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i.s.m.

Hutschenruyter over het Beethovenhuis
Het huis is ontzaglijk. Men zal 't bouwen in het Kennemerland, bij Bloemendaal, in
eene overschoone duinstreek. Ginds raadt men de zee, daar kijkt men op Haarlem's
twee kathedralen, de horizon is onbelijnd in 't rond; wijd en zijd de oneindigheid.
Daar krijgt Beethoven zijn tempel.
De menschen zullen pelgrimstochten maken naar deze toekomstige heilige stede,
kunstenaars zullen er leven in contemplatie van de groote natuur en van de groote
kunst. Van uit verborgenheid zullen er tonen klinken in nooit-gehoorde schoonheid.
De menschen, in een reuzig overwelfde ruimte, zullen er luisteren naar de eeuwige
symphonieën, in een stemmige zaal naar de grootsche liefelijkheid der kamermuziek,
in eene andere zaal met rijken artistieken pronk, naar de piano- en viool-concerten.
Overal zal de muziek hen jubileerend of treurend voorbijtrekken in heerlijken
feesttocht, terwijl het oog staart op eene schoone eindeloosheid.
Wellicht aanschouwen zij er de schoonheid in gelukzaligheid?
De tonen klinken weg in den wijden zomeravond. Aan den zeekant verzinkt de
zon in rooden nevel. Het wordt donker.
En de klankschoone droom van zaligheid?
Zij zullen bang worden.
En ginds in de verte den geligen schijn der groote lichte stad.
Ja ginds, ginds! Weg, weg! Gauw naar dat licht, naar dat licht!
Want er ligt voor hen een mammoeth-zware schrik in die donkere oneindigheid.
Gauw naar dat licht! De muggen ziet men er om de blinkende bollen vliegen als
overdag. Men speelt er operettes, er zijn groote lichte koffiehuizen, prettige variétés
met heerenliedjeszangers. Voort naar dat licht!
O, die weidsche tempel, die klankenschoonheid, die roode zon, die blauwe
schemering, die zoetrokige natuur, het eindeloos-ruimtelooze van den avond, die
klank, die schoonheid.
Weg, weg! Voort naar dat licht! Trams en rijtuigen en tingeltangels zullen dat
alles wel overratelen, overrinken. Weg met die zoogenaamde schoonheid. We zijn
menschen. Laten we drinken, drinken, lachen, schaterlachen, dien zwarten angst
wegschateren, wegdrinken. Weg, weg! Operettes, schuine wijsjes, wijn, Schiedammer,
licht, lachen, lachen en de rest.
Het plan zelf is een ideale heerlijkheid. Wij kunnen er slechts aan denken met
geestdrift. De ontwerper veroorlove ons echter eenige aanmerkingen op den inhoud
der brochure, welke hij schreef ter verdediging en toelichting zijner groote
onderneming.
Doorloopend betoont de schrijver met allen nadruk: Beethoven wilde onafhankelijk
zijn en zijne kunst is eeuwig, omdat zij spruit uit dat onafhankelijkheidsgevoel; is
Beethoven onsterfelijk, dan dankt hij het zijn heroischen drang naar vrijheid (blz.
40, 41, 48 etc.); en: Haydn's en Mozart's kunst groeide niet groot, zij is ‘historisch’
omdat zij leefden in lijfelijke afhankelijkheid. (Blz. 21, 36, 43, 48 etc.).
De laatste bewering bewijst geen deugdelijken blik op de muziekgeschiedenis.
Iedereen weet dat nog gedurende Palestrina's leven, eene nieuwe kunst ‘gemaakt’
werd. De chromatiek van Vicentino en Gesualdo di Venosa en Peri's muziekdrama.
Peri's harmonische kunst was zoo mogelijk nog ellendiger dan Hucbald's organum,
maar de menschen kregen genoeg van de strenge verhevenheid der middeneeuwen.
Monteverdi, Scarlatti, Händel en Bach schrijven harmonisch, contrapuntisch of beiden
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samen. In deze twee eeuwen ontwikkelt de harmoniek zich meer en meer. Bij Bach
bereikt zij haar hoogtepunt voor alle tijden: de heele harmoniek der componisten van
nu kan men terugvinden in Bach. Maar van een modernen stijl is bij Bach nog geen
sprake. Dezen schiepen Johan Stamitz en F.X. Richter (groote contrasten, snel
wisselende kleur in korte toonstukken, zelfs in thema's; hij vond groote tegenkanting
in Noord-Duitschland, groot enthousiasme in Frankrijk en Engeland). Hij ontstond
omstreeks 1730. Haydn en Mozart waren de directe voortbouwers van Stamitz's
nieuwigheden. Men vergelijke Stamitz's symphonieën met Bach's werk, om te zien,
dat hier werkelijk sprake is van eene geheel nieuwe kunst. Haydn werd geboren in
1732, Mozart in 1756; zij stierven in 1809 en 1791. Kan men verlangen, dat eene
geheel nieuwe kunst in eene kleine 70 jaren hare volste ontwikkeling bereikt? En
onzes inziens heeft de heer Hutschenruyter ongelijk, wanneer hij beweert, dat deze
kunst, omdat zij leefde aan edelliedenhoven, die ook tot de historie behooren,
historische kunst is. Neen, deze kunst is min of meer historisch omdat zij geschreven
werd in een tijdperk van groei. Zooals Dufay, Ockeghem en Hobrecht historisch zijn,
- tijdperk van groei - zonder geheel ongenietbaar te worden, en Josquin de Près de
eerste opperst-geniale man is, die voor eeuwig staat op de grootsche hoogten van
Dante, Shakespeare etc., zoo zijn Haydn en Mozart historisch en eerst Beethoven is
in deze nieuwe kunst de groote geniale man, die den bergtop bereikte, van waar zijn
werken eeuwig tronen boven alle aardsche heerlijkheden. En de onsterfelijkheid
dankt zijne muziek aan hare volkomenheid.
Beethoven heeft gestreefd naar onafhankelijkheid. Goed. Dat was de geest van
zijn tijd. Wij citeeren slechts zijne beroemde tijdgenooten: Madame de Staël, Byron,
Shelley. Doch is onafhankelijkheid van lijf onontbeerlijk voor het scheppen van
kunst? In Rusland komt het den laatsten tijd voor, dat men boeken schrijft in de
gevangenis. Wij willen niet zeggen, dat dit kunst is. Doch bijv. Charles d Orléans'
dichterschap, (niet gering te schatten) ontlook gedurende zijne vijf-en-twintigjarige
gevangenschap in Engeland.
Dante's later leven was één lange bedelgang en toen deze begon was er nog maar
een klein gedeelte der Divina Comoedia geschreven. Wij gelooven niet, dat Tasso in Hutschenruyter's zin - gedurende zijn leven veel vrije dagen gekend heeft. Corneille
en Racine moesten hunne verzen schrijven met majesteitelijke woorden uit den mond
van Lodewijk XIV. Vondel heeft zijn schoonste verzen geschreven in pijnlijke
afhankelijkheid. Shakespeare heeft geleefd in afhankelijkheid van zijn beroep, tot
kort voor zijn dood. Palestrina heeft geleefd in afhankelijkheid. Bachs leven was een
vredig werken in onderdanigheid: voor zijn brood. Deze meesters, en zooveel anderen,
schiepen werken, die men zonder schroom kan stellen naast die van Beethoven.
Afhankelijkheid moge hun hard zijn gevallen, Jeremias zegt, dat het goed is voor
den man, wanneer hij een juk gedragen heeft van zijne jeugd af, hij zal eenzaam
neerzitten en zwijgen.
Dit alles om aan te toonen, dat men het historische van den ‘hoffähigen’ Haydn
en Mozart niet heeft te zoeken in hunne historische ‘hoffähigkeit’. Dat Beethoven's
kunst geenszins eeuwig groot is omdat hij een vrijheidslievend man was(1); dat zij
haren durenden luister slechts dankt aan hare onverwoestbare volmaaktheid.
Tevens moeten wij wijzen op het zeer onjuiste van uitdrukkingen als deze (blz.
36): ‘Waar het eene kunst betreft, welke zoo volkomen los van iedere conventie is
(1) Zijn tijdgenoot Gossec (1734-1829), in zijne dagen een zeer beroemd componist van ontelbare
werken, schreef revolutie-liederen, revolutie-opera's, hymnes à l'être suprême, à la nature, à
l'égalité, à l'humanité; zonder twijfel dus een begeesterde, echte vrijheidsman; van zijne
muziek leeft echter geen noot meer.
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ontstaan en die, door haar universeel karakter zich zoo ver boven wisselende zeden
en gebruiken verheft etc.’ Beethoven's kunst is niet ‘volkomen los van iedere
conventie’ uit den grond gerezen als Aladdin's paleis; zij is gegroeid uit Haydn en
Mozart, en langzaam, logisch en met de grootste consequentie uit de innerlijkheid
van den grooten man, tot de volmaaktheid der Missa Solemnis en 9de Symphonie.
Ook niet om haar ‘universeel karakter’ is zij onsterfelijk. Want Mozart, universeeler
dan Beethoven, is juist nog gedefinieerd als ‘historisch’.
En hoe kan de schrijver in ernst beweren, dat ‘door de wereldgebeurtenissen van
het einde der 18de eeuw, de muziek haar algemeen openbaar karakter verkreeg’?
Of: ‘dat met Beethoven's verschijning aan den muzikalen hemel de maatschappelijke
veralgemeening der muziekbeoefening een aanvang nam’? Geenszins. De revolutie
mocht de muziek van uit de kerken waar zij nog klonk na de hervorming op straat
zetten, de edellieden, die haar aan hunne hoven beoefenden, onthoofden en zoo naar
de huidige openbare muziekbeoefening een geduchten stoot voorwaarts geven, - een
aanvang was zij geenszins. De eerste concerten tegen betaling organiseerde John
Banister al omstreeks 1685. Hem deed John Britton na in Londen. Philidor stichte
de zeer bekende ‘Concerts spirituels’ te Parijs in 1725. Vooral deze laatste beteekenen
een keerpunt. De Berlijnsche Singacademie werd gesticht in 1790.
De heer Hutschenruyter gelooft zeer naïevelijk aan den naderenden dood van het
virtuozendom. Deze is inderdaad zeer wenschelijk. Wij gelooven met den schrijver,
dat het pianisten, dirigenten en violisten etc. virtuozendom heeft uitgeleefd, doch
hoe pralerig leeft heden ten dage niet de componist-virtuoos; (Heldenleben, Synfonia
domestica, Feuersnot) om den voornaamsten goochelaar te noemen. Bovendien zijn
er verschijnselen van een zeer bedenkelijk hoorders-virtuozendom.
De heer Hutschenruyter hekelt den hedendaagschen orkestmusicus op verschillende
bladzijden zijner brochure. Deze waarachtige afstammelingen der ‘Fahrende Leute’
maken een nog treuriger indruk ‘in het licht der geschiedenis’. Boëtius (475-524/26?)
schrijft reeds dat het wezen van den musicus, die werkelijk dezen naam verdienen
wil, niet bestaat in de geoefendheid van een handwerksman, maar in het meevoelen
van de ziel en in het heldere begrijpen van het verstand. Dat de ware musicus hij is:
die de muziek machtig is, niet door vingeroefening of keeloefening, maar door 't
denken. En dat de kennis der muziek in goed begrijpen zooveel hooger staat boven
technische vaardigheid, als de levende geest boven het werktuigelijke lichaam.
En den middeleeuwschen kapelzanger houdt men bijna den gelijke van den
componist, als men denkt aan de partities vol willekeurige en gewilde struikelblokken
en geheimzinnigheden, onoplosbare, diepzinnige raadsels bij canons, cantus firmi
etc.(2)
De fiedelende, blazende en slaande vagabonden der laatste eeuw steken daar niet
gunstig bij af.
Het plan is eene ideale heerlijkheid.
De ontwerper begint zijne verdediging en toelichting met te wijzen op den tijdgeest,
waarin het plan zijn oorsprong vindt. Wij zullen den tijdgeest nagaan.
(2) Alle groote oude contrapuntisten (bijna) zijn ‘afhankelijke’ kapelzangers geweest en bijna
alle kapelzangers waren componisten.
Raadsels: Qui quaerit invenit, Canon van Josquin. Aron merkt aan, dat het onzeker is of J.
zelf wist wat hij wou. In ieder geval mochten anderen hem niet verstaan.
Ockeghem schreef den tenor van zijn Hermita solis als rebus!
Etc. etc. Zie Ambros III band.
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Men kan zeggen, dat bij een groot gedeelte der moderne menschen het innerlijke
leven dood is. Men kijke met open oogen en men zal zien hoe alle zieleleven verstikt
wordt in een schandelijk materialisme. Overmatige bezorgdheid voor het lijf bij
armen en rijken, het gevolg daarvan genotzucht uur aan uur van het leventje, het
gevolg hiervan onverschilligheid voor alle geestelijk geneugte, en de consequentie
van dit alles: de dood van het zieleleven.
Men scheldt der nieuwere kunst, dat zij zich slechts wendt tot uitverkorenen, maar
voelt men niet, dat tegenwoordig waarlijk z i j uitverkoren te noemen zijn, die den
geestelijken dood niet sterven in het rinkelende leven? De groote kunstenaars van
nu zien toch niet ontzaglijker in onbegrijpelijke visioenen dan de Joodsche profeten,
dan Dante of Shakespeare? Zij schrijven toch niet hartstochtelijker? Maar de menschen
van nu hebben alleen hunne lijfsoogen om te schouwen naar die geheimzinnigheden.
Zij hebben alleen hunne lijfsooren om die woorden te hooren. Daarom ontroeren zij
niet.
Die wonderlijke menschen van vroeger. De Grieksche acteurs stonden op hooge
schoenen en droegen een masker, waarvan de mond uitliep in een soort roeper. Het
tooneel: een paar draaibare schotten; in de open lucht. En nooit was er grooter
geestdrift. - Mysterie-spelen speelde men op de hoeken van straten; Christus, de
heilige maagd Maria, de apostelen, alle spelers speelden in de kleeren van het
dagelijksche leven. Maar nooit was er grootere ontroering. Shakespeare's tooneel
was eene vierkante bedoekte ruimte, bordjes wezen de plaats aan der handeling en
wisselden om de vijf minuten. Men speelde tusschen pretmakende edellieden. Maar
het volk, het luisterende volk leefde mee met de zienerswoorden. Ach onze nuchtere
menschen, tegenover prachtig décor, wonderbaarlijke tooneelmachinerie,
allerverdienstelijkste spelers, zij zitten en blijven zitten met mummiën-tronies - ja,
waarlijk gebalsemd in kosmetiek, blanketsel en odeur, - en leven voort in hun ongure
beurs-, winkel-, kantoor- of salonleventje. En het volk geeft hen niet veel toe in
nuchterheid.
En de muziek? In 1494 reisde heel het Bruggesche zangkoor naar Antwerpen om
Jacob Hobrecht te feesten voor eene hun opgedragen Mis. Van Josquin schrijft zijn
tijdgenoot J. Otto: zijne composities bezitten iets goddelijks en onnavolgbaars.
Orlando Lasso: lassum qui recreat orbem. Palestrina: musicae princeps. Marenzio:
die allerzoetste zwaan! Willaert: aurum potabile: drinkbaar goud. Er leefden zielen
om te ontroeren.
Waar de heer Hutschenruyter op blz. 15 zijner brochure de concertzalen van nu
beschrijft met de menschen die daar bij elkaar komen ‘en wier aandacht zich op alles
vestigt, behalve op het doel waarvoor men hier bij elkaar gekomen is’, daar had hij
zijne invectieve meer moeten richten op het publiek dan op de zalen.
Dit wordt geenszins geschreven t e g e n de aesthetische strekking van het
Beethovenhuis, (de ontwerper hekelt de concertzalen zéér ten rechte) maar Wagner
had geen ongelijk toen hij schreef: ‘Wie wäre es nur möglich in einem heutigen
Konzertsaale (etc.) nur mit einiger Andacht dieser Musik (Beethoven's Synphoniën)
zu lauschen, wenn unserer optischen Währneming die sichtbare Umgebung nicht
verschwände.’ - Een geloovige kan even goed bidden in een schuur gebruikt als kerk
- wanneer hij komt om te bidden - als in een superben dom, en de schoone muziek
klinkt overal in schoonheid, waar eene ziel leeft om te ontroeren.
Er is nog innerlijk leven.
O, die begenadigde uitverkorenen in dezen tijd van leef-maar-raak. De geloovigen
in eenvoud, de armen van geest, wier leven is een vrome droom in zachte visioenen
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van later geluk. En die wilde menschen in onze weeke wereld, die verheven
al-offeraars aan God: Monniken en nonnen: ‘Eux seu's parmi ce temps de grandeur
outragée, ont tenu debout leur âme ensauvagée’ (Verhaeren). En de groote dienaars
van Christus, strijdend voor die geschonden grootheid, in rumoerig leven bewuste
contempleerders van een schoon hiernamaals: Allen bidden. En groot innerlijk leven
is drang naar aanbidding. Zoeken van iets aanbiddingswaardigs is een der uitingen
van den tijdgeest.
Ja, de ongeloovigen, wier innerlijk leven niet stierf in het leven van plezier,
operette-deunen, kroegen en de rest? Zij turen, turen naar iets eeuwig-liefs in een
wazigen, warmen horizon. Zij zijn de zoekers met hartstochtelijkheid naar iets
aanbiddingswaardigs in kunst, natuur, wenschen, eigen ziel. De kunst! Maar dat is
het troostelooze staren naar een vage hoogte. En zij wisselt met de jaren. Kan men
in deemoed knielen voor het wisselvallige? De natuur? Zij wisselt, dag aan dag en
's winters is zij koud, 's nachts zwart, onbestemd-ontastbaar. Kan zij onze God zijn?
De menschen wisselen uur aan uur, zijn baatzuchtig, meedoogenloos, koud als koeien,
knielen voor hen? De eigen ziel is 't wisselvalligste van alles en waar één diepe blik
haar doorkijkt, spoken er zwakheden, die waarlijk niet aanbiddenswaard zijn. Er zijn
hooge oogenblikken van vergetelheid. Ze duren niet. Ze zijn als de zeldzaam teere
avondlucht aan den winterschen westenhemel. Na een uur is alles zwart en de
nachtwind waait kil. - Die menschen leven den grooten hartstochtelijken strijd van
de ziel tegen 't lijf. Zij leven in hopeloosheid en onbevredigdheid, ‘want ons hart is
in onrust, tot het rust vindt in God.’
Er zucht door de mooie conceptie van het Beethovenhuis een verlangen naar
verheffing tot de hoogten, waar men bidden kan, waar blinkt de eeuwig gulden lucht
van 't innerlijk geluk en de altijd zonnige zielevrede.
Ook Marsop (blz. 6) ziet zijne ‘Beethoven-halle’ als een soort van middeleeuwschen
dom: men zal er luisteren in mystiek gekleurd schemerlicht. - F. Garres maakt
Beethoven tot god en wil hem uitbeelden: ‘tronend op een reusachtigen steenklomp,
buigt hij zich naar den menschenkring, die hem omringt, de armen smeekend naar
hem uitgestrekt, zingende de hymne aan de vreugde. - En Ernst Hager wil den tempel
herscheppen uit Beethoven's symphonieën. Beethoven's muziek zal klinken tusschen
trotsche symboliek: de verheerlijking van den mensch. Aan het slot der negende zal
men een vreugdevuur branden te midden van 't juichende koor.
Wat begrijpen de menschen Beethoven slecht. Zij vergoddelijken hem als den
onafhankelijke. Ja, hij wilde onafhankelijk zijn en trotsch tegenover menschen die
hem deden lijden, maar als Katholiek heeft hij geknield in ootmoed voor God en
gebeden.
En de bedenkselen der beide laatsten. Nietzscheaansche architecten?
Bovenmenschen! De heerlijke consequentie? Laten wij tempels bouwen, wij bouwen
ze van rotsen en in trots toornen wij z'op tweemaal hooger dan den hoogsten dom;
zij zullen blinken en klinken als bazaltgrotten, in de ovale ruimte een beeld, forsch
op een rots: Komt laten wij aanbidden! - De mensch, voor wien zij knielen, leefde
57 jaren nederig voor God, hij leed veel, schiep grootsche werken en stierf aan de
waterzucht.
Nog moeten wij wijzen op eene andere uiting van den tijdgeest.
Wilt gij de menschen van dezen tijd leeren kennen, ga hen in de oogen kijken,
wanneer zij staan tegenover de grootheid der kunst, gij moet hun stem hooren, overal
waar zij ontmoeten Gods schoonheid in natuur, in toon, in woord, in steen. Dan ziet
en hoort gij den geest des tijds: Hoogmoed, opstandig individualisme. In welk oog
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blinkt geestdrift? Verzet van allen tegen alles. Revolutie tegen het oude en het nieuwe
groote. Alles wordt uit den weg geschopt voor het eigen minne ik. Alles loopt men
omver en houdt het zelfs voor zóó zwak, dat men den voozen kop niet stoot.
Schopenhauer zegt ergens: dat men zich tegen kunstwerken heeft te gedragen als
tegenover groote mannen: Wachten tot ze je aanspreken. Maar in onzen tijd buldert
men al van verre de kunst tegemoet. En deze spreekt niet terug.
Dit is de tijdgeest. Zal er het heerlijke Beethovenhuis in gedijen?
Ten slotte: Voor de eerste maal gaat men een tempel bouwen voor een mensch
om de kunst van dien mensch te redden van vergankelijkheid. Ja, zou Beethoven
onsterfelijk zijn in onaantastbare eeuwige hoogte tusschen deze menschen, tuk op
vernietiging van alle hoogheid? Een blik op het verleden stemt wanhopig.
Josquin de Près, de groote geniale man, die een Stabat Mater schreef, waarin noot
voor noot beeft de heiligste smart, waarvan elke stem opbloeit in melodieën voor die
zoete heilige Maagd, de lieve Vrouwe, in onbegrijpelijken weemoed, medevoelen
en erbarmen met de smarten onder het kruis, melodieën van puurste liefde, liefste
innigheid, innigste schoonheid, schoonsten hemelklank, waarvan de zangen
samenvloeien als tranen van hoofd aan hoofd schreienden, vijf stemmen worden één
in zachte liefelijkheid als de kleuren van een mooien dageraad -, een klacht als er
nooit geklaagd is, men leest ze in weenen en hoofdschudden, men knielt en bidt, men
huivert voor zulke bovenaardschheid - ja, een werk in innigheid van voelen onbereikt
en onbereikbaar (en honderden zulke werken schreef hij) hij is dood de groote man.
En Orlando Lasso de Groote, die twee duizend werken schiep, waarvan elk geniaal
groot de wereld in kijken m o e t , als een beeld van Michel Angelo? Die gewijde
heeft niet alleen beleefd, dat men de heilige beelden te pletter smeet uit hunne nissen,
kruizen stuk trapte, schilderijen verkerfde en kleurige vensterglazen te gruizelen
rameide met pieken en keien - hij heeft ook beleefd, dat men kapelzangers het land
uitjoeg - ze mochten verder vagabondeeren lijk ze wilden, - zijne muziek, de muziek
van dien majestueuzen groote (heeft men wel eens gedacht aan d e z e n
beeldenstorm?) zijne muziek, triomfeerend in eeuwige schoonheid, het land uitjoeg
(en hij was de laatste soevereine Nederlandsche meester).
De ideale Palestrina heeft het den modernen kunstbeschermers niet te danken, dat
hij nog leeft.
Zou Beethoven bestand blijven tegen deze wispelturige verwoestingsmaniakken?
Zijn heerlijke tempel verrijze en wijde hem der onsterfelijkheid.

