift is een
propagandistische getuigenis voor Schumann en Brahms. Een ieder zal vragen of
wij Schumann en Brahms nog niet genoeg spelen, zingen en bestudeeren sinds meer
dan vijftig jaren. Wij drenken zelfs de provincie met hun geest, onze meesters
componeeren in hun stijl... Is het mogelijk dat wij ons nog beter assimileeren aan
hun wezen?
De heer Wirth vergt dat men van overheidswege het spelen verbiede van alle
opera-muziek! Ach... Welke kunst had juist bij ons een ellendiger leven dan de opera?
Hoeveel gezelschappen gingen reeds failliet? En zou men daaruit niet concludeeren
(gegeven onze gebrekkige cultuur...) dat het spelen van opera-muziek bevolen moet
worden?
De heer Wirth verlangt naar melodie en rythme! Maar wat bloeit krachtiger bij
ons en bij de omringende volken dan het populaire rythme? Wat valt daar te klagen
in ‘Hérold, Auber, Boieldieu, Meyerbeer, Bellini, Rossini en andere groote
dwaallichten’? Moeten wij allen de ‘Freischütz’ zingen en ‘Czar und Zimmermann’?
Staan deze werken van zuiver muzikaal en aesthetisch standpunt hooger dan de
Italiaansche en Fransche? Zoo niet - welke reden hebben wij dan om de Duitsche
sentimentaliteit te verkiezen boven een streelende en geestige levensaanschouwing?
Eene uitweiding van den heer Wirth over Stille Nacht, Heilige Nacht! (met kaarsen
en kerstboomen) zal ons daartoe niet overhalen.
De heer Wirth bestrijdt het Calvinisme. Dit is wellicht noodig voor onze cultuur.
Maar is de ‘stroeve, stoere’ Brahms, wiens vergiftigde onoprechtheid en nurksche
hypocrisie zoo weinig gemeenschap heeft met het naïeve en rondborstige
Lutheranisme, daarvoor een beter wapen dan de ‘groote dwaallichten’ en Meyerbeer,
den zanger (Hugenoten, Profeet!) der Hervormingen?
De heer Wirth bestrijdt het particularisme. Waarom begrijp ik niet goed, wijl de
antieke culturen en 't laatst de Italiaansche Renaissance wel konden bloeien in het
‘egoistisch particularisme der stedelijke republieken’. Maar hij bestrijdt het en zijn
heele geschrift is tegelijkertijd een overtuigde aanbeveling van de huismuziek en de
klein-kunst. Wat is particularistischer: Een afgescheiden stad van begaafde,
samenvoelende burgers (Venetië, Florence, Pisa, Rome...) of een staat van
afgescheiden huisgezinnen?
De heer Wirth beschikt over eene te verwarde intelligentie om ‘wegbereider’ te
zijn voor ‘de toekomst van den Nederlandschen stam’. Hij is niet gewoon een
argument door te denken tot zijn uiterste consequenties en aldus onbruikbaar als
bestrijder van de nieuwe muziek, als bevorderaar van Schumann-Brahms, als
verdediger zijner eigen gezichtspunten. Ik betreur dit, wijl ik het in vele opzichten
met den heer Wirth eens ben. Wij hebben geene nationale muziek. Doch ik zou de
remedie nooit zoeken in het Pangermanisme, als de schrijver van dit boekje, wijl wij
dan nog minder nationaal zullen componeeren. Muziek bestaat niet enkel uit noten,
doch in de noten leeft ook eene psyche. Het is niet gemakkelijk de psyche van ons
volk te synthetiseeren. Rembrandt, de mystieker, is Hollander, Jan Steen, de vervoerde
realist, is Hollander, Ruysdael de pantheist der natuur, Van der Helst, de geheel
onttooverde, zijn Hollanders. In Italië, Spanje of Duitschland vindt men zulke
contrasten niet onder ééne natie. Ik hoorde echter dezer dagen, in een ‘proeflokaal’
vertoevende, een half-dronken dikke Duitscher ‘O du, mein holder Abendstern’
zingen uit Wagners Tannhäuser met majestueuze sentimentaliteit. Dit gaf mij een
anderen kijk op Wagner en deze zijde van den componist lijkt mij belangrijker dan
de ‘ziekelijke erotiek’, het idée fixe van den heer Wirth, en het ware beter geweest
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Wagner te bestrijden van uit dezen gezichtshoek, om langs dezelfde lijn aanvaller te
worden van Schumann-Brahms en de bronnen-vergiftiging onzer muzikale cultuur.
De sentimentaliteit nu, voortkomend uit eene gemakkelijke, interieure bevrediging,
atoon, dadenloos en onexpansief, doodelijk voor alle intellectueele energie, is niet
enkel volkomen afwezig in onze oude schilderkunst, ondanks die uiterste
verscheidenheid van stroomingen en zielswaarden, doch ook in de muziek der
contrapuntisten, in de liederen der geuzen. Zij schijnt niet te behooren tot onze
raseigenschappen, zelfs niet als wij componeeren. Sinds onafzienbaren tijd echter
importeert men ons een ‘gevoel’ uit het hartelijke Duitschland, waarmee we niet
genoeg contact hebben, gelijk de heer Wirth beweert. Hij zelf noemt dit ‘het stuitend
semietisme’, dat het Calvinisme entte op onzen volksstam. Doch nam hij wel eens
kennis van de litteratuur der Meistersinger, welke nog Hebreeuwscher klinkt buiten
alle Calvinistische ethiek om? Hij zou zien dat het Calvinisme niet alleen de schuld
draagt van onze nationale decadentie in de musische kunsten. Niet het Calvinisme
maakt de menschen doch de menschen het Calvinisme en het leven is te Génève
altijd prettiger geweest dan in Dordt. Onze muziek lijdt aan degeneratie, gelijk vroeger
onze poëzie, doch er behoeven slechts andere menschen aan het bewind te komen
en de muziek is hersteld. Vergeet niet dat onze Röntgens en Zweersen (allen Duitsch
geschoolden!) dezelfde sympathieën belijden als hun onvrijwillige aanklager Wirth.
Zij introniseerden de Duitsche muziek, zij proclameerden Schumann en Brahms reeds
een halve eeuw vóór Wirth. En zij bekampten Beethoven in Beethoven. Want ook
de heer Wirth vergeet met hen dat Beethoven van onzen stam is, gelijk Rembrandt,
Jan Steen en Ruysdael en dat wij met meer recht onze ingeboren psyche bij hem
zouden zoeken dan bij Schumann-Brahms. Zij calviniseerden Beethoven rustig tot
eene ‘begripsleer’, tot het ‘dorre dogma’. Maar dit schijnt samen te gaan met die
liefde voor sentimentaliteit, welke ongehoord, wonderbaarlijk, onhollandsch en
moordend is. Wij groeien er mee op, zij klinkt van af de klokkentorens, van uit de
schoollokalen, van af de straat, van uit de kerken - is het den heer Wirth niet genoeg?
- zij verwijft, verleutert en banaliseert de jeugd, welke zij voorbeschikt tot de
burgerlijkste der schoonheden. Deze geheele sentimentaliteit berust op het Duitsche
volkslied. Is het niet genoeg? Denkt men deze decadentie te paaien met een crescendo
van Stille en Heilige Nachten? Verwacht men een Beethoven of een nationale muziek
uit zulk een milieu, dat vergiftigd is (in volksliederenbundels, in koor-uitvoeringen,
in zanglessen, in eerediensten) met zooveel karakterloosheid, zooveel lijzig geteem,
zooveel gekweel?
Meer huismuziek en vooruit! naar Brahms en Schumann! het is de belachelijkste
thesis, welke men stellen kan - wanneer men op de hoogte is der plaatselijke
toestanden. Zal de heer Wirth echter een boek herzien, waarvan noch thesis, noch
argumentatie deugen? Och! de aanklager staat in goed blaadje bij de aangeklaagden...
De heer Wirth heeft er een baantje mee, misschien wel een levenstaak en alles blijft
bij 't oude.

Écrits de Musiciens (XV-XVIIIe siècles) par J.G. Prod'homme. Paris,
Mercure de France
Ieder waardeert zijn eigen dingen, in den circulus vitiosus zijner belangstelling, de
een 'n papyros, al staat er niets op dan de teederheden van een vader jegens zijn zoon,
de ander nagemaakte catacomben, een derde de Kretenser opgravingen, een vierde
Chineesche middeleeuwen, een vijfde oude teekeningen, - en ik weet niet hoe ik u

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

zal interesseeren voor deze oude Geschriften, die van mijn gezichtspunt zoo
aartsbelangrijk zijn! Het is een wereld van vergeten papieren, welke een Adriaan
van Oort, den kunstenaar van het gebrandschilderde woord zeker had moeten kennen,
omdat het intellectueele en sensitieve leven der middeleeuwen zonder muziek niet
denkbaar is, omdat deze geheele menschheid tintelde van muziek, bij feesten, bij
oorlog, bij pest, hongersnood, droogte, bij liefde en haat, omdat het milieu van
François Villon (Je cognois le vin à la tonne!) even muzikaal vibreerde als het milieu
van een prins, een staatsman, een schilder, een geletterde, omdat ieder in dien tijd
zijne intieme betrekkingen had tot de muziek. Gij ziet het in het zeldzame en een
weinig ontroerende testament van Dufay, opgenomen in dit boekje, in de zeven
testamenten van Willaert (alle zeven hardnekkig geconstrueerd als de tenor eener
antieke compositie...) wier uiterste wil geredigeerd lijkt voor een heel dorp, stuiver
voor stuiver nalatend.
Men vindt deze documenten, hoewel daaruit de historie opgebouwd moet worden,
in geen enkele muziekgeschiedenis. Zij spelen echter nog minder mee in het
hedendaagsche leven en voor ons, Nederlanders, hebben componisten geen waarde
meer. Voor de oude muziek, welke, toegepast in onzen tijd, dezelfde omwenteling
zou veroorzaken als de herleefde primitieven brachten in de schilderkunst, bestaat
slechts eene belachelijke belangstelling: men zingt ze nu en dan, doch van haar wezen
en hare techniek is niemand op de hoogte en aan de conservatoria kan ze niet
gedoceerd worden. Maar wat zal de eerwaarde heer die-en-die van over zijn brevier
(men heeft ons sinds jaren gewend om de oer-meesters alleen rationalistisch te
beschouwen als onberispelijke noten-machines en men vond den nieuwsten kerkstijl
uit deze visie) of de leek die-en-die, statig dilettant, een beetje grijzend en met
onvermurwbaren maatstok, van over zijne Lassus-uitgave, zonderlinge oogen draaien,
als men hem een echt accent citeert van den echten Lassus (een brief aan den hertog
van Beieren) te joviaal voor een kerk-componist, diaboliek voor een zanger van zoo
heilige hymnen....
Si vre Exce. se porte bien
Cela va bien;
Si vre Exce. N'a pas de mal
Cela demande Monsr. daumal
Si vre Exce a son plaisir
Je n'en ai pas de deplaisir;
Si Madame sa femme bien se porte,
Je ne m'en plains ni deconforte;
S'elle a la panse bien enflee
C'est signe, que l'aues bien pressee
S'elle sent son enfant remuér.
Cela vient du cul remuér
C'est la sentence de Janobbo
En disant Bon di meser gobbo:
Celsitudine Vestrum
Seruitoribus - vris seruitor:
ORLANDO DI LASSUS

De heeren, die zoo fanatiek trachtten om van de muziek der oer-meesters eene
eunuchen-kunst te maken, mogen er van overtuigd zijn, dat ook in de werken dezer
componisten vele zulke (o! familiaire...) Pansgeluiden klinken.
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En zoo is het inderdaad - dunkt mij - van het grootste belang, te lezen, dat er onder
de nalatenschap van Händel een Rijngezicht was van Rembrandt; dat Bach zich
zonder humor beklaagt over de gezonde lucht van Leipzig, welke hem, daar de
sterfgevallen ontbreken, een deficit bezorgd van honderd daalders 's jaars; de meening
van Gluck in een brief aan Klopstock, - meening welke nog geldig is, ‘car, bien que
vous ayez d'excellents musiciens, il me semble pourtant que la musique qui demande
de l'inspiration est encore tout à fait étrangère dans vos contrées, ce que j'ai vu
dernièrement par la Recension qui a été faite à Berlin sur mon Alceste’; hoe een de
la Barre in zijn vriendelijk Mémoire over Musettes et hautbois, zegt dat de Philidors
en Hotteterres (onder Louis XIII de Guarnerii der hobo) heel wat hout en muziek
bedorven hebben, voordat hunne instrumenten geschikt waren voor een concert; zeer
belangrijk en actueel het fragment uit ‘Le théâtre à la mode’ (1720) van zekeren
Benedetto Marcello, dichter en componist, eene ironische aesthetica, welke den
tegenwoordigen futurist niet kwalijk zou passen.
Wantrouw de oude musici niet, omdat de nieuwe dikwijls droog zijn en
onuitstaanbaar pedant. Zelfs Prod'homme heeft er iets van en ondanks enkele
slordigheden, als o.a. de onnauwkeurige vertaling in de leerzame geheimen
ontsluierende dedicatie van Palestrina's Canticum Canticorum, waar de naïeve meester
beweert, dat hij voor deze gelegenheid eens vuriger (en niet ‘vroolijker’)
componeerde, laat hij zoo taaie bladzijden drukken, dat zij in Duitschland uitgegeven
konden zijn.
Maar welk een curieuse anecdote vind ik daartegen weer niet in een brief van
zekeren André Maugars, welken ik de tegenwoordige instrumentalisten en zangers,
prat op wat aangeleerde techniek en verstoken van alle genie en naturel, onder oogen
zou willen brengen. Maugars was een beroemd violist, van wien men geboorte- noch
sterfjaar kent. Hij verbleef aan 't hof van Jacobus I en vertaalde enkele werken van
Bacon in het Fransch, viel in ongenade bij Louis XIII en Richelieu en begaf zich
naar Italië, van waar hij zijn ‘Response schreef faite a vn Cvrievx sur le sentiment
de la Mvsique d'Italie’ (1639). Daar improviseerde hij te Rome in de kerk der
Franschen gedurende de mis op den feestdag van den heiligen Lodewijk. Hij bezielt
zich met de herinnering aan zijn nationalen heilige, zijn volk en de tegenwoordigheid
van 23 cardinalen. Men geeft hem een thema om er over te fantaseeren na den derden
Kyrie eleyson, hij bestijgt eene kleine tribune, wordt begroet met applaus en speelt
met zooveel geest dat de kardinalen hem verzoeken opnieuw te spelen na den Agnus
Dei; men zendt hem een nieuw thema, ‘un peu plus gay que le premier, lequel je
diversifiay avec tant de sortes d' inventions, de differens mouvemens, et de vitesse,
qu'ils en furent très-estonnez....’ hij wordt bij den paus geroepen, die twee uren luistert
naar den violist.
Dit boek geeft niet alleen de melancholie van oude papieren. We hebben opera's,
draaiorgels, orchesten, koren, piano's, maar onze cultuur filtert niet meer muziek
gelijk voorheen en ik betreur dit dagelijks. Een god schiep voor de muziek zoo
gelukkige dagen, en deze kunst, die voor den mensch al het cosmische had van een
natuurgeluid, is verweesd van elke betoovering, instinctieven bloei en hare zachte
alomtegenwoordigheid.

Romain Rolland, Jean Christophe, Paris, Librairie Paul Ollendorff
Het werk behandelt de geschiedenis van een nieuwen Beethoven, levend in de
moderne wereld. De genealogie van den componist is volgens de traditie; hij stamt
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af van Nederlanders en een zijner voorouders trok naar een Duitsch groothertogdom.
In zijne onbewuste herinnering waakt als eene geheimzinnigheid de atmosfeer van
zijn oer-vaderland en soms wekt de teekening der Belgische heuvels, welke van aard
zoo muzikaal en schoon is, het verre geheugen met een vaag vermoeden.
De ontwikkelingsgang van dezen componist der toekomst loopt eveneens volgens
de traditie. Romain Rolland laat alles gebeuren door predestinatie. Jean Christophe
verduitscht niet omdat hij niet méer verduitschen kon, toen hij uit de lagere school
trad van het groothertogdom. Iedere cultuur bleef hem vreemd behalve de Duitsche
en eerst op eenigszins gevorderden leeftijd (vier en twintig jaar...) maakt hij kennis
met de Fransche litteratuur, uit Duitsche schoolboeken, waarover Hollandsche
geleerden, die belang stellen in dit onderwerp, zonderlinge gegevens kunnen vinden
in IV, La Révolte, en met twee Fransche meisjes, 't eene du Midi, 't andere du Nord.
Door temperament en ervaring wordt Jean Christophe voorloopig revolutionair, hij
is onverzoenlijk anti-Brahms, wordt criticus, krijgt oneenigheid met iedereen
(natuurlijk!) en met zijn redacteur, raakt daarenboven op een boerenkermis slaags
met een onderofficier, dien hij half-dood slaat en moet vluchten, over België naar
Parijs. Parijs wijzigt zijn geheele wezen, dat uitsluitend geconstrueerd was op
Duitschen socialen basis en dus gesloten voor de volmaakte schoonheid. De these
van Romain Rolland is duidelijk genoeg: de Germaansche cultuur alleen blijft
ontoereikend en ook de Latijnsche; de eene moet getemperd worden door de andere.
De psyche van den componist is wederom volgens de traditie. De held heet Jean
Christophe Krafft, symbolieke familienaam, is een onuitstaanbare kerel en hardleersch
in de Latijnsche mansuetudo, de melodische zachtmoedigheid; de Beethoven der
Duitsche muziekgeschiedenissen, vuurvreter, onovertroffen bulderaar, zonder doof
te zijn, leelijk en bijna pokdalig.... Germaansche empirestijl!
Het boek zelf ten laatste is volgens eene traditie, waarvan Balzac en Ponson du
Terrail misschien de grondleggers waren. Het telt tien deelen van ongeveer
vierhonderd pagina's en is tegelijkertijd Comédie humaine en Exploits de Rocambole,
haastig geschreven, zeer haastig en breedsprakig. Rolland ontvangt elke indruk
optisch en werkt hem optisch uit. Men zou dezen langen roman eene serie intérieurs
willen noemen, elk gezien in een afzonderlijke stijl; bldz. 371 en 372 van IV kunnen
b.v. heeten ‘Het lezende vrouwtje’, geheel volgens de oude Hollandsche school.
De comédie humaine van dezen roman is virtuoos en voltallig in hare vertolkers.
Zij speelt op het heele Westersche continent, als ware het een dorp, en geen schijntje
van het leven of 't passeerde Rollands meerendeels koele observatie. Het onbegrensde
plan (zonder de minste kosmische trilling) omvat de geheele beschaving tot al hare
uithoeken, zonder philosophie, zonder atmosfeer, zonder critiek - met een volmaakt
internationalistische techniek. De werkwijze van Stendhal kende nog een
gezichtshoek, vanwaar hij het geziene streelde met een eigen licht, de Russische
schrijvers behielden hun hartstochtelijk accent; Romain Rolland verhoudt zich tot
zichzelf en tot elke uiting van het heelal, voor zoover hij het zag, als een nihilist. Zoo
bezit zijn werk slechts de aantrekkelijkheid der feiten en is in geen opzicht belangrijk
voor de litteratuur. Doch wijl het comédie humaine is heeft het waarde in menschheid,
over welke men, waar ook bekeken, steeds een instantanée vindt, dat meestal als
document kan gelden.
B.v. de positie der intellectueele Joden in Duitschland en Frankrijk; een Fransche
dienstbode; een Duitsche koemeid; het Duitsche militairisme in zijn verhouding tot
het oude Duitsche idealisme (‘toen men geslagen werd, zei men, dat Duitschland de
menschheid tot ideaal had; nu men de anderen sloeg, zei men, dat Duitschland het
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ideaal was der menschheid’); de Fransche muziek-critiek; de Duitsche
muziek-beoefening; de verdrijving der religieusen; de invloed van Debussy in
Frankrijk (iedereen praat er over, hij wordt nergens gespeeld...); een modern Parijsch
cénacle van kunstenaars; het Parijsche tooneel (in de Vasten lazen de acteurs de
preeken van Bossuet met orgelbegeleiding); de overheersching der vrouw; de Fransche
democratie en hare leiders, maecenaten eener hyper-aristocratische kunst; het
individualisme in de Fransche politiek en den Franschen staat; de positie der
socialisten in een Duitsch groothertogdom; de moeilijkheid om Frankrijk te vinden
in Parijs; zijne hoogheid Brahms (er zijn vele Brahmsen in Frankrijk); een Duitsch
revolutionair, die onmiddellijk conservatief wordt in Frankrijk; etc... etc...
Wat in Jean Christophe Krafft de Exploits de Rocambole aangaat vanaf L'Aube tot
La Nouvelle Journée, zij zijn er slechts bij wijze van spreken. Niemand bestuurt zijn
eigen leven, ook Jean Christophe niet. Elk leven hangt af van de menschen, die men
ontmoet en die, zelf tastend, de omstandigheden scheppen. Het leven van den
modernen mensch is passief geworden. Een minuut te laat aan den trein, een vergeten
huisnummer veranderen eene loopbaan. Vroeger werd men geboren onder eene
constellatie en men had zijne ster, tegenwoordig heeft men zijn Melkweg. Men duizelt
onder millioenen emanaties. Geen systeem dat nog deugt en hoe weinigen bezitten
het Instinct! Pascals Neus van Cleopátra is geen aphorisme meer. Het moderne leven
werd voor het bewustzijn een duizendvoudige angst, voor het onbewustzijn en
gehallucineerde schemering. De mensch verloor elke soevereiniteit over zich en over
de gebeurtenissen. Het Lot heerscht opnieuw en opnieuw zal de subconscientie
heerschen in plaats van de conscientie.
Jean Christophe bezoekt Hassler, componist en kapelmeester; Hassler in wien men
Richard Strauss zal herkennen, ontvangt hem slecht, Jean Christophe, wanhopig,
vertrekt onmiddellijk en ontvangt niet meer het vrijbiljet voor de opera en de
uitnoodiging tot een reunie na de voorstelling. Had hij ze ontvangen, hij zou niet
naar Parijs vertrokken zijn. Ter wille van een volledig inzicht in het werk van Rolland,
geef ik het portret van Hassler, welke me van alle types in dit boek de eigenaardigste
lijkt.
‘Hassler was beroemd. Zijne vijanden hadden niet ontwapend; maar zijne vrienden
schreeuwden, dat hij de grootste musicus was van verleden, heden en toekomst. Hij
was omringd door even dwaze volgelingen als bestrijders. Daar hij zwakheden had
was hij verbitterd door de eenen, en verweekelijkt door de anderen. Hij wendde al
zijn energie aan om te doen wat onaangenaam was voor zijne critici en hen aan 't
schreeuwen kon brengen; hij was als een jongen die streken uithaalt. Die streken
waren dikwijls van den verfoeilijksten smaak: niet alleen gebruikte hij zijn verbazend
talent voor muzikale excentriciteiten, welke de haren te berge deden rijzen op het
hoofd der pontifen; maar hij toonde een plagerige voorliefde tot barokke teksten,
bizarre onderwerpen en ook dikwijls voor dubbelzinnige en scabreuse situaties, in
een woord, voor alles wat de gewone welvoegelijkheid en gezond verstand kon
kwetsen. Hij was tevreden, wanneer de bourgeois brulde; en de bourgeois bleef niet
in gebreke. De keizer zelf, die zich met de kunst moeide, zooals iedereen weet, met
de insolente aanmatiging van parvenus en vorsten, beschouwde Hasslers roem als
een openbaar schandaal en liet geene gelegenheid voorbijgaan om jegens zijne
onbeschaamde werken eene afkeurende onverschilligheid te getuigen. Hassler,
woedend en verrukt over deze doorluchtige oppositie, welke voor de meest gevorderde
partijen der Duitsche kunst bijna eene consecratie was, ging flink door met de glazen
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in te slaan. Bij elke nieuwe dwaasheid extasieerden zich zijne vrienden en riepen
geniaal.
De coterie van Hassler bestond vooral uit letterkundigen, schilders, decadente
critici, die zonder twijfel de verdienste hadden, dat zij de partij vertegenwoordigden
van opstand tegen de reactie - welke eeuwig dreigt in Noord-Duitschland - van den
pietistischen geest en de staatsmoraal; maar hunne onafhankelijkheid was in den
strijd radeloos geworden tot aan het belachelijke, waarvan zij geen begrip hadden;
want zoo 't velen hunner niet ontbrak aan een vrij ruig talent, zij hadden weinig
verstand en nog minder smaak. Zij konden niet meer uit de kunstmatige atmosfeer
komen, welke zij zich gemaakt hadden; en gelijk alle cenakels hadden zij ten laatste
elken zin voor het reëele leven verloren. Zij stelden de wet voor zich zelf en voor de
honderden nietsnutters die hunne revues lazen en met open mond alles aannamen,
wat hun behaagde uit te vaardigen. Hunne verafgoding was voor Hassler noodlottig
geworden, daar zij hem te behaaglijk voor zich zelf maakte. Hij accepteerde zonder
onderzoek muzikale ideeën, welke hem in 't hoofd kwamen; en hij was er in zijn
binnenste van overtuigd dat wat hij ook inferieurs schreef voor hem zelf, toch altijd
superieur was bij de rest der musici. Daar deze gedachte ongelukkig al te waar was
in de meeste gevallen, volgde er nog niet uit, dat zij zeer gezond was en geschikt om
groote werken voort te brengen. Eigenlijk minachtte Hassler allen, vrienden en
vijanden; en deze bittere en spottende minachting strekte zich uit over hem en zijn
heele leven. Hij groef zich des te dieper in zijn ironisch scepticisme daar hij vroeger
aan een menigte edelmoedige en naïeve dingen geloofd had. Wijl hij niet de kracht
bezat om ze te verdedigen tegen de langzame verwoesting der dagen, noch de
hypocrisie om zich te overtuigen dat hij geloofde aan wat hij niet meer geloofde,
persifleerde hij hardnekkig hunne herinnering. Hij had de natuur van een
Zuid-Duitscher, indolent en week, weinig geschikt om weerstand te bieden aan de
overmaat van geluk of ongeluk, van warmte of koude, en die om haar evenwicht te
behouden een gematigde temperatuur noodig heeft. Hij had zich onmerkbaar laten
gaan in de luie genietingen van het leven: hij hield van goede maaltijden, zware
dranken, leegloopen en weeke gedachten. Heel zijn kunst ondervond er de gevolgen
van, ofschoon hij te buitengewoon begaafd was dan dat zijne genialiteit niet opvonkte
te midden van slordige muziek, welke zich overgaf aan den smaak van de mode.
Niemand voelde beter zijn neergang dan hij zelf. Om de waarheid te zeggen was hij
de eenige die 't voelde - op sommige oogenblikken welke hij natuurlijk vermeed.
Dan was hij misantroop, verslonden in zijn slecht humeur, zijne egoïstische
preoccupaties, zijne gezondheidszorgen, - onverschillig voor alles wat vroeger zijn
enthousiasme of haat opwekte.’
Zoo is het heele werk. Fijne analyse, zeer volledig, authenthiek zelfs. Maar welk
een stijl, welk eene ‘musique lâchée’! Het zal niet moeilijk zijn om daarmee een
boek te componeeren van tien deelen.
‘Jean Christophe’ behandelt de essentieelste vragen, doch een Europeesche oorlog
heeft Romain Rolland niet voorzien. De antithese tusschen Latijnsche en Germaansche
cultuur is ook wat luchtig uitgewerkt en vroeg den auteur niet zulk een episode in
zijne conceptie. Het zou daaruit kunnen blijken, dat Rolland de dingen niet diep
genoeg aanschouwde. Sinds veertig jaar exporteert Duitschland niet alleen zijne
fabrikaten, doch ook zijne muziek en het exporteert haar met klem. Tusschen politiek
en muziek bestaan de nauwste verwantschappen en geen der kunsten is zoo afhankelijk
van de lotgevallen en de kracht van den Staat als de muziek. Voor een nieuwe
ontwikkeling der muziek en waarschijnlijk der andere kunsten was een
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Wereld-revolutie noodig of een Wereld-oorlog. Sinds 1870 heeft het vroeger zeer
leerzame Duitschland niets overgenomen maar alles trachten te verdringen. Onder
leiding van Pruisen heeft het Europa voor 't dilemma geplaatst: de hegemonie der
Duitsche psyche. Er was geen concert in Rome, in Parijs, in Petersburg, in Londen,
in Brussel, in Amsterdam of de Duitsche psyche werd uitgebazuind. Er bestond op
de wereld nog slechts één rechtmatige muziek-stijl: de Duitsche. De Pruisische
hegemonie over de andere kunsten is wellicht niet zoo spoedig veroverd, of niet zoo
spoedig zichtbaar - ik ben er van overtuigd dat zij dreigde. De cultuur is een oorlog
waard, al blijft Maeterlinck misschien de eenige in Europa, die, aangezet door de
ziel zelf van zijn ras, het geweer opneemt. Hij zal gehandeld hebben als visionnair.
De laatste en hoogste waarde van een volk is zijne kunst. Men worgt niet het genie
van een altijd rijk begaafd ras als de Latijnen en Slaven. Oude kreten klonken daar,
die schenen te resonneeren van de lippen der Eeuwige Moeders; klanken, welke de
muziek een ander wezen zullen geven. Doch zonder de vernietiging van Duitschland
zullen zij nooit doordringen en voor mij zal hunne waarde getoetst worden aan een
cataclysme. De Duitschers vechten weer gearmd met God. Iedere hinderpaal is weer
een Duivel. Zij erkennen het dualisme, maar zullen zij concessies doen aan den
hinderpaal? dat ware immers tegen hunne theologie.
Daarom was een ‘Jean Christophe’ en ‘La Nouvelle Journée’ onmogelijk zonder
die episode. Romain Rolland wijdde te veel aandacht aan het Europeesch evenwicht
bij de constructie van zijne figuur.
Hij schrijve echter bij de volgende editie (ze loopen reeds in de dertig) een index
en zijn werk zal in de veranderde toekomst dikwijls geconsulteerd kunnen worden.
MATTHIJS VERMEULEN

Jules Combarieu, La Musique et la Magie; étude sur les origines
populaires de l'art musical, son influence et sa fonction dans les
sociétés. Paris, Alph. Picard
Dit is de derde van Combarieu's ‘Études de philologie musicale’. De muziek bleef
in zoo verre waarlijk goddelijk van oorsprong, dat men niet wist vanwaar zij kwam.
De ouden wisten 't en noemden de muziek eene gave der goden, tegenover welke
meening Herbert Spencer de theorie opzette ‘het gezang is 't effect eener
physiologische wet’, Darwin het beginsel der muziek zocht in de erotiek, Grosse de
muziek dacht als een uitweg voor overvloedige energie, Otto Böckel als de kreet van
smart en vreugde, - om van anderen niet te spreken - theorieën, die in ieder geval
philologisch niet zijn af te leiden of aan te toonen, bij gebrek aan alle bewijsmateriaal.
De thesis, welke Jules Combarieu in dit boek uitwerkt, wordt door den schrijver
samengevat in de volgende doctrine:
‘Het profane gezang komt van het religieuse gezang;
Het religieuse gezang komt van het magisch gezang.’

eene leer, die juist op tijd komt, nu het occultisme, de mystiek en de andere
metaphysica niet meer geheel verweesd zijn.
Ik meen dat lang geleden in ons land reeds de aandacht gevestigd is door Alphons
Diepenbrock op de voortdurende associatie van Gezang en Magie, welke werd
vastgelegd door onverwoestbare overleveringen. Men behoeft de etymologie slechts
na te gaan van sommige woorden. De Germanen zijn van nature niet zulke
hardnekkige traditionalisten als de Latijnen en men heeft een eigenaardig langen
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omweg noodig om het woord zaubern, dat in gothische en anglo-saxische
uitdrukkingen doen beteekent in verband te brengen met magie, welke in
middeleeuwsch latijn factura heette, in 't Italiaansch fattura, afgeleid van facere,
doen, - doch de verdere doolhof der etymologieën schijnt geen duidelijke relatie te
brengen tusschen muziek en magie. Bij de Latijnen is 't anders. Het woord enchanter
(incantare, betooveren) verloor zijne kracht maar niet zijn oorsprong: betoovering
door gezang; het woord charme is even leerzaam als enchanter: charme, betoovering,
is afgeleid van carmen, gezang; de Grieken gebruikten 't zelfde woord voor gezang
en magische formule, voor dichter-musicus en wonderdoener. Bij de Assyriërs, de
Egyptenaren, in de oudste talen van Indië, vindt men hetzelfde heilige samentreffen
en dit alles wordt door Jules Combarieu met citaten toegelicht.
Deze zeldzame overeenkomsten zouden echter ten slotte tot de imponderabilia of
tot de waarschijnlijkheden mogen gerekend worden, als er geen verband bestond tot
de oer-magie en de tegenwoordige muziek. Het verband is zelfs dubbel.
't Magische carmen had verschillende vormen; voor ooggezwellen was b.v. dienstig
het recitatief: Kyria, Kyria, Kassaria, Sourôrbi, met het heldere schema A-A-B, een
zeer bekende compositorische formule, welke men ontmoet in alle muzikale verzen
- van Bach en zijne voorgangers tot en met Mahler en Schönberg. Combarieu geeft
citaten van Bach en Mozart.
De magische strophe of periode en de muzikale hebben dezelfde verwantschappen.
Om menschen en beesten te genezen van de koliek had men vroeger als recept het
driemaal zingen alabanda, alabandi, alambo, wat tot strope geeft
Alabanda, alabandi, alambo,
Alabanda, alabandi, alambo,
Alabanda, alabandi, alambo.

Het eerste deel uit een der schoonste symphonieën van Beethoven (de vijfde) heeft
dezelfde drievoudige constructie en Combarieu ziet er geen bezwaar in om nog met
andere voorbeelden aan te toonen, dat het verschil tusschen een Pawnee of een
Afrikaansche neger en Mozart, Beethoven en Bach ten slotte niet zoo groot is.
Men houde dit alles geenszins voor phantasterijen, want een philoloog gaat nog
verder. Berust de bouw eener melodie op niet te verdelgen herinneringen aan de
magie, de doorvoering en verwerking der motieven heeft een gelijken achtergrond.
Cato de Oude beveelt het volgende Carmen aan bij verwrichting:
Huat, hauat, huat,
Ista, pista, sista,
Ariès, dardariès, astatariès.

Beethoven, schrijft in zijne eerste symphonie:

daarna:
en later:

geheel volgens het procédé van Cato den Oude.
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Omkeeringen der thema's, kreeften-canons en andere wendingen, welke men in
de muziek nog dagelijks gebruikt, hebben denzelfden oorsprong. Een magische
papyrus van het British Museum bevat de volgende muzikale formules:
Laki, laki, ô laki mou
mou, kila, ô kila, kila;

en, even onverstaanbaar, doch formalistisch:
iaô, ôai, ôai,
aiô, ôai
iôa, iôa, ôai

muziek van deze constructie (om niet de tooverwoorden Ablanatanalba en
Crammacammarc - eveneens van een papyrus - te vergeten, die van links naar rechts
en van rechts naar links kunnen gelezen worden); leert men nog op de twintigste
eeuwsche conservatoria.
Ik zei reeds dat het verband tusschen magie en muziek dubbel was en het bestaat
behalve in technischen zin ook in psychologischen; een Mexicaansche inboorling
illustreert het vallen van den regen op dezelfde wijze als Bach in eene cantate, in de
passie volgens Johannes, volgens Matthaeus en de Zugnis, die een ‘grooten dans van
den Regen’ bezitten (magische symphonie tegen droog weer) doen niet anders dan
Richard Strauss in Don Quichotte, waar eene windmachine ons moet ‘betooveren’,
wanneer zij sonore platen tegen elkaar slaan om den donder na te bootsen en zich
zwart verven, wijl dit de onweerskleur is. Zoo wordt de imitatie, een der groote
princiepen der tooverkunst, ten spijt van alle nieuwe aesthetiek, gerechtvaardigd
door de alleroudste overleveringen.
Het is onmogelijk om den inhoud van dit zeer belangrijke boek geheel te
analyseeren, daar het nietigste en het gewichtigste détail der muziek verhoudingen
heeft tot de Magie. Ik wil op eigen houtje nog enkele conclusies trekken.
Toen men aan de Betoovering geloofde heeft men de betooveringsformules in de
muziek verwaarloosd; het ‘Ter dico, ter incanto’ en de andere trucs, waarmee men
de geesten beheerschte, welke 't alpha en omega der moderne compositie vormt, wier
verhouding tot het Wonderbare zoo insipide en onbeduidend is, kan men vinden bij
de domste auteurs. Inderdaad, van alle componisten der latere tijden is Mahler de
eenige, die het ter incanto met magische doeleinden schijnt te hebben toegepast; ik
zou daarvoor citeeren het eerste deel zijner Derde symphonie. De muziek echter der
Renaissance, aan welke de humanisten goddelijke kracht toekenden, heeft geen
enkele van de wetten der Magie geobserveerd; het blijkt dat de bezweringsformule
eerst universeel kon worden, toen men in de dagen der Rede niet meer geloofde aan
de Betoovering, noch aan het wonderbare. Een Brandenburgsch Concert, een Menuet
van Haydn en andere muziek, welke mij nooit ‘betooverde’ zal me de onmacht harer
bezweeringsformules voortaan nog ironischer uiten!
Het blijkt door citaten uit een werk van miss Fletcher (Étude sur la musique des
Omahas) dat de muziek zich onafhankelijker verhield tegenover de voorschriften der
Magie dan de tekst. De dwang der getallen gold voor het ‘libretto’ doch de melodie
bleef vrij. De Rationalisten der na-renaissance hebben den dwang der getallen in de
eerste plaats overgebracht op de melodie.
Het is me eindelijk ook duidelijk geworden waarom de katholieke kerk zich zoo
lang en halsstarrig verzette tegen de populaire muziek: deze muziek had te
overvloedige affiniteiten en sympathieën met de magie.
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De Maand
De muzikale kroniek van dezen herfst, waarin de menschen schijnen te vallen als
bladeren der boomen, moet worden begonnen met eene herdenking van Albéric
Magnard, die te Villers-Cotterêts tegen den muur is geplaatst, wijl hij eene
uhlanen-patrouille uit zijn huis weerde en er twee neerlegde. Wie de stemming der
Fransche kunstenaars gedurende oorlogstijd wil leeren kennen behoeft slechts de
correspondentie van Flaubert met George Sand of 't Journal der Goncourts na te
slaan. Waarom zouden zij in déze oogenblikken ook niet de ziel dragen van hun volk,
hunne eigen ziel, die zij wederom bedreigd mogen achten? De toestanden in Nederland
zijn zoodanig, dat, Evert Cornelis uitgezonderd, niemand ooit eene poging heeft
gedaan om een werk uit te voeren van Magnard, zoodat ik slechts den dood kan
huldigen van een componist, die in elk geval wel meer talent zal gehad hebben dan
een paar uhlanen.*)
Van eenigen torpor in het muziekleven, gelijk men dien merkte tijdens den
Balkan-krijg, is ditmaal geen sprake, de toehoorders zijn eene fontein van
enthousiasme voor Mengelberg en het orchest, onverschillig of de berichten gunstig
luiden voor de geallieerden of voor de Duitschers. Dit verbaast me onbeschrijflijk.
Eene symphonie, door Orpheus zelf gedirigeerd, zou niet bij machte zijn om mij
eene seconde te onttrekken aan het tijdelijke van zulke dagen en geen klank zal de
immense grijsheid van deze wereld voor mij kleuren. Een volk, dat onze taal spreekt,
wordt geplunderd, uitgemoord, vernietigd achter den prikkeldraad onzer grenzen,
zonder dat ik één spontane kreet hoor van sympathie. In Vondels dagen zou 't
tenminste satiren en pamfletten geregend hebben, als daden moesten uitblijven. Ik
stel er ook veel meer belang in of Raemaekers de kast in zal gaan, dan of een eerste
hoornist weer overslaat. En dat Brahms' ‘Akademische Festouverture’ gespeeld is
door den vertegenwoordiger onzer muziek, terwijl het gebinte der kathedraal van
Reims opgaat in vlammen en de gecristalliseerde adem van een goddelijken geest
vergruizeld wordt, getuigt me van een gedesequilibreerdheid in de stroomingen der
psyche, die meer passend lijkt bij den tijd van Belisarius, dan bij onze
radiotelegraphische alomtegenwoordigheid.
Voor onze eeuw is een avond ingetreden, de wonderbare avond, waarbij Goethe
nog zei, dat de groote Pan schijnt te slapen. De groote Pan slaapt, in de huivering
der nevels, waar Breughels blinden rondzuchten en wij allen zijn bedelaars geworden
om de melodie van het geluk. Muziek raakt het essentieelste van het leven en men
mag gelooven, dat de essens der bezielde aarde schade lijdt van de onoverwinnelijke
smart, die geene transfiguratie toelaat. De signalen der mortieren zijn even
onverdraaglijk als de stilte; de universeele dood is zoo duizelingwekkend herrezen,
dat geen denkbaar rythme past bij deze radeloosheid. Men hoort opnieuw de mystieke
stem uit de eeuw van Tiberius: dat Pan dood is.
Wij weten niet naar welke zon wij de bloem moeten keeren onzer verlangens. In
alle dagen zou Mahlers eerste symphonie licht storten, behalve in den rouw dezer
gruwzame eclips. Er ontbreekt iets aan hare vibraties, wat b.v. niet ontbreekt aan een
drama van Shakespeare. Hare vreugde is te positief, de accenten van het cor contritum
te licht, haar sarcasme heeft niet genoeg draagkracht, haar optimisme is te
*) Zijne ‘bewonderenswaardige’ woning, volgens bericht van het Fransche consulaat, werd
geplunderd en Magnard, die dit beletten wilde, gefusilleerd. Zoo komt een collega der 93
manifestanten van Duitschland's beschaving om als een stuk vee.
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overheerschend, de altijd onafwendbare schaduwen, die zelfs waren over de duetten
van Romeo en Julia, te zwak. Gij ziet, hoe de omstandigheden eene meening kunnen
veranderen...
In Debussy's Nocturnes hervond ik den droom en den glans der schoonheid. Ik
geloof, dat deze muziek smart en vreugde in evenwicht houdt volgens eeuwige
beginselen.

Lelio
De declamatoren bleven bij het type Lelio evenals de gewijde redenaars, wier kunsten
onder géene tijdsomstandigheden bukken. Le révérend père Janvier bejammerde
dezer dagen de kathedraal van Reims, gelijk Bossuet eene doorluchtige mevrouw
bejammerde en 't scheelde niet veel of hij riep uit: ‘Madame est morte!’ Dat raakt
het type Lelio. En Wüllner, dien ik met gebroken stem wiegeliedjes hoorde
voordragen, Brahms hoorde zingen met gebroken stem, het Hexenlied, met gebroken
stem en toornige gebaren, ik vond hem eindelijk in Lelio terug, toorniger en
gebrokener dan ooit. Aldus de ziel, zou Chateaubriand zeggen, die na lange sluimering
door Eros gewekt werd en het beminde leven herwon. Lelio is de voltooiing van
Wüllner: hij laat hem zelfs dirigeeren.
Beiden zijn altijd oud geweest en met veel jicht in de krampachtige gestalte. De
moderne jeugd is ver verwijderd van Perseus' streelende slankheid, van de andere
zon-omkranste Davids der Renaissance, wier gestalte rankt gelijk een haarvlecht,
evenals de tegenwoordige Darwinische oer-mensch, niet de bekoorlijkheid heeft van
Michel-Angelo's Adam. De jeugd treedt op met grijze kroeslokken en Schiller-kraag,
zij wil zich zelfmoorden, zij steunt, herdenkt 't oude lieve leven en de lachende dagen
(in de herinnering lacht alles), zij weeklaagt, vaart uit tegen de philisters, tegen de
groote boeven, de muziek-theoretikers. Aldus voer ik uit (zou de romantiker zeggen)
tegen R... Sr. en tegen Z... en tegen A..., die ik aanwezig zag onder de wijd-cirkelende,
kleurrijke schaar en stout drukten zij den tooneelkijker tegen de verwonderde oogen,
waar hun de alles-hoorende microphoon beter gesierd had.
De dramatische avond stond dus in het teeken der Tweelingen, die beiden dezelfde
genoegens celebreerden. Wüllner declameert gelijk Lelio laat zingen:
‘Nous allons boire à nos princesses,
Dans le crâne de leurs amants.’

en hoe gaarne had ik hem gecostumeerd gezien als Calabrische rooverhoofdman!
Het mocht niet omdat 't al erg genoeg was. Het orchest werd verborgen achter een
voorhangsel, het licht gedoofd, Lelio lag in zijn doodsbleek isolement op een podium
en ieder voelde zich macaber en geheimzinnig als voor een kermistent; het
mediummieke orchest, waar voortijdige schimmen de aarde doorwroetten met
geweldige groote-tromslagen, het medium, dat onze verliefdheden bewoog en hemel
en aarde, de millioenen snikken, de klanken-hoos van den Nuit du Sabbat, het solvet
saeclum in favilla, de tienvoudige, onzichtbare chants de perdition en daarbij nog
een Calabrischen rooverhoofdman met bovenstaand refereintje... We loopen er warm
van in dezen tijd nu er geen wolkje aan de lucht is; mobilisatie-gezangen, welke ons
in ‘de ure des gevaars’ het vuur dicht aan de schenen zouden leggen.
Berlioz' symphonie fantastique is een even schoone Tyrtaeische muziek als zijn
Lelio een leelijk en machteloos samenraapsel. Berlioz, bekroonde van het
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conservatorium en ‘banneling’ der Villa Medicis te Rome, verveelde zich in Italië
en stelde uit verveling en wanhoop dit monsterstuk samen uit vroegere composities,
waarbij hij alle Shakespeareaansche koppelaars overtrof. Hij heeft zich nooit gerust
gevoeld over dit werk, wijzigde levenslang deze zonderlinge inval, welke hem als
autobiographie en herinnering aan zijn stormachtigste jaren lief moest zijn, maar
heeft het nooit tot een dragelijke volmaaktheid kunnen hervormen. Lelio ruste daarom
in vrede met een krans van Wüllner, Mengelberg en het Concertgebouw en onze
erkentelijkheid voor deze retrospectieve historie.

Derde symphonie van Mahler
Mengelberg, als nieuwe Prometheus, bracht den stervelingen het vuur in den
feroelstengel. Het was de moeite waard hem enthousiast en eenstemmig vaarwel te
zeggen, want hij droeg den schoonsten gloed en de schoonste rythmen. Ik stond
verbaasd, dezelfde symphonie van 't vorig jaar niet terugkennend. Veel bleek
veranderd, vele accenten gekozen van een geheel verschillend gezichtspunt, de
muziek overstroomd van een grooteren geest, de interieure golving der compositie
volkomen gewijzigd, onafgebroken levend, boeiend, bevredigend en meesleepend
tot onuitsprekelijke ontroeringen, twee gelukkige uren lang. Er was geene
vermoeidheid, ook niet bij het orchest, er was geene teleurstelling, geene enkele,
noch voor het orchest, noch voor het werk, voor den dirigent of voor de hoorders.
Ik herinner me ook sinds Mahler's sterfjaar geene uitvoering, die zoo bezield was
van muziek, welke allerwegen toegenegen klonk en vol liefde. Ik merkte geen maat,
die niet geladen was met de mysterieuse bekoringen der muziek, alsof de schoonste
ontboezemingen ons werden ingefluisterd door demonen. Ook niet een enkele maal
is het geheimzinnige fluïdum verstoord; alles leefde: de bazuin-soli even oprecht en
natuurlijk als de viool-soli; de posthoorn-solo*), geblazen uit een hemelsche verte en
betooverend ontwolkt van zomeratmosfeer, verliep als een prachtige episode, goed
ingeleid en goed volgehouden in eene stemming, welke geheel voortvloeide uit de
innerlijke cadans der compositie. Het middernachtslied is met een raadselachtige
expressie, en zeer indrukwekkend gezongen door Meta Reidel, wezenloos en
onmenschelijk als een gezang der Parcen uit den eeuwigen schoot der aarde. Het
vrouwenkoor klonk ongerept, evenals het jongenskoor onder leiding van den Hertog.
Het slagwerk deed zijn taak met groote bekwaamheid en zeer harmonisch, terwijl
aan ieder instrument van het orchest denzelfden lof toekomt. Zoo phantastisch de
scènes zijn van dit werk, zoo eenvoudig klonken ze, door de regelmatige ontwikkeling,
waarvan de dirigent den onzichtbaren leiddraad kende en volgde, alsof een god 't
hem wees. Heil Mengelberg, die onze herinneringen in een nieuwen weg voerde. Ik
ben gaan luisteren met pessimisme en de dorheid, welke deze onontkomelijke tijd
meebrengt en de onverwachte muziek klonk me als eene apocalyps.
De muziek was als het spectrum eener onbeschreven wereld, zij wisselde, bewolkt
aanvangend en hare hoogste ontluiking vindend in de vlammen der vuurroos. Zij
gaat vele smart voorbij en begoochelingen als vele tinten, voordat zij haar diepste
wezen kan ontplooien, als een stijging van licht en leven, naar de bron van licht en
leven, een geleidelijke opgang van dood naar onsterfelijkheid, waarin wij het
smartelijkste en verhevenste raakten. Ik heb me deze keer onwillekeurig gehouden
*) Het instrument, dat Speets hier zeer voortreffelijk bespeelde, gaf me den indruk van een
bugle en bleef geheel in de kleur.
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aan het korte commentaar van Diepenbrock, die naar aanleiding van Mahlers Vierde
schreef, dat de Derde begint bij de onbezielde natuur. Dit commentaar neemt alle
bezwaren weg en ook Mengelberg scheen dezen uitleg den waarschijnlijksten te
achten. Ik heb geen menschelijk geluid gehoord in het eerste deel. Het was eene
muziek van onbekende gestalten, die slechts een verre weerspiegeling volgen van 't
menschelijke rythme en de menschelijke verlangens, als eene Michel-Angeleske
schepping van titanische figuren, hyperbolische gedaanten; hunne onstuimigheid en
warreling zijn slechts denkbaar als gebaren en kreten der aarde zelf. Het werd eene
mythe, waarin Prometheus met de Okeaniden samenspreekt, en ieder accent bleef
episch en buitengewoon eenvoudig, waardoor de zeer populaire stukken, de zeer
tragische doodsklachten, de gigantische opvlammingen een zeldzaam en buitenaardsch
relief verkregen.
En, gevangen in een morgendroom der ontroerendste muziek, die tegen alle
koninkrijken der aarde opwoog, heb ik er mij niet 't minst om bekommerd of dit
Latijnsche of Germaansche kunst was.
Alles ontvlood in de harmonie, de schoonheid en vreedzame klaarheid, gelijk in
het gedicht van Baudelaire; maar zonder ironie.

De Fransche Opera
Er is maanden lang geïntrigeerd; door voorstanders van een Hollandsch gezelschap,
door vijanden van den heer Roosen, directeur, door de geheele wereld van Den Haag,
waar men elkaar met wandelstokken geslagen heeft, waar middeleeuwsche
familie-twisten uitbraken, ter wille van de Fransche Opera. Men hoopte op alles:
mooie balletteuses, een nieuw repertoire, eene verzoende critiek, die de leiders nooit
meer aanport, een koor van hellevegen, een orchest, dat eene toonladder unisono kan
spelen; aardige zangeressen, die zelfs leelijk mogen zingen, een dirigent, wien men
van alles de schuld kan geven, als het misloopt. Zou men niet zeggen, dat in Den
Haag het hof resideert van Louis XVI en Marie Antoinette, die misschien wel om
de kunst van Gluck op het schavot kwamen? Dat de geschiedenis van het Théâtre
royal, waar Onze Majesteiten de muziek begunstigen met hun koninklijken luister
en hare wintergenoegens met ons deelen, nooit zulk een tragischen nasleep hebbe!
De campagne is jammerlijk begonnen. Ik woonde reeds twee voorstellingen bij,
welke me mijn humeur bedierven, en hoewel beiden een geheel verschillend tableau
van den troep gaven, zou ik niet weten, wie van dezen ongelukkigen staf op
non-activiteit gesteld moet worden. In geen enkel geval de chef d'orchestre Deveux,
die misschien te gemakkelijk de kroon spant, maar een goed en zeer ervaren dirigent
is en dien men van alles de schuld geeft, heel voorbarig en achteloos, alsof eene
opera zich alleen kon encanailleeren met een goeden orchestleider. Wie dan wel? Ik
schaam mij een beetje, dat zulk een gezelschap mogelijk is in de residentie en de
hoofdstad van Nederland, en blijkbaar machtige beschermers heeft. Het telt behalve
den heer Roosen, die als Rigoletto enkele stukken zong, welke rijmden op de nog
bloeiende schoonheid van Verdi, niets dan middelmatigheden, gecombineerd met
zulk een wanorde en gebrek aan organisatie, dat alleen onze hongersnood van muziek
den ondergang dezer Fransche Opera zal kunnen verhoeden. Het koor bestaat uit het
uitvaagsel der zingende menschheid en nooit heeft een koor zoo mijne ooren
geteisterd, zelfs niet als ik naar Bellevue gestuurd werd, waar de wel-doorvoede
Duitsche liedertafel zong, die nu gemobiliseerd is. De manier waarop men Carmen's
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geest bezwoer zou tot een manifestatie geleid hebben, wanneer de talrijke Belgische
vluchtelingen de gastvrijheid niet geëerbiedigd hadden en de rest der toeschouwers
niet zonder cultuur geweest was. De klanklooze heldin, die den naam draagt van
Madame Rose Soïni en wie ik tot mijn spijt zulke groote onhoffelijkheden moet
zeggen, verbasterde het werk vanaf de habanera tot aan den finalen doodsteek. Hare
actie en hare gestalte waren even overladen, onvergelijkelijk banaal, iedere pas en
ieder geluid even log, de castagnetten-dans verregaand onsierlijk, even onmuzikaal
als onbeschaamd en onnoozel. Ik begrijp niet, hoe dit geduld wordt in ons land, waar
men herinneringen heeft aan Gemma Bellincioni en Cesaretti. Ik begrijp ook niet,
dat eene dame, die geene cigaret kan aansteken, zich zoo vergist in hare
hoedanigheden. Zou ik haar de novelle van Prosper Mérimée wel recommandeeren
als zij de muziek van Bizet niet eens aanvoelt?
De purge, welke deze Fransche Opera, zelfs het orchest, noodig heeft, zal radicaal
moeten zijn, wil zij haar leven redden.