[Bach-Concert door Averkamps A Cappella Koor in het
Concertgebouw]
‘In Bach leben, weben und sind wir’ kunnen we zeggen met een variant op den
fugatext der cantate, welke het concert opende. In welke kunst vindt men een
kunstenaar zoo groot als Bach in de muziek? In zijne werken culmineert de
contrapuntiek. Hij voleindigde die kunst van zes eeuwen stroeven arbeid, en wist
tegelijk een stijl te scheppen, waaraan elk groot meester na hem het zijne te danken
heeft. En Gounod sprak diepe waarheid, toen hij zeide, dat men heel onze muziek
terug zou vinden in Bach, wanneer mogelijkerwijze de muziek van na Bach
verdwijnen zou van den aardbol. Bachs harmoniek, koen, klaar, scherpteekenend,
verbluft wie bestudeert voor 't eerst, zijne rytmiek beweegt zich levensvol, veelvoudig
opborrelend uit zijn rijke ziel, zijne melodiek klinkt kerngezond, onuitputtelijk, zijne
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conceptie is verbazingwekkend en oerkrachtig, zijn arbeid gelijkt een kaleidoscoop
van reusachtige schakeering.
Ondanks honderd vijftig jaren (na Bachs dood) van soms geniaal scheppen, heeft
zijn muziek nog intense actualiteit. Tallooze Bachvereenigingen, verspreid over de
gansche wereld, bewijzen dit. Hier te lande bloeit een ware Bach-cultus. Jaarlijks
tellen we vaste uitvoeringen der 'Matthaeus' en 'Johannes'-passie. Een paar dagen
geleden werd laatstgenoemd werk uitgevoerd te Rotterdam. Daniël de Lange geeft
het eerstdaags in Leiden. Averkamp's koor zong in October een zeer gewaardeerde»
motettenavond. En de volle zaal en 't enthousiasme van eergisteren teekenen opnieuw
de levendigste belangstelling.
Zelden hoorden we een programma, dat den meester zoo geheel gaf in zijne
verscheidenheid. De cantate 'Gottes Zeit ist die beste Zeit' opende het concert. Dit
is het werk van een innigen, diep-voelenden man, dien het teven zonder twijfel
innerlijk hard moet hebben gebeukt voor dat hij zulke treurzangen kon schrijven. In
de tweede cantate juicht de feestende, sterke Bach, die alle onheil wegjaagt in tonen
van geestdrift. In het motett 'Lob und Ehre' uit Bach op de verhevenste wijze zijn
echt godsdienstig gemoed. De tweede strofe is een meesterstuk van vrome klanken.
In strofe een en drie jubelt eene eindelooze verheerlijking van God. In de laatste
cantate 'Christ lag in Todesbanden' blinkt geen lentefeest van Paaschvreugde en
verrijzenis, zij lijkt een ontzaglijken dom, maar zonder deur om binnen te gaan en
hartelijk te bidden; deze cantate klinkt somber-zwart, ernstig en grauw, van zwaren
toon, geschreven in troostelooze zwaarmoedigheid.
De uitvoering onder Averkamp's leiding stond op dezelfde hoogte als de
kunstwerken. De teere sonatina, als inleiding, der eerste cantate, heerlijke fluitmuziek
met luwen koraalklank der strijkers, tooverde dadelijk stemming; deze werd
langzamerhand verrukking, door Averkamp's innig-mystieke opvatting van dit
tragische zangstuk. De sublieme koorklank der tweede cantate, het technisch
uiterst-moeilijke motett bracht de hoorders in geestdrift. Deze steeg ten top bij mevr.
Noordewier-Reddingius' aria 'Eilt ihr Stunden'.
Men kent deze kunstenaresse als de meestbegaafde Bach-zangeres. Haar voelen
is één met de schoone muziek. Bewonderenswaardig zong zij in de eerste cantate
den sopraansolo (met koor), zachte sterfklacht, opperst in klank en uitdrukking van
vurig smachten bij 'Ja, komm, Herr Jesu, komm', het sombere koor overstralend in
een onvergelijkelijken melodischen zang van verlangen. Een wonder van technische
volmaaktheid, stemmepracht en uitdrukking werd hare vertolking van bovengenoemde
aria.
Mede-soliste als alt was de jonge zangeres mej. Tine Heskes. De mooie, ronde,
volle stem maakte grooten indruk in de eerste Cantate ('In deine Hande'). En in de
aria van 'Gott der Herr ist Sonn' und Schild' (schoone conceptie als tegenstelling met
de schetterende jubeltonen van het eerste en tweede koor) had hare stem den weeken,
molligen klank van een middeneeuwsch vers, één in zachtheid met de begeleidende
hobo en fluit. Van de woorden kwam echter niet veel te recht. Goede declamatie en
meer eenheid van timbre in de verschillende liggingen zal zij intusschen bereiken
door oefening. Want zij heeft een prachtig talent.
De heer J. Hoes zong de bas-soli. Klonk zijne stem in den beginne wel eens
onzuiver van intonatie en wat ruw – men miste intimiteit tusschen muziek en zanger
– het blije opklinken, door den gang der compositie zéér wel gemotiveerd, van 'Heute
wirst du mit mir im Paradiese sein', bracht ontroering, en goed getroffen was het
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duett (met sopraan) 'Gott ach Gott' (2de Cant.), waarin mevrouw N. echter een
slippertje maakte.
Deze solo-zangen werden begeleid door orkest en orgel (dit laatste zeer vaardig
gehanteerd door den heer Tierie). Met deze keuze – orgel in plaats van cembalo –
stemmen wij van harte in. Boekwurmige Bach-liefhebbers mogen de voorkeur geven
aan den cembalo – late men echter alle nauwgezette historische berekening zoo ver
mogelijk houden van Bach, des te krachtiger en puurder zal de werking zijn der
muziek. Nu genoot men volop de schoone klank-eenheid van orgel en orkest!
Bij een uitvoering als deze komt ten slotte in hoofdzaak alles neer op het koor.
Bach's instrumentatie is hoogst eenvoudig, haast gebrekkig, en meer dan eens
verdween het orkest in de golvende klankenschoonheid der stemmen.. Poëtisch zacht
klonk de inzet der eerste cantate. De kleine, warrige fuga (In ihm leben, weben)
hadden wij wat klaarder gewenscht, het tempo leek iets te snel. De fraaie koorklank
der tweede cantate werd reeds hierboven geroemd, maar schooner nog werd vertolkt
het motett ‘Lob und Ehre’, dit monumentale werk, waarin men ombeurt versteld
staat van Bach's meesterschap en de wonderbaarlijke vaardigheid der koorzangers.
De samenklank had in de eerste strofe meer één kunnen zijn, de mannen zongen wat
geestdriftig hard over de andere heen, - maar het geluk was het hooren der derde
strofe, dien juich-zang, heerlijkheid van contrapuntiek, luider en luider roepende
Gods roem, immer stijgende tot dat overweldigende sopranen-orgelpunt - visioenen
van klankschoonheid.
Het slotnummer kon gekozen zijn als waardeschatting van iedere stem afzonderlijk.
In keer en tegenkeer wordt daarin de overwinning op den dood bezongen. Bij 't einde
van iedere strofe galmt een Halleluja. In de 2de strofe bewonderden wij het heldere,
fijnontwikkelde, lenige der sopranen en alten, in de 3de de tenoren, verreweg de
mooiste van klankkleur; de bassen zongen de vijfde strofe met technische
geacheveerdheid, in 't piano echter klonken zij een weinig mat; meer warmte van
toon ware wel te wenschen. De eerste strofe met het geweldige Halleluja, de
wonderlijke krijgszang (4 de str.) het plechtige slot (7de str.) gaven een prachtig
summum van koor -, orkest- en orgelklank.
De uitvoering van gisterenavond behoort tot de schoonsten van dit seizoen.
Onvergetelijk blijft o.a. de donkere doodsklacht (1ste Cant.) zoo vredig in kalme
schoonheid en immer belicht door liefelijke fluitmelodiën, wegjubelend in een
grootschen gloriezang aan God. Ook de sonore triomfklank der 2de Cantate, een
schallende dankzegging aan Christus, redder in allen nood, dan de koninklijke
Paaschzang en mevrouw Noordewier-Reddingius' gouden stem zijn durende
heugenissen van schoonheid.
Dank aan den voortreffelijken bestierder van alles, den heer Averkamp, die ook
nog een bijzonder deel aan dit concert had als kundig bewerker der niet geheel
volledige partituren!