La Mer
Cornelis Dopper gaf van La Mer eene in elk opzicht schoone vertolking. Het was de
eerste keer, dat het innerlijk rythme dezer muziek zonder stoornis doorklonk, de
eerste keer, dat de emotie onvoorwaardelijk meesleepte. Die emotie herinner ik mij
als een verrukkelijke dilatatie van levensliefde, zonder leed en zonder schijn van
leed, een groot, langdurig welzijn, een voortreffelijk geluk, een lichte dag, opkomend
uit den morgen van zilvergrijze, marmeren koelte, vol antieke vreugde en antieke
verlangens, gepassioneerd maar harmonisch, waar in iedere klank de blijheid vonkelt
van den wijn en van een klaar zomerlandschap, rustig en lokkend als een Virgileaansch
ecloog, zonder melancholie, altijd sterk, niets in acht nemend dan de schoonheid.
Debussy heeft langzamerhand afstand gedaan van alle individualisme en alle
subjectiviteit. Pelléas et Mélisande en La Mer zijn in technisch en in psychisch opzicht
merkwaardige contrasten, Pelléas vertegenwoordigt een abnegatie, die men zou
kunnen vergelijken met den cultus der armoede, gelijk zij door Franciscus van Assisi
beoefend werd, La Mer en Iberia zijn een stroom van melodie en geluk, waarin na
de Renaissance nog slechts Goethe geleefd heeft. Hier ontbreken zoowel de
metaphysische tormenten der romantiek als de psychische verwording van het
naturalisme, zelfs het menschelijk accent klinkt maar uit de gouden verte door den
roep der tritons. De muziek van La Mer is puur en ongerept in den hoogsten zin; de
zuiverst objectieve waarneming en weergave van een cirkel betooveringen, klanken
uit de gevivifieerde natuur, die een nieuwen schepper ontmoette, eene ziel, die
onbeweeglijk, hartstochteloos en gloeiend staart, te midden van de glanzingen der
aarde, als een Byzantijnsch oog.
Het is eene volmaakte volte van leven, kleur en sublieme gerustheid. Het is ook
eene nieuwe wereld, welke Debussy onttoog aan de oude, vlammende mozaieken,
als eene resurrectie der tuinen van Armida, waarin wij als Kruisvaarders van Mahlers
derde gaarne verdoolden.

Diepenbrocks Marsyas
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Sinds de ‘Marsyas’-muziek voor 't eerst klonk uit de geheimzinnigheid eener
overdekte orchest-ruimte, welke den klank geheel verinnerlijkt en doet zingen als
de tweede stem der tooneelspelers, is er zooveel tijd voorbijgegaan met zooveel
nieuwe sensaties, dat de droom te ver terugweek in de herinnering om intact en
bedwelmend opgeroepen te kunnen worden. Ik kende Marsyas dus niet meer en
nergens personifieerde ik de fluit tot een faun of de zonnefeestende melodie, welke
even streng is als mild en schrijdt op een antiek vers-rythme, tot Phoebus Apollo;
deze zijn nochthans de duidelijkste. Marsyas moest ten slotte wel eene symphonie
worden en ik hoorde de laatste uitvoering der ‘suite’ (onder leiding van Evert Cornelis)
ook enkel symphonisch.
Een nieuwe triomf dus der ‘absolute muziek’, het schild der klassikers. En alle
werken deelen ten slotte hetzelfde lot. De Humanisten hielden graag Platonische
dialogen en men moet het er voor houden, dat hunne disputen over de verhoudingen
tusschen woord en toon, al zijn ze gevoerd met de felheid, die van den stilstand der
aarde een brandstapel-vraagstuk maakte, niets waren dan zeer curieuse en verheven
dilettantismen, gelijk de controversen van Gluck, van Wagner, van de Debussyaansche
Guelfen en Ghibellijnen, die polemiseeren in plaats van den meester en op denzelfden
basis als de andere. Ieder middeleeuwsche codex toont aan, dat eene mis van Josquin
de Près, van Palestrina, van Obrecht, gecomponeerd werd als absolute muziek; men
noteerde niet eens den tekst, gelijk de Gregoriaansche manuscripten nauwlijks de
muziek noteerden bij het liturgische latijn. De utopieën van de eerste stichters der
opera bleven geen tien jaren idealistisch en wanneer de muziek niet heerschte dan
heerschte de renaissancistische mise-en-scène, die kostbaar was als een schilderij
van Titiaan. In de achttiende eeuw paste alle muziek op alle teksten en men vroeg
slechts of er muziek genoeg was in een stuk, wat vroeg of laat ook gevraagd zal
worden, wanneer Wagner gaat godenschemeren. Sinds de achttiende eeuw is de
quaestie onveranderd, slechts de muziek is onophoudelijk vermeerderd en luidruchtig
opgehoopt, alsof iedere componist den verstandigen raad van Grétry (en den eenigen
practischen) wilde volgen, die zegt, dat men bij een slecht vers hard moet laten spelen,
doch een goed vers daarentegen niet mag dekken met den klank.
De muziek is in de dertiende eeuw een op zich zelf staande kunst geworden en
sedert vond men geen enkel verband meer tusschen woord en toon, tusschen
beteekenis en inhoud, dat niet oplosbaar is, dat men zelfs vrijwillig wegdenkt, wanneer
wij de hoogste streeling onzer gemeenschap met het werk bereikt hebben, al ware
het woord of de allegorie der klanken slechts de mystagoog der geheimen, die ons
leidt tot de poort, waar de laatste sluier valt en de muziek onthuld wordt in haar eigen
schoonheid. Men zou de luisterrijke melodie uit Marsyas maar half bevroeden,
wanneer men haar hoort als begeleiding van Phoebus, zelfs al zag men er de corona
der zon bij. De schoonheid eener melodie is niets anders dan hare realiteit en deze
realiteit is het laatste criterium van een muziekstuk; zij is ook een fatum, dat alle
muziek beheerscht, van af de oud-Nederlandsche school tot onze tijdgenooten. En
alle muziek deelt het lot van Marsyas, die ‘gerukt werd uit de schede zijner ledematen’
alsof Phoebus nòg naijverig was op elke betoovering, welke niet apollinisch is.
Ik heb Marsyas (een werk, dat voor mij de jeugd zal symboliseeren wanneer ik
oud geworden ben), met buitengewoon veel genoegen gehoord in zijne nieuwe
gedaante: als pure muziek. Eene muziek hooren zonder phantasma's, zonder
fatamorgana, en toch geboeid zijn in paradisische verrukkingen, is het grootste geluk;
een zang van boschgeruchten en omhuld maanlicht is mij net zooveel waard als de
simpele noten van zulk een lentenacht, wanneer zij de illusie en bekoring schenken
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der muziek. De verrukking (de voorwaarde om niet te Parnassisch te worden en
klassiker der absolute muziek) bezit Diepenbrocks Marsyas en den magischen adem
in elk geluid, dat altijd teeder klinkt en liefelijk. Dit werk is ook schoon van vorm,
doch versta onder vorm niet de twee ‘contrasteerende thema's’ der academische
symphonie, welke elkaar het kippengevecht leveren, waarvan geen der beide personae
dramatis ooit overwinnaar is! Daarover mogen de conservatorium-leeraars nog
eenigen tijd twisten.
Wijl de zeer bekoorlijke Marche écossaise vooraf ging dacht ik wederom aan
Diepenbrocks verhouding tot Debussy. In Pelléas et Mélisande vindt men de woorden
van den ouden Arkel ‘Si j'étais Dieu j'aurais pitié du coeur des hommes’ en dit
goddelijke alleen past niet bij de wereldbeschouwing van Debussy, terwijl de muziek
van Diepenbrock er door overstraald wordt. Ook in hun ethische hoedanigheden
staan deze twee meesters lijnrecht tegenover elkaar.

Solisten
Waar zijn de tijden der Malibran, der Gafforini, der Catalani ‘die chromatische
gamma's zong, op iedere noot een triller plaatsend, welke vonkelde als een diamant
van het zuiverste water’, gelijk Scudo haar bezong, en te Londen, wanneer Napoleon
een zijner epische overwinningen had behaald op de coalitie, God save the King
uitvoerde of Rule Brittannia voor de bezoekers van Drury-Lane, die het enthousiasme
noodig hadden. Wanneer men denkt aan de uitroeiing van deze betooverende vogels,
die zonder twijfel dom waren, doch het zingen verstonden gelijk Cagliostro de
techniek van het goochelen en Casanova de kunsten der liefde, dan kan men de
negentiende eeuw slechts beschouwen als een onmetelijke afgrond, die de laatste
hoeken eener gelukkige aarde en al hare sibyllen verzwolgen heeft. Men bladert in
oude mémoires van een of anderen Don Juan, men bladert in de boeken van Stendhal
of in een oude operette van Grétry en men kan ze slechts lezen als Don Quichotte
zijne ridderromans, als dilettant of als pessimist; gelijk er vroeger eene pest kwam
over de menschheid, zoo is er gedurende de vorige eeuw eene universeele pest
gekomen over de psyche en wat nu vernietigd wordt te Reims, Leuven, Yperen en
Arras kan niet vergeleken worden met de waanzinnige destructie, welke sinds meer
dan zeventig jaren het intellect der wereld ontzielt. Elk monument van gracie,
liefelijkheid, bekoring, geluk en alles wat de aarde bewoonbaar maakte is vernield
door waarlijk diabolieke orkanen van de hartstochtelijkste machteloosheid en
vervangen door het handenwringen eener onafzienbare, passioneele mediocriteit, die
zichzelf en anderen geen rust gunt. En elk kunstwerk, elke schoonheid draagt voortaan
zijne kwelling met zich en zijne pijn over de menschen, die blijven reageeren met
een immer vermeerderenden haat; het is onnoemelijk wederkeerig: ieder muziekstuk
kost den componist buitengewone inspanning, het kost den dirigent of de spelers nog
meer inspanning, de hoorders de meeste ellende en zij verfoeien elkaar in het
oneindige.
Daartusschen de vriendelijke solisten van het tegenwoorde Duitschland, die de
plaats der Catalani's innemen! Uit de verte gezien lijkt eene mevrouw Eva von der
Osten op sommige figuren van Alma Tadema's helleniseerende schilderijen. De stem
is even kostbaar als de gestalte en gebreveteerd door de pers; de dame zingt een paar
stukjes, welke zij reeds tienduizend malen gezongen heeft en keert terug naar Berlijn
of Dresden met een duizend mark meer in de portfeuille. En dezelfde stupide kans
hebben de Gertrud Förstels, de Hermine Bosetti's met alle anderen.
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Welk een luxueus bezit is eene soliste (of solist) voor de maatschappij! Zij
verdienen gemakkelijker hun kost dan een papegaai, die heel wat moeite moet doen
om zijne liedjes te leeren en vervelen ons bovendien meer dan zij ons behagen. Is
het niet te veel gevraagd nu half Europa tegenover elkaar staat in de loopgraven, om
te luisteren naar de sentimentaliteit (excusez...) van Wagners vijf beroemde gedichten,
als of het nu tijd was zich te vermaken met dilettantische en gefantaseerde zuchten,
terwijl de werkelijke rampen nabij zijn?
Welk een weelde zulk eene soliste, die onvermijdelijk een register heeft, waarin
zij niet best gedisponeerd is of zich niet lang genoeg oefende! Is het de schuld van
den oorlog, dat men de kleinste oneffenheid in een geluid minder koelbloedig hoort?
Het schijnt zoo; wij hooren nog maar ‘kolossale’ zangeressen en gedurende de vorige
eeuw heeft de menschelijke stem onafgebroken in volumen moeten toenemen gelijk
het negentiende-eeuwsch kanon. En zij hebben allemaal hetzelfde gebrek aan diepere
charme, aan nuances, bezitten diezelfde overmaat van koelheid en domme bluf,
dezelfde manifesteerende voordracht, dezelfde middelmatigheid, dezelfde
onbuigzaamheid en burgerlijke intonaties. Ach! deze dure schreeuwers zijn sinds
veertig jaar onze leermeesters!
Op hetzelfde concert (onder leiding van Dopper) stond Shéhérazade van Rimsky
Korsakow, tegenover Wagner en Strauss, de antieke modus tegenover de jongere
tonaliteit van het c-dur en c-moll. De folklorist Bourgault-Ducoudray beschouwt den
antieken modus als de voornaamste eigenschap eener arische muziek, wijl men hem
ontmoet in Bretagne, in Griekenland, in Wales, op Ierland, in Rusland, in Italië,
zoowel in de antieke als in de moderne tijden en onafhankelijk van het klimaat. Hij
had niet de minste bedoeling om de Germanen buiten de arische gemeenschap te
sluiten, doch intusschen werd het een belangrijke vraag of de Duitsche tonaliteit van
c-dur en c-moll, welke in de zestiende eeuw de overhand kreeg op de antieke,
wederom verslagen zal worden door de componisten der oude modi. Dit zou de
grootste ramp zijn, die de ‘Duitsche cultuur’ kan treffen, doch zij schijnt imminent,
wanneer men rekening houdt met de verschijnselen van uitputting, welke de nieuwste
Duitsche muziek begeleidden en met de onbedwingbare stroomingen, die haar
bedreigen vanuit occulte stellingen.
Sinds de zeventiende eeuw beoefent Frankrijk eene muziek, welke niet tot zijn ras
behoort. Pas sinds dertig jaar merkte 't dit en heroverde langzaam zijne nationaliteit;
zoo ook Rusland met de andere slavische volken en zonder overdrijving kan men
zeggen, dat de algemeene oorlog reeds een kwart eeuw woedt tusschen de rassen.
Men strijdt ook een weinig om de muzikale suprematie.

Concertgebouw en Conservatorium
Willem Mengelberg, die van een trap viel, is hersteld. Een lange triomf-reis in het
buitenland gaf nooit aanleiding tot zulk een demonstratie van enthousiasme als zijne
genezing en zijne terugkomst. Men rees op in de kleurrijke zaal, alsof 't Wilhelmus
zou worden aangeheven, en dit geheimzinnige ‘reveille’ was begeleid door een
veelvoudig applaus en kransen, terwijl het orchest Col legno een even geheimzinnig
danklied aanhief op alle toetsen. En Mengelberg bewoog zich tusschen die geestdrift
als de herleefde Apollo in een nieuwe lente.
Deze aangename feestelijkheid liet mij onverschillig, doch Beethoven's Eroïca
heb ik nooit vonkelender en legendarischer gehoord dan dien avond. Ik weet niet
welke oneindigheden van tijd de muziek vermag te onthullen, maar Beethoven
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verscheen me voor 't eerst als de componist van den stam, wiens kunst nu in den
brand der manuscripten van Arras, Cambrai, Lens en Reims ondergaat, zonder dat
deze eeuw ze gekend heeft. Men vindt in de Eroïca onophoudelijk passages, welke
Beethoven componeerde als Antwerpenaar, die alle olympiek missen, die zingen,
gelijk een Satyr zou zingen of een Bacchus van Jordaens, en onbevangen gerythmeerd
zijn als de oude Vlaamsche kermis. Beethovens houtblazers hebben het onverwelkbare
blauw van een Vermeer, en nog altijd leeft het, zijne violen hebben het Rembrandtieke
goud, dat nog altijd betooverend streelt, en onsterfelijk, hij lacht als mysticus en
realist beurtelings, hij zag wonderbare clair-obscurs en de teerste atmosferische
vervloeiingen eener melodie of eener instrumentatie. Al het denkbare der comédie
humaine, alle denkbare stemmingen treden op en wisselen af met eene harmonie en
bezonnenheid, eene rust en volheid van elk aardsch geluk, dat ieder onzer tijdgenooten
moet benijden als een arcadische droom. Er kwamen nieuwe stijlen na Beethoven
en sommige hebben buitengewone verdiensten doch geen hunner kan dezen luister,
al vergeten wij hem dikwijls, doven, die ook in deze eeuw terugkeerde als een carmen
saeculare. Ik schrijf dit niet als aanbidder eener klassieke muziek; deze bewondering
is soms onvermijdelijk. Maar met hoeveel verrukking en hoeveel weemoed luistert
men naar zulk een volmaakt werk!
Het Amsterdamsche conservatorium kreeg waarschijnlijk voor 't eerst een
diabolieken vioolleeraar: den heer Alex Schmuller, die optrad naast Beethovens
Eroïca. Hij heeft eene zeer ongewone en indrukwekkende gestalte, welke herinnert
aan enkele caricaturen van Gustav Mahler en Paganini, welke men verkoopt in de
bazars: fanatisch, ravenzwart, een verstorven mond als de mond van een doodsmasker,
de romantieke disproporties tusschen hoofd en lichaam waarmee de Duitschers hunne
Nibelungen en boschgeesten teekenen, kortom, geheel unzeitgemäss en men verwacht
van zulken violist ongelooflijke sensaties. Het is niet aan te nemen dat deze zeldzame
man zich geheel uitte op zijn eerste concert en wanneer zijne diepste ziel spreekt,
geloof ik dat hij zal spelen als een Ahasverus. Er waren intonaties, welke een
eigenaardig en groot meedogen wekten en voortkwamen uit een vermurwd hart,
soms meende men hem te zien gehuld in lompen met de pijnlijke en schoone trekken
van een tragischen held. Zijne techniek is volmaakt. Om het concert van Glazounoff,
een overtreffende trap in moeilijkheden en virtuositeiten van zijn voorgangers zoo
schitterend en voortvarend te spelen als de heer Schmuller, moet men geboren zijn
voor de viool.*)

Leo X und Cardinal Bibbiena redeten einen alten Secretär so lange
ein, er sei ein wahres Musikorakel, bis er es glaubte
Op den tweeden Zondag van den Advent was ik tegen het uur der vespers in de
Koepelkerk, waar het koor van Antonius Averkampinus eene liturgische oefening
zou houden met antiphonen (een instrument, dat alle geluid kan dempen voor iemand,
die het niet hooren wil), met motetten en hymnen. Wij hebben, Goddank, nog onze
vocero's en enkele officieele vocifereerders, als er eene prinses geboren wordt, als
er een schip vergaat, als de oorlog uitbreekt, om gelijk Antonius Averkampinus
toepasselijke liederen te zingen. Het was mij ook niet alleen te doen om die beroemde
*) Sinds hoorde ik den heer Schmuller op het concert voor 't steunfonds van musici. Hij speelde
eene sonate van Franck en Reger, de eerste zeer slecht, de tweede zeer goed. Men zal dus
zijn talent waarschijnlijk moeten splitsen naar zeer goede muziek (Franck) en zeer slechte
(Reger). Op de mechanische qualiteiten van zijn spel (er bestaat eene ongeëvenaarde industrie
van violisten) kan ik niet 't minst aanmerken.
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antiphoon te hooren, welke gebruikt wordt ‘op Zaterdag voor den vijfden Zondag in
October’ (misschien bedoelde Averkampinus den laatsten Zaterdag van October,
doch zal geen ketterijen hebben willen schrijven) of die andere groote antiphoon,
welke ongeveer elf honderd jaar geleden eene sequens was, doch nu wordt aangewend
in den tijd van Septuagesima, dat gewoonlijk niet langer duurt dan eene week (de
perkamenten koster zei me, dat dit de derde Zondag was vóór de eerste Zondag in
de Vasten en prees het, dat Averkampinus alles zoo accuraat noteerde), noch om te
luisteren naar het beroemde motet, vroeger bij de kruistochten gezongen, maar dat
bij 't beleg van Constantinopel in handen raakte der Turken.
Ik wilde liever zien, hoe Averkampinus ditmaal zijn mementomori zou zwaaien
voor de bedrukte schare, hoe hij in dezen tijd wel jammeren zou op de dorre rank
van zijn dirigeerstok, welke reeds vijf en twintig jaren het onveranderlijke aftikt, en
of deze stok de wichelroede zou zijn, die de bronnen wijst, waar de levensdorst
ophoudt.
Toen ik aankwam onder de koele en hooge gewelven, was Antonius reeds aanwezig
op den voorlaatsten hemelrand, waar hij pontificaal ademde te midden van
tympanizeerende en citharizeerende muzieken. Er hing een Oostersch aroma en de
kerk was vol mystieke sluiers, van het verheven orgel tot aan de zevenarmige luchters,
de geheimzinnige sleutels van den dag. De avond viel, waarvan geschreven staat:
‘et nox sicut dies illuminabitur’, er lag een gouden gloed over de verre zangers en
de verteederde muren, die wegvloeiden als horizonnen. Averkampinus trad in den
cirkel der geheimenissen en zijne rechterhand scheen den scepter te dragen, welken
een der Drie Koningen offerde te Bethlehem. Antoninus was goddelijk. De klank
der eerste heilige sopranen zeeg omlaag als het zachte, droomenrijke licht der
tempelkaarsen, als de gouden regen in Danaë's schoot en wij werden ontrukt, gelijk
eenmaal Ganymedes door den arend van Zeus. O Averkampinus! Hij zweefde op en
neer in het gouden Rembrandtieke aureool als eene godslamp, als een wierookvat,
zijn staf beefde als een zonnestraal en het leek ons allen toe, dat hij de hoornen droeg
der begeestering. Hier misleidde een Puck onze Titania's of het was werkelijk eene
waan der zinnen.
In die opgetogen stemming hoorden wij drie preeken. Johann Sebastian Bach liet
een genoeglijk onderhoud reciteeren, van drie kwartier, over duistere, Paulinische
teksten en wij riepen uit, gelijk de zaligen in Dante's paradijs, wanneer eene nieuwe
groep uitverkorenen nadert: Zie! dat zal onze liefden doen toenemen! Joly amours!
De tweede preek stond meer in verband met de twisten der volkeren en werd luidop
geroepen door de allervoortreffelijkste onzer zangeressen. Men zegt dat Mozart er
eene muziek bij componeerde. De derde werd gehouden door Antonius Averkampinus
zelf; hij sprak ongeveer als volgt en zeer roerend:
‘Beminde geloovigen! Toonde ik u den vorigen maal eene veer, welke de aartsengel
Gabriël verloor, toen hij de nederige dienstmaagd des Heeren de goddelijke boodschap
bracht, thans laat ik u nog iets wonderbaarlijkers zien. Tegen het einde der vorige
eeuw leefde er in eene stad aan het IJ een geleerd musicus, die zeer begeerde naar
lauweren, wijl hij de ontdekker was van talrijke antieke werken en schrijver van
verschillende boeken, met de merkwaardigste citaten. Doch hoewel de faam door
alle dichters beschreven wordt als eene gewiekte bode, was zij den geleerde in
verhouding naar zijne verdiensten te langzaam, tot op zekeren dag het geluk zelf,
Fortuna, hem ter hulp kwam. Hij vond in den zerk, welke het graf bedekte van Notker
Balbulus een manuscript, dat hem alle geheimen der toonkunst bij den eersten
oogopslag openbaarde en ieder, die het zag dezelfde wetenschap zou schenken,
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wanneer hij 't slechts aanschouwde als eerlijk en kunstzinnig mensch. Hij stelde het
ten toon en de arbiters der muzikale elegantiae van het geheele land haastten zich
om het te gaan zien. Zij waren allen eerlijk en kunstzinnig en onmiddellijk brak er
een enthousiast gezang los: “jajaja, Antoninus, Wypo, septuagesima, moletus brevis
modus cantilenae, jajaja ad praesens tempus media vita, Gallus, Gallisch, Sint Gallen,
curre, curre, curre, currende spiritualia, spiritualia!” Er had zich eene menigte volks
verzameld om het raam waar het manuscript te zien lag, en zoodra de menschen
wisten wat er gebeurde, beving hun dezelfde illuminatie en de heele straat riep de
litanie: “Concors vox septuagesima palestrina da pacem parisiensis cantus firmus
Notker Wypoque Balbulus Gallensis sequentia padre della musica.” Zoo ijverig
beoefende men meer dan twintig jaar de muziek en al dien tijd wandelde de geleerde
omkranst als Phoebus Apollo, tot hij stierf. Wij beminden elkaar als broeders volgens
Johannes, ad Carthagenienses III, 4:6 en ik erfde den zerk en het manuscript, waarvan
Proske, noch Haberl, zelfs niet de Sammelbände en de groote uitgave melding
maakten. Ik liet de mis zijn bij Attaignant en Petrucci, maar verder verheug ik me
in het geluk, dat ten top zal stijgen, nu ik het kostbare schrijn, den grafzerk en het
manuscript mag onthullen voor deze nieuwe toeschouwers. Ziet, ziet, opdat wij te
zamen dan het lied kunnen aanheffen: “Concors vox septuagesima sequentia padre
della musica”.’
Zoo sprak Antonius Averkampinus, als ik mij goed herinner, en hij toonde den
zerk en het manuscript. Toen nam hij wederom de dorre rank ter hand, er sidderden
nieuwe zonnestralen, daar klonken stemmen van het geestelijk utopeia, over de
duisternis schetterde Thomas à Kempis' hymnus uit het gouden licht en vol hoop op
de toekomst ging ik henen, vervuld van den tekst:
‘Semper sani, semper laeti,
Cunctis bonis sunt repleti. Amen.’

‘altijd gezond, altijd vroolijk, altijd vol van alle goeds. Amen.’

Toonkunst
Men kan niet instemmen met Hermann Kretzschmar, den grooten, alomtegenwoordige
Sigisbee, die gewoonlijk de schuchtere en liefelijke ideeën chaperonneert onzer
deftige muziekgeleerden, wanneer hij beweert, dat het Weihnachtsoratorium niet tot
‘de geweldigste en origineelste composities van Bach behoort’, maar hij zegt gelukkig
ook, dat het een populair en hartelijk werk is. Geweldig en origineel! Wie stelde
zulke voorwaarden in het begin der achttiende eeuw, toen ieder Duitscher onbemerkt
kon parodieeren op Corelli, Vivaldi of Couperin le Grand? Geweldig.... in den tijd
der allonge-pruiken, het da capo al fine (hoe verdraagt een modern hoorder zulk een
da capo!), der pietisten, der pastorales en van het rococo!
Behalve zijn roem is Bach onze eeuw zijne monumentaliteit schuldig, en nooit
deed men een kunstenaar meerder onrecht dan door deze restaureering naar het
monumentale. Niemand kan in de compositie-techniek van Bach, in zijne orchestratie
of in zijne tekstkeuze eene neiging naar het grandioze aanwijzen: zijne rythmiek is
bij voorkeur gebaseerd op achttiende eeuwsche dansen, zijne melodie behoudt in de
meest tragische momenten hare rationeele structuur, in zijn orchest domineeren naast
de violen, de fluiten en de hautbois d'amour, pastorale instrumenten, terwijl de hooge
trompetten, de orchestrale castraten, niet heroïsch kunnen klinken, zijne teksten
hebben meestal eene didaktische, religieuse en theologische strekking, zijne harmoniek
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heeft bijna zonder uitzondering reflectieve, psychologische, tonale, doch zelden
dramatische beteekenis, en wat eene aria ook aan woorden bevat, haar eerste wending
is naar de sub-dominant.
Bach werd een weinig roekeloos gemonumentaliseerd. Terwijl hij van historisch
standpunt eene soort reactie vertegenwoordigt op den monsterstijl der Italianen,
maakte de vorige eeuw van Bach een monster-componist. Men vertiendubbelde het
aantal zangers, zonder het orchest belangrijk te vermeerderen en chargeerde de
accenten; zijne fuga's werden omgewerkt en uitgegeven in een Liszt-stijl: de solisten
steken in de reusachtige welving der koren af als kraaien tegen een grijze lucht; en
alles kreeg zijn type: een bas moet zalvend en breed zingen; het tenor-recitatief heeft
ook zijn onveranderlijk karakter en is honingzoet verhalend; een concert behoeft niet
expressief gespeeld te worden, behalve 't stemmige adagio, een koor daarentegen,
gemaakt uit notenmateriaal van 't zelfde psychisch gehalte wordt zoo expressief
mogelijk voorgedragen; men heeft eene immense vereering voor Bach, maar niemand
waagt het hier om de Matthäus-Passion of het Weihnachtsoratorium volledig uit te
voeren; want ook de stukken dragen hun uniform; hoewel het een niet slechter is dan
het ander (wie zou het durven zeggen?), hoewel alle aria's hun da capo hebben, hoort
men altijd 't een en 't andere nooit en men vergaapt zich vijfmaal, wanneer de dirigent
het verlangt, en serieus, als bij diviene klanken, naar eene suite, welke geschreven
werd voor 't pandoer-avondje van een Brandenburgsche vorstelijkheid.
Zoo staat 't ongeveer met Bach en hierin zal voorloopig geen verandering komen.
Mengelberg heeft met zijn koor van vier honderd zangers een zeer majestueus
Weihnachtsoratorium uitgevoerd, bovenmate schitterend, geënlumineerd met de
mooiste colorieten en ‘geweldig’. Maar alles klonk zoo onbeschrijfbaar optimistisch,
dat ik bevangen raakte in eene dofheid, welke me innerlijk geheel asphyxieerde en
als ik Berlioz was, zou ik deze critiek zeker schrijven met een pistool naast me. Het
klonk prachtig. Er zijn verrukkelijke passages in het Weihnachtsoratorium en sommige
melodieën speelt nu misschien nog een Siciliaan, die met zijn doedelzak eene serenade
brengt aan een Madonna-beeld. Welke interessante folkloristische studies zou men
kunnen maken over Bach, studies, welke de Pan-germanen pijnlijk konden
desillusioneeren!
Den volgenden dag wederom Bach. Men coquetteert met den nieuwen violist Alex.
Schmuller, hoewel men zich een weinig moest schamen, dat een zoo gewichtige post
als die van ‘hoofdleeraar in de vioolklasse’ aan een Nederlandsch conservatorium,
na het langdurig bestaan van dit instituut nog weggegeven wordt aan een buitenlander
wiens geperfectionneerden stijd men na herhaalde audities slechts banaal en
doodgewoon kan noemen. Waarmee coquetteert men al niet? Mengelberg dirigeerde
een muziekje van Monsigny, gracieus, fijn van timbre, edel en geestig. Dit stukje
vertegenwoordigt alles wat wij van Monsigny weten. Wij worden overstelpt met het
gezwets der onbeduidendste Duitsche cantoren, terwijl wij van de gelijktijdige
Fransche periode geen noot kennen. En er is niemand op de wereld die kan aantoonen,
dat de Duitsche klassieke muziek beter is dan de Fransche (Lully, Rameau, Méhul,
Grétry, Gossec, Lesueur, Monsigny). De eenige oorzaak van zulke verdonkeremaning
der historie en eener voortreffelijke, nobele muziek zijn de Duitsche geleerden,
Duitsche dirigenten, Duitsche scholen, die deze meesters nog niet op hun répertoire
hebben, onder wier gemakkelijke suggestie onze beoefening haar monotoon gangetje
gaat en Mengelberg de geestdriftigste en rijkste jaren van zijn leven slijt in
herhalingen, waarmee hij de andere dirigenten nog overtreft.
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I de omni re scibili et quibusdam aliis
Nu de geheele muziekbeoefening stil ligt is het voor mij een bekorend intermezzo
om als lector dezer denkbeeldige universiteit (de Nieuwe Groene) eenige artikels te
schrijven over de geschiedenis onzer kunst. Toen ik onlangs naar aanleiding van
enkele Russische composities eene toespeling maakte op de zeer hedendaagsche
botsingen tusschen de antieke modi en de Germaansche tonaliteit, en aangaf, dat ook
dit conflict door den tegenwoordigen oorlog beslist zal worden, verklaarde een der
lezers daarvan niets te begrijpen. Hoe zeer mij dat spijt moge het gewicht van dit
onderwerp getuigen. Er bestaat eene muziek, welke onmogelijk harmonieeren kan
met de psyche van het Duitsche ras en wanneer Duitschland-Oostenrijk dezen krijg
winnen, zullen de belangrijkste componisten der laatste veertig jaren de ramp lijden,
welke hun in het lot van verschillende oude steden voorspeld wordt als in een spiegel.
Wat Maeterlinck en Gabriele d'Annunzio in geschriften en redevoeringen hebben
uitgesproken is geen phantasma: deze oorlog is een rassen-oorlog (onvermijdelijk
van beider zijde) en ik herhaal het als mijne meening, dat hij in de muziek reeds
woedt sinds 1870.
De Duitschers zijn in dit opzicht helderziend geweest en minder toegeeflijk dan
hunne tegenstanders. In het land van het vrije onderzoek stelde men tegenover de
opstandige stroomingen en de herleving van oer-oude en vaag vermoede krachten,
het dogma der leer en er is geen kunstenaar in Duitschland, zelfs niet de
revolutionairste, die zich tot heden aan het dogma kon ontrekken. Wat dit beteekent
toonen de conservatoria, welke over den ganschen aardbol verbreid zijn: alle staan
onder het opperste leergezag van Johann Sebastian Bach en zijne rechtsgeldige
opvolgers; er is geen land, dat aan dit geheimzinnig verdriet ontkwam. Met alle listen
emancipeerden de Duitschers hunne muzikale dogmatiek, zij hebben de leer
onophoudelijk gesteld als hinderlaag en als eenige voorwaarde der kunst, welke ook
de traditie was van het volk, en zijn er in geslaagd om de geheele wereld hun dwang
op te leggen zonder ook maar eenmaal de rassen-quaestie aan te roeren. Deze leer
bestaat nauwlijks twee honderd jaren en wat zijn twee honderd jaren sinds de
Apollo-hymne, welke de Delphische schatkamers bewaarden in het eeuwige marmer!
Frankrijk, dat vroeger ‘L'Omme armé’ zong in een antieken modus, zingt nu La
Marseillaise in denzelfden nieuwen toon als Die Wacht am Rhein, Duitschland is
onvermurwbaar in zijne muzikaliteit, 't meest jegens openbaringen, welke bij zijn
systeem niet passen; Frankrijk echter staat in zijne muziek, welke voor mij de
universalia ante rem beteekent, op een keerpunt. Volgens Schönberg heeft ook
Debussy gezegd ‘terug tot de natuur’ en Schönberg merkt aan dat dit hem
onwaarschijnlijk voorkomt (voor den Duitscher bestaat er slechts ééne natuur: Bach,
Mozart, Haydn, Beethoven, wier stijl hij gelukkig in verband kan brengen met het
beginsel van Rousseau) mij lijkt het echter zeer waarschijnlijk. Wanneer Debussy
dit zegt is het niet anders op te vatten dan volgens het traditionalisme, dat Maurice
Barrès ontwikkelde in zijne romans. Niet terug tot de leer (het wordt tijd, dat men
sommige composities, welke uit andere invloeden geboren werden dan Duitsch
scholastieke, niet meer verwerpt als ‘modern’, een absurde term) doch terug tot het
ras, terug tot de conscientie en de subconscientie van een volk. Daarmee vervalt elke
vergankelijkheid en dit is het diepste wezen, dat een kunstenaar kan bereiken. Debussy
trouwens componeerde niet anders.
Voordat ik [over] technische zaken begin, moet ik eene tegenwerping weerleggen,
welke ieder musicus zal maken uit gewoonte. Ambros raakte de vraag voor 't eerst
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aan in de voorrede van 't derde deel zijner muziekgeschiedenis: ‘so ist Bach ein
Riesentanne oder Zeder, die fortgrünte im todtem Winter des Zeitalters; nicht die
erbärmliche Zeit - die unverwüstliche Tüchtigkeit des deutschen Volkes hat einen
Seb. Bach hervorgebracht.’ Is het juist om de meest epische periode van Duitschland
voor te stellen in een doodsmasker? Het Duitsche volk heeft geen aangename
herinneringen aan de zeventiende en achttiende eeuw en de muziekhistorikers
beweren, dat de maatschappelijke ellende van het toenmalige Duitschland de
ontluiking van alle talent belemmerd heeft. Dit moest hun echter niet 't voornaamste
schijnen, vooral niet ten opzichte van Pruisen, welks doelpunt nooit de naaste
toekomst is geweest. Sinds het verdrag van Westphalen (1648) heeft Pruisen niet
opgehouden, al bezat het geen enkel representatief kunstenaar, de invloedrijkste natie
van Europa te zijn, en de voorspoedigste, ondanks nederlagen en ondanks de
algemeene ruïne. Bij den vrede van Munster won Frankrijk den Elzas, doch de
Noord-Duitsche vorsten breidden hun gebied uit en verkregen vrijheid van religie,
de eerste stap naar intellectueele suprematie of gelijkheid. De zevenjarige oorlog
kostte Frankrijk zijn beste kolonies (Indië en Canada), Frederik II, die ook den
ondergang van Polen ensceneerde, Silezië. Terwijl Pruisen langzamerhand zijne
grootheid en zijn gezag stichtte, verloor Spanje zijn overzeesche bezittingen en zijn
wereldrijk, bevrijdde Amerika zich van Engeland, bleef Frankrijk stilstaan, verwierf
roem doch geen enkele provincie, degenereerde Oostenrijk en amuseerde Italië zich
met de castraten zijner opera's en de polichinelles zijner comediën. Pruisen was, ook
in zijn hevigsten rampspoed, de leidende natie van 't Europa der drie laatste eeuwen
en de katholieke kerk zou daar ontwijfelbare verzekering van kunnen geven.
't Duitsche volk schijnt toenmaals de kracht te hebben bezeten voor de taak, welke
het ontving van een fatum. Niemand zou durven beweren dat er ooit eene andere
muziek geklonken had dan de hedendaagsche, wanneer hij de stupide functie ziet,
welke de muziek toeviel in onze maatschappij, niemand.... als de Grieksche vrouwen
hare zonen niet beweenden in ontroerende doodenzangen, als de pifferari der Abruzzen
hunne serenades vergeten hadden, als de Russische boeren geen balalaika meer
bespeelden, een Andalousisch orchestje het antieke Spanje niet trouw bleef, de
Bretagners hunne legendaire melodieën niet meer nasilleerden gelijk Oosterlingen,
de Provençalen ook niet herwekt waren in de muziek, gelijk de Baskers, als de
folkloristen niet de melodische schatten gered hadden uit Griekenland, uit Rusland,
uit Normandië, uit de Landes, uit de Nederlanden.... want ook wij zongen vroeger
eene andere muziek en ook wij verlieten onze psyche, gelijk de uitgaven van
Florimond van Duyse konden aantoonen. En de hier geciteerde genres hebben allerlei
onderlinge contracten, zelfs met de orientaalsche accenten, zij hebben echter niet de
minste verwantschap met de Duitsche. Het zijn herleefde stemmen, de aarde ademt
wederom eene menschelijkheid uit als in eene nieuwe renaissance en het onsterfelijke
antea, dat sommige meesters beving als een droom der metempsychose, welt
onstilbaar op en niemand zal het onderdrukken.
Het schijnt mij toe, dat men de muziekgeschiedenis 't gemakkelijkst scheidt in vijf
perioden:
1. de antieke monodie;
2. de cantus planus (de Gregoriaansche zang der Romaansche en Byzantijnsche
tijdperken);
3. de polyphonie der middeleeuwen;
4. de aria der Italianen;
5. de moderne symphonie.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

Het dualisme, dat ik boven aanduidde, heeft de Westersche muziek te sterk verontrust,
om het niet te gebruiken als cantus firmus bij deze inleiding tot de kunst van een
ongeëvenaard en luisterrijk verleden.
MATTHIJS VERMEULEN

Korte aanmerking op de Muziek-critiek
In Diepenbrocks Gijsbreght hoorde ik altijd eene soort Schutters-muziek, die afstamt
van Rembrandt, van der Helst, Valerius' Gedenckclanck, of van waar men wil, doch
welke iets essentieel nationaals heeft, iets van de ‘schoone en wijdvermaarde stad’.
Diepenbrock lijkt mij ook de eerste en eenige Nederlander, die uit oud-Hollandsche
motieven een modern en artistiek werk wist te scheppen. Wanneer een vreemdeling
bij me kwam en me vroeg naar een nationaal muziekstuk, zou ik hem slechts naar
den Gijsbreght kunnen leiden, waar hij zeker iets ongehoords zou hooren. Wanneer
een buitenlandsch meester mij zei: Gij, Hollanders, met uwe snoeverijen, waar vind
ik bij u een origineel geluid in uwe kunst, dan zou ik mij gelukkig achten hem te
kunnen wijzen op de rei van Burchtsaeten b.v., en te zeggen: Waar ter wereld werd
ooit zulk een stijl gecomponeerd? Wanneer een vreemd dirigent mij vroeg naar een
specimen van onzen koorzang zou het mij verheugen als Gijsbreght uitgevoerd werd
en hij zou mij toe moeten stemmen, dat dit ensemble de idealiteit der Van Eycksche
muzikanten en Raphaëlietische engelen nabijkomt.
Het werk wordt inderdaad na allerlei gunstige (en toevallige) beschikkingen,
hoogstens tweemaal per jaar uitgevoerd. Den eersten keer verschijnt de critiek en
zegt een en ander uit welks résumé volgt, dat de auteur beter deed, wanneer hij die
onlitteraire, ondramatische en onbekoorlijke klinkklank in de portefeuille liet. Den
tweeden keer verschijnt er geen enkele criticus en men maakt zelfs geen berichtje.
Waarom niet? vraagt de vreemdeling.
Het is de tweede keer al.... antwoord ik.
Hij schijnt zich te verontwaardigen en onderbreekt: Hoe! De woordenrijke!
Recenseerde ieder hunner niet honderd maal Tod und Verklärung, twee honderdmaal
Aus der neuen Welt, drie honderd maal de Pathétique van Tschaikowsky, vier honderd
maal de Pastorale: herinneren zij zich niet dat zij de grofste Duitsche bombastiek
ophemelen, dat zij zich gaarne derangeeren voor de onbeduidendste en obscuurste
personaliteit, die met moeite een concert van Dvorak krabbelt of voor de zes
honderdste maal een liedje van Schumann zingt, dat zij voortdurend de slaven zijn
van de concertbureaux en hunne lijfeigenen om de kleingeestigste figuranten eene
‘goede critiek’ te geven en de macht der banaliteiten te vermeerderen?
Ik sus: Och! Waarom zouden zij hun Ahasverus-wandelingetje niet eens een dag
mogen onderbreken? Wij hebben ze al zoo lang laten zwetsen, waarom zouden wij
ze niet eens laten zwijgen?

II Modus en Tonaliteit1)
De muziek heeft een eigenaardig recht op den legendairen Pythogaras. Zijn
problematisch bestaan, dat zes honderd jaren voor Christus begint, duurt voort, met
zijn gezag, tot in onzen tijd en volgens de bewering der geleerden heeft de wijsgeer
de ontwikkeling van het toonsysteem achttien eeuwen gestuit, wat geen geringe roem
1) Tonaliteit is niet synoniem met ‘toon’, doch drukt het harmonisch substratum uit van den
toon. De modus heeft dus geen ‘tonaliteit’ wijl hij dat harmonisch substratum niet bezit.
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mag heeten. Het is noodzakelijk om dit onderwerp een weinig te verduidelijken, wijl
de leer van Pythagoras, de mystagoog en fatalist der Getallen, alpha en omega bleef
tot aan de muziek der school, welke haar eersten gezagdrager vond in Bach.
Pythagoras, genie en simplist, stelde de volgende beginselen: Wanneer twee snaren
samenklinken, van welke de eene tweemaal langer is dan de andere, maken zij twee
geluiden, die een octaaf van elkaar liggen. Hare verhouding is 1:2. Wanneer hunne
verhouding 2:3 is ('t derde der geheele lengte), geven zij de quint, wanneer zij is 3:4,
de quart. Dit tetractis 1, 2, 3, 4 werd het element van alle latere ontwikkelingen en
volgens dezen basis stemden de Hellenen hunne kithara, het nationale
snareninstrument. Deze waardebepaling kreeg door haar een voud (‘wat het
eenvoudigst is, is het schoonst en bijgevolg het best’) eene imperatieve macht en
Pythagoras, kabalist, kende de formule eene wonderbare en universeele kracht toe.
De muzikale leer werd zelfs eene kosmologische en het was verboden zich er aan te
onttrekken. Niettemin gingen de Pythagoreeërs (van wie 't vorig jaar nog een volgeling
leefde en experimenteerde met de monochord te Parijs) voort met meten, namen de
verhoudingen 4:5, 5:6 etc., deden aldus de groote terts (4:5) en de kleine terts (5:6)
klinken, doch oordeelden haar in numeriek opzicht niet eenvoudig genoeg en vulden
de toonladder aan met intervallen, welke volgens bovenstaande kabalistische formule
(1. 2. 3. 4.) afgeleid waren van de symphonieën, waaronder de Grieken verstonden
octaaf, quint en quart. Wanneer men eene sol onderverdeeld had tot re, verdeelde
men deze quint op dezelfde wijze, en zoo verder. De verhoudingen werden veel
gecompliceerder (do kwam tot mi te staan als 81/64 in plaats van 4/5) doch de heilige
formule was gered. De tertsen waren echter onbruikbaar volgens onze begrippen, de
groote te hoog, de kleine te laag (wat aan de Grieksche melodiek een eigenaardig
gepassionneerd accent gaf) en voor de toekomstige draaiorgels, fanfarecorpsen,
harmoniums en automatische piano's onzer doorluchtige eeuw, was dit eene
belemmering, welke eerst uit den weg geruimd moest worden. Hieraan heeft de
ijverige menschheid achttien honderd jaren gewerkt en al dien tijd de terts als
samenklank zoo veel mogelijk vermeden.
Pythagoras noch zijne leerlingen waren democraten en hunne vereenzaamde
levenswijs veroorlooft ons aan te nemen, dat hunne theoriën geen invloed hadden
op de algemeene practijk. Het valt daarentegen niet aan te nemen, dat een uitsluitend
cerebraal systeem zoolang zou regeeren, wanneer het niet eene groote menschelijkheid
met zich droeg en contacten had met de aarde. Men kan inderdaad van Pythagoras
niet zeggen, gelijk van de theoretikers der middeleeuwen, dat zijn systeem geen
rekening hield met de werkelijkheid. De Helleensche gamma, de Grieksche melodiek,
de gezangen der katholieke kerk, het meerendeel der folklore van den aardbol, zijn
gefundamenteerd op zijn kabalistische formule. Nog de Marseillaise, met haar
onstuimigen en onwesterschen aanhef van twee quarten, begint, alsof haar inzet
gecomponeerd is op een Eleusisch mysterie.
Wanneer hier niet eene dwaling te corrigeeren was, welke op alle conservatoria
onbegrijpelijkerwijze geleerd wordt, voor zoover men zich nog bezig houdt met de
antieke muziek, die de wereld boeit ad infinitum, dan zou ik u voor de constructie
der Grieksche gamma verwijzen naar een of ander boek, wanneer wederom alle
boeken betrouwbaar waren. Onze moderne toonladder, gelijk ieder weet, is gebaseerd
op het volgend schema van tertsen, dat ook haar harmonisch substratum definieert
(de groote noten zijn de essentieele):
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De nationale gamma der Hellenen, de Dorische, daarentegen (de Grieken noteerden
een gamma naar beneden) op het volgend schema van quarten en quinten:

symphonieën, getrokken uit de heilige formule van Pythagoras, welke onveranderlijk
bleven, 't zij men diatonisch componeert en harmonisch, chromatisch of
neochromatisch. Aan de kabalistische Getallen werd niet geraakt.
Deze gamma wordt hier genoteerd als octaaf, om de lectuur den hedendaagschen
lezer niet te veel te bemoeilijken, hoewel het octaaf niet conform is aan de Grieksche
gewoonte. De Hellenen beschouwden hun Dorische octaaf als het centrum van een
diagramma der sonoriteiten, dat zich uitstrekte in den omvang der mannenstemmen.
De antieke mese, middelpunt, was la, welke gelijk luidde met de losse la eener
violoncel. Deze la was het centrum van twee octaven en van daaruit werd de kithara
ingespeeld volgens de Pythagoreesche quinten-reeks. Dit systeem heeft de
eigenaardigheid, dat het altijd, welken toon men ook tot centrum kiest, de Dorische
gamma doet resonneeren, waardoor het systeem niet minder nationaal was dan de
gamma2). Op la, de Mese, stemde de kitharode zijne mi, de boven-quint; op deze mi
het beneden-octaaf mi, op deze mi de boven-quint si. Hij keerde dan terug tot la en
stemde daarop de bovenquart re; op deze re de onder-quint sol, op deze sol de
bovenquart do, op deze do de onderquint fa; schema:

de trapsgewijze plaatsing dezer noten geeft bovenstaanden Dorischen ‘diapason’.
Hij mist het harmonisch substratum, zijne resurrectie heeft sommige componisten
gedwongen tot eene geheel andere harmoniek, wijl het Dorische octaaf uit een ander
phenomeen voortkomt dan de moderne c-dur toonladder, en men ziet dus dat men
de eene niet kan beschouwen als eene omkeering der andere, hoewel de halve tonen
op dezelfde plaats liggen.
Onze moderne c-dur toonladder is geconstrueerd uit het acoustisch verschijnsel
der boventonen (eene ontdekking van omstreeks 1700) de klanken, welke elke toon
met zich draagt als eene vrij duidelijke geluidsastraliteit. De Ouden noch de
Middeneeuwers hebben dit verschijnsel willen waarnemen, welke ons den toon
dwingt te hooren als fatum, in al zijne onwrikbaarheid. Een moderne C is als de
monade van Leibnitz, welke geen venters heeft, één en onverdeelbaar ondanks zijne
composita. Hij is gepredestineerd, gelijk de melodie, welke uit hem voortvloeit, in
al zijne bewegingen in zijn geheele belijning. Hij vertegenwoordigt het rationalisme
in de muziek en is de vijand van metaphysica in den klank. Hij is, zoo men mij nog
een ander parallelisme toestaat uit den tijd toen de résonance harmonique onze
muziek misschien voor altijd overwon, de constitutioneele vorst, slaaf zijner eigene
wetten. Hij is tyranniek als een bureaucraat, traag en punctueel, hij is vlak en zonder
hartstocht, uniformeert meedogenloos als de moderne staatsinrichting, nivelleerend
2) Schönberg, die in zijne Harmonielehre niet weinig laatdunkend schrijft over de antieke modi,
moest eens weten, hoe dicht zijn quarten-systeem bij eene oerwaarheid staat! Hij zou
waarschijnlijk niet meer beproeven, eene moderne thematiek te harmoniseeren met
quart-accoorden, ander materiaal kiezen (minder classicistisch!) en een goed componist
worden.
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als de hedendaagsche maatschappij; onze muziek heeft twaalf majeurtoonsoorten,
die op elkaar lijken als twaalf druppels water, twaalf mineurtoonsoorten, die op elkaar
lijken als twaalf andere druppels water en alle vierentwintig hebben dezelfde
spectraal-analyse: hun protocol, de fataliteit der monotone en stupide cadenzen en
‘functies’: een soort ciceroneaansch esse videatur, onberekenbaar verzwaard en
vermenigvuldigd. De geheele ontwikkeling der negentiende eeuwsche muziek, het
geleidelijk raffinement der harmoniek is niets dan een vruchtelooze poging om te
ontsnappen aan den dwang der boventonen.
Ik exposeerde den lezer den Helleenschen Doristi en ik zou hem ook de
‘harmonieën der barbaren’ exposeeren, wanneer dit niet te technisch en te uitgebreid
werd. Onder ‘harmonieën der barbaren’ verstonden de Grieken de wijzen der
uitheemsche volkeren, welke ieder hunne eigen psyche bezaten, hunne eigen kleur,
en eigen magie (in Plato's Staat, derde Boek, vindt de belangstellende een gesprek
tusschen Socrates en den musicus Glaukon over den ethos der verschillende modi),
hoewel zij gereduceerd konden worden tot het schema van den nationalen toon. Zij
zijn de Phrygische (octaaf van re tot re), de Lydische (van do tot do), de Hypodorische
(van la tot la), de Hypophrygische (van sol tot sol), de Hypolydische (van fa tot fa),
de Mixolydische (van si tot si). Zij leven nog altijd voort in de Christelijke liturgieën
welke niet onder den invloed raakten van 't protestantisme, en in ieder dezer modi
werd iets onvergankelijks geschreven.
Ik wilde, dat ik de Hymne aan Apollo kon citeeren (gepubliceerd in 1911) welke
dateert uit de tweede eeuw voor Christus, gecomponeerd werd door een onbekend
kunstenaar en twintig jaren geleden teruggevonden is in de schatkamers van Delphi,
gegraveerd op onsterfelijke marmeren tafels. Deze hymne werd een nieuw
orienteeringspunt; ware zij ontgraven in de dagen der groote Florentijnen en
Romeinen, zij zou misschien het aanschijn der muziek veranderd hebben. Maar het
is niet zonder beteekenis te achten, dat zij in onze eeuw herrees uit de stilte, na twee
duizend jaren magisch gezongen te hebben in den schoot der aarde, als de verlossende
grafspreuk van een Egyptischen Pharao. Deze verrijzenis valt samen met eene
volledige wijziging onzer sensibiliteit. De nuances der tegenwoordige verrukkingen
zijn infinitesimaal onderverdeeld en verdragen nauwlijks nog de starheid, de
onbewogenheid en de vulgaire contour van het hedendaagsche systeem. Van die
herboren klanken kan gezegd worden, wat Renan zei van de ideeën der Hellenen:
‘ils se transformaient les uns dans les autres par des nuances aussi indicernables que
celles du cou de la colombe....’ wonderbaar zacht, wonderbaar diep.
De beschrijving eener antieke melodie is altijd hypothetisch en subjectief, omdat
deze kunst niet meer in het leven staat. Dit echter kan met zekerheid gezegd worden
aangaande een ouden modus, dat zijne harmonische reflexen, ontelbaar zijn en
onbegrensd. In het organisme eener oude gamma staat elke toon vrij en onafhankelijk
van den andere; hij laat de zeldzaamste belichtingen toe en is expansief tot elk
denkbaar uiterste. Daar elke noot in zich zelf vibreert, voegt elke toon zijne
afzonderlijke emotie bij de vorige en deze continuiteit van muziek is geheel
willekeurig en uitsluitend instinctief. Iedere toon heeft zijne individualiteit en elke
modus; de Hellenen gaven de voorkeur aan eene geheimzinnige en expressieve
complicatie boven de vervlakking van phantasie of gevoel; zij zochten de
ontboezemingen met al hare subtiliteiten. Men kan illustreeren met voorbeelden uit
elk werk van Debussy, hoe een diatonisch melos in alle harmonische verhoudingen
meezingt.
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De Grieksche muziek, als zoodanig, leeft enkel nog in de Apollo-hymne, een
fragment van een paar bladzijden, het belangrijkste overblijfsel eener eeuwen lange
cultuur. Hare problemen zijn talloos en het is van geen nut, die verder te overwegen
zoolang niet meerdere marmers gevonden worden. Over het rythme hoop ik evenwel
nog te schrijven naar aanleiding van het Gregoriaansch gezang. Een der raadsels, dat
voor zoover ik weet de muziekhistorikers ontgaan is, stelt de Romeinsche buccina
en de Grieksche salpinx, de trompet, waarmee Homerus reeds de stem van Achilles
vergeleek. Zooals men weet hebben de trompetten ‘natuur-tonen’, welke de speler
voortbrengt door eene eenvoudige verplaatsing der lippen en van den adem. Deze
natuurtonen vormen samen het majeur-accoord, zouden de Pythagoreërs en de
Kitharoden (wegens de zuivere tertsen) zonderling in de ooren geklonken hebben,
en zijn door hunne maieur-gestalte absoluut onvereenigbaar met den antieken modus.
Doch toen de Grieken in den slag bij Salamis den heiligen Paean zongen, welke,
weerkaatsend tusschen de rotsen en het eiland, de Perzen huiverend op de vlucht
joeg, gelijk Aeschylos grandioos beschrijft, hebben zij zonder twijfel hunne trompetten
geblazen. Het behoort psychologisch tot de onmogelijkheden dat de antieke trompetten
dezelfde natuurtonen bezaten als de moderne, maar welke archeoloog onder mijne
lezers zal daarover inlichtingen kunnen geven?