De ‘Messias’
Dit werk van onstuimige majesteit en van zachte bekoorlijkheid in sommige passages,
schreef Händel op 56-jarigen leeftijd, nadat hij kort te voren een bankroet en een
bijna doodelijke beroerte had geleden, in een tijd van vier en twintig dagen. Dit alleen
is reeds verbazingwekkend, want als conceptie in geheel en in onderdeelen mag het
oratorium ongeëvenaard heeten. Het was zijn eerste werk dat hem de onsterfelijkheid
zou bezorgen. De tekst is letterlijk ontleend aan de profeten en evangelisten, -
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koninklijke librettisten dus - en daaraan heeft Händel zeker een deel van zijn triomf
te danken.
De uitvoering, Zondagavond door de Koninklijke Oratoriumvereeniging gegeven
in het Paleis voor Volksvlijt, was zeer schoon. De groote trek van den Messias, de
majesteit, kwam door de koren onder de bezielende leiding van den heer Tierie goed
tot uitdrukking. Zoo met name het geweldige ‘Hoch thut euch auf’, het bekende
‘Halleluja’ en het indrukwekkende slotkoor. Al miste de klank hier en daar de mooie
afronding, de rhythmiek was echter uitstekend, het geluid koninklijk. Een der grootste
verdiensten der uitvoering bestond in de goede verhouding tusschen instrumentale
en vocale uitvoerders; - er was een schitterende eenheid van klank.
Den heer J. van Kempen waren de tenor-soli toevertrouwd. Waar deze echte
kunstenaar zingt met het echte heldere, sympathieke geluid vol fijne schakeering en
mevr. A. Loman, de sopraan-soliste, met klaar tintelende stem als nachtegaal-muziek,
beiden met volmaakte techniek, daar krijgt men vrede met Händels coloratuur en
vergeet men, dat de menschelijke stem wel eens wordt misbruikt als instrumenten.
Mej. M. Stapelveldt zong de alt-soli met volle, donkere, klankrijke en mystieke
stem. De mooiste oogenblikken van het werk, het recitatief en de aria uit het 1e deel
en ‘Er ward verschmähet’ werd met bewonderenswaardig geheimzinnig coloriet en
diepe uitdrukking door haar vertolkt. Ook de orkestbegeleiding van deze laatste aria
was voortreffelijk. De heer Jan Sol zong de zware bas-soli met volledige vaardigheid,
doch zijn geluid klinkt ietwat dor, het spreekt niet rechtstreeks tot het hart.
Een der schoonste vindingen in den Messias is het vertraagde optreden der sopraan.
Als schittering van licht waren de tonen: ‘Uns ist zum Heil ein Kind geboren’, ‘Er
weidet seine Heerde’, ‘Ich weiss das mein Erlöser lebet’ (de schoone orgelbegeleiding
in handen van den heer E. Cornelis). Ook het kwartet met koor uit het derde deel
(met de prachtige contrast-werkingen) behoort tot de hooge oogenblikken van den
avond.
De leiding van den Heer A. Tierie muntte vooral uit door goed-geziene nuances
van licht en donker, welke bij Händel zoo veelvuldig voorkomen.
Hedenavond wordt het werk wederom uitgevoerd.

[Cornelis Dopper dirigeert Cherubini, Mendelssohn, Mozart en
Tschaikowsky]
Gisteren een zomersche middag met zomersche muziek. Louter lieflijkheid. Het
concert begon met de Anacreon-ouverture van Cherubini. Een scherp rhythmische
inleiding van massale accoorden voor vol orkest (rhythme had ik geaccentueerder
en meer één gewenscht). Men vraagt zich af; hoe was de opera Anacreon en wat
komt er wel? Eene lichte, luchtige schertsmuziek, eindigend in breed, massaal slot.
Toen volgde de Schotsche Symphonie van Mendelssohn, den zonnigen droomer.
Het Andante con moto en 't Scherzo hadden sneller kunnen zijn van tempo, - overigens
eene goede vertolking, en het groote applaus bewees zeer duidelijk, dat deze
elegant-sentimenteele muziek hier nog genoeg vereerders bezit.
Na de pauze de Zauberflöte-ouverture van Mozart. Dan het hoornconcert No. 1
(Es gr.) van Mozart, een werkje van melodieuse, rustige schoonheid. Solist was de
heer Richard Lindenhahn. Wij bewonderden zijne vlugheid van tong, den prachtigen
hoornklank van edele sonoriteit. Zijn uitnemend spel vol artistieke reserve (o.a.
Cadens, einde 1e deel en Romanze) verwierf zeer grooten bijval. De ouverture
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Solennelle 1812 van Tschaikowsky (!) besloot het programma. Het orkest heeft deze
dikwijls genoeg moeten spelen om te weten hoe het hoort.
Alles stond onder goede leiding van den heer Cornelis Dopper.

[Kor Kuiler Concert-ouverture Befreiung (gedirigeerd door de
componist), vioolconcerten van Sinding en Chopin (soliste Ida
Thornberg) – werken van Gade en Liszt o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
Als soliste trad Donderdagavond op mevr. Ida Thornberg met twee werken van zeer
verschillenden aard: het ruige klavierconcert van Christian Sinding en het concert
No. 2 van Chopin, eene zeer teer ruischende elegie, met enkele passages van kracht.
Het spel van mevr. Thornberg begon niet gelukkig. Zij was er niet ‘in’ bij het werk
van Sinding. Het eerste deel liep geheel mis en moest opnieuw worden begonnen.
Daarna echter gaf zij een durenden climax van forsch spel en vurige voordracht,
geestige vertolking, fijnheid en teerheid in Chopins werk; vooral de technische
afronding in dit laatste was bewonderenswaardig. De pianopartij in Sinding's werk
is vrij ondankbaar, de componist zoekt zijn effecten in de fortissimo's van een vol
orkest; des te meer- te bewonderen was mevr. Thornberg's klank ontwikkeling. De
compositie is overigens een raar mengelmoes van romantieke melodieusheid en
moderne harmonie-radbrakerij, wel een toer voor de pianiste om er ‘in’ te komen.
Onder het publiek groote geestdrift, stevig applaus na ieder deel, gejubel na het
concert van Chopin. Dit heerlijk werk ware volmaakt vertolkt geweest, had in 't begin
van den ‘Allegro Vivace’ een verschil van tempo tusschen pianiste en orkest den
hoorder niet gehinderd.
Op hetzelfde concert werd - voor 't eerst hier te Amsterdam - uitgevoerd
‘Befreiung’, concert-ouverture van Kor Kuiler, onder de hoogstaande leiding van
den componist. Een ongewoon knap werk is deze ouverture. Maar men zou
tegenwoordig alle jonge musici den raad willen geven een paar jaar bij een architect
ter school te gaan om te leeren, wat vele hedendaagsche compositie leeraars niet
schijnen te onderwijzen: dat kunst is schoone verhouding en dat ook de muziek is
een spel van verhoudingen. Kuiler b o u w t niet. Hetzelfde gebrek heeft Sinding's
werk. Men zou dezen b.v. kunnen vragen: waartoe dient de breedopgezette hoornen fagotten-inleiding van uw Andante, die dit deel zijne zeer eigenaardige kleur
schijnt te zullen geven, waarmee gij echter niet voortwerkt en daardoor van uw
geheele stuk de muzikale verhoudingen omversmijt? Kor Kuiler is volleerd
orkesttechnicus, eene eigenschap, die men bij de meeste jonge componisten van
heden aantreft. Er zijn prachtige klankeffecten in zijn werk (o.a. door slagwerk en
blazers), er zijn vele schoone tegenstellingen, er is echt rhythme en melodie, maar
alles vervaagt in een overvloed van klank, tegenstellingen, rhythmen en melodie,
want dat ééne is er niet, het echt-typeerende - de architectuur. Wel heb ik met veel
genoegen geluisterd naar dit werk, waarin naar klaarheid is gestreeld, doch deze
klaarheid vervaagde bij gebrek aan saillante lijnen; ik heb gerild bij de grootsche
schoonheid van het aetherisch slot - geniaal werk! - maar grooten indruk van het
geheel bleef me niet bij.
Verder bestond het programma uit de ouverture ‘Nachklänge aus Ossian’ van
Gade en de tweede Hongaarsche ‘Rhapsodie’ van Liszt. De forsche leiding van den
heer C. Dopper gaf aan deze laatste eene schitterende, verklanking. In het eerste werk
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had ik het lyrisch-weeke minder betoond gewenscht, het past niet bij ‘Ossian’ en het
verzoetelijkt Gade.

Tuinfeest van de Koninklijke Liedertafel Apollo
Na een lange zomerslapte, waarin nauwelijks een muziekuitvoering van eenige
beteekenis in onze stad de bespreking waard was, begint thans weder het muzikale
seizoen. Van badplaatsen en buitenlandsche reizen, van het platteland en hun
zomerverblijven keeren de menschen naar de steden terug, en met de schouwburgen
gaan ook weder de muziektempels open. Moge het nieuwe seizoen ons, verslaggevers,
veel belangrijks te vermelden geven.
Op het oud-Hollandsch marktplein van Schinkelhaven, dat vandaag ‘officieel’
geopend wordt, werd gisteravond een loffelijk concert gegeven door de Kon.
Liedertafel ‘Apollo.’ Tusschen aardige oud-Hollandsche miniatuur-huizen en tenten,
piekendragende hellebaardiers, kellners in vroegeeuwsche dracht, rozenverkoopsters
in de veelkleurige ouderwetsche kleeding (helaas met hedendaagschen haartooi!)
hoorden wij een vaderlandsch program: werken vol van de ietwat luidruchtige
geestdrift uit het laatst der vorige eeuw, als het ‘Vlaggelied’ van Verhulst, ‘Hollands
Glorie’ en de ‘Rots in Zee’ van R. Hol, beurtsgewijze met een potpourri van
feestmuziek door het corps der weerbaarheid. ‘Vlaggelied’ en ‘Hollands Glorie’
werden uitgevoerd met orkestbegeleiding van hetzelfde corps.
Orkest en zang te zamen hoorende in de open lucht is men gedwongen tot
vergelijkingen tusschen die twee, daar de klank te gauw vervliegt en geïsoleerd het
oor bereikt. Zulke vergelijkingen moeten dan ten nadeele uitvallen van het orkest.
Want den zang, één van timbre, klankvoller en breeder dan welk instrument ook,
hooren wij groot-massaal, terwijl de orkestklank zich splitst en ieder instrument
gehoord wordt in fijne afzondering. ‘De Rots in Zee’, zonder begeleiding, is daarom
gisterenavond het best geslaagd. Alles klonk mooi de heerlijke zomerlucht in; de
technische zwarigheden, waarvan 't stuk vol is, werden zonder moeite gezongen, en
de leiding van den directeur Fred. Roeske* - een vurige en sympathieke - bracht de
noodige geestdrift. Er klonken groote toejuichingen, want het talrijke publiek was
in feeststemming.

[Anton Averkamp Elaïne und Lancelot – symfonie van Haydn
(Oxford) en werken van Saint-Saëns, Rabaud, Svendsen en Wagner
o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Het Concertgebouw-orkest, sinds Donderdag niet meer gedecimeerd en gehavend
door afwezigheid der beste leden, opende gisteren met een interessant programma
de nieuwe serie zijner abonnementsconcerten.
Na een pittige uitvoering van J. Haydn's Oxford-symphonie hoorden we ‘Elaïne
und Lancelot’, de symphonische ballade van Anton Averkamp, voor ons het
hoofdnummer en hoogtepunt van den middag. Wat anderen ook zeggen van deze
compositie, door het werk ruischt een groote zwaai van spontaniteit en overmeesterend
diep gevoel. En hier of daar mogen muziek met instrumentatie herinneren aan Wagner,
groot en roerend is de doorvoering van Elaïne's motief, straf van werking de opzet
van Lancelots motieven, de schildering van 't steekspel geniaal en 't juichen der
victorie overweldigend door de kracht van 't ongetemd opbruischen der tonen. Te
*

moet zijn Fr. Rigter
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meer schat men het werk, als men de muziek vergelijkt met het verhaal, een der
zwakste uit den sagencyclus van koning Arthurs Tafelronde. Zeer groot en verheugend
werkte de compositie in hare program-omgeving: Phaëton van Saint-Saëns,
symphonisch gedicht, waarbij past 't eerste 't beste libretto; Procession nocturne,
idem van Henri Rabaud, die N. Lenau's kort en weinig zeggend gedicht uitrafelde
tot orkestnummer van tien minuten, waarbij ieder (vooral bij 't middendeel) gevaar
loopt in te dommelen; dan de eerste Noorsche Rhapsodie van Svendsen, een aardig
werk doch zonder het minste houvast in de conceptie. Averkamp's werk staat minstens
deze drie gelijk, zoo niet er boven. En er was geestdrift bij het talrijk publiek na de
uitvoering van ‘Elaïne und Lancelot’. De componist moest 't podium bestijgen; een
warmen handdruk gevende aan den dirigent en de hulde latende deelen door het
orkest, werd hij vurig gehuldigd. De uitvoering stond hoog.
De heer Dopper gaf zich op zijn best. In Haydn's symphonie had ik de snelle tempi
wat langzamer gewild, 't schaadde de klaarheid; 't adagio daarentegen wat sneller, 't
was àl te klaar. Om het zeer schoone spel zij nog vermeld de viool-solo van den
weergekeerden 1en concertmeester in ‘Procession nocturne.’ ‘Einzug der Götter in
Walhall’ besloot het concert met Wagnersche praalklanken. Jammer dat er eenige
ruwheid was in de uitvoering. Ook het menuet der Oxford-symphonie was hiervan
niet geheel vrij.