Kort Overzicht
Het is gebleken door kennisgevingen in de pers, dat de administratie van het
Concertgebouw wegens den oorlogstoestand tweemaal onder den invloed kwam van
overmachtige hindernissen, en dat slechts na een herhaaldelijk beroep op de abonné's
de voortzetting der uitvoeringen was verzekerd. Gedurende de eerste crisis, in den
herfst, vertoefde de leider van het orchest, wiens enkele tegenwoordigheid de menigten
doet toesnellen, op een berg in Zwitserland, en pas na telegram op telegram verzonden
te hebben slaagde het Bestuur er in om Mengelberg tot de terugkomst te bewegen.
Hij arriveerde inderdaad op den dag voor de uitvoering, doch was bij die opening,
en weken daarna, afwezig. Dit geschiedde in de periode, toen zeer velen aarzelden
hun abonnement te hernieuwen en terwijl de aanwezigheid en het initiatief van den
dirigent een moreele factor van groote waarde zou geweest zijn. Mengelberg heeft
deze kans om zich zeer verdienstelijk te maken echter voorbij laten gaan en hij is
met gejuich en kransen verwelkomd.
Nauwlijks waren de uitvoeringen aan den gang of de kunstenaar, die zich het leven
regelde als een koning, werd achterhaald door het fatum en viel van de trappen. Dit
had eene nieuwe afwezigheid ten gevolge, noodig voor het herstellen welke ieder
gaarne verontschuldigt, van anderhalve maand. Mengelberg genas, vierde eene nieuwe
inkomst en werd wederom ontvangen met gejuich en kransen van het publiek, dat
uit eerbied oprees ‘als één man’.
Men dacht zonder twijfel, dat nu de vroolijkheid in het muziekleven zou
wederkeeren, want - ik noteer het feit louter objectief - Amsterdam kent geen
geanimeerd concert zonder Mengelberg, die zelfs over de garde-robes onzer Schoonen
beschikt en alleen in staat is (Dopper en Cornelis zullen het hem benijden) de dure
kleurenvonkelingen te tooveren in zijne Donderdagavondzalen. Het verheugt mij,
dat ik zulke optimistische verwachtingen niet besproken heb. De uitvoeringen waren
nauwlijks aan den gang of Mengelberg verdween weer voor langen tijd en uit het
respectueuse onderschrift der redactie bij een protesteerend ingezonden stuk in het
Handelsblad van 9 Januari bleek, dat Mengelberg concerten te dirigeeren had in
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Frankfort. Ondertusschen kwam de jaarwisseling, de halfjaarlijksche abonnementen
vervielen, het werd weer eene crisis en ook deze tweede vond Mengelberg niet op
zijn post.
Iedereen kan uit deze hyper-monotone fabel de les trekken, maar het blijkt, dat
men daartoe niet het recht heeft. Het Handelsblad schreef: ‘De heer Mengelberg
dirigeert ook in dit seizoen de 33 concerten, waartoe zijn contract hem verplicht.’
Het schijnt dus, dat Mengelberg geen contractbreuk zal plegen, maar ook geen hand
wenscht uit te steken om het Bestuur zijne moeilijke financieele taak te
vergemakkelijken en zich op het buitengewoon eentonige standpunt stelt van den
werknemer, die contractueel verbonden is, meer niet.
Nu weten wij wel, dat Mengelberg in Frankfort een strijd moet voeren tegen de
machtige Frankfurter Zeitung en dat directie en publiek zich daar niet zoo gemakkelijk
laten dwingen door buitensteedsche contracten en buitensteedschen roem, noch laten
sussen door elke verjongde terugkomst, als hier in Amsterdam. Het dilemma blijft
echter onveranderlijk: Hier staat het Concertgebouw op 't spel, of zijn voorspoed, in
Frankfort hoogstens Mengelbergs wisselvallige positie. Wat gaat ons 't meest aan
het hart?
Zonder twijfel bewonderen wij een dirigent, die zijn roem gevestigd heeft in het
machtige Duitschland en die ons door zijne vruchtbare Duitsche relaties zoo ver
houdt van Fransche kunst, Fransche kunstenaars en allen ‘Welschen Tand’. Met onze
dagelijksche logica bedenken wij echter, dat we weinig aan Mengelbergs roem zouden
hebben, wanneer door een of ander ongeluk het Concertgebouw-orchest opgeheven
moest worden.
Ik heb vroeger reeds geschreven, dat door Mengelbergs talrijke reizen de
Amsterdamsche uitvoeringen nog slechts als repetities kunnen gelden voor de
buitenlandsche concerten en triomfen. Doch dat was vroeger! Wij zijn geneigd om
belangrijke concessies te doen. Wij zullen Mengelberg in normale tijden zooveel
laten reizen als hij wenscht en hem ook den roem geven der Toonkunst-uitvoeringen,
waarvan hij de lusten draagt doch niet de lasten, wanneer hij bij zeldzame
omstandigheden als deze (ééns in eene eeuw!), behalve zijne contractueele plichten
ook zijne moreele wil nakomen. Als het publiek dwaas genoeg is om het succes eener
uitvoering te doen afhangen van Mengelbergs tegenwoordigheid, dan heeft de dirigent
niet het recht dien (onbegrensden) invloed uitsluitend aan te wenden ten bate van
zichzelf en ten bate van Frankfort.
De lezer ziet dat ik deze opmerkingen zeer onpersoonlijk houd, zonder
vijandigheden, maar ook zonder liefelijkheid. Het bestaan van het Concertgebouw
is eene zaak van algemeen en openbaar belang en het schijnt tweemaal onverschillig
geriskeerd te zijn door den invloedrijksten artistieken leider. Nu is Mengelberg
opnieuw vertrokken1) na tweemaal hetzelfde programma gedirigeerd te hebben. Ik
stel geheel en al mijne eigen opinie ter zijde aangaande de programma's van Dopper
en Cornelis, welke over 't algemeen belangrijker zijn dan die van Mengelberg. Doch
de arme abonné's, die zich op eene andere muzikaliteit beroepen dan ik en die ten
slotte de steunpilaren zijn der instelling, welke naast voorbijgaande gebreken zulke
ongeëvenaarde hoedanigheden bezit, die mij noodzaken nog melding te maken van
Mahlers Lied von der Erde, eene zeer schoone reproductie - onder leiding van
Mengelberg - de meening en de wanhoop dezer arme abonné's is bij den heerschenden
toestand van meer waarde dan de mijne en worden hier vertolkt.
1) Opnieuw teruggekeerd,.... met zijn Keulschen vriend Ewald Straesser, die Zondag de helft
der leiding zal overnemen. Waarschijnlijk niet tot ieders genoegen, want Straesser, als
componist is eenigszins onbeduidend.
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Ewald Straesser
Ewald Straesser heeft zijn tweede symphonie gedirigeerd in het Concertgebouw,
terwijl (‘zijn zwager’ zegt het Handelsblad) Mengelberg reeds vroeger de eerste
uitvoerde. Het psycho-analytisch resultaat van het tweede werk is de meesten zijner
stille hoorders duidelijk geworden en wanneer ik het hier neerschrijf verraad ik geen
druïdisch geheim. De menschheid wordt al honderd jaren vermaakt en geboeid door
het schouwspel der twee thema's: zij treden links en rechts van het tooneel op en
lezen aren als twee kippen, vreedzaam gelijk Ruth en hare gezellin op de boerderij
van Boaz; maar plotseling, wanneer het varken grillig knort of de hond aanslaat,
stuiven ze omhoog, geven elkaar de schuld, wagen den aanval met opgezette
nekveeren en gestrekte vleugels, kijken na een kortstondig offensief elkaar even aan
en kakelen alsof er niets gebeurd is. Zoo was van oudsher ons muzikaal
Jan-Klaassen-spel en er bestond niets anders. Doch nadat de componisten Hegel
lezen, Schopenhauer, Hartmann en ook Marx, nadat de algemeene leerplicht is
bevolen en de cultuur natuurlijk steeg, toen ook de stommerikken het a-b-c leerden,
kwam de muziek tot een hooger bewustzijn en sinds demonstreert men, met behoud
van het kippengevecht en met niet minder peripetieën, eene soort regenboogtheorie,
welke ik ook wilde releveeren in Straessers orcheststuk: Na regen komt zonneschijn.
Wagner componeerde geene opera, Strauss geene Tondichtung en Brahms geene
symphonie, waarin deze thesis niet verdedigd wordt met veel succes. Wanneer men
er in slaagt om aan een noodwendige levensuiting (het kippengevecht) een
philosophische beteekenis te geven (Na regen komt zonneschijn) beteekent dit een
belangrijke vooruitgang en zoo houden de musici niet op, sinds Josua eene aria
componeerde voor de trompetten van Jericho, die het beroemde applaus had der
vallende muren, zich veel moeite te geven om hunne kunst zoo progressistisch
mogelijk te ontwikkelen.
De electronen, waaruit ik ben samengesteld, wijzigen hun rythme en hunne
beweging bij elk concert en totdat ik iets beters gehoord heb, zal ik moeten schrijven
in dezen trant, onder den invloed van Straessers effusies. Het conflict speelt in de
moderne maatschappij een groote rol en het bescheidenste intellect kan er bij. Straesser
daalde tot de diepten van het probleem, vond eene godheid en eene andere vijandige
godheid, volgens zekere oude Aziatische mythe, en stelde Dur, de dochter des Hemels,
het symbool der vroolijkheid, tegenover Moll, de zoon der Aarde, symbool van het
leed. Moll treedt op en kermt tot Dur geboren wordt, optreedt en liefelijk zingt; Moll
toont zijne tranen, Dur de attributen van den kermis, zij vechten er om welke het
meest waard zijn, beurtelings heerscht een van beiden, tot Moll in den tartarus
geworpen wordt en Dur daarover een optimistisch lied aanheft, omdat zij werkelijk
geen spijt behoeft te hebben.
Ik zou een even lang verhaal moeten schrijven om te toonen hoe diepzinnig dit
gerealiseerd werd (veel noten, geen zang) en de hoorders bijna van hun stokje vielen.
Doch het zou u slechts overtuigen in de meening, dat men na vele folianten muziek
doorworsteld te hebben (hoofdzakelijk Brahms en Strauss) eene symphonie kan
maken. Het woord in de Duitsche muziek is sinds langen datum aan de
Bildungsphilister en zoolang het tijdperk van 60 à 90 pCt. analphabeten niet terugkeert
(het tijdperk van Rusland, het renaissancistisch Italië, 't Shakespeareaansche Engeland
etc.) zullen zij 't hoogste woord voeren, of er moet een wonder gebeuren. Tot zoolang
constateeren wij twee dingen:
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1. dat het intellect van de wijs is;
2. en het instinct naar de maan.

Dirk Schäfer
Schäfer heeft zijn laatste programma ongeveer ingericht gelijk de Onafhankelijken
en Lucas hunne zalen plegen te vullen: veel nieuws, met gastvrijheid voor het oude.
Het is de eerste keer, dat Schäfer zijn historisch inzicht niet consequent blijft.
Tijdgenooten zijn niet immer tijdgenooten en al leeft Moszkowsky nog (geloof ik),
zijn rollende ‘Vagues’ hoort thuis in de Liszt-periode, de Mazurka van Saint-Saëns,
jeugd-werk van een auteur, die den volgenden herfst tachtig jaar wordt! zou men
classificeeren bij de dagen van Chopin, het lange, monotone en kwijnende Prélude,
choral et fugue van Franck is zuiver organistenwerk - geconcipieerd buiten tijd en
ruimte! - verfijnd en buitengewoon genuanceerd, doch in geen geval modern, de
Humoreske van Tschaikowski bleef zwevend tusschen 't een en ander, gelijk de
Impromptu van Fauré; en dit besloeg ruim één derde van het programma. Ik geloof
ook, dat men voor den eersten keer Schäfer een grondig verwijt zou kunnen maken,
wat de rangschikking betreft. De radicaal Oostersche fantasie Islamej van Balakireff
(uitstekend van stemming doch wat achterlijk in de techniek gelijk alle Russen behalve
Moussorgsky, die het Duitsche componeer-systeem van nature verfoeide; - ja, waarom
hier niet een muziekje van Moussorgsky?) dit stuk razende ongebondenheid ‘hing’
te midden van de vorige academismen.
Het had moeten voorafgaan aan Il puerto van Albeniz, die op het programma de
Nuove Musiche, den nieuwen stijl begon, welke voortgezet werd met Ravel en
Debussy (den stijl der oude modi) doch waarmee Schönberg weer niets te maken
had. Schönberg is een virtuoos in de dubbele en tripele dissonanten, waarmee hij
ouderwetsche formules en ouderwetsche chromatiek kranig en excentriek bijschminkt;
doch op de psyche eener nieuwe muziek heeft hij niet den minsten kijk en 't spijt me,
dat hij enkel in de wereld is gekomen om van het nieuwe den belachelijken kant te
toonen, waarvan een ieder profiteert. Het jammerlijkste zijner methode is wel, dat
men alle deducties en alle mogelijkheden reeds nu voorziet. Het is een
gedeorganiseerd nihilisme als 't geen pure humbug is; of eene aaneenschakeling van
gemoderniseerd-conservatieve protoplasma's.
De vele onderverdeelingen en de verfijning van Schäfers toucher heffen eene
Schönbergsche eentonigheid op, zij omtooveren de paarlemoeren subtiliteiten van
Albeniz, Ravel en Debussy, het verblindende plein-air, het bezielde der zuidelijke
melismen en hunne exuberantie. Het was om beurt precieus en goddelijk en als een
criticus zich onsterfelijk wil maken (men geeft hem zelden gelegenheid), Schäfer als
pianist is de eenige onder onze landgenooten, die eene kans biedt.

III De twee rythmieken
Er is een tijd geweest, dat ieder gesteente en ieder dier zijne bovennatuurlijke relaties
had en men in elk deel der natuur een symbool zag van het goddelijke; dit was het
leven als midzomernachtsdroom en men zou verdwaasd moeten zijn om de schoonheid
dezer aanschouwing, eene onuitputtelijke bron van allerhande vitaliteit, te verwerpen.
Wij loochenen dus geen enkel mysterie om eene rationeele verklaring der
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verschijnselen en dit voorbehoud aanvaardde men, wanneer de mysterieuse muziek
eenvoudig eene ethnologische quaestie genoemd wordt. Dat Zeus zeven dagen lacht
als hij geboren wordt, terwijl Jehova werkt tot den zevenden dag, is niet alleen een
theologisch verschil doch voornamelijk een ethnologisch, en dezelfde factoren, welke
een volk dwingen zich een God te scheppen naar zijn beeld en gelijkenis, regeeren
de genesis der muziek. Die factoren zijn echter zoo raadselachtig en geheimzinnig,
dat men de ethnologie zelf zou willen beschouwen als een bovennatuurlijk onderwerp,
een gebied waar enkel demonen beschikken.
Ik exposeerde u de vorige maal het wezen van den antieken modus in zijne
tegenstelling tot de moderne tonaliteit en alle redenen welke men zou aanvoeren om
te bewijzen, dat het eene ras gepredisponeerd is tot de modi, het andere tot de
tonaliteit, zouden ten slotte blijken tot de imponderabilia te behooren. Het laatste
criterium is immers de verfijning en de innerlijke overvloed van den auteur, die
modus of tonaliteit gebruikt en ik zal nooit ontkennen, dat een kunstenaar als Berlioz
in eene gamma, welke mij niet bevalt, de puurste en hoogst-ontroerende melodieën
geschreven heeft. De zaak wordt echter anders, zoodra de rythmiek ter sprake komt
en evenmin als ik het eene ontken zal ik het andere verzwijgen: de rythmiek van
Beethoven, Berlioz en van de meeste hedendaagsche componisten is in ontelbare
verfijningen en veredelingen denkbaar, zonder dat de algemeene menschelijkheid
slechts in 't minst geschaad wordt; integendeel.
Laten wij vooropzetten, dat in de Syrische, Coptische en de andere Oostersche
liturgieën nog de antieke rythmiek leeft en vervolgens een kort historisch overzicht
geven. Men denkt over 't algemeen, dat de Christelijke muziek (hieronder versta ik
doorloopend de Katholieke en Orthodoxe muzieken, dus niet de Protestantsche) stamt
uit den Israëlitischen tempeldienst en voor den musicus (en den theoloog!) is
Jeruzalem een onveranderlijk middelpunt, gelijk het Paradijs een middelpunt was
op de oude landkaarten. Men behoeft echter in 't verleden van het joodsche volk niet
diep door te dringen om te merken, dat deze meening eenigszins onjuist is. De
‘Vergelijkende Geschiedenis van de Egyptische en Mesopotamische Godsdiensten’
van onzen landgenoot prof. Tiele mag nog wel als autoriteit gelden en wie
wetenschappelijk de verhouding wil kennen van het Israëlietische volk tot de
vruchtbare en fantastische culturen der Aziaten zal uit dit werk meer leeren dan uit
eene muziekgeschiedenis. Het is rationeel en op even rationeele gronden trekke men
conclusies ten opzichte der muziek. Een groot geleerde, Georges Houdard, geboren
te St. Germain-en-Laye (stadgenoot van Debussy!), in leven docent aan de Sorbonne
en gestorven in 1913, heeft de bewonderenswaardige theorie gesteld, dat de muziek
der eerste vijftien eeuwen onzer jaartelling (het ‘Gregoriaansch’) in wezen niets is
dan ‘le chant fleuri oriental’, tegelijkertijd zijn Hebreeuwschen oorsprong als feit
aannemend. De bewijzen, welke hij voor dien Hebreeuwschen oorsprong geeft zijn
een zeer schoon gezang uit den Spaanschen ritus, dat men op Sabbathsavond in de
Synagoge zingt te München, en het axioma: dat de Joden nooit iets overnamen uit
de Christelijke liturgie, doch de Christenen wel uit de Joodsche. Dit is echter een
zeer betrekkelijk geldend axioma, dat slechts bestaat voor Houdard, die de geheele
thesis van dit origine niet noodig had voor zijn Orientaalsche theorie, eene thesis
welke aanleiding geeft tot een klein meeningsverschil, waarvan de consequenties
echter te belangrijk zijn om 't over 't hoofd te zien.
Men zou er Houdard aanstonds op kunnen wijzen, dat de geciteerde melodie in
psyche en techniek alle analogieën toont met de Spaansch-nationale muziek, eene
zeldzame combinatie van Moorsche en Westersche elementen, doch er zijn andere
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gronden. Er was tot dusverre geen geleerde, die Israël beschouwd heeft als oer-moeder
van welke cultuur dan ook. Israël is de schepper van het monotheïsme en uit den
gezichtshoek der antieke civilisaties is dit een zoo verheven roem, dat men er zonder
wetenschappelijke redenen geen enkele behoeft bij te voegen. Dat de Joden niets
overnamen uit de Christelijke liturgie moge vaststaan, doch hunne muziek begint
niet met het Christendom, en vóór het Christendom kenden de Hebreeuwen niet die
vijandige levenshouding tegenover den godsdienst der andere volken. Daarover
raadplege men slechts het genoemde werk van Tiele, waarin het isolement der
Jahvisten en de sympathieën van het volk voor 't buitenlandsche paganisme duidelijk
genoeg worden gespecificeerd. En muziek was godsdienst in de oudheid en in de
middeleeuwen.
Egypte is de mikrokosmos geweest der geheele antieke wereld, en of men wil of
niet, men zal dit ook moeten gelooven in zake muziek. Het staat ten minste vast, dat
de trompetten van Jericho rechtstreeks uit Egypte kwamen. Op Egypte volgde, wat
de internationale invloedssfeer betreft, Babylon, Nineve, de Assyriërs, na deze het
legendaire Kreta, waar 't vorig jaar wonderbaarlijke opgravingen gedaan zijn, welke
alle hypotheses over Phoenicische weldaden aan de antieke menschheid vernietigd
schijnen te hebben, op Kreta het heilige Hellas, op Hellas Rome en Byzantium. Toen
het Christendom begon stond Judaea sinds enkele eeuwen onder suggestie der
Romeinen en der Grieken, die ook Orientalen waren, het Christendom is onmiddellijk
verjaagd uit Jeruzalem en Palestina, zijne liturgie werd gesticht in Rome, te midden
van de Grieksche cultuur, waarvan 't aanstonds den ‘beeldendienst’ bij de Hebreeuwen
verafschuwd, erfde, en de Grieksche muziek, welke sinds lang naar Rome was
overgeplant. De redenen om deze veronderstelling van Houdard te verwerpen, zijn
dus talrijk genoeg en wij behoeven niet te recapituleeren.
Het is eigenlijk eene zaak van minder gewicht of de Christelijke muziek
Hebreeuwsch of Grieksch van oorsprong is, maar toch van niet minder gewicht dan
het vraagstuk van den invloed der Helleensche philosophie op de Christelijke, en
telkenmale als men dien Helleenschen invloed uitschakelde kwam men tot noodlottige
consequenties. Wanneer men nu wetenschappelijk moet besluiten, dat deze muziek
eene schepping is van Grieken en Orientalen, wijl hare theorie en practijk van het
rythme, de bouw der toonladders en de meest gebruikte intonaties dezelfde zijn voor
de Grieksche muziek en ‘het Gregoriaansch’, zou 't slechts grenzelooze verwarring
stichten om enkel uit overweging van ‘filiation de pratiques religieuses’ ook nog een
particulieren Hebreeuwschen oorsprong aan te nemen.
Dit voorspel is nog niet ten einde, doch het vervolg is korter dan het begin. Iedereen
weet hoe er gedurende de eerste duizend jaren onzer telling eene voortdurende
wisselwerking bestond tusschen Rome en Byzantium. Alles wat Europa gedurende
deze tien eeuwen vereerd heeft aan kunst en geloof, werd geformuleerd door de
Byzantijnen. Terwijl Rome onophoudelijk overstroomd werd door de barbaren, werd
het onophoudelijk gezuiverd door Byzantium, de metempsychose van Hellas. Dit
duurde zoolang beide metropolen dezelfde leer beleden, totdat om eene onnoozele
lettergreep het groote schisma ontstond dat Occident en Orient in 1054 voor goed
van elkaar scheidde. Rome werd overgelaten aan de immer toestroomende noordelijke
barbaren en had nog slechts zijn purifieerenden hemel tot schut, Byzantium wendde
zich voor altijd af van het Westen en stichtte Rusland en zijne psyche, toen het zelf
onderging door de Turken, vier eeuwen later.
Dat groote schisma is misschien het uitgangspunt van de Europeesche geschiedenis,
in ieder geval van de geschiedenis der muziek. Het Noorden kreeg ongevraagd de
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leiding en de mystieke, vermetele psyche van den Gallo-Kelt, die zich in
droomvisioenen den stralenden Orient herinnerde zijner afkomst, cristalliseert zich
in het Roelandslied, de heilige Kathedralen en Shakespeare, wiens ingewikkeld
compositie-procédé men slechts kan vergelijken met die andere schepping der
Gallo-Kelten: de polyphonie. Men zegt dat de Kerk er echter niet in slaagde volkomen
over ‘de natuur’ te triompheeren. Het ligt er maar aan wat men onder ‘de natuur’
verstaat. Ik zie in de kunstuitingen der Kerk, tot en met Raphael en Michel Angelo
geen enkele tegenstrijdigheid met de Latijnsche en Orientaalsche natuur, noch met
de Gallo-Keltische of Slavische, doch wel met de Germaansche, wier conflict met
de Latijnsche psyche reeds dateert van af het Romeinsche rijk. En pas onlangs leed
de Kerk hare jongste nederlaag, tijdens de laatste apotheose van Duitschland, wat
haar het restje muziek kostte, dat er van de magnificentie en den triomph der oudheid
was overgebleven.
Over de Germaansche natuur heeft zij inderdaad niet getriompheerd. Ik weet niet
met welk jaartal dat epopee begon en men kan zelfs den datum der eerste
verschijnselen niet nauwkeurig vaststellen. De symptomen zijn een minderwaardig
en minder geciseleerd intellect, dat heerschen gaat en bijdraagt tot de uitvinding der
z.g. sequenzen. Het geheugen der noordelijke barbaren kon de woordenlooze en
exuberante jubilaties der Orientalen niet opnemen en vervaardigde er woorden bij,
die ik bij alle pieteit voor middeleeuwsche trouwhartigheid slechts smakeloos kan
achten. De uitvinding geschiedde in de elfde eeuw te Jumièges in Normandië en
Sint-Gallen, door Houdard ‘abbaye germanique’ getiteld, wenschte den confrater
geluk. Italianen hebben van den sequens later een kunstwerk gemaakt (Dies irae en
Stabat mater b.v.) doch daar waren enkele eeuwen bij gemoeid en hij verloor er zijn
wezen mee. Het tweede symptoom was de interieure traagheid, de apathie, de
onmogelijkheid tot voortdurende psychische actie, welke den antipode der
zuiderlingen kenmerkt; uit climaat en physieke structuur welke hem beroofde van
de natuurstem der zuiderlingen, uit ras en zielsneigingen welke hem voorbeschikken
tot placiditeit en beate, innerlijke rust ontstond de monsterachtigheid van den ‘cantus
planus’ (d.i. de onrythmische melodie in noten van gelijke waarde) welke voor 't
eerst verschijnt als ‘tenor’ in de middeleeuwsche composities en naar de meeste
waarschijnlijkheid berustte op eene dagelijksche realiteit, wijl hij later in de
Germaansche landen onverbiddelijk school maakte. Het derde symptoom was de
geheele transformatie der rythmiek. Hier ben ik bij mijn eigenlijk onderwerp, dat
vooral de musici, die op uitkijk staan naar een nieuwen stijl, mag boeien. Want niet
alleen bestaat er geene theorie van het moderne rythme (hoe zou die theorie er ook
uitzien!) doch men vermoedt zelfs niet dat er eene andere rythmiek bestaat dan de
moderne.
Onze tegenwoordige rythmiek, welk begrip nog geldt voor Richard Wagner, Strauss
en Gustav Mahler, drie ‘modernen’, die geen van drieën in dit opzicht een
noemenswaardigen vooruitgang realiseerden, is gebaseerd op de allereenvoudigste
lichaamsbeweging:
links-rechts!
of rechts-links. In de metriek staat deze beweging gecatalogiseerd als ‘maat’. Het
schijnt echter, dat de menschheid de evidentie van dezen pas duidelijker wilde
onderstreepen en men voegde er bij een tweede:
links-rechts!
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Beiden samen vormen in de melodie een ‘groep’; twee zulke groepen een ‘voorsatz’,
de herhaling van het geheel een ‘nasatz’; alles bij elkaar eene ‘periode’. O tabulatuur!
Er blijkt dus uit dat 2 × 2 4 en 4 + 4 8 is. Ik moet er op wijzen dat deze getallen
niet kabalistisch zijn en dat het onbelangrijke princiep de basis is der ‘klassieke’
symphonie. Hare opperste wet is de onverbreekbare symetrie. Het schijnt echter, dat
de verfijnde antieken deze combinatie reeds vroegtijdig kinderachtig vonden, gelijk
zij ook onze 24 gamma's, die als vierentwintig druppels water op elkaar lijken,
kinderachtig zouden gevonden hebben. En 't is inderdaad een weinig pijnlijk te
moeten denken, dat een stoet paarden zou kunnen dansen op de muziek van
Beethoven, wanneer iemand deze heiligschennis waagde. De antieken hadden dus
gelijk, toen zij dit geestlooze spelletje niet tot de ‘kunst’ rekenden. Hunne rythmiek
had echter, behalve de afwezigheid dier formule, een fundament dat geheel
verschillend is van de onze.
Elke rythmiek gaat noodzakelijk uit van eene eenheid, zoowel de antieke als de
moderne. De moderne echter van eene verdeelbare eenheid, de antieke van eene
vermenigvuldigbare eenheid. Wij construeeren al onze muziek naar het volgend
schema (ik zou de serie ook bij de heele of halve noot kunnen beginnen):

eene soort munt gelijk men ziet: een gulden is twee halve guldens waard, vier kwartjes
etc. Wij gaan dus uit van de langzame beweging.
De antieken echter van de snelste, van de kleinste eenheid, welke zij
vermenigvuldigen naar de willekeur der expressie of der fantasie met 2, 3, 4, 5, 6, 7
etc. en waar van 't eerste voordeel is dat men er zelfs geen schema van kan geven
zonder een kunstwerk te maken. Wij analyseeren dus ons rythme, de antieken
synthetiseerden hun rythme. En zelfs de kortzichtigste ‘klassicist’ zal moeten
erkennen, welk een reusachtig onderscheid daarin bestaat, en dat de mogelijkheden
der oude methode fantastischer en menigvuldiger zijn dan die der nieuwe.
Het is natuurlijk mogelijk om in iedere moderne compositie de ‘achtste’, of
‘zestiende’, of ‘twee en dertigste’ noot als vermenigvuldigde eenheid op te vatten,
doch het essentieele verschil wordt niet gevormd door eene kans van methode doch
door de toepassing der methode en haar scheppend beginsel. Men late zich dus niet
verwarren. In elk opzicht zou de rythmiek van sommige adagio's, welke Bach in
zeldzame momenten schreef (ik herinner b.v. aan de beroemde aria voor viool) geniaal
zijn (en antiek) als de begeleiding de maatgevende, geuniformde eenheid niet
onherroepelijk onderstreepte. De moderne tijd is nu zoover gevorderd, dat hij het
schema duldt:

en zelfs
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doch dit is nog niet de grens noch de laatste volmaaktheid; de methode blijft
analytisch.
En ziehier den sleutel van het geheim: wanneer ik, componeerende, de ‘zestiende’
b.v. tot eenheid kies (dat zal wel altijd onbewust geschieden), verhef ik haar tot eene
individualiteit, wier psyche in elk opzicht uitgesproken en onafhankelijk is; wanneer
ik echter een compacte waarde tot eenheid kies, verminder ik mijne rythmiek met
evenveel individualiteiten als die waarde telt. Elke noot, volgens het antieke systeem,
wordt beademd en leeft persoonlijk, zij is geaccentueerd en ‘vrij’ in hare geheele
verschijning. Zij duldt geene tyrannie der formule, geene ‘constitutie’ en geene
symmetrie, zij bezit alle natureele voortreffelijkheden, welke ik een klank in den
ouden modus reeds toekende als sociale verschijning in den muzikalen kosmos - die
of de staatsbegrippen vormt, of er uit voortkomt.
Men schrijft herhaaldelijk, dat er op muziek van Beethoven, Chopin etc. niet
gedanst kan worden, wanneer een der kunstenaars daarmee optreedt. Inderdaad niet.
Doch niet in den zin welken onze melomanen bedoelen. Er kan niet op gedanst
worden, omdat de bewegingen, welke de muziek van Beethoven en de andere
populaire meesters occult of openbaar met zich draagt te eenvormig en te formalistisch
zijn voor de gebaren en poses welke onze dansers en danseressen zich reeds droomen.
Het zal eene eeuwige disharmonie zijn, want de plastische vermogens schijnen fijner
en veeleischender ontwikkeld dan de muzikale.
Ik zei al, dat de antieke rythmiek nog beoefend wordt in de Syrische en de andere
Orientaalsche liturgieën, zij leeft magisch in het ras der Latijnen en Slaven, even
magisch in het ‘Gregoriaansch’. Toen het Gregoriaansch in 't midden der vorige
eeuw echter opnieuw ontdekt moest worden, begonnen de geleerden met de
bibliotheken van Sint Gallen, ‘l'abbaye germanique’ in plaats van Byzantium of
minstens Rome als centrum te beschouwen. De Byzantijnsche muziek is letterlijk
onopgegraven, terwijl het systeem der Benedictijnen in haar automatisme en Duitsche
strakheid (Beuroner stijl!) zegeviert over eene gemakkelijke stupiditeit. Het instinct
van sommige groote meesters heeft zich echter door geen enkele doctrine laten
misleiden en terwijl het eigenlijke Gregoriaansch magisch doorzingt in de
subconscientie zijn er uitingen genoeg in de muziek der laatste jaren, welke binnenkort
ook eene radicale revolutie in de rythmiek doen verwachten. Er raakte eene nieuwe
kringloop volbracht en de universeele, pantheïstische natuur emaneert nieuwe
stroomingen, waartegen eene oude, uitgeputte kunst niet bestand zal blijken.

De twee rythmieken
Aan de Redactie van ‘De Nieuwe Amsterdammer’
Geachte Redactie
Naar aanleiding van zijn niet genoeg te waardeeren artikel ‘De twee rythmieken’, in
het laatste nummer van uw weekblad, zou ik, als leek, omtrent de uiterst
belangwekkende beschouwingen die hij geeft, den heer Matthijs Vermeulen eenige
nadere ophelderingen op enkele punten willen vragen.
Op grond waarvan neemt de heer V. als ontstaan van de middeleeuwsche z.g.
‘sequenzen’ aan: ‘(het vervaardigen van woorden)’ bij ‘de woordenlooze en
exuberante jubilaties der Orientalen’! (Ik curs.). Alleen de adhaesie van eene door
Houdard ‘germanique’ genoemde ‘abbaye’ kan toch bezwaarlijk erop wijzen, dat de
behoefte aan een (uitteraard smakeloos) ezelsbruggetje tot memoriseeren (!) van de
celto-slavische muziek de litterair zoo fijne sequenzen in het leven riep. En mij dunkt
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dat in het boek dat het vertrouwbaarst in de nieuwere onderzoekingen op dit gebied
is, in ‘Le latin mystique’ van Rémy de Gourmont (het werk is op het oogenblik niet
onder mijn bereik), deze opvatting geene bevestiging zal kunnen vinden.
Bij even weinig argumentatie moeten wij den heer V. dezelfde vraag stellen omtrent
het ontstaan van den ‘cantus planus’.
Is het werkelijk meer dan eene - onvoorzichtige - veronderstelling, te zeggen dat
deze in oorsprong ‘berustte op eene dagelijksche realiteit in de Germaansche landen’
tijdens de middeleeuwen? Hoe komt het dan dat we iets dergelijks vinden in de tot
op heden overgeleverde Hebreeuwsche gebedsmelodieën? Of zouden we hierin
misschien eene nieuwe overweging kunnen vinden (naast de ‘filiation de pratiques
religieuses’), om ‘ook nog een particulieren Hebreeuwschen oorsprong aan te nemen’?
Wil, zeer geachte Redactie, mijn dank voor de opname van deze vragen (géén
bedenkingen!) wel aanvaarden.
VICTOR E. VAN VRIESLAND
20-II-'15
De eerste vraag van den heer v. V. geldt een historisch feit. ‘Le latin mystique’ van
de Gourmont is een prachtig werk, doch daar wordt eene litteratuur, welke essentieel
verbonden was met de muziek, behandeld van een absoluut litterair standpunt en
buiten alle muziek om. Vervolgens koos de Gourmont uit de talrijke gegevens slechts
wat hij noodig had voor een zeer aesthetisch en zeer geraffineerd boek. Hij moet
echter sequenzen ontmoet hebben, die hem door hunne barbaarsche spraak en structuur
de haren te berge deden rijzen. Het is met die dingen niet anders gesteld dan b.v. met
Ruysbroeck. Ruysbroeck, bekeken door den bril van Hello of Maeterlinck, is een
aangenaam en artistiek schrijver gelijk de meeste mystiekers.... in eene bloemlezing!
In 't origineel en zonder gigantische coupures zijn ze evenwel niet zoo vermakelijk
en begoochelend.
De beroemde Notker (de Notker van Averkamp) treedt op als uitvinder der
sequenzen. Zelf vertelt hij de uitvinding in een geschrift, dat hij met eene verzameling
zijner sequenzen aan een vriend zond van 't klooster Sint Gallen. Luitward de Verceil,
kanselier van Lodewijk de Dikke. Er is sprake van longissimae melodiae (zeer lange
melodieën), welke het geheugen bijna onoverkomelijke moeilijkheden bieden. Als
jongeling had hij reeds gepeinsd over het middel om ze te overwinnen door woorden
te voegen bij die zeer lange melodieën.
Cantus planus1) en sequens gaan in de evolutie der muziek ten nauwste samen, ook
volgens de meening van Houdard. Bij de ras-invloeden, die beide schiepen, kan men
bovendien den dwang voegen der instrumentaal-muziek, welke onder de noordelijke
volkeren eene veel grootere rol speelde dan onder de zuidelijke. Denk eens aan het
middeleeuwsche orgel, waarvan eene toets met de vuist omlaag geslagen moest
worden; dat werd gebruikt als begeleidings-instrument en was zonder twijfel meer
geschikt voor gebrul dan voor jubilatie.
Het is niet onmogelijk, dat de Joden eene soort van Cantus planus beoefenen. De
Joden onderscheiden zich scherp in twee groepen, zuidelijke en noordelijke en het
citaat van Houdard, uit den Spaanschen ritus, toont aan, dat ‘le chant fleuri oriental’
in ieder geval beoefend werd door een der groepen. Dat zelfs al zongen beide groepen
1) De heer C. van Erven Dorens, in Nederland de eenige vereerder van den genialen Houdard,
was naar aanleiding van mijn eerste artikel (No. van 2 Jan.) zoo vriendelijk om mij te
herinneren aan 't verschil tusschen Cantus planus, dat ten onrechte een algemeene term is
geworden, maar ook eene zeer afzonderlijke manier van zingen aanduidt, en het
Gregoriaansch.
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een volmaakten cantus planus, dan zou dit nog niets bewijzen voor een
Hebreeuwschen oorsprong van het Gregoriaansch, wijl de cantus planus, eene
verbastering van het Gregoriaansch, eerst tusschen 850 en 1050 in de Christelijke
liturgie voordrong. Het zou slechts pleiten voor de Hebreeuwsche afstamming van
het Protestantsche choraal, dat met cantus planus identiek is.
MATTHIJS VERMEULEN

De Maand
Ik deed den Haag onrecht, als ik het harpconcert van mej. Rosa Spier niet lang in
herinnering hield. Ik weet niet, wanneer wij dit verrukkelijk instrument geregeld
hoorden, welke gestalten onze emoties zouden aannemen, nu we alle ossianisme en
alle romantiek vaarwel zegden, doch de klankspelingen der sonettendichters en
lyrikers, hunne verliefdheden, die meer huiveren dan de verliefdheid van een musicus,
hunne psychische diepten, welke met het demonische in nauwer verband staan, dan
de zangen van den vakgeleerden componist, harmonieeren wezenlijk met de harp
die bijna een litterair instrument is geworden. Al wat een menschelijk lichaam kan
bevatten aan muzikaal fluïdum, kan met onuitsprekelijke differenties overklinken in
de snaren der harp, die de moderne speeldoozen nog eens moge vervangen, en gelijk
Baudelaire of Verlaine een woord plachten te streelen met eene iriseerende wending
van het rythme of den klank, zoo streelt men hier het geluid met teederheden, welke
't gewoonste stuk muziek doen sidderen. Men zegt dat zwartharige vrouwen
electrischer geladen zijn dan blonde en uit mijne muzikale ervaring zou ik dit dikwijls
kunnen bevestigen. Het spel van Mej. Rosa Spier was niet alleen zeer sierlijk en
juveniel, met de gracie en de piëteit eener antieke van een Egyptisch relief, niet alleen
zeer geestig en virtuoos, zoodat men 't Haagsch orchest met deze soliste geluk mag
wenschen, doch ook electrisch en noch van eene harpiste noch van een instrument
herinner ik mij zoo lange en fascineerende emoties met zoo weinig muziek. Haar
geheele programma (Saint-Saëns, Schubert-Trnecek, Smetana-Trnecek en Poenitz)
stond in een Slavisch mineur, doch was deze persoonlijkheid niet waard; ik hoop
daarom, dat de harpiste hier terugkeert met haar beter répertoire.
De vereeniging ‘Kunst voor het Volk’ trad op als impressario van Averkamps
a-cappella-koor en ik wilde dat ze ook zijn voogd geweest was. Het zou ons
waarschijnlijk niet gespaard hebben voor een barbarisme, dat eene mis van Palestrina
noodeloos sluit met een Agnus Dei van Hassler, hetgeen gelijk staat met eene finale
van Beethoven bij eene symphonie van Mozart, doch die voogdij had waarschijnlijk
een aantal bekende en overbodige Duitsche nummertjes, welke ieder ‘gemengd koor’
om beurt ten berde brengt, verhinderd ten gerieve van eenige Nederlandsche muziek.
Averkamp laat nu reeds twintig jaar 't zelfde zingen en de wijze waarop hij noch de
muziek noch de Nederlandsche kunst dient, had bij ‘Kunst voor het Volk’ geen
herhaling behoeven te vinden. Er wordt dag in dag uit Duitsch gezongen in onze
concertzalen en dit getuigt van zoo weinig onafhankelijkheid, dat ik niet begrijp hoe
men in deze nationalistische tijden daarvan onbewust blijft. Deze manie, welke door
niets gerechtvaardigd wordt (wat Händel in 't Engelsch, Mozart in 't Italiaansch,
Berlioz in 't Fransch componeerde, zingt men hier in 't Duitsch) en die den
buitenlander voortdurend belachelijk en onbetrouwbaar moet lijken, bereikt op deze
uitvoering voor het Volk een ongeoorloofd hoogtepunt, wanneer men reverenties
maakt voor een banalen Duitschen stijl, terwijl onze eigen auteurs veel voortreffelijker
werk leverden. Wanneer de heer Averkamp geen tijd heeft om Ingenhovens ‘St. Jans
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Vier’ b.v. in te studeeren, ‘Den Uil’ of de Stabats van Diepenbrock te herzien, dan
treede hij liever niet op voor het Volk, tenzij hij een anderen uitweg vindt.
Eenzelfde opmerking voegt bij het optreden van Mevr. Gertrude Foerstel. Er
hadden in de afgeloopen maand verschillende Mahler-uitvoeringen plaats onder
leiding van Mengelberg, waaraan de Weensche sopraniste deelnam, en denkende
aan Mevr. Noordewier en Mevr. Loman, die ‘das Himmlische Leben’ even goed of
beter zingen, begrijp ik niets van deze hulde aan het buitenland. Het is logisch,
wanneer men Mevr. Foerstel, met hare Germaansche longen, engageert om uit te
klinken boven Mahlers duizendstemmige Achtste, doch in dit geval heeft haar
optreden geen enkel motief, zelfs geen commercieel, want er komt geen mensch
méér. Ook deze dwaasheid bereikt een hoogtepunt, wanneer Mevr. Foerstel lange
en onbelangrijke tirolers meebrengt van Schubert. Het kleine lied van Diepenbrock
(Der Abend), dat bij toeval op dit programma scheen te staan, was geen
verontschuldiging voor zulke virtuozen-grillen, doch veeleer een protest. Overigens
alle respect voor Mevr. Foerstel. Maar het benieuwt mij wanneer onze talrijke
chauvinisten deze dure vogels zullen dwingen zich een weinig aan te passen bij de
omgeving. Zoolang dit niet gebeurt is alle propaganda voor 't volkslied, de volkskunst
en nationale muziek dilettanten-bezigheid.
Het korte debat, hier onlangs gevoerd door de heeren Roland Holst en Steenhoff,
over Vincent van Gogh en de waardeering, is ook toepasselijk op Gustav Mahler.
Men zag in Nederland nooit een componist populairer dan Mahler, die weinig geleden
nog ijverig miskend werd. Deze omkeer geschiedde in een paar jaren en men leert
hieruit wat eene perscampagne vermag. Maar welk recht hadden de journalisten om
Mahler te begrijpen, zoodra hij gestorven was? Welk recht hadden zij om hem niet
te begrijpen, zoolang hij leefde? Van uit dezen gezichtshoek stemmen de unanieme
successen der derde en vierde symphonie bijna sarcastisch. Ik zal echter wijzer
trachten te zijn dan de heer Roland Holst; ten opzichte van Mahler, ten opzichte van
de heele Duitsche kunst der 19e eeuw, sta ik voor de ruïne van mijzelf en daar hier
niemand aan eene fatalistische catastrophe zou gelooven, wil ik er liever over zwijgen.
De triomfen, welke Mengelberg en het orchest met deze uitvoeringen behaalden,
waren niet zeldzaam doch onbetwistbaar en het doet mij genoegen den dirigent
zooveel mogelijk te kunnen huldigen met de observatie, dat hij zijne macht nooit
beter ontplooit dan in deze ruime werelden van klank.
Wijl het Panopticum Offenbach-operettes voorbereidt, waaruit blijken zal, dat
Offenbach niet gecoupeerd behoeft te worden om te boeien, is het niet noodig te
spreken over ‘Odysseus terugkeer’ (gearrangeerd door Dr. Leopold Schmidt), of
men zou er op moeten willen wijzen dat de man (Offenbach), die in 1870 bij de
Duitschers gold als het type der Fransche degeneratie en optrad in Wagners
schaamtelooze parodie op 't beleg van Parijs, nu door een Duitschen doctor wordt
opgeroepen als waarschuwende en genezende schim tegen de Berliner en Wiener
operette, die in 1914 hare uiterste ontbinding bereikte. Gedurende de nauwlijks
veertig jaren, dat Duitschland de regie der operette geleid heeft, is deze kunstsoort
totaal vergaan in gebrek aan civilisatie en goeden smaak.
(Slot volgt)

De Maand (Slot)
Er kwam weder een evenement: het optreden van Dr. Richard Strauss aan 't hoofd
van het Concertgebouw-orchest.
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Wat is Strauss veranderd sinds de Haagsche feesten! De beroemde volubiliteit
zijner lange armen verdween, het gebaar en de mimiek werden negatief en zijne
geheele persoonlijkheid stond in contrast tot de muziek. Wij leerden de partituren
Zarathustra, Don Juan, Till Eulenspiegel, Tod und Verklärung bijna van buiten onder
den stok van Mengelberg, die ze bruusk dirigeert, dramatisch, zeer actief donderend,
en vol effecten. Onder deze leiding van Strauss daarentegen lag over alle
extravaganties, instrumentale en programmatische een gematigdheid en harmonie,
welke wij er nooit hoorden en die eene abnegatie zijn van het wezen dezer muziek;
Strauss heeft de partituren als 't ware geromaniseerd en zulke verloochening leek me
haast tragisch. Ik behoef u niet te zeggen, dat er over alle werken, behalve over
Zarathustra, eene groote matheid lag, want de drastische, realistische stijl van Strauss
verdraagt eene liefelijker kleur niet. Zijn Don Juan is nu eenmaal de ontembare
Duitsche majoor en het is zijn aard, dat hij zijn pleizier uitbrult met signalen van
bekkens, trompetten en bazuinen; geene enkele nuance kan zulke pathetiek redden;
deze schreeuwende oerkracht is niet vereenigbaar met het type Don Juan, noch niet
de liefde noch met eene aesthetische muziek, in deze oerkracht echter werd het werk
gecomponeerd; Mengelbergs opvatting van het schallende e-dur thema der hoorns
schijnt strijdig te zijn met de tegenwoordige opinie van Strauss, doch vertolkt het
geweldiger en ook juister. De wilde doodstrijd uit Tod und Verklärung staat er en
het zou even onredelijk zijn den waanzin van koning Lear gematigd te spelen als
deze koortsachtig jagende titanenworsteling. De grappen van Eulenspiegel zijn niet
beschaafd geconcipieerd (denk u slechts de marktscene, het breken van 't glaswerk,
't schelden der wijven, door Strauss geïllustreerd met de gewone lapmiddelen van
een fortissimo en een ratel, in eene moderne Fransche partituur!) en moeten volgens
hun wezen een weinig brallen, willen ze vermaken of interesseeren. Alleen Zarathustra
liet deze matiging toe, omdat zij nergens in conflict kwam met het onderwerp.
Wanneer ik dit geval psychologisch moest analyseeren, zou ik wellicht tot de
conclusie komen, dat Strauss door de realiteit der hedendaagsche gebeurtenissen tot
erkentenis is geraakt der profetie, welke hij zelf geschreven heeft. Hij toog lijdzaam
mee in het Duitsche leven gedurende 't keizerrijk en vertolkte het in eene Summa
van program-muziek. Deze onbewustheid is zijne genialiteit geweest en misschien
zal later de auteur van Heldenleben gelden als de gruwelijkste Sibylle der moderne
wereld. Het heeft in de muziek werkelijk niet ontbroken aan profetieën, want men
moet de relatie tusschen klank en realiteit geheel verloren hebben om niet in te zien,
dat er verband bestaat tusschen de orkanen van troostelooze muziek, muziek van
louter bajonet-charges en haat, muziek, waarin niets leeft dan een furor teutonicus,
en de rampen der jongste zeven maanden. Beiden zijn in het daglicht even ontstellend
en chimeriek. Strauss kan dit inzicht gehad hebben en kan teruggeschrokken zijn
voor zijne droomen, visioenen en voorspellingen, nu hij ze verwezenlijkt ziet. Strauss
is zelfs door zijne schranderheid, door zijne vele buitenlandsche betrekkingen (zijn
naam komt niet voor op het protest der 93; die van Weingartner wel) te weinig
Duitscher en teveel kosmopoliet - afgezien van zijne oer-Duitsche subconscientie -,
om dit inzicht niet te hebben. Het zal mij geenszins verwonderen als deze oorlog de
ondergang werd zijner geheele persoonlijkheid en dan zou hij quand même sterven
als Held.
De aanvankelijke kalmte, waarmee het publiek de werken en den auteur ontving,
stond niet in verhouding tof zijne reputatie en de genegenheid, waarmee de
Hollandsche pers en onze muzikale autoriteiten den componist sinds lang omgeven,
doch er was geestdrift genoeg bij 't slot om niet te spreken van eene ethnologische
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nederlaag. Ik kan niet loochenen, dat ik die gaarne gezien had. De ‘tand des tijds’
wordt echter gehanteerd door de jeugd en niet door onze andere levensgezellen. De
jeugd ontbrak bij dit succes van Strauss en de eindelooze ovaties, welke men 't vorig
jaar Debussy bracht, bij 't concert, er na en op straat, bleven hier volkomen
achterwege. Dit lijkt me een goed voorteeken in alle opzichten.
Een tweede evenement: voor het zeer aanzienlijke publiek van de maatschappij
Toonkunst had de eerste opvoering plaats van Cornelis Doppers ‘Symphonia epica’
op tekst van Homerus.
Alle vereischten voor een meesterwerk waren aanwezig; een uitstekend koor,
voortreffelijke solisten, een dirigent (Mengelberg), die de compositie op de generale
repetitie voor een goed werk verklaarde en getuige de aandacht en de vurigheid,
waarmee hij leidde, de muziek hoogachtte; het meesterwerk zelf ontbrak niet, in
zooverre, dat Dopper de vak-techniek even goed verstaat als Saint-Saëns b.v. en met
den durf, die tot de ware psyche schijnt te behooren van den waren componist de
meest ouderwetsche wendingen schrijft en gemeenplaatsen. Ik veronderstel echter,
dat men zich ten opzichte van een kunstwerk, zelfs ten opzichte eener symphonie,
langzamerhand eene hoogere harmonie is bewust geworden, en daarmee rekening
houdt, ondanks den auteur desnoods, en al zou men moeten besluiten dat waardevolle
muziek niets waard is.
Waarom Dopper den eersten zang der Ilias koos bleef mij een raadsel, wijl volgens
zijne eigen woorden de Symphonia epica eene eenheid voorstelt. De eerste zang der
Ilias heeft deze eenheid echter niet. Dopper begint met den twist tusschen Agamemnon
en Achilleus, behandeld in het eerste deel, dat niet is uitgevoerd; in het tweede deel
klaagt Achilleus zijn smaad aan zijne moeder Thetis; in 't derde draagt Chryses een
zoenoffer op aan Apollo; in 't vierde deel blijft [moet zijn: kijft] Hera, die eene feeks
is, met den wolkenverzamelaar Zeus, haar gade; Hephaestos vertelt hoe hij vanaf
den Olympos op Lemnos werd gesmeten, waar hij een been brak, en 't stuk eindigt
zonder Zeus, zonder Agamemnon, zonder Achilleus, zonder de Achaeërs, met een
olympisch drinkgelag, welks mise-en-scène uit de verte herinnert aan het pralende
goden-slot van Rheingold. Wat baat bij zulk eene verbrokkeling der actie de meest
strenge, de meest pedante muzikale eenheid, zelfs eene cyclische gelijkheid der
thema's, gelijk Dopper ze uit sommige gesmeed heeft? Niet 't minste. De eerste zang
der Ilias is eene expositie, een eerste bedrijf. Dopper beging de fout van dit niet in
te zien en om deze fout te herstellen zou hij nog menige epische symphonie moeten
schrijven; ik weet niet of hij zoo'n plan overweegt, doch het is de simpelste
consequentie van dit eerste heldendicht.
Het tweede gebrek in die hoogere harmonie van het werk is de volkomen
verwarring of verwisseling van de epische en lyrische hoedanigheden der poëzie en
der muziek. Dopper heeft de epiek zijner verzen en de lyriek zijner compositie op
de zonderlingste wijze dooreengehaspeld en bij teksten, waar geen enkel auteur der
vervlogen eeuwen - vanaf Homerus! - eene ‘muziek’ (eene absolute muziek) zou
geschreven hebben, introduceert hij zijne thema's, maakt doorvoeringen met imitaties
en andere aardige, verbruikte tournures van den mannenkoor-stijl of begint een
pikanten marsch. Dopper vergiste zich hier in twee richtingen: 1o. Hoewel hij zich
in deze symphonie een schrander eclecticus toont heeft hij de historische en
traditioneele beteekenis van het recitatief, dat op gronden berust welke reeds de
antieken van Homerus beseften en die nog geobserveerd worden door Debussy in
Pelléas et Mélisande, geheel uit 't oog verloren, gebruikt het dus nergens en schrijft
onophoudelijke reien ‘lyriek’ die met 't allergrootste gedeelte van den
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episch-verhalenden tekst in strijd zijn. 2o. Hij bezigt voor die lyriek den muzikalen
perioden-bouw van het 2 × 2 = 4 en 4 + 4 = 8, welke ik hier onlangs analyseerde, en
de melodie volgt dus haar eigen wetten en intonaties, niet echter de intonaties van
een tekst. Nu behoeft men niet veel van 't Grieksch te weten om te bemerken, dat die
perioden-bouw zelfs ongeoorloofd is bij eene Duitsche vertaling en voortdurend met
den Griekschen zinsbouw in komische conflicten komt. Door die verhaspeling van
het lyrische en het epische raakt Dopper bovendien in zonderlinge
onwaarschijnlijkheden. Het derde deel b.v. behandelt het zoenoffer, doch moest
volgens de wetten der Amsterdamsche meesterzangers en der ‘klassieke’ symphonie
een Scherzo worden. En Dopper laat het stuk dat begint met
Aber Odysseus
Kam nach Chryses jetzt mit der heiligen Sühnhekatombe.
Als sie nun angelangt in des Ports tiefgründigen Busen,
Zogen sie ein und bargen im dunkelen Schiffe die Segel,
etc.