[Gade Nachklänge aus Ossian, Sinding Symfonie nr 1 – werken van
Liszt en Wagner o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Gisterenavond viering van Mengelbergs terugkeer na zijn buitenlandsche reis en
triomfen. Om zijn lessenaar hing de traditioneele lauwerkrans, en na de symphonie
van Sinding werd hij onder eindeloos applaus vereerd met een tweeden groenen
krans, vuurrood doorbloemd. De huldeavond was een nieuwe triomf voor hem en
zijn orkest, dat hij driemaal in de geweldige hulde heeft laten deelen.
Toch was er in 't begin een ietwat koele stemming in de volle zaal, en door Gade's
‘Nachklange aus Ossians’ heeft zelfs Mengelberg geen geestdrift kunnen wekken.
Ofschoon plaatsen uit dat werk, die ik onder een anderen dirigent verloren hoorde
gaan, door zijn krachtig gebaar en blik en orkestmeesterschap genoeg werden gestuwd
ter hoogte van kunstgeestdrift en zij ook even verrukking gaven, kan de compositie
in haar geheel ons niet boeien. Er ontbreekt gedachte, vooral in de doorvoering. Zijn
hoogtepunt bereikt de componist reeds in 't begin (het hoofdthema fortissimo door
de koperinstrumenten.) Dit overvliegt hij niet meer; mij dunkt, dat hij 't zelfs niet
meer bereikt.
Na Gade's ouverture werd uitgevoerd de symphonie van Chr. Sinding, Noorsch
van motieven, Duitsch van bewerking, voor den oplettenden hoorder eene niet zeer
aangename combinatie. De meeste thema's zijn volksmelodieën. Ik geloof dat men
dit nu juist geen vinding kan noemen, evenmin de compositie daardoor hooger kan
schatten, als men bedenkt, hoe diep innerlijk leven en intuïtie er noodig zijn voor
een kunstenaar, om een thema te schrijven, spontaan uit de eigen ziel, van plastische
kracht, oorspronkelijk, en in iedere noot doortrokken van den volksgeest zonder
bijgedachte aan volksmotieven.
Vergis ik mij niet, dan wordt deze moeilijkheid algemeen onderschat heden ter
dage. Want van wat men hoort is de grootste helft gecomponeerd op volksmelodieën.
Zoo blijft alleen de conceptie over en bij Sindings werk is deze ook niet buitengewoon;
men behoeft daarvoor slechts na te gaan den verklarenden tekst in het
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programmaboekje. Of, zooals men daar lezen kan, de deelen met elkaar in verband
staan, betwijfel ik, want er is verband noch organisch, noch door eenige
grondgedachte. En is er een grondidee, in de doorwerking hiervan speurt men niet
den minsten climay. Het eerste deel lijkt organisch het hechtste; het andante mist
alle melodische plastiek; het scherzo is verbrokkeld in zijn geheelen opzet (in de
uitvoering maakten de blazers eenige rhytmische onnauwkeurigheden). Ook het
laatste deel mist eenheid in zijn geheel (het tempo - maëstoso had wat langzamer
kunnen zijn). Bovendien hoorden wij hier eene aardige paraphrase over ‘Nie sollst
du mich befragen’! Wagner's remenicenties vindt men er overal, het sterkst
instrumentaal in het andante, muzikaal in het laatste deel. Daarbij zoekt de componist
immer zijn hoogtepunt door een fortissimo van het koper. Dit doen tegenwoordig
vele componisten. En uit goed instinct. Want die heerlijke klank - vooral in ons
Concertgebouw-orkest - helpt ons door één maat over heel wat verveling heen.
Niettegenstaande dit alles, vond het werk zeer grooten bijval en wij mogen het
ronduit zeggen, dank zijn dirigent. Het is bewonderenswaardig te zien, hoe
Mengelberg zich afslooft om uit een onrijp werk als dit te halen wat er te halen valt.
Hij geeft zich geheel en is geheel beweging op maat en klank der altijd veranderlijke
muziek, doch immer beperkt en zich zelf meester. Het gebaar wijst den hoorder op
den klank, die komt, hoeveel te meer den speler. Er moet wel groote suggestie uitgaan
van zulke gebaren. De muziek gaat gloeien, het wordt als een brand in brand, de
hoorders verlaaiend.
Na de pauze ‘Les Préludes’ van Liszt, een werk van ontzaglijk muzikale kracht,
doch in eigenaardige tegenstelling tot den droomerig weekelijken tekst van de
Lamartine. De muziek kwam tot haar recht. Ten slotte het voorspel derde acte en 't
voorspel uit Wagner's ‘Meistersinger’, groot onder zulk groote leiding tot geweldig
enthousiasme der hoorders.

[Ewald Straesser Symfonie nr 2, Wagenaar Cyrano de Bergerac –
werken van Elgar, Bossi, Grieg en Ouverture Le carnaval romain
van Berlioz tot slot, o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Als noviteit in Nederland werd gisteravond onder Mengelberg ten gehoore gebracht
Symphonie No 2 van Ewald Straesser. De componist werd in 1867 geboren te
Burscheid bij Keulen. Hij was leerling van het Keulsch Conservatorium waar hij nu
leeraar is. Het Concertgebouworkest voerde reeds meer werken uit van den tot dusver
echter weinig bekenden componist, o.a. in 1899 zijne Tragödiën-ouverture, in 1900
zijne Fantasie appasionata. De bovengenoemde symphonie beleefde dit voorjaar hare
eerste uitvoering te Keulen, zij vond dus reeds gauw haar weg naar Amsterdam, dank
zij de actueele oplettendheid van Mengelberg.
Het werk is uiterlijk streng van vorm, innerlijk staat het onder den invloed der
programma-muziek. Want het thema-materiaal en de gedachte (zuiver muzikale),
die het thema voorstelt of in den loop van het stuk gaat beteekenen, zijn twee
wezenlijk verschillende dingen; hiermee heeft niet alleen de programma-musicus,
doch ook de absolute musicus rekening te houden. Het eenigst verschil tusschen
beiden is toch eigenlijk, dat de laatste aan abstracte ideeën zijne tonen meegeeft, de
eerste aan concrete, wat tegen de muziek strijdt.
De klassieke vorm in Straessers symphonie leeft slechts in uiterlijkheden. De
muziek is in hare verwikkeling logisch - want uiterlijke vorm is altijd verdedigbaar
sinds ook voor kleinen de leuze geldt, dat een groot meester vrij spel heeft met den
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kunstvorm; maar de concrete gedachten, die ons onder invloed zijner programmatische
schrijfwijze worden opgedrongen, zijn absoluut onlogisch, onbegrijpelijk in hun
gaan en komen, inconsequent. De eigenlijke muzikale vorm, die de muziek geeft als
pure muzikale architectuur, zoo al niet dood sinds Brahms, mist in ieder geval een
sterk vertegenwoordiger. Werken, doorzichtig van conceptie met tegelijk een
veelzijdigen motievenrijkdom, als de Academische Festouverture, welke dezen avond
het concert opende, (niet eens Brahms' beste werk) worden niet meer geschreven.
Het eerste deel der Symphonie van Straesser is het meest rhapsodisch, in de
letterlijke vertaling een waarlijk aan elkaar geflikt stuk muziek. Harmonie, melodie,
instrumentatie, alles rhapsodisch, in de meest warrige verhoudingen. Een
merkwaardige rol in dit deel heeft de pauke. Het tweede deel, andante sostenuto, is
getitetd cantilene, doch alle lyriek ontbreekt er; op hier en daar een mooi muzikaal
brokje na, dat de componist niet bij machte scheen, vol te kunnen houden, en het
aardige, gefungeerde tusschendeel uitgezonderd, schijnt het tweede deel van
boeddhistische levenloosheid, een nirwana van chromatiek. Het derde deel om zijn
karaktertstiek-rythmische thema's, het vierde deel om zijn onafgebroken forschen
gang bevielen mij 't beste van 't werk. Terloops zij gezegd, dat wij een der
hoofdmotieven van het scherzo misten in de motieven opgave van het
programmaboekje: de mooie, veel aangewende variatie op het thema, waarmee het
scherzo inzet. En scherzo, scherts is dit deel eigenlijk niet, eerst het trio geeft ons
den smaak van behagelijk lachen. Het trio is zeer typisch van rythme met zijn
mandoline-achtige begeleiding. Bovendien vindt men er zeer schoone klankwerkingen.
(Alt, viool, slagwerk). Af te keuren is echter het knaleffect, waarmee dit deel sluit.
Ontroering is me liever dan de schokschrik, die zoo iets op het lijf jaagt.
In het vierde deel ontbreekt, zooals het programma terecht aanwijst, nog meer dan
in het eerste alle melodie. Geen wonder dus, dat een enkele melodische frase, tweede
thema, nog al eens dik onderstreept werd. De muziek lijdt er echter onder; behalve
het te veel getrokkene door den dirigent werd het thema veel te week voorgedragen
door de violen. En het slot van dit werk is min of meer een mislukking. Wat komt
daar dat korte koraal-fragmentje doen? Misschien was er kracht en grootheid mee
bedoeld, maar uitgevoerd unisono voor trompetten en bazuinen, klinkt het als een
belachelijke parodie.
Chromatiek is het hoofdkarakter van dit werk met gemis aan lyriek. De compositie
maakt echter den indruk van oorspronkelijkheid. Een enkel Wagnersch trultje is wel
te vergeven.
Er werd niet veel enthousiasme door de hoorders betoond. De componist was in
de zaal en dankte van het balcon de klappende menigte en de uitvoerders, die zich
voor het zware werk genoeg moeite gegeven hebben.
Er bevond zich nog een componist in de zaal en deze werd hartelijker toegejuicht:
J. Wagenaar, wiens ouverture ‘Cyrano de Bergerac’ een prachtige uitvoering beleefde.
Wagenaar's karakteriseering van zijn held komt die van Rostand nabij. Heldenmoed,
liefde, poëzie, trouw, ridderlijkheid, humor, alles fijn uitgebeeld. Ik zou echter willen
vragen of de humor, een der hoofdtrekken van 't drama, hier niet te kleine plaats
kreeg en waarom het tragische van Cyramo, zijn edelen opofferingszin, in de muzikale
illustratie niet gevonden wordt?
Wij hoorden nog: Chanson de nuit van Elgar, vol zachte melodieusheid; de serenade
mit Intermezzi goldoniani van Enrico Bossi, een klaar-doorzichtig, teer muziekstukje.
(Alleszins te roemen hierin de alt-solo van de heer Meerloo; Herzwunden [van]
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Grieg, vol stille zachtheid en droeve klacht; en de Ouverture ‘Carnaval Romain’ van
den fantasticus Berlioz, die het volle programma sloot.

[Bach Vioolconcert in a (solist Christiaan Timmner) – verder
herhalingen van de symfonie van Straesser en Ouverture Anacreon
van Cherubini o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Solist was gisterenmiddag de heer Chr. Timmner. Met het concert in a klein voor
viool met orkestbegeleiding, opende hij de rij der solisten, die dit seizoen in het
Concertgebouw zullen optreden. Timmner gaf spel van natuur, gelijk met Bachs
muziek, - het had vooral innerlijke hoedanigheden. Bach is als een slaapwandelaar
gegaan door het groote leven en heeft er niets van gezien, alleen zijn geestelijk bestaan
schreef hij uit in muziek; zoo bevat zijn kunst alleen geestelijke vreugd en smart.
Wij die in Beethoven's muziek een ander leven door de tonen hooren hijgen of juichen,
staan daar vreemd tegenover, wanneer veelzijdigheid ons niet boeit. En Timmners
spel klonk als de muziek: verinnerlijkt.
Dat zelf-vergeten spel luidde 't mooist in het andante, een zeer innig stukje vol
zachte klankeffecten, die huiveren deden. Bach bereikt hier door strijkers, orgel en
soloviool, in een volgehouden teer piano met een fijn-schaduwend zeldzaam forte,
of een klein contrapunt voor de celli, het onbereikbare voor een modern musicus met
reusachtig orkest, - hij bereikte ontroering. Timmners kunstenaarsspel bewees in de
beide overige deelen vooral zijne technische kracht. Hij werd hartelijk toegejuicht.
Cherubini's Anacreon-ouverture, en Mozart's ‘Kleine Nachtmusik’, beide hier
dikwijls gehoord, gingen vooraf. De werken werden klaar en vol fijnheden
voorgedragen door dirigent - Mengelberg - en orkest. Zoo waardeert men te meer
deze luchtige stukjes. Een kleine aanmerking echter op het programmaboekje, waarin
eene thematische niet geheel volledige analyse van Mozarts Nachtmusik was
opgenomen. Ik geloof dat de bewerker menig hoorder grooter plezier gedaan zou
hebben door een kleine voorlichting betrekkelijk Bach's werk.
Na de pauze herhaling der tweede symphonie van Straesser, die ik reeds mocht
prijzen als oorspronkelijk en dikwijls schoon van klankbewerking. Nu ik haar een
tweede maal hoorde, kan ik dezen lof bevestigen, maar ook blijft mijn indruk, dat
ondanks 't klassiek-vormelijk uiterlijk, het deze muziek ontbreekt aan logica en
eenheid. De uitvoering was veel beter, gedurfder, spontaner dan Donderdagavond.
Doch het publiek scheen niet erg opgewekt, al slaagde 't laatste deel prachtig, en
hoogstens de helft hield het uit tot het einde. Er is niet één plaats in Straesser's
symphonie, waar de muziek bepaald overweldigt. Instrumentatie, harmonie en rythme
zetten 't bloed in gang, maar de gedachten vliegen naar heur vrije utopeia, het
muziekgeraas verhit meer en meer, doch verder en verder vliegen de gedachten. En
dàt geeft toch geen echt muzikaal genot.

[Saugefleurie van d'Indy en vioolconcerten van Mozart en
Wieniawski (solist Julius Thornberg) – werken van Haydn en Liszt
o.l.v Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Solist was gisterenavond de heer Julius Thornberg, als noviteit werd uitgevoerd
‘Sangefleury’ [moet zijn: Saugé fleurie], orkestsprookje van Vincent d'Indy. Wij
maken er hier laat kennis mee. Het bezingt in de instrumententaal eene arme, schoone
fee, eenzaam levend in een hollen wilg met de bloemen aan den meeroever. Liefde
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was Saugé fleurie op doodstraf verboden. Doch een prins gaat jagen; zij wil den
prachtigen stoet zien, verlaat haar boom, ziet den prins en is verliefd. Op hare
schoonheid verlieft de prins. Zij kust hem en sterft. Het verhaaltje is getrokken uit
‘Contes des Fées’ van Robert de Bonnières.
Vincent d'Indy, een symphoniker bij uitnemendheid, heeft deze karige stof
meesterlijk verwerkt. Men wist het al van te voren: eene zware, lage muziek zal de
eenzaamheid der fee verbeelden, hoornmuziek de komst der jagers, kwistige
violenmelodiëen Saugé fleurie's liefde, eene sombere muziek haar dood. Zoo kreeg
het werk zijn opzet en gang door het sprookje. Een trompettoon, klaar aangeblazen
tusschen de dompige wilgmuziek, zwierf als voorgevoel van het feëen geluk de zaal
in; gestopt hoorngeluid meldde den verren jachtstoet, het volle geluid de komst,
violenklank de liefde, en bij 't slot voelden wij wel, dat het slecht was afgeloopen.
Het werk heeft als alle moderne composities natuurlijk zijn verzameling
klankeffecten en typische dissonanten. Als muziekstuk staat het even hoog als andere
zeer talentvollen er schrijven. Iets groot-oorspronkelijks vindt men er niet in. Wel
Wagners invloed, waaraan zich niemand de laatste 50 jaren schijnt te hebben kunnen
onttrekken. De uitvoering was goed. In het begin echter misten de koper-instrumenten
vastheid van geluid.
De zaal was vol, niet om deze noviteit, maar om den solist van den avond, Julius
Thornberg. Hij voerde een program uit, dat zijn kunstenaarswezen sterk teekent: Het
vioolconcert in es van Mozart en Concert no. 2 van Wieniawski. Het eene een
meesterstuk, het andere een virtuozenstuk. Te waardeeren is deze veelzijdigheid.
Zoowel het poco adagio van Mozart, een verheven zang als Wieniawski's gevoelige
Romance kwamen tot hun recht. Nog meer te waardeeren is de reserve in de
goochelachtige Ronde à la Zingare, tonen vol effectbejag, doch zooveel mogelijk tot
kunst geadeld door den speler. Het schoonste wat Thornberg gaf, was Mozarts adagio,
eene muziek, ook al krijgt men de mooiste verrukkingen, een muziek van vaag
begrepen innigheid. Om Mozart in zijn universeele wezen te benaderen, moet men
dit gehoord hebben. Hier bereikt hij de hoogheid van Bach. Het kwam tot zijn recht
zeiden wij, en wel door het edele spel en den schoonen zacht gedempten toon, vol
tooverkrachtige hypnose. De hoorders waren enthousiast. Na ieder deel der beide
concerten toejuichingen, eindeloos na 't laatste deel, en bij 't slot van Wieniawski's
werk - gespeeld met geweldige meesterschap - zelfs stormachtig.
De symphonie in C klein van Haydn, bij zijn verblijf in Engeland gecomponeerd,
opende het concert. Zij behoort niet tot Haydns beste werken, ofschoon men er overal
den genialen kunstenaar in hoort; vooral het derde deel, de mooie schikking van
menuet en Trio. Mooi klonk hier de violoncel (van den heer Hekking). Het samenspel
was niet altijd af in dit werk. Evenmin in Mozarts concert, (bij het adagio). Liszt's
Faust-episoden naar Lenau, sloten den avond. ‘Der Nächtliche Zug’, waarin mooi
gebruik wordt gemaakt van Gregoriaansche melodiën en ‘Der Tanz in der
Dorfschenke’, Mephisto's Wals, een duivelachtig stuk muziek, onder leiding van
Mengelberg, werden uitstekend gespeeld.