onmiddellijk aanheffen als een zeer luidruchtig Scherzo voor koor en orchest met
de gebruikelijke agrarische en pastorale sprongen. Ik kan den componist verzekeren
dat Homerus niet dichtte van uit zulke genre-visies.
Het derde gebrek in de hoogere harmonie van Doppers Epische is het gemis aan
affiniteit met den geest dezer antieke wereld. Dopper trachtte door enkele archaïsche
afwijkingen, door eene sporadische oude toonladder, door eene serie heele tonen,
groote tertsen of groote drieklanken zijne muziek te stemmen naar den klank van het
oude instrument, doch het lukte hem geenszins. Welk een effect zouden trouwens
zulke voorbijgaande détails, die met de psyche der oudheid niet 't minste verband
houden, die onnoozel klinken waar zooveel essentieels gemist wordt, maken in het
geheel, daar de auteur zelf telkenmale het effect opheft door Thetis te laten zingen
in den stijl der 18de eeuwsche kerk-aria, Hera te laten kijven op het rythme van een
two-step, dat nog niet past bij eene Volendamsche, laat staan bij eene godin? Dopper
mag sympathie hebben voor een Helleensch epos - zij is hem noodlottig geweest,
want in 't diepst van zijn geweten leeft er geene enkele verwantschap tusschen hem
en eene antieke wereld. Zijn wezen is democratisch en zijne melodiek heeft den galm
der internationales, wat ik gaarne en dikwijls bewonderde. In de kunst der oudheid
bestond echter niet de melodie en het rythme welke, gelijk eene moderne populaire
wijs, de verzamelde psyche uitdrukte van enkele millioenen gehavende menschelijke
wezens en die ondanks deze reusachtige en onmetelijke synthese der dagelijksche
verrukkingen en liefden van den aardbol toch niets is, niet eens de schim eener
individualiteit. Dopper gebruikte tientallen dezer melodieën, wier duizendkoppige
amorphie en wezenloosheid past in de algemeene uniformiteit onzer dagen, doch bij
geen enkelen epischen held en bij geen antieke civilisatie, waar men deze kunst,
indien ze bestaan had, zou overgelaten hebben aan de slaven. Aangaande Doppers
rythmiek geldt hetzelfde, en werkelijk, ook dit wordt niet vergoed door een paar
archaïseerende accoorden.
Al deze opmerkingen klinken tegen de symphonie van Dopper, welke ik ten laatste
toch eenigszins zou willen waardeeren. In hare verhouding tot Homerus is zij louter
parodistische muziek, in hare verhouding tot de andere symphonieën van Dopper
heeft zij afzonderlijk eigenschappen, origineele en aantrekkelijke passages. Wanneer
Dopper slechts even radicaal had gehandeld tegenover de officieele muziek als
tegenover den officieelen Homerus, dan had zijn werk ten minste eene muzikale
voortreffelijkheid bereikt. Maar deze wordt weer voortdurend gehinderd door het
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conscientieus gebruik eener menigte onexpressieve formules (waarvan het veelvuldige
fugato een der minst verdedigbare is), die eigenlijk nog slechter passen bij den
hedendaagschen hoorder dan bij de Ilias. Ook van deze zijde beschouwd is dit
meesterwerk dus geen meesterwerk, gansch afgezien van de omstandigheid, dat het
voortkomt uit hetzelfde classicisme als Berlioz' Trojanen, wier stijl reeds zestig jaar
voorbij is en in deze Symphonia epica vergeefs poogt te herrijzen. De middelen,
waarmee Berlioz de oudheid trachtte op te roepen verschillen niet veel met de trucs
van Dopper en schijnen niet bestemd voor een Olympisch leven.
MATTHIJS VERMEULEN

Overzicht
Het is bijna staatsgevaarlijk om iets goeds te zeggen van Offenbach. Gelijk het
vroolijke Weenen den toorn wekte van den grijzen Wagner (zie ‘Beethoven’ 1870)
omdat het Rossini vereerd heeft in plaats van te blijven bij de puriteinsche muziek,
zoo werd Parijs belegerd en ingenomen, omdat het Rossini vereerde en Offenbach.
Want sinds de muziek gemoraliseerd is door de Duitsche ridders, wier trouw en
kuischheid met veel hoorns en hobo's bezongen en geconsolideerd zijn door
geciteerden Wagner, werden de vroolijke opera en operette de graadmeters der
publieke immoraliteit, en elke operette van Offenbach kwam gelijk te staan met
tienduizend niet-gereglementeerde hetaeren. Wat zal dus de nakomelingschap van
ons zeggen, wanneer Amsterdam straks belegerd wordt en opgaat in vlammen, nu
Offenbach hier herrijst te midden van het algemeene débâcle en door onze waarde
tijdgenooten hardop wordt toegejuicht? Het was de schuld van Offenbach....
Ik beken, dat ‘Orpheus in de Onderwereld’ mij meer genoegen doet dan het
Requiem van Brahms of eene lijkstatige Matthäus-Passion. Ik huiver voor de verheven
commoties, die mijne epicureesche rust storen en bovendien vervelen. De eerste
hemel der ontroering is mij liever dan de zevende, waar men hevig aangedaan en
gebroken vandaan gaat met een aantal wenschen of verwenschingen, die niet vervuld
worden. Wat zal ons stervelingen gelukkiger maken, een kunstwerk vol sereniteit en
welzijn, vol rampen desnoods, of de metaphysische symphonieën en opera's, die het
eerste en tweede gezicht plagen met iets zeer onzienlijks? Bij God, een sonnet van
Petrarca is me liever dan de brieven van Paulus en zoo hebben er vele godgeleerden
over gedacht; ik houd meer van deze godenparodie, welke zelfs den divienen Gluck
uit het schimmenrijk haalt, dan van alle andere godenschemeringen en mystieke
transfiguraties, die immer dreigen met het laatste oordeel.
Er is veel aangenaams bij de voorstelling van ‘Orpheus in de Onderwereld’, gelijk
het Panopticum haar geeft. Ik zwijg over de drie Gratiën en de beenen van Cupido,
die zonder twijfel meer treffen dan de pijlen van haar boog. Orpheus is te duidelijk
Schubert in levenden lijve en de heeren regisseurs hadden beter gedaan hem te
modelleeren als Röntgen b.v.; er werd zoo menige actualiteit in het libretto gebracht,
dat ook deze gepast zou hebben en bovendien is Röntgen eene markantere
verschijning. Ook Jupiter behoort niet tot de gelukkigste en edelste der goden, doch
men vergeeft 't hem wijl hij 't IJzeren Kruis hangt om de meest idyllische danseres
(wat succes had) en verlieft op Euridice. Deze Euridice nu is imposant van zachte,
weeke Rubens-kleur en omvang; zij heeft het uitzicht van een groot en weelderig
getapisseerd rustbed, waar men den puursten nektar schenkt en van de eene apocalyps
in de andere zou raken. Zij en Cupido hadden zeker het succes der étincelles magiques
uit Baudelaire's katten-sonnet, Hans Styx daarentegen het meest tastbare door een
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echt kunststuk van monotonie, waarbij een ieder zich in 't eerst verveelt en allen in
't laatst lachen als een serie goed geslagen gongs.
Deze bovenmenschelijken zijn de belangrijkste; en zoek hunne gevierde namen
slechts in het programma. De muziek klinkt voortdurend geestig en bekoorlijk; hier
en daar, vooral in 't eerste en laatste tafereel, niet zonder den weerschijn der eeuwige
schoonheid, zoodat ook over onze arme harten de zon opgaat na de zinnen gestreeld
te hebben.
De Fransche opera bracht eene herhaling van Charpentiers ‘Louise’. Welk werk
is muzikaler dan ‘Louise’ en welk werk zou minder muziek bevatten? Het werd
gecomponeerd van een zingenden en gevoeligen aether, het stuift liefelijkheden en
verteederingen, het is romantisch en sentimenteel als eene opera van Wagner, even
burgerlijk in zijn kern ondanks de muzen-kroningen en apotheoses van Parijs en de
tekst der groote aria's is ronduit philisterhaft en feuilletonistisch. Met hoeveel distinctie
en warmte zou dit werk gespeeld moeten worden om draaglijke begoochelingen te
geven en betere emoties dan een roman van Eugène Sue? De mise-en-scène! Ik zat
bijna in gezelschap van een Nederlandschen dramaturg, doch mijn nummer speelde
me een booze part; ik had echter reden om me geluk te wenschen, want ik zou me
den ganschen avond hebben moeten schamen onder het fluïdum zijner critiek. Welk
eene toestanden! welk een wansmaak in de scène van het naai-atelier, in de
Montmartre-scène, in de rol-verdeeling, die mij met afkeer, het publiek met
verrukkingen vulden. Het was de triomf der banaliteiten, welke door geen enkel juist,
geen enkel hartstochtelijk accent verontschuldigd werden.
Zulke onmiddellijke gloed evenwel voerde me bij Massenets Thaïs van deze week
in den hoogsten roes, welke ik me van eene opera herinner. Het duet tusschen Athanaël
(Roosen) en Thaïs (Mad. L. Dilson) bracht de geheele zaal in opschudding, die zuchtte
onder de sublieme intensiteit van den zang en de muziek. Ook in de slotscène tusschen
dezelfde twee ongeëvenaarde lyrikers leefden eene passie en schoonheid, welke we
slechts van de Italianen kenden. Het ballet was gracieus en van goeden smaak. Thaïs
zelf behoort vanaf het tweede tafereel tot de souvereine muziek en geen enkel
‘absoluut musicus’ heeft 't recht om minachtend te spreken van zulk een werk, dat
de kunst der symphonikers in technische volmaaktheid, in rijke inventies en
verbeeldingen, in atmosferische weelde altijd overtreft. Er is geen officieel componist
der vorige eeuw, die ondanks alle geploeter geen stumper bleef naast meesters als
Verdi of Massenet en de manie der conservatoria om liever de muziek te doceeren
uit eene gebrekkige symphonie van Schumann dan uit eene Thaïs b.v., brengt de
leerlingen jaren ten achter in hunne technische ontwikkeling. Men vergelijke eens
het Prix-de-Rome-werk van een Fransch laureaat met de muziek van een Hollander,
die reeds tien jaren componeert!

[Grieksch tusschenspel uit Plato van F.E.A. Koeberg]
Het Concertgebouw, op een enkele uitzondering na, kwam tot een moderato assai.
In de kleine zaal beeldde het Hollandsche Strijkkwartet stukken van Boccherini en
Ravel, Boccherini, wiens muziek lacht als een engel van Bernini in melodieën, welke
bedolven werden onder de gewichtiger muziek der 19de eeuw, maar nog leven,
Ravel, wiens kwartet, met dat van Debussy, behoort tot de geniale Fransche muziek
van den laatsten tijd. Men musiceerde uitstekend.
In de groote zaal demonstreert Mengelberg sinds eene maand Brahms met een
overmaat, welke zelfs in zijne loopbaan ongewoon is. Hij had reeds het ongeluk op
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den Zondagmiddag, terwijl de doorluchtige kathedraal van Reims afbrandde (zeldzame
coïncidentie!) de ‘Akademische Festouverture’ van Brahms te dirigeeren, eene
toevalligheid, wier beteekenis zeer relatief is, doch mij achtervolgd heeft als de
driedubbele Erinnieën. Mengelberg gaat even overvloedig verder. Er bestaat slechts
één heden voor hem. De grijns der Duitsche muziek-tijdschriften tegenover ‘den
vijand’ is niet zachtmoediger dan de gebalde vuist der overige pers en het is een
Amsterdamsch dirigent, die ook in Duitschland dirigeert, dus geraden om slechts
Duitsche muziek te ‘maken’. Zoo zien we niet alleen alle Fransche muziek hardnekkig
geweerd, doch zelfs ten opzichte van den Rus Tschaikowsky heeft Mengelberg
afstand moeten doen van zijn langdurige voorkeur en Tschaikowsky verdween van
zijn répertoire. Dit is eene zonderlinge oplossing, doch waar leggen we ons al niet
bij neer?
Tot de verschillende Nederlandsche componisten, die toegang hebben tot de
programma's van het Concertgebouw behoort de heer Koeberg. Hij kwam 't vorig
jaar met ‘Koningssproke’ en keerde verleden Zondag terug met een ‘Grieksch
tusschenspel’ uit ‘Plato’, dat de eerste ontmoeting schijnt te behandelen van Plato
en Socrates op de markt van Athene. Het stuk zet fortissimo in met het thema, dat
daarna gevarieerd wordt in episodes, welke elkaar zeer rechtlijnig volgen rond een
monotonen grondtoon. De muziek heeft beurtelings de kleur van Gade's onschuldige
Ossianismen, van Sibelius' ‘Finschen’ stijl en sommige Russische muziek, die nog
niet geheel ontgroeide aan de Duitsche school; de instrumentatie en compositie zijn
zonder atmosfeer en vlak, vol zwaarlijvige hoorngeluiden, zonder fantasie of timbre
en met zeer betrekkelijke geestigheden. De kleine, fladderende figuur van houtblazers
en klokkenspel stamt uit het begin van ‘Tod und Verklärung’. De drukke aanwending
der harpen is een cliché, dat de auteur niet sneller en onexpressiever had kunnen
kiezen. De rythmiek is eenzijdig en formalistisch, waarop slechts eene voorbijgaande
nuance tegen het slot (sextolen der trompetten als ik me goed herinner) eene gelukkige
uitzondering vormt. De componist zegt, dat hij ‘Grieksche toonsoorten’ gebruikt,
doch ook dit moet ik hem bestrijden. De ‘aeolische toonladder’ (waarvan Plato
toevallig nergens melding maakt!) is door onze opvatting van mi als dominant, te
verwant aan het hedendaagsche a-mineur om een antieken indruk te geven en wanneer
de auteur bovendien de ‘Napolitaansche sext’ aanwendt, geheel strijdig met het wezen
van een ouden toon, en een der alledaagsche trucs in de muzikale techniek, verdoolt
hij geheel in de meest on-Grieksche muziek, d.i. de muziek van het conservatorium.
De heer Koeberg bestudeere de oude tonen en hunne harmoniseering, welke zeer
goed samengaat met allerlei ‘verhoogings- of verlagingsteekens’ ten spoedigste bij
Debussy of bij Moussorgsky.
Het is mij echter niet in de eerste plaats te doen om het waardelooze van dit
‘Grieksch tusschenspel’ aan te toonen. Ik wilde er den nadruk op leggen, dat de heer
Koeberg, evenals de heeren Dresden, Kuiler, Cuypers, van Gilse en nog vele anderen
in wien niemand de hoop des vaderlands vermoed heeft, toegang hebben tot de
programma's van het Concertgebouw, terwijl een onzer jonge componisten, die sinds
enkele jaren partituren gedrukt heeft liggen, welke in ieder geval de verdienste hebben
dat ze buiten al het banale om geschreven zijn en originaliteit bezitten, met eene
veronachtzaming behandeld wordt, die minstens opzienbarend is. Ik bedoel Jan
Ingenhoven, van wien namens het Concertgebouw nog geen noot gespeeld werd.
Deze veronachtzaming schijnt mij (onder de talrijke introducé's!) zoo opvallend, dat
ik de oorzaken nog eens hoop te vinden en het feit ondertusschen tot de aandacht
breng van het Bestuur en het publiek, dat waarschijnlijk rekenschap zal vragen.
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Muziekuitgaven
De eerste Pianolessen. Marie Berdenis van Berlekom; 2e herziene
druk. Bij G. Alsbach, Amsterdam
Over zulk een werkje, dat pas het begin vormt van eene jarenlange bezigheid, kan
men slechts oordeelen onder veel voorbehoud. Er bestaat geen ellendiger studie voor
kinderen dan de muziek, 't zij de theoretische of de technische, en geen enkel vak,
behalve misschien de philologie, stelt aan de stupiditeit en de energie der menschheid
zulke zware eischen als de hedendaagsche toonkunst. Vandaar dat Duitschland de
meeste ‘muziek’ voortbrengt. Deze kunst is omgeven met zooveel waanwijsheid,
dat men het een geluk mag achten, wanneer er elke vijf en twintig jaar nog een waar
muzikaal mensch blijkt te leven.
Wij kunnen nu a priori aannemen, dat ‘De eerste Pianolessen’ van mej. Marie
Berdenis van Berlekom buitengewoon voortreffelijk zijn. Ze doceeren beminnelijk
en gedistingeerd. Over de geeuwerigste deuntjes, waarmee opvoeders zich moeten
behelpen, tintelt het vrouwelijk en gracieus rythme dezer paedagoge. Het boekje
reikt echter niet verder dan de ‘kleine-terts-toonschaal’ en de kortheid, met welke
dit voor jonge hersens ultra-bezwaarlijke onderdeel der theorie, in vergelijking met
het overige, wordt geresumeerd, is me geen waarborg, dat het kind de
‘kleine-tertstoonschaal’ inderdaad leert. Doch aangenomen dat de leerling hier niet
stokt en niet wanhopig wordt, - welk boek moet men hem geven voor de honderd
andere onderdeelen der muzikale grammatica, die volgen: de modulaties, tonale
functies, melodie-bouw, vormleer etc. etc.?
Ik wilde er op wijzen, hoe het werk, dat hier nog te doen valt, bijna onbegrensd
is en te omvangrijk voor ééne persoonlijkheid. Het schijnt mij onweerlegbaar, dat er
in de studie der muziek eene compleete hervorming moet plaats grijpen en zoo ik
een raad mag geven, welke kans biedt dat deze hervorming inderdaad gebeurt en
ook voltooid wordt: Men beginne zoo spoedig mogelijk aan collectieven arbeid, naar
het voorbeeld der encyclopaedisten. Men bespreke dit onderwerp op een congres,
zoeke een uitgever en verdeele de stof over een aantal bevoegde, artistieke, hoffelijke
en onpartijdige kenners. Dan ontstaat er in enkele jaren een standaard-werk, dat den
geïsoleerden auteur minstens dertig jaren arbeid zou kosten, dat zich in de geheele
wereld roem zou verwerven en dat op de ontwikkeling der muziek een heilzamen
invloed kon uitoefenen.
Ik wensch mej. Marie Berdenis van Berlekom de eer daartoe den grondslag gelegd
te hebben, maar waardeer ook zonder dat hare ‘Eerste Pianolessen’, die reeds het
succes hadden van een tweeden druk.

Kinderzang door Geertruida Vogel. Bij G. Alsbach te Amsterdam
Mevr. Geertruida Vogel gaat zeer gelukkig door met hare geestige kinderliedjes en
publiceert zes nieuwe op Nederlandschen en Engelschen tekst. Het spijt mij slechts,
dat de Hollandsche uitgevers nooit relatie zochten met Fransche muziek-drukkerijen
in plaats van uitsluitend Duitsche, dan zou men zonder twijfel meer harmonie vinden
tusschen den subtielen, aantrekkelijken omslag dezer uitgave en den zwaren,
onbeweeglijken notendruk, die aan alle monumentale eischen beantwoordt, doch
zeer onsierlijk is en bovendien de oogen kwelt met het veel te agressieve zwart.
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Ieder liedje heeft zijne voortreffelijkheid. Zij klinken vlot en jolig, zonder de
kleingeestigheden, waaruit de nieuwe kinderliederen zich reeds een stijl geschapen
hebben. ‘Tante's sleep’ is een der beste, zeer humoristisch, de keus latend tusschen
eene elf en eene waardigheid op z'n Falstaffsch. Ook de andere spelen in dezelfde
vroolijke kinderwereld en behooren tot de zomergenoegens eener lange villégiature.

Plange Sion, voor hooge stem, met begeleiding van klavier en obligate
viola d'amore. Geertruida Vogel. Bij G. Alsbach, Amsterdam
De auteur schijnt in plaats van de verdwenen viola d'amore eene alt of viool te
veroorloven bij de uitvoering dezer kerkaria, doch wij houden 't er voor, dat de viola
d'amore, welke uitstekend bespeeld wordt door haar echtgenoot, den stijl dezer
compositie beïnvloed heeft. Het is de zuivere stijl van het achttiende eeuwsche
instrument, die hier wordt nagebootst, en geenszins banaal, doch expressief en in
zeer weeke, pathetische nuances, welke doen denken aan eene Pieta van de
laat-renaissance.

Das klagende Lied. Hubert Cuypers. Bij G. Alsbach te Amsterdam
Opgedragen aan Dr. Ludwig Wüllner, en voor zoover men kan nagaan uit den
onderstreepten tekst, (rythmisch genoteerd) volmaakt geschikt voor eene Wüllnersche
voordracht: met een aantal euphuismen en veel precieuse klemtoons op de aandoenlijk
gerekte woorden, welke in duidelijkheid nooit te kort schieten; het sensitivisme in
de declamatie. Er kan bij ‘Das klagende Lied’ even dramatisch gejammerd worden
als bij ‘Das Hexenlied’ en zoo hoort het niet alleen tot een specifiek Duitschen stijl,
maar is het ook uitermate geschikt voor Overrijnsche populariteit.
De muziek beteekent in de loopbaan van Cuypers een vooruitgang. Het eerste
thema is niet vrij van invloeden uit Berlioz' Harold-symphonie, het illustratieve
gedeelte is verwant aan Strauss' recitatief-stijl, de tweede helft der Totenbein-melodie
uitnemend Mahlersch, doch daarom lijkt het mij niet slechter. Het is een nieuwe
wending naar de geciviliseerde muziek, welke Cuypers door zijn Caeciliaansche
studies in de kerkmuziek absoluut ontoegankelijk scheen. De ridder-marsch en de
Totenbein-melodie met hare klagende harmoniek, en de hypothetische hooge kopstem
van den voordrager zijn de romantische culminatie-punten van het werk, voor welks
ouderwetsche intonaties men in geheel aparte sfeer moet leven.

Tristan und Isolde
Terwijl onze bladen, na voor alle ethische beweegredenen ontoegankelijk gebleken
te zijn, hoe langer hoe oorlogzuchtiger werden wegens het verlies van een paar
koopvaardijers, had een dag na het torpilleeren der ‘Katwijk’ de Duitsche opvoering
plaats van ‘Tristan und Isolde’ voor een vollen schouwburg en eene zeer dure menigte.
De voorstelling vond grooten bijval, wat tot mijne pijnlijkste desillusies behoort, en
een Duitsch marconigram kon met het volste recht dit algemeen applaus verklaren
tot een politiek succes. De opvoering moet gerekend worden tot een der meest banale
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en onartistieke, zoodat ik niet behoef te vragen of de houding onzer landgenooten
passend was. Hier uitten zich dus de Nederlanders! Eene plutocratische menigte, die
in de vervlogen eeuw niet één muzikaal kunstwerk wist voort te brengen of wist te
beschermen. Eene menigte, die drie honderd duizend soldaten tot hare beschikking
heeft, van wie er twee honderd negentig duizend geene aandeelen bezitten in
assurantie-maatschappen, in reeders-vennootschappen en overzeesche lijnen. Eene
menigte, die volgens de berichten der oorlogszuchtig bladen ‘zeer ontroerd was door
de gebeurtenissen der laatste dagen’. Bij-god, welk een komische warboel!
Het bleek ditmaal zelfs geen gewoon applaus, daarvoor was de vertolking te
middelmatig; het werd eene manifestatie voor den Nabuchodonosor der Duitsche
cultuur. Duitschland is het eenige land, dat zijne milliarden en kanonnen in de eerste
plaats gebruikt voor de handhaving en uitbreiding der Duitsche psyche en een Duitsch
kunstenaar of geleerde speelt in het leven geen andere rol dan die van een milliard
en van een twee en veertig centimeter. Zij zijn de werktuigen der vreedzame
verovering van het heelal, zij vormen eene onmetelijke collectiviteit, zij breiden zich
onwrikbaar uit als eene goedverschanste loopgraven-linie, naar de vier windstreken,
ieder draagt vrijwillig een etiket zijner Duitsche roeping en ieder is onverzettelijk
geharnast met niets dan deugden. Gedurende meer dan veertig jaren heeft de
universeele pers tot hun dienst gestaan, zoowel de Amerikaansche, de Engelsche, de
Italiaansche als de Fransche. De geheele menschheid is een halve eeuw betrokken
geweest bij de praestaties en het succes van een Duitschen tenor en eene Duitsche
opera. Gabriele d'Annunzio hymniseert de Latijnsche unie, doch Debussy wordt
uitgefloten te Rome, waar Strauss en Weingartner triomfeeren en Mengelberg
uitsluitend gevierd wordt met Duitsche muziek. Mahler noemt Verdi's Troubadour
‘Kokotten-musik’ en is toegejuicht in het land der Italianen. En alle Duitsche
kunstenaars, de uitnemende, de minderwaardige en onbelangrijke gelijken elkaar in
dezen apostolischen ijver voor hun ideaal. De Duitsche troepen zijn Brussel
binnengetrokken onder het spelen der Militär-marschen van Richard Strauss, Strauss,
die zonder twijfel alle medeplichtigheid in de politiek van de hand zou wijzen, doch
embleem werd van een regimentskapelmeester. Het is bij zulke hulpmiddelen niet
te verwonderen, dat de middelmatigst denkbare zangerstroep hier nog ontvangen
wordt met gejuich van een vollen schouwburg, het is niettemin even betreurenswaardig
als overbodig.
Voor een volledige waardeering van een Duitsch kunstenaar is een inzicht noodig
in de twee soorten individualisme, die de tegenwoordige beschaving beheerschen,
het Fransche en het Duitsche. Het individualisme personifieerde zich in Frankrijk
voor 't eerst in Descartes en zijne philosophie, in Duitschland in Luther en zijn
protestantisme. Zij verschillen aanvankelijk niet belangrijk, maar later valt het
onderscheid een weinig op. Bij de Franschen culmineert het met de groote revolutie,
bij de Duitschers met de stichting van het keizerrijk. Het Duitsche individualisme,
hoewel even absoluut in beginsel en theorie, is in de praktijk nooit toegepast, tenzij
in-der-daad verzwakt. In het Duitsche temperament heeft het gevoelsleven een
aanmerkelijken voorrang boven het verstandsleven, wat den Duitscher een beletsel
blijft voor een volkomen isolement. Hierdoor is het Duitsche individualisme vanzelf
een groeps- of een kudde-individualisme geworden en het practisch realisme, de
real-politiek, welke elken Duitscher is ingeboren, heeft hem behoed voor alle
gewaagde consequenties van het egocentrisch princiep.
Terwijl in Frankrijk het individualisme zich rationeel en logisch ontwikkelt tot
zijn laatste gevolgen, de monarchie vernietigt, den staat loochent, louter negatieve
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doeleinden najaagt, ontwikkelt het zich in Duitschland tot louter positieve resultaten.
In Frankrijk drijft men het tot volstrekte emancipatie en vrijheid van den enkeling,
als oer-eenheid, in Duitschland tot de volmaakte mechanisatie van den enkeling, tot
de geleidelijke groepsdiscipline, tot de vergoddelijking ten slotte van den Staat. De
kleine eenheid bestaat slechts in de groepeering van de grootere, en deze slechts in
de grootste. Zoo kan men in Duitschland geen enkel anarchisme aanwijzen, dat ten
laatste niet georganiseerd en gedisciplineerd werd, geen enkele persoonlijkheid, die
ten laatste niet onderdook in eene groep.
Uit deze massa-cultuur van gereglementeerde menschheid stamt de nieuwe Duitsche
muziek, en de nieuwe Duitsche kunstenaar. Gelijk sommige prehistorische dieren,
missen deze menschen alle fijnere geledingen van het organisme, van den hartstocht,
van het diepere leven. En wij, in wier traditie van Van Eyck tot de Marissen de
ingeboren nuance, de subtiele contour en de verre onder-verdeeling der atmosfeeren
eene essentieele aanschouwing en neiging geschapen heeft, behoeven niet te aarzelen
in onze voorkeur.
Men kan in Tristan passages aanwijzen, welke stammen uit Norma b.v., gelijk de
werken van Wagner, Strauss en Mahler vol zijn van Italianismen. Dit is op zichzelf
geen bezwaar, doch hoe hebben zij deze Italianismen gefalsifieerd? Door hunne
individualiteit eenvoudig te vermenigvuldigen. Een gegeven rythme, een gegeven
klank wordt een aantal malen verzwaard en wat bij Bellini een paar violen zongen
en eene bekoorlijke sopraniste, wordt bij deze monumentalisten uitgevoerd door tien
hoorns en acht trompetten. Alsof er aan de horizonten der kunst geene betere
ontdekkingen te doen waren. Alsof men eene expressie doordringender maakt door
haar compacter te maken. Waar blijft bij dit duizendkoppig systeem het instinctieve
leven, de goddelijke sensibiliteit, het goddelijk vermoeden? Welke belemmeringen
stelt het aan de individueele expansie van den hoorder en van den uitvoerder? Welke
ruïnes maakt het in 't leven der psyche, die zich voortdurend geteisterd en
overmeesterd ziet door de materieele kracht van het aantal?
Men weet, dat eene Duitsche zangeres in geweld tegen tien Fransche zangeressen
opweegt. Zij zingt en heeft leeren zingen van uit een occulte menigte. Zij beteekent
niets dan de x-waarde, welke zij voorstelt; zij kent geene ontroering, geene passie,
geen vermurwing, geen angst, geen haat, geen liefde, geen poëzie, men mag zeggen,
dat alle menschelijk gevoel haar vreemd is, wanneer zij zingt, maar zij bezit de macht
der gecomprimeerde menigte, die zich in haar terugkent, zij heeft verder het
collectieve accent van den heelen Duitschen staat. Zoo is ieder Duitsch violist (citeer,
wien gij wilt) niets dan een koele, mathematische bureaucraat, doch één met den
geheimzinnigen achtergrond van het ras, en een Duitsch politie-agent of
tram-conducteur zou niet anders spelen dan de violist, wanneer hij de kennis had.
Het is eene geleidelijke ontwikkeling geworden. Ik heb Tristan gezien, die
affiniteiten heeft met de schoonste bladzijden der dichters, met de meest verteederende
liefdespoëemen. Hij was de betooverende drank, die onze onmiddellijke voorgangers
onafwendbaar bedwelmde en alle componisten ondergingen Tristans invloed. Het
geestesleven eener halve eeuw vloeide samen in deze muziek, die eenmaal brandde.
Laten we nu aannemen dat de helft verouderd is.... de andere helft is vergaan in
‘Unser Wagner’ der twintigste eeuw. Alle aanknoopingspunten met een verleden,
dat ons nòg boeit, met Baudelaire, met Villiers de l'Isle Adam, met Boeddhistische
stroomingen en andere mystiek, alles waarin dit werk vibreerde en voor de helft
waarlijk vibreeren kan, is opgeheven, genivelleerd, geschrapt door een stupiden
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kapelmeester en stupide vertolkers, wier eenige verdienste is longen te hebben om
geluiden te maken als een misthoorn.
Wie van eene Duitsche opera-regie nog goed denkt, dien zal ik niet tot eene andere
meening kunnen keeren, en wie ze naar waarde schat behoef ik niet te zeggen hoe
smakeloos het was. Het is de stijl, die door onze oorlogszuchtige bladen jarenlang
is begunstigd. (Vandaar dat een Lugné Poe b.v. hier leege zalen vindt, dat Pelléas et
Mélisande nog altijd niet in Nederland werd gegeven, dat onze eigene zeer weinige
goede werken met moeite twee opvoeringen per jaar halen.) Want het is de gewoonte
der Duitsche operazangers om in onze hoofdsteden nog enkele goede recettes te
maken, wanneer het seizoen in hun vaderland ten einde is.