[Saint-Saëns Symfonie nr 2 en Concert voor violoncel en orkest (solist
Gerard Hekking) – Saugefleurie van d'Indy, Viviane van Chausson
en delen uit Faust van Berlioz o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
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De tweede symphonie van Saint-Saëns opende den middag. Het is een mooi werk
en zal den schepper langduriger roem geven dan zijne symphonische gedichten of
opera's. Groot is het niet, al ligt er een drang in naar grootheid. Deze is Fransche
componisten niet eigen, Berlioz uitgenomen. Hij alleen heeft iets Dantesks, overal
echter nog vermengd met boertige trekjes à la Rabelais.
Voor allen was het hooren van Saint-Saëns' werk een groot genot. Mengelberg
leidde het orkest en het ingewikkelde, zwaar-contrapuntische eerste deel, het
lieflijk-teere andante, het geestige scherzo, het overmoedige laatste deel, alles schoone,
eerlijke muziek, werd tot heerlijkheid door zijn dirigentenstaf. Bij de toejuichingen
der hoorders onzen warmen dank voor deze uitvoering.
Solist gistermiddag was de heer Gerard Hekking. Hij speelde ‘Elégie’ van G.
Fauré, met Mengelberg aan den vleugel, en het tweede concert van Saint-Saëns, voor
violoncel met orkestbegeleiding, naar ik meen nog uitgevoerd op 't einde van 't vorig
seizoen. De élégie van Fauré is als muziekwerk niet van groote beteekenis, doch
Hekking bezit apart de kracht van zijn prachtig kunstenaarsschap en al is de muziek
onbelangrijk, hij geeft een toon die betoovert, zoo mooi en hecht is zijn artistieke
zijn. Even hoog stond de uitvoering van Saint-Saëns' concert. Voor den virtuoos is
het moeilijk een zuiver kunstwerk te schrijven en Saint-Saëns is het evenmin gelukt.
Pronkerige virtuositeit dringt zich overal naar voren. Het laatste deel slaagde het
best; er ging groot geweld uit van Hekkings spontaniteit en innerlijke begeestering,
vlug te lezen op de trekken van den speler. Ook het andante sostenuto werd uitgevoerd
met diepe intensiteit. Enkele al te hooge tonen bij het slot mislukten min of meer,
doch 't zijn wonderbaarlijkheden die Saint-Saëns hier vergt, en tallooze schoonheden
stelden schadeloos. Hekking is enthousiastisch toegejuicht door de volle zaal.
Behalve een herhaling van het Donderdagavond uitgevoerde orkestsprookje
‘Saugefleurie’ van Vincent d'Indy, hoorden wij ‘Viviane’ poème symphonique van
Ernest Chausson, een vroeg gestorven Fransch componist, als ik me niet vergis bij
het fietsen verongelukt. Viviane is een jeugdwerk en als zoodanig vol belofte en vol
reminiscenties. Men bewondert de orkestrale techniek, niettemin bemerkt men het
gebrek aan inspiratie en tengevolge hiervan zekere monotoonheid; bovendien is de
compositie vol moderne gevoelerigheid, en iets ondraaglijk-zwoels, dat den hoorder
wee maakt, ligt in deze muziek.
Het programma, met zorg gekozen, was geheel Fransch en tot slot werden gegeven
twee deelen uit Berlioz' Faust: Danse des Sylphes en Marche hongroise. Het eerste
hadden wij er liever op niet gezien, want het hoort wel degelijk bij het (in 't werk)
voorafgaande koor van Gnomen en Sylphen en zoo gerukt uit zijn omgeving werd
het gekrenkt in zijn al te teere lichtheid. Met de uitvoering van 't tweede behaalde
Mengelberg als 't ware een nieuwe triomf. Het was interessant te zien en te hooren
zijne meesterschap in de veelzijdige belichting van het hoofdthema, om beurt naïef,
elegant, ietwat week, in alle phases en ten slotte in zijn wezenlijke karakter van
bruisenden heldenmoed, bewaard voor het hoogtepunt, een hoogtepunt van ontzaglijke
majesteit. Onovertrefbaar.

Viool-avond van Lidus Klein [en Willem Andriessen]
Hoofdnummers van het programma, in de kleine zaal van het Concertgebouw
gisteren-avond, waren: Concert in A groot, van Mozart, en de ‘Ciaconna’ van Bach.
Houdt men Bach's werk voor een artistiek spelen met zijn thema, dan zou men.
ondanks onvolgroeidheid der techniek van den violist, vrede kunnen hebben met
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deze uitvoering. Doch als kunstwerk moest de ‘Ciaconna’ ons geven een
zielsopenbaring van zijn maker in alle fijne deiningen en deze bereikte de heer Klein
niet. Wat wij hoorden was een knap gescharrel met tonen. Ook Mozart's ‘Adagio’
leed sterk in dit opzicht. Wij stonden verwonderd over de koudbloedigheid van den
speler. Dit gemis aan diepte en gevoel, werd niet gemerkt in de ‘Havanaise’ van
Saint-Saëns noch in ‘Souvenir de Moscou’ van Wieniawski, want hier wordt de toon
luchte coquetterie met zwarigheden, welke de heer Klein verdienstelijk genoeg ten
gehoore bracht. Niet dat zijn spel geheel volmaakt was; de hooge flageolet-tonen
misten meer dan eens zuiverheid, de streek was dikwijls ruw, bovendien bleek het
den violist onmogelijk, honderd maten te spelen zonder in de gauwigheid even te
stemmen, dikwijls onbescheiden luidruchtig. Storend vooral werkte dit in de
C i a c o n n a . Deze had overigens 't minste geluk gisteravond: te midden der muziek
sprong eene snaar.
Te bewonderen in Kleins spel was echter de volle, forsche toon in de lage en
middelligging. Ook de hooge tonen hadden eene eigenaardige bekoorlijkheid, een
zacht, open fluitend geluid vol geheimzinnigen toover.
Na de pauze werd uitgevoerd Diepenbrocks Hymme. Dit werk slaagde het best.
Evenals bij Mozarts concert, zorgde Willem Andriessen voor de pianobegeleiding.
De solist scheen zich hier voor 't eerst geheel te kennen te geven. Het spel was
spontaner, dus keuriger. De zeer moeilijke piano was bij een kunstenaar als Andriessen
in goede handen. Alles werd lichte klaarheid in deze stevig doordachte muziek.
Tot slot bovenvermelde nummers van Saint-Saëns en Wieniawski, die heel wat
applaus verwekten.

[Vioolconcerten van Bach, Beethoven en Tschaikowsky door Fritz
Kreisler]
Fritz Kreisler trad gisteravond op met het vioolconcert in E groot van J.S. Bach,
concert in D groot van Beethoven en het concert Opus 35 van Tschaikowsky. Deze
veelbereisde kunstenaar, die alle landen en volkeren bezocht, kan moeilijk ooit
dankbaarder hoorders gehad hebben dan gisterenavond. De zaal was overvol, het
podium zelfs gevuld en dit gezicht stemde al tot geestdriftige verwachting. Later:
een eindeloos gejuich.
Het was een zeer mooie avond. Het karakteristieke van Kreislers spel is, dunkt
mij, vriendelijke hoogheid. Hij overweldigt niet, de ontroering is niet neerslaand,
verpletterend, men krijgt een hoogen, grooten indruk van iets onbereikbaar liefs en
zeer schoons. Hij heeft alle vaardigheid; deze verbaast, ontroert niet, doch in zijn
binnenste woont dat al-menschelijke: gevoelsinnigheid, welke hoorders en uitvoerder
bij elkaar brengt.
De kunstenaar staat altijd boven den virtuoos. Maar soms kan gene zich ook
vergeten in een storm van avontuurlijke tonen als in Tschaikowsky's concert. Het
concert van Bach lijkt ons het best geslaagd. Vooral het adagio, bovenaardsch-liefelijk
als al de innigheid die Bach beschreef. Heerlijk klonk de inzet met de zacht
contrapunteerende bassen, later de solo-viool en het prachtig geregistreerde orgel,
alles hooge liefelijkheid, die het heele deel doorzong. Ook Beethovens concert slaagde
goed, doch het orkestspel was hier niet zoo doorwerkt in de onderdeelen als we van
Mengelberg gewoon zijn. Reeds de inzet miste eenheid. In het tweede deel hoorde
men menige lauwe passage, waar hoorns en trompetten de solo-viool rythmisch
begeleiden. Dat klonk te koud, te onverschillig. Het late inzetten der solo-viool (eerste
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deel) is hier een van Beethovens instrumentale effecten. Men gaat verlangen naar 't
geluid als naar iets liefs. De cadens in het eerste deel was een der hooge punten.
Tschaikowsky's werk is, ik zinspeelde er reeds op, een echt virtuozenstuk. Men
merkt dit het best aan de cadensen. Ook hier houdt bij Beethoven de thematische
arbeid niet op terwijl Tsjaikowsky maar raak fantaseert.
Na de slotnummers werd nog gespeeld uit de Dramatische Symphonie Roméo et
Juliette van H. Berlioz: Roméo seul – Tristesse – Concert et Bal chez Capulet.

Viool-recital van Mischa Elman [en Louis Schnitzler]
Waarschijnlijk heeft nooit een vioolkunstenaar te Amsterdam zulk succes gehad als
Zaterdagavond in de kleine zaal van het Concertgebouw Mischa Elman. Hij bezit
zijn jeugd vol gloeiende warmte en diepte, welke hem het leven nog niet geven kon,
bij intuitie, immer aristocratisch voelen, volkomen meesterschap en een prachtvollen,
doordringenden toon. Boven alles stel ik zijne spontane jeugd. De ‘Symphonie
espagnole’ van Lalo opende zijn programma en vlug als een schrik kwam over ons
dat groote gevoel van begeestering, heftig-suggereerend uitgaand van dien toon, dat
spel, dien jongen man. Lalo's werk kan onmogelijk gespeeld worden met méér
inslaand geweld. Vooral het finale van den Rondo was ontzagwekkend.
De kunstenaar toonde zich dezen avond in al zijn veelzijdigheid en op rij volgden
Händel's sonate in a groot, stijlvol voorgedragen en met dezelfde schittering van
gevoel als alles; een menuet van Beethoven, een Duitsche dans van Dittersdorf, een
gavotte van Gossee, dit laatste stukje vooral merkwaardig om den zeer fijnen humor
der voordracht. Na de pauze de Faust-fantaisie van Gounod-Wieniawski,
verbazingwekkend van technische volmaaktheid. Ik herinner aan het flageoletspel.
In den loop van het werk stoorde heel even een lichte zakking der e-snaar. Na dit
virtuozenmeesterstuk volgde het ‘Ave Maria’ van Schubert-Wilhelmi, door den heer
Louis Schnitzler, evenals de andere nummers, smaakvol begeleid op den vleugel;
als slot Caprice-Basque van Sarasate, weer een stukje vol verrukkelijke wondertoeren
voor den speler. Hier vooral het staccatospel.
Doch een slot bleek het niet. De geweldige toejuichingen vóór de pauze hadden
den kunstenaar reeds een toegift afgeperst: een dans van Brahms-Joachim. Na de
caprice-basque bleef het niet bij handgeklap, evenmin als bij de pauze en na Lalo's
symphonie. Er was eene geestdrift bij het n i e t talrijke publiek als ik er nooit eene
hoorde. Men juichte bravo's en hoera's, het werd een heerlijke huldiging van deze
koninklijke kunst. De kunstenaar, gedwongen tot een tweede toegift, speelde een
aria van Bach.
Zijn tweede concert hier geeft Mischa Elman op Maandag 11 October.

Dubbel Mannen-kwartet ‘Excelsior’
‘Excelsior’ gaf onder leiding van zijn directeur Frans Rigter gisterenmiddag eene
uitvoering in het Gebouw van den Werkenden Stand. Het programma was hoogst
interessant. Naast vele Hollandsche liederen van Nicolai, Cath. van Rennes en Bernard
Zweers, en enkele fragmenten uit Puccini's Bohème, gezongen door de mooie
sopraanstem van mej. Annie Ligthart, dezen middag zeer goed gedisponeerd, en den
heer H.E. van Brummelen, den bekenden baryton, voerde het dubbelkwartet
effectvolle nummers uit als ‘Zondag op 't meer’ van G.A. Heinze, ‘Italienischer Salat’
van Rich. Genée, ‘Sur les remparts’ van Saintis, e.a. Ik heb het concert slechts
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gedeeltelijk bij kunnen wonen. Volgens mijn betrouwbaren zegsman was het een
voortreffelijk geslaagde middag. Schoon van klank in het mannenkwartet bleken
vooral de eerste tenoren en tweede bassen. De eerste bas trad af en toe wel wat sterk
naar voren. Er bevond zich een zeer talrijk en dankbaar publiek.