Mahlers Tweede
Toen Mahlers kunst hier definitief doordrong, heb ik haar in de eerste plaats
bewonderd wegens hare spiritualistische levensaanschouwing, in de tweede plaats
wegens de muziek. Het leek mij eene soort van muzikaal Bergsonisme, eene muziek
der intuïtie, en er moesten enkele jaren over deze meening heengaan, voor ik merkte,
dat zij verkeerd was. Mahlers philosophie moge anti-materialistisch zijn, pantheïstisch,
mystiek, etc. zijne uitgangspunten stonden altijd in een natuurlijk conflict tot de
tendenz, welke hij, schijnt me, nooit geheel heeft kunnen verwezenlijken. Er ligt een
groot verschil tusschen van de intuïtie uitgaan, gelijk Debussy doet (zonder eenig
spiritualistisch systeem) en tot de intuïtie voeren, gelijk Mahler doet, met de
omvangrijke medewerking van heel de stoffelijke wereld der muziek en
philosophische apriori's. Elke symphonie van Mahler verbeeldt eene evolutie, om
niet te zeggen eene bekeering: de eerste leidt van de bekoorlijkste
midzomernachtdroom-romantiek naar een Jung-Deutsch hyper-individualisme; de
tweede van den universeelen dood en het panta rhei naar eene duidelijk geaccentueerde
onsterfelijkheids-leer; de derde van de onbezielde wereld tot de bezielde, en de
aanschouwing van God; de vierde, die speelt in het sprookjes-leven, is misschien de
meest mystieke en wisselt dus niet van plan; de vijfde stelt het probleem opnieuw
als absolute dood, doch lost het ditmaal op in de Verklärung van den Humor; de
zesde gaat wederom uit van de stoffelijke wereld en blijft tot het einde haar atheïsme
volhouden. Enz.
Dit is niet eens gecompliceerd, het is slechts wankelmoedig en men komt er niet
verder mee. Gegeven dat een hoorder deze problemen niet wil behandelen als dilettant,
wijl hunne oplossing beslist over zijn geluk of ongeluk, wat zal hem rampzaliger
maken dan dit voortdurende dualisme tusschen dood en leven, Gnostiek en Agnostiek?
Want zelfs in de meest verlichte scènes der Derde heeft Mahler een Ignorabimus niet
kunnen weerhouden en de onsterfelijkheidserkenning der Tweede gaat vooraf van
zooveel kreten en handenwringen, dat wij per slot den agios athanatos niet anders
kunnen beschouwen dan een Deus ex machina, een God dien wij spoedig maken,
omdat wij ons anders zouden ophangen.
Ik wil de hoorders van Mahler, die dikwijls den zevenden hemel schijnen te bereiken,
niet allen houden voor gelijken van Augustinus, die in razernij zouden raken wanneer
ze terwille van een probleem hunne gemoedsrust niet terugvinden, doch niettemin
is de conclusie van Mahlers levensaanschouwing: dat zij niet bevredigt. Hij werd de
Held der verscheurde negentiende eeuw, doch zelden de kunstenaar, omdat hij zelden
de groote harmonie bereikte, vanwaar alle problemen nietswaardigheden zijn. Hij
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heeft dikwijls willen voeren, zichzelf en ons, tot de intuïtie, doch zelden vanuit de
intuïtie geschapen. Zelden bereikte hij (alleen in de Vierde) die instinctieve,
mediummieke rust, welke zelfs aan de hevigste dramatiek ten grondslag moet liggen.
Hij was nu eenmaal de gepersonifieerde psyche der negentiende eeuw, die voortdurend
strijd leverde tusschen leven en dood, en ik twijfel er aan of wij Mahler ooit zullen
kunnen waardeeren zonder philosophie. Frankrijk is verpolitiekt, doch daarvan leed
de muziek van zijn grooten meester Debussy niet het minste, Duitschland echter is
verphilosopheerd, wat Strauss en Mahler, om van de overige cultuur niet te spreken,
tot eigenaardige afdwalingen bracht.
Volgens Mahler had de tweede symphonie eene geheel afzonderlijke plaats in zijn
oeuvre en dit is onloochenbaar. Het werk wordt geheel gedragen door den ideëelen
achtergrond en zonder dezen beteekent de muziek bijna niets. 't Schijnt, dat Mahler
door de bovennatuurlijke lichtstralingen, van zijn mystiek onderwerp zoozeer verblind
is geweest, dat hij alle realiteit uit het oog verloor. Drie dingen hebben me in deze
symphonie buitengewoon verrast: de muzikale structuur, het thematisch materiaal
en de instrumentatie, geen van deze drie leek me buitengewoon voortreffelijk en ik
heb vroeger te dikwijls met bewondering over Mahler gesproken om dit niet toe te
lichten.
De vorm van het eerste deel is in wezen de klassieke vorm der twee thema's, der
doorvoering, reprise en coda, een bewijs voor de meening dat in elk Duitsch musicus,
ook den geniaalsten, een philister schuilt. Hij is echter slechts het geraamte van dien
klassieken vorm en werd met even weinig concentratie, logica en doelvastheid
toegepast als de psychologische motiveering dezer vormkeuze volstrekt
ondoorgrondelijk blijft. Men krijgt bij den opzet der twee thema's (een beetje schraal,
zonder passioneel contrast) en de eerste herhaling van het verkorte hoofdthema den
indruk van eene zeldzame kortademigheid, niet in overeenstemming met den aard
zelf der thema's, breed-ontworpen en ‘monumentaal’ doch daardoor des te
beklemmender. De interieure rythmiek van dit eerste deel, het drama, een doorloopend
positie-wisselen van de twee gegeven individualiteiten laat even weinig houvast als
de uiterlijke vorm, zoodat dit deel een der ontgoochelendste kippengevechten
voorstelt, welke ooit gecomponeerd werden; - hier ontbreekt zelfs de ‘knoop’. Het
laatste deel, hoewel minder geconsolideerd van uiterlijken vorm als het eerste en een
weinig overvloediger van inhoud, bleek even weifelend van actie en weifelend van
expressie.
Want de psychische kracht der thema's, die zou moeten bestaan in eene
onuitputtelijkheid der ontroeringen, waarvoor de eveneens vorm-zwakke Berlioz
altijd kon zorgen, vormde hier geen tegenwicht. Elk thema draagt een occult gebaar
met zich, een gebaar, dat de waarde der thema's meer beslist dan hun uiterlijke vorm,
en overwegend kan zijn op de andere accenten van het thema, wat bij Wagner dikwijls
voorkomt, en wat het bijna ontoegankelijk maakt voor de nuance. Als karakteristiek
voor een groot gedeelte van Mahlers thematisch materiaal zou men het
dirigentengebaar kunnen noemen, min of meer hartstochtelijk, vervoerd, onrustig,
maar altijd predomineerend en zeer autocratisch. In dien zin is het hoofdthema van
't eerste deel grandioos van gebaar en indrukwekkend, in dien zin mist het absoluut
de nuance en is het onmiddellijk uitgeput. Dit thema is evenwel het eenige, dat met
eene vinding der vroegere meesters kan vergeleken worden en draagt ten minste den
schijn van een idee. Het tweede deel ('t bekende andante) bleef verrukkelijk, doch
de overige stukken stammen uit eene zonderling populaire gevoels- en ideeën-wereld,
welke me niet schijnt te passen bij dit onsterfelijkheidsonderwerp (de onsterfelijkheid
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is een zoo weinig populaire gebeurtenis!) en wat ik niet meer kan vereenigen met
eene nobele muziek. Tot hoeveel lapmiddelen geeft deze ideeën-wereld aanleiding,
lapmiddelen, die noch voegen bij de muziek als kunst, noch als wetenschap.
Andante en scherzo daargelaten, vindt men in de instrumentatie der tweede nergens
de tooverachtige verrassingen van Mahler, die in zijne meeste werken een verfijnd
colorist is. Er heerscht in de partituur eene ongeproportioneerde overmaat van
slagwerk en de wijze, waarop Mahler deze instrumenten aanwendde heeft mij, gelijk
't laatste deel der eerste, nogmaals teleurgesteld. Deze machines, 6 pauken, trom,
bekkens, triangel, kleine trom, tamtam, door hunne afstamming en wezen bij voorkeur
rythmische instrumenten, worden door de moderne componisten (Debussy geheel
uitgezonderd) uitsluitend aangewend als geraas-instrumenten. Ook hier ontbreekt
alle nuance en het doel is onuitsprekelijk elementair: overbluffen. Er bekroop mij
een groot verdriet, toen ik vier mannen zoo hard mogelijk op hunne instrumenten
zag slaan, welker geluiden zonder de minste kunst gecombineerd waren. Eene
eigenaardigheid van Mahlers stijl, die ik mij nog minder kan verklaren is zijne neiging
om, hoe verder hij het stoffelijke wil ontstijgen, des te meer stoffelijke middelen te
gebruiken, wat in de finale der tweede een hoogtepunt bereikt, in de derde geëvenaard,
in de achtste overtroffen wordt. Ik wil niet beweren, dat eene vergeestelijking
noodzakelijk eene vermindering te weeg brengt, doch eene zoo hooge spiritueele
tendenz schijnt me geenszins in overeenstemming met die onbeperkte materieele
ontplooiing, temeer daar zij aanleiding wordt om het idee te reduceeren tot niets. Het
effect van zulke finales berust op een min of meer diaboliek bedrog; het onsterfelijke
leven wordt ons zeer begoochelend gedemonstreerd als eene apotheose der zuiver
materieele kracht.
De tweede symphonie heeft dus inderdaad eene afzonderlijke plaats in Mahlers
oeuvre. Er bestaat geen reden om aan te nemen, dat Mahler negen volmaakte en
onaantastbare werken geschreven zou hebben, waarin Beethoven noch Bruckner
slaagden. Men kan zich daarom gemakkelijk neerleggen bij de teleurstelling, daar
het werk (ten bate van het Pensioenfonds) door het Concertgebouw-orchest en
Mengelberg onloochenbaar triomfeerde met langdurige ovaties.

Nederlandsche kunst
Er is onder de jonge generatie van Nederlandsche componisten zoo weinig eenheid,
dat ik me altijd met zorg afvraag of onze natie in muzikaal opzicht eenige toekomst
heeft. De ouden, van wie Bernard Zweers de belangrijkste figuur bleef, vormden
eene school en eene traditie; Zweers leidde tientallen van leerlingen op, doch had
het ongeluk om geen enkel talent aan te treffen, dat het zijne waard was; de eene
helft werd mannenkoor-componist, de andere helft poogde den meester af te schudden,
doch slaagde er niet in. Er was hier continuïteit, doch geen vitaliteit. De modernen
hebben een eigenaardig fatum: hun leider zou Alphons Diepenbrock moeten zijn als
er modernen waren. Diepenbrock echter, die zich voortdurend in eene logische lijn
ontwikkelde, alsof hij een universeelen stijl volgde, welke gewoonlijk niet een
individu doch een volk te beurt valt, bleef volkomen geïsoleerd en zijn ongeluk is
het geen enkelen leerling gevormd te hebben. Diepenbrock is een ras-musicus en
wijl zijne persoonlijkheid opgebouwd is met eene consequentie, welke men alleen
verwerft door een machtig instinct of een machtig intellect, vond hij geen tweede
karakter, even zuiver of even onbewust geconstrueerd. Zijn isolement is zijn roem
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doch ook zijn onheil, omdat hij de toekomst van zijn werk niet toe kan vertrouwen
aan de ‘natie’. Hier is vitaliteit, doch geen continuïteit.
Zoo zie ik den dubbelen oorsprong der toekomstige Nederlandsche muziek. In de
lijn van Zweers, de laatst overlevende van hen, die men in de sfeer van Tollens en
het Wien Neerlands bloed, de nationalisten zou kunnen noemen, alle teekenen der
decadentie, welke zich zelfs niet uit als verfijning of passioneele hoog-spanning doch
als machteloosheid. In de lijn van Diepenbrock de onzekerheid. Wat de jonge talenten
praesteeren, die met geen van beide gezagvoerders in langdurig contact kwamen,
geraakte, van een absoluut standpunt beschouwd, nergens tot een stijl. Een van Gilse
b.v. werd Duitscher, zal er nooit in slagen om Strauss te overstraussen, doch verloor
alle verband met de psyche van zijn volk, of wij die baseeren op de zeventiende of
op de negentiende eeuw. Een Jan Ingenhoven, dunkt mij, moet zijne Münchener
ballingschap immer tot last geweest zijn; hij staat tenminste mijlen-ver van elken
Münchener stijl. Hij bezit een buitengewoon talent, doch wordt hier geweerd met
zooveel volharding, dat men betwijfelt of hij in Nederland nog ooit zal
acclimatiseeren, te meer wijl zijne persoonlijkheid bijna te fijn genuanceerd is voor
de hedendaagsche richtingen. Een G.H.G. von Brucken Fock wisselt onophoudelijk
van stijl en componeert nu in eene Duitsche, dan in eene Fransche techniek.
Ten slotte is echter alles nationale strooming, maar zelfs de dirigent ontbreekt om
deze ordeloosheid te regelen. Mengelberg, overigens een uitnemend organiseerder,
laat de Hollandsche muziek over aan het onberekenbaarste toeval. Zijne gewoonte
om Nederlandsche werken op de programma's te brengen, wanneer niemands aandacht
geconcentreerd is op muziek, bij 't begin of bij het einde van het seizoen, werkt
deprimeerend op den componist, die zich zelf leert beschouwen als uitschot. Het is
onzeker of Mengelberg deze houding zal willen veranderen, doch niet onmogelijk,
dat de internationale toestand hem daartoe dwingt. Zijn contract in Frankfort liep dit
jaar ten einde en Duischland, waar hij als vreemdeling even geduld werd, is nog
chauvinistischer dan een jaar geleden. Voor virtuozenreizen is de zee, het land en
zelfs Italië gesloten. De Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst
zou op 't oogenblik eene voortreffelijke daad doen door Mengelberg tot directeur te
benoemen van het Amsterdamsche conservatorium en hem durend aan zijn land te
binden. Het conservatorium was dan meteen gered.
Het laatste nieuwe Nederlandsche werk dat wij hoorden (onder Mengelbergs
leiding) was de Mei-symphonie van Eduard Pothast. Zoo ik de duistere en
quasi-litteraire toelichting van den auteur eenigszins begrijp, staat het werk in een
zijdelings verband met Gorters Mei. Ik geloof, dat de aard van dit gedicht, de
betoovering onzer jeugd, voornamelijk klaarheid is en plastiek. De gestalten staan
helder en liefelijk tegen den horizon, de vochtigheid van het ruischen der zee, van
de voorjaarsatmosfeer, van de Mei-nachten is niet meer dan eene huivering, gehouden
in de lichtste trillingen en ijl als een flageolet-toon. Het is de zuiverste emanatie van
jeugd en zijn sensitivisme doortintelt het geheele wezen. Mei van Gorter, zoo gevoeld,
staat inderdaad in een zéér zijdelingsch verband met de ‘Mei’ van Pothast, wiens
titel slechts een voorwendsel werd naar het schijnt. Eduard Pothast heeft geconcipieerd
en gewerkt in hyperboreïsche nevels en zijne compositie zit ongelooflijk zwaar in
de verf: er speelt voortdurend eene piano, welke men nooit hoort, men ziet de harpisten
voortdurend glissandi maken, welke men nooit hoort, de strijkers zijn verdeeld in
allerlei partijen van de uiterste laagte tot de uiterste hoogte, afstanden die gevuld
worden met geluiden van houten en koperen blaasinstrumenten, gonzende tam-tams,
roffels, een gebruisch waaruit geen enkele gedefinieerde gestalte vermag op te rijzen.
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En de zeldzame lichtplekken (Richard Strauss' muziek is luministisch vergeleken bij
deze) zijn zeer onpersoonlijk en onbelangrijk geintoneerd. Het totaal-effect dezer
partituur berust op het massa-geluid en de onbeperkt opgestapelde ‘stemmen’.
In technisch opzicht staat deze Mei-symphonie het dichtst bij Arnold Schönbergs
Pelléas et Mélisande, den stijl van het georganiseerd anarchisme. Het is geen geringe
verdienste om met een eerste werk de techniek te bereiken van Schönbergs Pelléas,
doch de verdienste wordt betrekkelijk, wanneer men nagaat, dat deze techniek aan
geen enkele wet en geene enkele schoonheid gebonden is. Zoolang wij niet weten
in hoeverre Pothast zijne ‘techniek’ zal equilibreeren, zijne persoonlijkheid zal
vermenigvuldigen, zijn stijl nuanceeren (het ontbrak in deze Mei-symphonie volkomen
aan nuance) kunnen wij geen horoscoop trekken over zijne muzikale toekomst. Ik
zie in hem duidelijk genoeg een man van talent, maar als eerste vereischte voor een
kunstenaar geldt niet of hij wat kan, doch of hij wat is. Die psychische waarde vond
ik niet in deze Mei-symphonie waarvan de auteur pas 't eerste deel voltooide; die
psychische waarde zal men gewoonlijk niet vinden in een onvoltooid werk. Waarom
plaatste de auteur zijne hoorders voor dit dilemma? Ik hoop ter wille van zijn talent,
dat zijn ongeduld hem geen parten speelt, ofschoon het mij niet zal verwonderen als
het stuk nooit ‘voltooid’ wordt; dan is de Nederlandsche kunst slechts eene verwarring
rijker, eene Schönbergiaansche.

Ingezonden
De Tristan und Isolde-opvoering
Aan de Redactie van de ‘Nieuwe Groene’. Amsterdam
Geachte Redactie,
Uw medewerker, de heer Matthijs Vermeulen, geeft in de N. Groene van 1 Mei
een bespreking van de Tristan und Isolde-opvoering in den Stadsschouwburg. Of
eigenlijk, hij doet dit niet, maar grijpt met wellust de gelegenheid aan om voor de
zooveelste maal te verkondigen, dat de Duitsche toonkunst feitelijk een minderwaardig
soort kunst is, en dat de Duitsche vertolkers van die kunst evenmin tot iets superieurs
in staat zijn. De heer Vermeulen begint met, kort en goed, te beweren, dat er van de
opvoering niets deugde, (waaróm wordt niet gezegd), dat ze banaal en onartistiek
was, en, zelfs niet aan de mogelijkheid denkend, dat een groot deel van het publiek
van een andere meening was, verklaart hij het algemeen applaus, daags na het
torpilleeren der ‘Katwijk’, tot een.... politiek succes!!
Is dit ernstige critiek? En waar is hier des heeren Vermeulens logica?
Wanneer ‘een menigte, die volgens de berichten der oorlogszuchtige bladen zeer
ontroerd was door de gebeurtenissen der laatste dagen’ (torpilleeren van de ‘Katwijk’,
enz.) haar algemeenen bijval betuigt bij het opvoeren van een Duitsche opera door
Duitsche artiesten, - is hier dan sprake van een politiek, òf wel van een zéér zuiver
en onaantastbaar artistiek succes?
Wat doet de heer Vermeulen? - Hij neemt als axioma aan hetgeen hij moet bewijzen
of, minstens, aannemelijk heeft te maken. Hij denkt er geen oogenblik aan, dit laatste
te doen, maar is hoogelijk verbaasd en gedésillusionneerd, dat voor anderen zijn
waarheid blijkbaar niet geldt, wenscht die echter onder géén beding prijs te geven,
en weet nu, geen uitweg meer voor zichzelf uit de moeilijkheid vindend, niets beters
te doen dan maar uit te roepen: ‘Bij-god, welk een komische warboel!’
Ja, de warboel is er, en komisch is het zeer zeker ook, maar aan welken kant de
verwardheid is, kan voor niemand nu meer twijfelachtig zijn!

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De (Nieuwe) Amsterdammer (oktober 1910-mei 1915)

Ik wensch den heer Vermeulen, die in zijn anti-Duitsche bevooroordeeldheid
vastgekneld zit als gelukkig maar weinigen, niet op den voet te volgen in zijn diverse
paradoxale uitspraken, die hij ten beste geeft (één ervan luidt: ....‘een Duitsch
kunstenaar of geleerde speelt in het leven geen andere rol dan die van een milliard
en van een twee en veertig centimeter’) nóch hem te weerleggen als hij, na wat troebel
gefilosofeer over de Fransche en Duitsche psyche, over het Fransche en Duitsche
individualisme, tot enormiteiten van de volgende kracht komt:
‘Men weet, dat een Duitsche zangeres in geweld tegen tien Fransche zangeressen
opweegt. Zij zingt en heeft leeren zingen van uit een occulte menigte. Zij beteekent
niets dan de x-waarde, welke zij voorstelt; zij kent geen ontroering, geene passie,
geen vermurwing, geen angst, geen haat, geen liefde, geen poëzie, men mag zeggen,
dat alle menschelijk gevoel haar vreemd is, wanneer zij zingt, maar zij bezit de macht
der gecomprimeerde menigte, die zich in haar terugkent, zij heeft verder het
collectieve accent van den heelen Duitschen staat. Zoo is ieder Duitsch violist (citeer,
wien gij wilt) niets dan een koele, mathematische bureaucraat, doch een met den
geheimzinnigen achtergrond van het ras, en een Duitsch politie-agent of
tram-conducteur zou niet anders spelen dan de violist, wanneer hij de kennis had.’
(Cursiveering van mij. A.v.S.)
Ik vind al deze, door niets gestaafde, uitspraken diep-belachelijk en de weerlegging
werkelijk niet waard.
Iedereen, die Fransche en Duitsche artiesten (vocaal en instrumentaal) gehoord
heeft en nog tot ietwat onbevangen oordeelen capabel is, voelt het ongewoon-dwaze
van dit geschrijf.
Ik en de velen met mij die na de opvoering van Tristan und Isolde van hun warmen
bijval blijk gaven, hielden daarmede geen ‘manifestatie voor den Nabuchodonosor
der Duitsche cultuur’, dachten daarbij ook niet aan oorlogsdaden van Duitsche
militairen, maar gaven eenvoudig uiting aan hun voldoening over het gehoorde en
aan hun dankbaarheid jegens kunstenaressen en kunstenaars voor het vele
ontroerend-schoone, dat zij - n'en déplaise den heer Vermeulen - in staat waren te
geven. Wenscht de heer Vermeulen de vertolking te veroordeelen, dan is dat zijn
aangelegenheid, maar dan heeft hij zijn zienswijze voor zijn lezers aannemelijk te
maken en feitelijk te motiveeren. Maar hij mist het recht, om, zónder eenige
analyseering, zónder eenige détail-bespreking de uitvoering in haar geheel voor
banaal en onartistiek uit te maken, dirigent Lohse een ‘stupiden kapelmeester’ te
noemen en kunstenaars, die tot een in véél opzichten bevredigende Tristan-Isolde
en Brangäne-vertolking in staat waren, eenvoudig te qualificeeren als ‘stupide
vertolkers, wier eenige verdienste is longen te hebben om geluiden te maken als een
misthoorn’.
Dit is niet minder dan schandelijk.
Het is critiek van een hoogst-bedenkelijk gehalte, waartegen niet krachtig genoeg
kan geprotesteerd worden.
Met dank voor de plaatsing.
Hoogachtend,
Uw dw.
Deventer, 4 Mei '15
A. VAN SON
Deze inzender verlangt eene gedetailleerde critiek:
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Er zijn tientallen bladzijden (en de bladzijden die psychologisch en artistiek het
meest beduiden) gecoupeerd in elk der drie bedrijven.
De tijd van Heinrich Knote is voorbij voor de uiterst zware Tristan-rol. Op de
Amsterdamsche uitvoering moest hij de moeilijkste passages spreken in plaats van
zingen. Hij maakte voortdurend (en vooral als ‘zieke Tristan’ in de derde acte) een
hoogst onlyrischen indruk.
De Isolde van Palm-Cordes was absoluut niet af en doorloopend hoekig.
De geheele mise-en-scène, elk tapijtje en elk lapje, was goedkoop, onaesthetisch
en schreeuwerig. Het slot-tafereel, door elkaar geworpen zakken zand en lijken, een
violet lichtje op het voorhoofd van Isolde (roerend!), het lichtje, dat langzaam naar
beneden zonk met de stervende, stond buiten allen ernst en allen smaak. Zelfs een
bioscoop-regisseur veroorlooft zich zoo iets niet.
Het koor was slecht en Lohse, de dirigent, wist dit niet te verhinderen. Hij
dirigeerde coulant, doch deed geen enkele poging om de spelers een weinig boven
de menschelijke macht te heffen. Het bleef geroutineerd kapelmeesterswerk.
Het buitengewone applaus bij deze voorstelling (aangekondigd als ‘Bayreuther’)
was dus niet minder dan een zeer onbevangen manifestatie voor den Nabuchodonosor
der Duitsche Cultuur. ‘Der Theater-Courier’ bevestigt mijne meening over de
hoofdvertolkers in zijn No. 1114. Dit Duitsch blad stemt ook toe, dat een kunstenaar
van het keizerrijk de rol speelt van een milliard, daar het schrijft, dat deze
Tristan-uitvoering de Duitsche zaak hier meer goed deed dan menig vlugschrift. (De
hemel beware ons voor evenveel Tristans als vlugschriften!) Hetzelfde blad
onderstreept het politiek succes, dat een Duitsch marconigram n.b. over Europa
seinde!
De moraal van de Duitsche tournée en dit ingezonden stuk is dezelfde: Wij laten
ons voortdurend beetnemen, is 't niet met Mannesmann-buizen dan met gereputeerde
zangers, als 't met eenige bluf wordt ingevoerd. Want de Duitscher acht vooral den
Bijbel-tekst ‘Pas op uw goeden naam’; dat de geheele Nederlandsche muziek en alle
Nederlandsche kunstenaars onder die kunstmatige reputatie lijden is den Hollander
natuurlijk onverschillig. Om één van de bovenaangevoerde redenen zou eene
Nederlandsche opvoering voor mislukt gelden. Wie het diep-belachelijke en
ongewoon-dwaze van deze mentaliteit niet inziet, vergenoege zich gerust met een
tot ⅔ gecoupeerden Tristan en het andere ontroerend schoone van zulke
derde-rangsvoorstellingen.
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