[Zevende Symfonie van Gustav Mahler o.l.v. de componist]
Gisterenmiddag de zevende Symphonie van Gustav Mahler, onder leiding van den
componist.
Dat Wagner zijne eerste partituren schreef met driekleurige inkten, een voor iedere
instrumentengroep, kan nu gelden voor een zeer profetisch voorteeken. Dit kwam
bij me op, onder 't hooren der tallooze instrumentaal-effecten - uiterlijkheden dus van Mahlers symphonie. Tevens schoot me te binnen wat Berlioz schreef in zijne
‘Memoires’ - hij citeert eene uitspraak van den toenmaligen Hamburgschen
concertmeester, later componist, dirigent en pianist Karl Krebs: ‘Mon cher me dit-il,
dans quelques années, votre musique fera le tour de l'Allemagne; elle y deviendra
populaire et ce sera un grand malheur. Quelles imitations elle amènera, quel style!
quelles folies! Il vaudrait mieux pour l'art que vous ne fussiez jamais né.’ Dit laatste
is zonder twijfel t e apodictisch, doch de knappe man heeft een verbazend juisten
kijk gehad op Berlioz' toekomstmuziek. Eerst Liszt, Wagner, R. Strauss, Schillings,
Mahler, ect.: ‘Quel style! Quelles folies?’ We hebben dan ook het hoogtepunt bereikt.
Het programmaboekje geeft geen analyse (Gustav Mahler is hiervan afkeerig voor
zijne werken), het licht de symphonie toe met enkele woorden. Ik ontleen er een en
ander aan: Een sombere inleiding en het volgend ‘allegro con fuoco’ wekken eene
tragische stemming. Het tweede deel vormt een fantastische marsch. Volgens de
eigen verklaring van den componist heeft hem hier Rembrandt's Nachtwacht
voorgezweefd. Het derde deel is een spookachtige dans. Het vierde een soort van
kleine serenade, het strijkquintet speelt de hoofdrol; met mandoline en gitaar worden
zeer eigenaardige klankeffecten verkregen. Het vijfde deel wordt door Mahler
genoemd ‘Der Tag’ in tegenstelling van 2, 3 en 4, genoemd ‘Nachtmusik’.
Het thematisch materiaal is zeer talrijk en 't verwondert niet, dat de componist
afkeerig is van analyse. Want muzikaal belangrijk is dat materiaal niet. Thematische
eenheid, als Beethoven en Brahms hebben in hun werken, vindt men niet in deze
symphonie. En waar Mahler zich waagt aan pure melodie, daar faalt hij. Dit bewijzen
verschillende thema's uit het ‘schattenhafte’ Scherzo, ook het zangerige tweede
hoofdthema uit het tweede deel. Of zij missen oorspronkelijkheid, of zij zijn op het
kantje af banaal. In geen geval teekenen ze een groote ziel of sterk gevoel. Mahler's
kracht ligt in zijn stemmenweefsel, zijn polyrhythmiek en polymetriek, waarmee hij
krasse dingen doet. Zijn kracht ligt ook in zijn harmonieën, en ten slotte in zijn
instrumentatie. Het werk is een summum van klankeffecten en hiervoor mag men
ook eerbied hebben, want velen zijn zoo geniaal bedacht, dat een zekere ontroering
niet uitblijft. Veel werkt de componist in deze symphonie met dempers, op alle
instrumenten, gitaar en mandoline zijn reeds vermeld. Het slagwerk is zeer uitgebreid,
kortom een heel modern orkest.
Moest ik Mahler karakteriseeren naar deze compositie, ik zou zeggen, hij is
flegmaticus; minstens in hoofdtrekken. Wààr leven in groot volgehouden gang, bezit
de symphonie niet. Energieloos zijn vooral het tweede, derde en vierde deel, ieder
anders gedacht, in wezen elkaar zeer gelijk. Bij het tweede deel moet - naar 't heet den componist Rembrandt's Nachtwacht hebben voorgezweefd, doch na het hooren
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zal wel ieder zich afvragen: wat heeft dit deel met Rembrandt's Nachtwacht uit te
staan? Want licht en leven is de eerste en grootste indruk, welke Rembrandt's schilderij
maakt, en het tegenovergestelde doet de muziek. Ook aan het eerste en vijfde deel,
ondanks den forschen gang, ontbreekt echt leven. Zij missen den machtigen zwier
der begeestering.
De moderne componisten zijn fantasten, mannen van den schoonen waanzin. Zij
willen ons, hoorders, dronken maken van hun gevoel. En voor zoover 't hun lukt,
hunne gevoelens uit te drukken, en naar mate het groote en bedwelmende dier
gevoelens, worden we dronken. Men zou zeggen: de moderne muziek stelt zich tot
taak het verpletteren, vernietigen van haar hoorder. Wie het laatste deel dezer
symphonie gehoord heeft, zal mij dat toe moeten geven. De kracht, die Mahler hier
ontwikkelt uit den klank der instrumenten is overstelpend, verpletterend, vooral bij
het slot. Het laatste deel lijkt mij ook als compositie het best geslaagd.
Mahler zelf leidde de uitvoering met de hem eigen voorname nonchalance,
ondertusschen met alle finesse. Er was veel enthousiasme. De uitvoering was goed,
zeker de orkestklank. Vooral de blazers gaven zeer voortreffelijk spel. Speelde er
niemand naast in dit technisch zoo zware werk? Wie zal 't zeggen? Want ik ben er
zeker van dan niet te doen te hebben met een ‘malerisch’ klankeffect?
Denzelfden middag werd nog gespeeld Beethovens eerste symphonie, een
volmaakte vertolking onder Mengelbergs leiding. Was dit zuiver kunstwerk misschien
als tegenstelling bedoeld tot Mahlers compositie?

Conservatorium-feestconcert [o.a. Pianoconcert van W. Andriessen
o.l.v. D. de Lange]
Het Conservatorium vierde Zaterdagavond zijn 25-jarig bestaan met eene
buitengewone uitvoering. Zeer veel belangstellenden, een mooi programma, een
mooie uitvoering, en het ontbrak den spelers niet aan toejuichingen. Maar de groote
geestdrift concentreerde zich hoofdzakelijk om de sympathieke figuur van den heer
Daniel de Lange, een der stichters van de Muziekschool, die haar bestaan al dien tijd
heeft meegeleefd, nu aan het hoofd staat en de uitvoering van dezen avond leidde.
Telegrammen waren ingekomen van binnen- en buitenland. In de zaal bevonden
zich beschermers, leeraars, oud-leeraars, directeuren ven muziekscholen etc.
De eerste, groote krans werd aangeboden door de commissie van toezicht. Toen
volgden de kransen en bloemstukken van bestuur, leeraren, oud-leerlingen, leerlingen.
Mejuffr. Clara van IJzer hield namens de oud-leerlingen eene toespraak, onder
aanbieding van een zwaren zilveren gedenkpenning. Dit alles onder groot gejubel
der toeschouwers, die het juichen niet moede werden. Ook minister Heemskerk
woonde het concert bij.
De leider zette in het feestprogramma het vijf-en-twintig jarige werken zijner
instelling uiteen. Na dezen muziek-avond ware dit niet meer noodig geweest. De
uitvoerders scheppende en reproduceerende kunstenaars bewezen ten volle de groote
muzikaal-paedagogische kracht der inrichting.
De suite van Kor Kuiler, de thans te Groningen werkzaam zijnden componist en
dirigent, opende het concert in plaats der vooraf aangekondigde ouverture, welke
om de onbetrouwbare overschriften der orkest-partijen onspeelbaar bleek. De suite
bestaat uit vier deelen: Voorspel, St. Martinusavond, Intermezzo voor strijkers,
Soldatenmarsch. Het is een zeer interessant werk, vlot geïnspireerd en zuiver muzikaal.
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Na deze levendig toegejuichte compositie, werd uitgevoerd het zware
doppel-concert voor viool en violoncel van Johannes Brahms. Het is 't honderd en
tweede opus van den diepzinnigen meester. Overal spreekt de muziek direct. Toch
mag men het als geheel-conceptie rekenen tot zijn duisterste werken. Het is gespeeld
door den heer Willem de Boer en Engelbert Röntgen. De jonge kunstenaars gaven
goed spel, warme forsche voordracht en een vollen, schoonen toon, al bleven zij zich
niet immer gelijk. Vooral bewonderden wij hun goede hoedanigheden in 't begin van
het langzame tweede deel.
Mevrouw Noordewier-Reddingius, die eveneens nog aan het conservatorium
gestudeerd heeft, volgde met eene aria van Gabriel uit Haydn's ‘Schöpfung’ ‘Auf
Starkem Fittige schwinget sich der Adler stolz’. Ofschoon wij deze hoogbegaafde
zangeres liever hooren als vertolkster van Bach - de kunstenares schijnt van nature
te hoog-ernstig voor het lieve, gemoedelijke van Haydn - toch miste zij geenszins
den indruk met hare stralende stem en bracht zij hare hoorders weer in verrukking.
Hierna hoorden wij een orgel-concert - met orkest - van den heer C. de Wolf. Het
werk bezit een eigenaardige bekoorlijkheid. Uitstekend trekt de componist partij van
zijn instrument. Schoon kwam dit uit in de (natuurlijk niet onbekende) fuga (het
thema nog in Bachschen stijl), waaring men prachtige afwisselingen vindt van orgel
en orkest. Wat wij op het werk tegen zouden hebben is, dat het lange preludium te
los staat bij de fuga. De componist is nog niet geheel zich zelf en zijn melodiek af
en toe te tam, evenals de harmoniek en de contrapuntiek. Dit komt vooral uit in de
soli voor orgel, waar de componist, helààs, meermalen tot over de ooren verzinkt in
den kerk-organistenstijl. Hij voelt waarschijnlijk de waarde wel van het contrapunt,
des te meer jammer, dat hij die nog niet zelfstandiger heeft aangepakt. Doch het werk
is hoogst belangrijk. Men hoort niet dikwijls het orgel als solo-instrument met orkest.
En de bekende klankkleur van het orgel heeft de heer De Wolf als componist en als
speler zeer bekwaam weten aan te wenden.
Het concert voor piano van Willem Andriessen volgde na de pauze. De componist
zelf zat aan den vleugel. Zoowel spel als compositie waren buitengewoon en er klonk
altijd kunstenaarswerk van groote eerlijkheid, klaar en doorschijnend. Grootere
individualiteit in compositie zal de componist wel krijgen met de jaren, door het
leven. Bijzonder trof ons het derde deel, vooral het slot, - terugkeer van het
hoofdthema uit het eerste deel - zeer geestdriftig, vol werking. Tevens het schemerige
tweede, een muziekstukje vol fijne droomerij, vol romantiek. Misschien mogen we
den componist echter juist tegen de romantiek waarschuwen. Het ongeluk der
muzikale romantiek, zooals Andriessen's werk ze herinnert, bestaat hierin, dat ze
gebonden is aan een paar jaartallen, - in tegenstelling tot de letterkundige, welke iets
universeeler aandoet, - dus dat men ze voelt als archaïstisch. Doch in hun applaus
hadden de hoorders gelijk: den meesten bijval van de jongere medewerkenden
behaalde Andriessen.
De koorfantasie van Beethoven besloot den mooien avond. Alle nummers stonden
onder de bijzonder voortreffelijke leiding van den heer De Lange, behalve de suite
van Kuiler, die de componist dirigeerde. Afzonderlijke vermelding verdient wel de
schoone voordracht van Beethoven's werk, de zuiver gevoelde tempi, hier en daar
een effectvol rubato, doordachte, nooit opgedrongen frazeering, alles aangevoerd
met dadenkracht vol jeugd, vol temperament, spontaniteit, geestdrift, en bij solisten
en koor prachtige klank.
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[Brahms Dubbelconcert (solisten Christiaan Timmner en Gerard
Hekking) en Symfonie nr 3 o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Bij de aankondiging reeds leek het mij gewaagd, Timmner en Hekking als solisten
samen te doen optreden, en bij het hooren gisteravond van Brahms' Doppelconcert
voor viool en violoncel (Opus 102) werd ik in mijne meening bevestigd.
Timmner en Hekking hebben ieder hunne natuur en eene geheel tegenstrijdige;
bovendien zijn beiden sterk individueel gegroeid. Timmner is koud of koel, zijn toon
mist gloed, Hekking heet en zijn cello speelt een fanatiek geluid. Timmner brengt
ons de muziek en laat zijn ik thuis, Hekking bestormt ons met zijn wilde
persoonlijkheid.
Dit was het eenigste, dat mij hinderde. Het ontzaglijk zware concert was bij deze
kunstenaars in goede handen en men kan zich nauwelijks volmaakter spel denken.
Vooral het eerste deel slaagde uitstekend. Ook Mengelberg gaf zich dezen avond
schoon; vreugde-heerlijk en forsch klonk de inzet, in één en al geestdrift voortgestuwd
tot het einde. Vooraf was gegaan Beethovens eerste ‘Leonore’ ouverture, en ieder
zal ingestemd hebben, - zóó hóóg stond de voordracht - met de hulde van een
anonymus aan den buitengewonen dirigent: een grooten krans met een witten tres
bloemen.
Tot slot de derde symphonie van Brahms. De pracht van dit werk werd voor ons
onvergetelijk. De fijn-innige nuanceeringen en spontane voordracht van het p o c o
A l l e g r e t t o , was meesterwerk. Hier kwam me in de gedachte de zoo
juist-psychologische regel van Kloos: ‘Wie boomen en menschen heeten, lachen in
droefenis.’ Heel dit stukje, een lachen in droefenis, werd tot schoonheid vol huivering.
Nog mag ik wijzen op het lichte andante (tweede deel) het slot van 't eerste en de
heele finale. Brahms had een diepe ziel, en hoe dieper een ziel is, hoe klaarder en
begrijpelijker. Van den lief-melodischen violen-inzet af, het blazers koraal-motief,
het triolen-motief der hoorns, tot de gedempte klanken der strijkers, in
koraal-accoorden begeleid door hout en koper tot het laatste zacht-zingende accoord
- alles pure, hooge schoonheid. Hiervoor onzen warmen dank aan dirigent en spelers.

[Rachmaninof Symfonie nr 2 en Tschaikowsky Pianoconcert in Bes
(soliste Elly Ney) o.l.v. Mengelberg] (Concertgebouw)
Gisterenmiddag werd voor het eerst in ons land uitgevoerd eene symphonie van I.
Rachmaninoff, opus 27, in e klein.
De opdracht van het werk aan den Rus Sergei Tanéjew, den bekenden contrapuntist,
leeraar in 't contrapunt, fuge en vormenleer aan het conservatorium van Moskou,
leek me een voorteeken, dat bewaarheid werd van de eerste noot af dezer symphonie,
mysterieus ingezet door celli, en contrabassen, tot - helaas - den inzet van het allegro
door de eerste en tweede violen. Want ik dacht iets nieuws te hooren, contrapuntische
wonderen met groot orkest, machtiger en grootscher dan die der oude meesters, daar
deze slechts konden beschikken over stemmen. Ik hoorde inderdaad een mooi, fijn
en hecht gezette adagio-inleiding, vol eigenaardige hitte, straf inwerkend op de ziel
door een woelig stemmenweefsel, prachtig geinstrumenteerd, van 't eerste geluid af
aldoor hooger en intenser van uitdrukking, krachtig klimmend naar het hoogtepunt,
dat de componist hier niet bereikt door blazers, trom en pauken, maar door
onbedwingbare werking der stemmenmacht. Een stukje muziek vol veerende
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geestdrift, geestdrift wekkend, doch dat wij toch wellicht moeten beschouwen als
een van die dwalende voorgevoelens, welke immer het komende (in dit geval de
contrapuntiek der toekomst) voorafgaan. Want van het allegro-begin tot het slot, een paar trekken uitgezonderd - wordt Rachmaninoff weer de echte Rus à la
Tschaikowsky, het schoone stikkend in allerlei oude vormen van geweldmakerij,
smijt hij de mooie contrapuntiek in een vergeten hoekje, doet weer wat anderen al
deden. Dit laatste bleek eigenlijk de hoofdtrek der vier symphoniedeelen. En 't
eenigste, dat wij onvoorwaardelijk prijzen kunnen en willen, is de heerlijke
contrapuntische adagio-inleiding.
Het thematisch materiaal van 't werk is zeer beknopt. Daarbij verre van belangrijk.
Het tweede thema, 1e deel, mist zelfs alle oorspronkelijkheid. De thema's van 't
scherzo zijn ook niet bewonderenswaardig, evenmin die van het derde deel, terwijl
de thema's van 't laatste lijden aan het gebrek der anderen: de afwezigheid van gevoelsen gedachtenconcentratie, welke absoluut onmisbaar is bij het concipieeren van een
groot kunstwerk. Daargelaten de onbelangrijkheid der thema's, mist men ook bij de
uitwerking concentratie, welke de groote lijn moet brengen in een kunstwerk. Gesteld
dat de muziek-zelf niet te bewonderen is, dan had toch een rijke gedachtengang de
belangstelling gaande kunnen houden, zooals men van een schilderij de compositie
kan bewonderen, zonder te letten op kleuren. In deze symphonie is geene architectuur.
Alles hangt los, onsamenhangend, onstevig, gebroken, verscherfd, - de tonen liggen
te gruizel. De schrijver schijnt een van die moderne muzikale somnabulisten, die
doen zonder weten, een paar oogenblikkelijke inspiraties haastig verwerkend tot een
symphonie. Natuurlijk blijkt dan de muziek ijl als een rimpeling op 't water. Het
scherzo is vol fermates, het adagio eveneens, het laatste deel weer, de sequenzen,
plaag der moderne muziek, zijn ontelbaar.
Zigeunerachtige wildheid gaat den componist over 't algemeen nog het best af. En
zoo zijn het eerste en het laatste deel, vol woesten, levendigen gang, de best
geslaagden van het werk. Geen van beiden echter bevredigen. In de tweede helft van
het eerste deel (na de vrije herhaling van den opzet) laat de inspiratie den componist
geweldig in den steek, en hier hadden heel wat maten geschrapt mogen worden,
vooral tegen het slot. Forsch is de inzet van het laatste, doch het ontaardt in puur
lawaai, wat ons de huidige componisten willen slijten voor geestdrift! Bij het einde
is 't niet om uit te houden: heel de helsche machine van een modern groot orkest
wordt in beweging gezet. Fijn van werking waren alleen een paar gestopte hoorntonen.
De groote fout van scherzo en adagio is gebrek aan innigheid. Ook komt in 't
scherzo de karakterloosheid van opbouw maar al te goed uit. Het adagio klinkt 't
zwakst. Hier hoorden we weer dat onpreciese, modern-romantische gevoel, dat niet
te definieeren is. Dit gevoel werkt zwoel, drukkend, ziekelijk-dweeperig, als een
matte zomer-droomerij. In dit deel wordt men ook meermalen met geweld herinnerd
aan Tristan, al zoekt men vergeefs een herinnering aan diens hooge hartstochtelijkheid.
Eindelijk stuit in het werk een te veel aan lyriek. Men kent dien modernen truc
van na Wagner, die wijde, eindelooze violenmelodiën, forsch aangestreken en met
een overvloed van gevoel. Men verliest hart en hoofd bij al 't gevoel, dat uit dit werk
op ons af komt stormen. 't Eerste thema uit 't eerste deel lijdt er al aan; daarbij dient
als afwisseling een gelijksoortige zang; tegenover 't scherzo-thema zet de componist
eene zwaaierige gevoelsmelodie, 't zelfde vinden we terug in het adagio. En in de
finale weer dezelfde verhoudingen. Men kan zich derhalve de eentonigheid van het
werk denken.
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De uitvoering was zeer schoon. Waar de componist contrapunt schrijft, hoorden
we een heerlijk polyfoon leven, waar hij lawaai maakt een klank vol krachtigen glans.
Het gevoelerige kwam echter meer dan genoeg tot uitdrukking. Te vermelden zijn
de verschillende soli voor clarinet en engelschen hoorn.
De heer Mengelberg heeft zijn orkest laten deelen in de hulde. Maar - veel
enthousiasme maakte het werk toch niet bij de bezoekers.
Mejuffrouw Elly Ney trad denzelfden middag op met het concert in Bes van
Tschaikowsky voor piano met orkest-begeleiding. De kunstenares is eene imposante
en tegelijk lieve verschijning. Dezelfde hoedanigheden bezit haar spel. Gigantisch
van klank was het slot (laatste deel). In het tweede, een ‘andante semplice’ gaf zij
spel vol brooze teerheid en allerfijnst gevoel. Ziel heeft dit werk niet, dus kan men
het de kunstenares niet kwalijk nemen, dat zij geen ziel te voorschijn wist te tooveren.
Tschaikowsky lijkt in dit concert verliefd op zijn pedante dansrythme. En dat
duivelsche, aardig-gemoedelijke, onophoudelijke deinen van één, twee, drie, langzaam
en vlug en vlug en langzaam moet ten slotte hoorder en uitvoerder wel kwellend in
hoofd en spieren kruipen.
Mejuffrouw Elly Ney heeft forsche, persoonlijke opvattingen. Zij bezit overvloed
van techniek. Dikwijls klinkt haar toon onovertrefbaar prachtig. Doch daarnaast
hebben wij ook oogenblikken moeten constateeren van dorheid en droogte en dofheid.
O.a. miste de inzet van het ‘allegro con fuoco’ de noodige schittering.
De kunstenares is uitbundig toegejuicht. Zij speelde eene toegift, waarin vooral
het lieve harer verschijning zeer mooi uitkwam.
‘Les Préludes’ van Liszt eindigden het concert.

Harold Bauer
Harold Bauer gaf gisterenavond eene uitvoering in den Hollandschen Schouwburg.
Ellendig was de omgeving, waarin wij zijne voortreffelijke muziek moesten hooren.
De vertolker zat op het tooneel, een zeer kaal interieurtje in overstelpend licht; wij
in de profane tooneelzaal. Geen wonder dus, dat de intimiteit van Mozart's Sonate
in F groot ons verre bleef en ongeroerd liet, maar meer nog Bach's Chromatische
Fantaisie geschaad werd in hare volle, rijke passie.
Behalve beide genoemde werken speelde Bauer de heerlijke Fantaisie in C groot
van Schumann; Ballade No. 4 in F klein, van Chopin, Rondine van Ravel, een modern
Fransch componist, en de dansen van Brahms, opus 39. Een programma, zooals men
ziet, van een universeel kunstenaar.
Zijn mooiste, klaarste en fijnst afgewerkte spel en voordracht gaf Bauer zonder
twijfel in Bach's driestemmige fuga. De lijnen-voering was hier volmaakt en van de
begrijpelijkste helderheid, het leek eene analyse, doch zonder gemis der eenheid.
Ook de fantaisie van Bach stond hoog door opvatting. Men mag dit werk beschouwen
als een der machtigste, die ooit een kunstenaar schreef. Het is de puurste openbaring
van Bach's wijde ziel. En zóó droeg Bauer het voor. Groot van opvatting speelde hij
ook Schumann's fantaisie. Vol spontaan leven en geestdrift werd dit schoone werk
uitgevoerd. Bewonderenswaardig was de geweldige techniek in den koraalachtig
klinkenden marsch der finale. Een en al kinderlijke lieflijkheid als de Sonate is van
Mozart, dunkt me niet, dat Bauer ze zijn stoer wezen wist aan te passen. Het adagio
vooral wilde me niet bevallen.
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Alle nummers werden levendig toegejuicht. Noch bruischender klonk het applaus
na het coquette stukje van Ravel en na Brahms' kunstvolle dansen. Bauer gaf ons
een avond van 't hoogste kunstgenot.

Hanna Verbena [begeleid door Georges Enderlé, liederen]
Gisterenavond hoorden wij in de kleine zaal van het Concertgebouw de eerste
uitvoering van een zevental liederen van mejuffrouw Cath. van Rennes, gezongen
door haar leerlinge Hanna Verbena. Zij zijn getrokken uit opus 60, een serie
kinderliedjes nog in manuscript. Aan den vleugel zat de componiste.
De liederen zijn allerliefste stukjes muziek, vrouwelijk-fijn, van de
allervriendelijkste romantiek, vol bekoorlijke melodieusheid, de teksten lief en aardig,
zonder pretentie evenals de muziek, doch met meer rijkdom en distinctie. De
begeleiding luidt eenvoudig maar effectvol. zooals b.v. in ‘De kinderen dansen’,
waar men een paar mooie klankwerkingen hoort. Tusschenbeide lijkt het alsof met
de klare sopraan een tenor instemt. Gezongen met liefelijke gratie van klank en
voordracht door mejuffrouw Verbena, vonden de liederen zeer grooten bijval. Het
stukje ‘Loopen leeren’ moest worden gebisseerd.
Het eerste deel van den avond was al voorbij vóór we mej. Van Rennes' fijne
wijsjes te hooren kregen. Vooral zong de soliste twee aria's van Händel en een reeks
liederen van Schubert. Met harmonieuse eenheid werd ook hier de zang begeleid
door Catharina van Rennes. Geen wonder overigens, daar beide kunstenaressen zeer
één zijn van natuur: beiden bezitten de naïeve bekoorlijkheid, jonge spontaniteit en
frisch, zielvol gevoel.
De stem van mej. Verbena is voortreffelijk ontwikkeld; uitspraak, ademhaling en
toonvorming, alles werd onberispelijk geschoold. Nu en dan hindert nog wel iets
onrijps, een enkele gedempte toon, die dof klinkt tusschen al de schittering van haar
geluid, maar daarnaast hoort men overal hare wonderlijke begaafdheid. Technisch
werden de beide aria's van Händel, de ‘Tauben-aria’ en ‘Achsahs Freudenlied’ uit
‘Josua’ volmaakt uitgevoerd.
Met de voordracht kan ik me minder vereenigen. In de onderdeelen was deze goed,
doch over 't geheel kwam het karakter der aria niet genoeg uit, wat bij Händel te
meer hindert om de bewonderenswaardige eenheid der stemming. Het gevoel dat hij
uitdrukt, doorstroomt het heele stuk met overal dezelfde intensiteit. Dit is niet genoeg
ingezien door mej. Verbena, gelijk vooral uitkwam in ‘Achsahs Freudenlied’. Aan
haar toon en voordracht ontbrak het groote der forsche, jubelende vreugde van dit
prachtige stukje muziek. Ook de begeleiding dezer aria deed af en toe energieloos
aan. De coloratuur echter slaagde uitstekend. De teere Schubert paste goed bij de
fijne natuur van mej. Verbena. ‘Erwartung’ en ‘Frühlingsglaube’ schenen ons dan
ook 't voortreffelijkst.
De zangeres had nog op haar programma vier Fransche liederen: ‘Si tu veux
Mignonne’ en ‘Roses d'Octobre’ van Massenet, ‘L'heureux Vagabond’ van Alfred
Bruneau en ‘Pastorale’ van Georges Bizet. Behoudens kleine onjuistheden der
uitspraak, werden deze liederen zeer artistiek gezongen. Het leuke stukje van Bruneau
op woorden van Catulle Mendès, vol humor en fijnheid door de zangeres
voorgedragen, is uitbundig toegejuicht. Ook in de Fransche composities ontbreken
nooit die tikjes geestigheid, bij den Franschman onmisbaar. Mej. Verbena bracht ze
mooi tot uitdrukking.
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De heer Georges Enderlé uit Utrecht verleende zijne medewerking als pianist. Het
spel van den heer Enderlé was, op zijn zachtst gezegd, soporifiek. Het spijt ons dit
te moeten constateeren naast al het schoone, dat de beide uitnemende kunstenaressen
ons schonken. De pianist speelde een intermezzo en Ballade van Brahms, ‘Papillons’
van Schumann en ‘Polonaise Fantasie’ van Chopin. Hij speelde ze allen op ééne,
zijne wijze. 't Ergste echter was, dat noch Brahms, noch Schumann, noch Chopin
zoo vertolkt mogen worden voor kunstgevoelige ooren. 't Spel was droog, de toon
dof en mat, immer 't zelfde klonk de aanslag, en artisticiteit in de voordracht viel er
niet te bekennen.
Mej. van Rennes en Hanna Verbena zijn heel den avond luide gehuldigd door het
volle zaaltje en vereerd met talrijke bloemstukken.

[Beethoven Vioolconcert (solist Julius Thornberg) en Tschaikowsky
Symfonie nr 5 o.l.v. Gustav Kogel] (Concertgebouw)
Met hetzelfde concert, dat Fritz Kreisler ons speelde in 't begin dezer maand - opus
61 van Beethoven in D groot - trad Julius Thornberg als solist op eergisterenavond.
De twee kunstenaars hebben weinig trekken van overeenkomst. Thornberg leeft in
zijn spel als hartstochtelijk man, Kreisler als gracievol wereldveroveraar. Thornberg
speelt met ernst en nadert zoo te dichter het hooge kunstwerk, bij Kreisler straalt
vooral de glans van 't spel. Doch Kreisler heeft meer technische bekwaamheid of
gave, hierdoor bereikt hij soms wat Thornberg mislukte: onophoudelijke schakeering
van voordracht. Ons echter is de zware ernst van Thornberg liever dan het ongedurige
fonkelen van Kreisler's muziek. Thornberg geeft de ziel van het werk, zijn toon moge
dan al iet of wat dun zijn en het moeilijke dubbelspel iets ongeacheveerd, waardoor
o.a. de groote cadens uit het eerste deel min of meer onvoldaan liet en de geniale
doorvoering o.a. van het hoofdthema beter had uit kunnen komen tusschen de
omspelende tonen. Het adagio slaagde zeer schoon, het rondo minder, hier ontbrak
afwisseling, welke een rondo niet kàn ontberen.
Julius Thornberg behaalde terecht groot succes.
Gustav Kogel trad eergisteravond voor 't eerst in dit seizoen op als dirigent van
het Concertgebouworkest en opende den avond met de Ouverture van Weber's
‘Euryanthe’. Kogel heeft goede opvattingen en weet ze zijn orkest mede te deelen
(al wenschte ik ook krachtiger suggestie) en dit is 't eenige en het voornaamste wat
men kan verlangen van een dirigent. De Ouverture slaagde zeer goed en was schoon
van klank, o.a. de pianissimo passage der gedempte strijkers. Het slot imponeerde
sterk. Bij pasgenoemde violenpassage hinderde gebrek aan uitdrukking bij de spelers
en het gevolg bleef niet uit: zij werd eentonig. Ook de orkestvoordracht van
Beethoven's Concert had beter kunnen zijn. Men mag in een orkest toch ook
individueel kunstenaarsspel verlangen? Doch de inzet der houtblazers (1e deel) klonk
zeer oppervlakkig, en waar de solo-viool de hoofdthema's voordroeg (1e deel) op de
violen, celli en hout, bemerkte men soms de wonderlijkste en hinderlijkste
tegenstellingen.
Na de pauze werd uitgevoerd de 5e Symphonie van P. Tschaikowsky.
't Eerste wat een kunstenaar noodig heeft om groot te heeten, is aristocratie van
gevoel. Tschaikowsky is geen aristocraat van gevoel, men hoort dit bij ieder thema,
bij instrumentatie, bij opbouw, bij alles. Het werk dat ik graag geniaal wil noemen,
dit wil zeggen technisch-geniaal, bezit voor mij zeer weinig bekoring. Want beurt
om beurt stoot zijne cosmopolitische oppervlakkigheid, zijne Russische wildheid en
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Oostersche, brutale zinnelijkheid. Onder de thema's vindt mer er zeer mooie b.v. het
hoofdthema, in den beginne, ook schoon voorgedragen door de clarinetten. De
componist voert het de heele symphonie door. Waarom echter bij 't slot die travesti
en parodieëring, gespeeld als marschthema met den saaien constanten rythmus der
pauken? Een grappig hoogtepunt! En alleen de naam Tschaikowsky kan het
onbenullige derde deel interessant en mooi maken bij het publiek - al wordt een
hoofdthema als van dit deel geschreven door den eersten den besten niet al te dommen
componist.
De uitvoering was voortreffelijk. De directie eveneens. Zeer gracieus werd het
derde deel voorgedragen, en ook het laatste deel verdient van dien kant alle
bewondering.

Quo Vadis, geestelijk muziekdrama van Felix Nowowiejski
Rangschikte men de kunsten naar hun graad van voeling met het leven, de muziek
zou men moeten stellen op de laatste plaats, architectuur, beeldhouwkunst en
schilderkunst op de eerste, letterkunde op de tweede. Door heel hare geschiedenis
neemt de muziek deze plaats in. In de middeleeuwen, het tijdperk van eersten bloei
na haar ontstaan, waren de groote mystici Ruysbroeck, Eckhard, Suso, Catharina
van Siena reeds dood vóór de geweldigste meesters der middeleeuwen hunne
contemplatieve muziekwerken de wereld inzonden. Heel het middeleeuwsche leven
kenterde of was veranderd, en nog gloeide de mystische geest van dien tijd zeventig
jaar lang in de muziek van Palestrina en de Italiaansche School. Bewijzen uit onzen
tijd zijn Schumann en de overige Romantici, wier letterkundige voorgangers stierven
of op 't eind waren van hun leven vóór dat men kon spreken van muzikale romantiek.
Heel Wagners kunst is een naloopen der litteraire romantiek. Nog jonger: de muzikale
realisten zijn hunne litteraire voorgangers eerst een kwarteeuw later gaan naäpen.
Dit is verklaarbaarder wanneer men de muziek wil houden voor de eigenlijkste en
echtste essentie in uitingen van het groote leven, dat alle kunsten leidend
vooropschrijdt. Hoe verborgener deze essentie, des te meer tijd heeft zij noodig om
naar 't licht te woelen.
Dit kwam me in de gedachte bij het aanhooren van ‘Quo Vadis’, het dramatisch
oratorium van Felix Nowowiejski, gisteravond door de Christelijke Oratorium
Vereeniging uitgevoerd in de groote zaal van het Concertgebouw. Het volgt zijn
oorspronkelijken maker Sinckiewicz laat genoeg. Heel de wereld heeft den roman,
waarvan ook een gecastigeerde uitgave verscheen, reeds gelezen; ik mag dus
aannemen, dat mijne lezers den inhoud van het nieuwe oratorium kennen. Het litteraire
werk heeft er als tekst voor een oratorium natuurlijk bij ingeboet, te meer daar de
tekst, die vervaardigd werd door Antonia Jüngst, tamelijk slordig en oppervlakkig
behandeld werd. Doch er bestaan meer muzikale meesterwerken op slechte teksten,
dit schijnt volstrekt geen hindernis te zijn. Alleen begrijp ik niet, waarom de componist
bij ‘Quo Vadis’ heeft laten drukken ‘naar Sinckiewicz’ want de oratorium-tekst heeft
met den roman niet meer uitstaande dan de titel, daar alle hoofdpersonen in hun
hoedanigheid van hoofdpersoon geschrapt zijn. Beter ware het, dunkt mij, geweest,
als bron op te geven ‘Tacitus' Annalen’ voor de twee eerste deelen, voor de twee
anderen Sinckiewicz' eigen bron. Beter nòg wanneer de tweede-hands-schrijfster
slechts haar product voor eigen rekening had durven nemen. Natuurlijk staat er de
tekst om de muziek. Zeer hinderlijk is dit vooral in het derde deel, waar de ‘dichter’
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den H. Petrus en zijne christenen eene godsdienstoefening laat houden in de
Catacomben, wat een bizonder profanen indruk maakt op het elegante podium.
Felix Nowowiejski is een nog vrij jonge musicus. Hij werd den 7den Februari
1877 geboren te Ermland in Oost-Pruisen, is dus zooals ook zijn naam aanduidt van
Poolsch ras. Hij was de vierde van vijftien kinderen. 't Muziek-onderricht begon
vroeg, hij toonde groote begaafdheid en leerde tegelijk klavier, viool, violoncel,
orgel, fluit klarinet, fagot en woudhoorn, tevens nam hij les in zang, harmonie en
contrapunt. Deze wèl veelzijdige ontwikkeling kreeg hij in het op de grenzen van
Rusland liggend klooster ‘Heiligerlinde’. Hij bezocht slechts tot zijn achtste jaar de
volksschool, zijne gymnasiale studies heeft hij voltooid op zijn 17de.
Familieomstandigheden dwongen hem de plaats aan te nemen van violoncellist in
de militaire kapel van Allesstein (O.-P.). Dit was een hard bestaan; hij werd er van
verlost door een naar Londen ingezonden compositie, welke hem den eersten prijs
bezorgde. Hierop vertrok Nowowiejski naar Berlijn, werd leerling van het Itemsche
conservatorium en werkte verder onder von Buszler, Taubert, Bellermann, Drenel
en Holländer. Hier volmaakte hij zijn orgelspel.
Een nieuwe prijs stelde hem in staat tot de reis naar Regensburg, waar hij
Contrapunt studeerde onder Michaël Haller, Gregoriaansch en Palestrijnsch onder
Xaver Haberl. Een ingezonden symphonie verwierf hem plaats als leerling aan de
Keizerlijke Meesterschool te Berlijn. Gesubsidieerd met twee rijkspremies, studeerde
hij hier vier jaar onder leiding van Max Bruch. Tegelijk woonde hij aan de Berlijnsche
universiteit lezingen bij over aesthetica, letterkunde en kunst. Doch de zware
geldelijke omstandigheden hielden pas op, toen hij in 1902 den grooten Meyerbeerprijs
won, zegge vier duizend vijf honderd mark. Hij maakte hiermee eene kunstreis door
Europa en maakte kennis met Dvorak, Gevaert, Tinel, Perosi, Saint-Saëns, Massenet
en Guilmant. Staag componeerde hij door, zond twee symphonieën naar Berlijn voor
een wedstrijd en won voor de tweede maal den Meyerbeerprijs. Na zijn reizen heeft
Nowowiejski tot Sept. 1909 gewoond te Berlijn. Nu is hij directeur geworden van
het concert in Krakau en orkest-dirigent aldaar.
In 1907 won hij een prijs voor compositie in Avondale-Chicago. Behalve zijn
bekroonde werken schreef hij nog missen, quartetten, cantates en oratoria.
Zijn oratorium ‘Die Auffinding des heiligen Kreuzes’ voor solo, orgel en orkest
is 't vorig jaar met grooten bijval opgevoerd onder leiding van den componist te
Lemberg. Zijn orkestwerken ‘Konrad Wallenrod een Held’ en ‘Pergolese-ständchen’
behaalden te Berlijn, Warschau en Frankfurt veel bijval. ‘Quo Vadis’ is zijn laatste
werk, opus 30. Met buitengewoon succes beleefde het zijne eerste uitvoering te
Aussig in Bohemen. Nu arbeidt de componist aan een nieuw oratorium: ‘Paulus in
Athene.’ Zooals men ziet is Nowowiejski een energiek ploeteraar. Zijne muziek
draagt de merken van al de stormen, die bij bestond.
Het hooren van het werk van gisteravond gaf ons de overtuiging, dat het vele
succes van Felix Nowowiejski niet heelemaal ijdel is. Doch wij zouden niet graag
onvoorwaardelijk instemmen met verscheiden buitenlandsche bladen, die ‘Quo Vadis’
een meesterwerk noemen.
De inzet, orgel met vol orkest, werkt imposant, de heele inleiding wil ik geniaal
noemen. Met het koor ‘Weh uns’. Maar verder boeien de eerste twee deelen niet. Er
wordt in beschreven de brand van Rome onder Nero, en deze gaf den musicus
aanleiding tot een ‘marsch der Pretorianen’. Het volk weeklaagt om den vuursnood,
de Overste der Pretorianen hits hen aan tegen de Christenen. De eerste helft sluit met
een ‘Christianos ad leones’. Het grootste gebrek der eerste twee deelen is gemis aan
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schakeering en onuitstaanbare opeenhooping van effecten. Reeds bij de inzet staat
de componist op een hoogtepunt. Dit stijgt niet meer, noch door de koren, noch door
den marsch - overigens langdradig van structuur - noch door den haatkreet van het
woedende volk. De componist kan instrumenteeren, maar nooit merkten wij een
orkestcoloriet op van grooter eentonigheid. Zijn onophoudelijk gebruikte triller van
triangel en klokkenspel werkt ten laatste als eene ophitsing.
Overal vindt men intusschen plaatsen, die slechts een hoogst begaafd man kan
hebben geschreven, waaronder 't eerste deel van het koor des volks, en heel het
algemeene koor met de prachtige chromatische gangen. Daarentegen zijn de koren
‘Wir sahn den Kaiser auf der Höh’ en ‘Ha, wahrlich dem Löwen’ zóó melodieus,
dat men ze haast banaal en plat zou noemen.
Het derde deel is alleszins interessanter. Het speelt in de catacomben. Doch de
inleidende beurtzang, ik herhaal het, maakt den indruk van profanatie. Bovendien is
hij in muzikaal opzicht absoluut onbelangrijk, - belachelijk is hier het zachtste woord.
Men vindt er geen greintje zelfstandigheid. Een zeer rare indruk maakt ook het weer
invallen van 't orkest, (te saillanter nog om het verschil in stemming van den heer
Zalsman en 't orgel). Tusschen de godsdienstoefening klinken opeens de woeste
vervolgingskreten uit het eerste deel. De componist namelijk werkt met leidmotieven,
liever gezegd met reminiscenzen. Dit geeft het werk een oogenschijnlijken gang.
Doch dat gedurig terugkeeren van het ‘brandmotief’ met het schelletje alsof er een
tooneelgordijn omhoog moet, doet armoedig aan en vermoeit sterk. Het thematisch
materiaal is toch al niet rijk. Van die reminiscenzen is de marsch der Pretorianen de
voornaamste. Doch hier is zij aesthetisch volstrekt onverdedigbaar. Het ergste is, dat
die orkestrale wildheid Petrus en de voorafgaande muziek ten sterkste parodieert.
Waar Lygia zingt schrijft Nowowiejski meestal zeer lieve dingen en van de
bekoorlijkste naiviteit, ook van grooten adel. Doch hier toont ons de componist weer
duidelijk zijn zwak: het zoeken en vinden van zijne effecten in het massale. De soli
in dit werk, die van Lygia uitgezonderd, zijn zeer onbelangrijk en bij de koren
imponeert slechts de groote, luide menigte. Van het laatste deel is vermeldenswaard
het slotkoor en de dubbelfuge, die overigens alle gebreken bezit van het heele werk.
Zelfs de klokjes en de triangelmanie komen hier weer plagen. De fuge wordt een
tijdlang meegedrensd door dien ijlen blikklank boven 't orkest en koor uit - men kan
zich de werking voorstellen. Het laatste koor is daarenboven veel te lang, de helft
had geschrapt kunnen worden. En hier bereikt de opeenhoping van vocale en
instrumentale effecten wel haar toppunt. Niet alleen litterair is dit werk een nalooper,
want sterk herinnert Nowowiejski's muziek aan de pompeuze massaal-effecten van
Meyerbeer en Halévy.
Den ondernemenden en energieken Joh. Schoonderbeek komt hulde toe voor de
onderneming van dit werk.
In de uitvoering hinderden echter de minder juiste verhoudingen tusschen koor en
orkest. De dirigent had dit kunnen verhoeden. Soms bleek het orkest machteloos zich
op te werken tegen den koorklank, dan weer verzonk het koor in den chaos van
orkestgeluid. De koorklank liet veel te wenschen over aan fijnheid en zuiverheid,
ofschoon in het massale een dramatische kracht ontwikkeld werd. Weinig voordracht
gaf de heer Caro te genieten, een ons tot dusver onbekend baszanger uit Utrecht, die
echter over een goed geluid beschikt. Ook de prachtige stem van den heer Zalsman
bleek overigens niet steeds tegen het werk opgewassen, en hinderlijk was het stokken
o.a. in ‘Ich geh nach Rom.’ Mevr. Aaltje Kubbinga-Burg zong het best en zuiverst
der drie solisten, al voldeed zij ons niet altijd. De kranige heer Schoonderbeek leidde
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de uitvoering pittig genoeg, en het orkest van het Concertgebouw was natuurlijk ten
volle berekend voor de begeleiding. De heer Robert bespeelde smaakvol het druk
gebezigde orgel.
Ten slotte: Felix Nowowiejski, die de uitvoering bijwoonde, is evenals de dirigent
gehuldigd met een zeer buitengewone geestdrift. Hij kreeg een gouden lauwerkrans
en scheen hoog tevreden te zijn met de uitvoering, want hij werd niet moede de
toejuichingen over te dragen op zangers en spelers. Voor hem, den dirigent, de
uitvoerenden en de Christelijke Oratoriumvereeniging is de avond door het
enthousiaste publiek dan ook tot een succesavond zonder weerga gemaakt, dank zij
de meesleepende uiterlijkheden van het werk.

Gottfried Galston [Beethoven-sonates]
Gottfried Galston gaf Zaterdag een Beethoven-avond in de kleine zaal van het
Concertgebouw. Hij speelde de Sonates in C klein, opus 111, in bes groot, opus 106,
de Sonata quasi una fantasia (opus 27 No. 2) en de Waldstein-sonate opus 53.
De hoogste en schoonste werken in alle kunsten zijn geboren uit strakke meditatie.
Zij geeft de sterke gedachte en het zwellende gevoel (deze liggen evenmin te grabbel
als diamant of goud), welke het kunstwerk maken tot Leven in vollen, vasten gang.
Beethoven was een van die stroeve peinzers en geen van zijne latere werken, of er
leeft eene grijpbare handeling (natuurlijk muzikale) in haar dalen en stijgen, komen
en gaan. Zijne groote werken zijn drama's, zij gebeuren, altijd is er een wisselende
graad van actie, hun hoogtepunt staat nergens toevallig, men vindt er als 't ware
bedrijven, de stemmingen schuifelen volgbaar op en af langs volmaakt verklaarbare
lijnen.
Gottfried Galston speelde een van Beethoven's Sonates, waarin dat bewust gaande
leven zeer duidelijk te kennen en te volgen is, de ontzaglijke Hammerklavier-Sonate.
Doch hij heeft er dat leven niet in gevonden. Zelfs de stemmingen gingen verloren.
Deze pianist speelde alleen zijne ruwe rinforzando's en crescendo's, waar hij ze
toevallig vond in de uitgave die hij gebruikte; hij speelt de legato's e.d. zooals ze
daar gedrukt staan, hij speelt dat alles onnavolgbaar, maar ook in de muziek is de
letter alléén dood. En er leefde geen geest. Want de groote tegenstelling tusschen de
eerste vier maten, het krijgshaftig rythmisch fortissimo als een trompettensignaal en
het daaropvolgend melodisch stukje van twaalf maten vol uitdrukking, deze
tegenstelling, de kern van heel dat eerste deel heeft hij niet gevoeld. Ook schreef
Beethoven geen sequenzen (na het thema met 't zachte marsch-rythme in g), zooals
Galston ze uitvoerde - doelloos. Zelfs was er geen heroische gang in den gefugeerden
marsch in es; tóch moest deze er zijn. In dit geweldig dramatische gedeelte hoorden
we geen climax bij die grootsch neergesmeten (niet door Galston) verminderde
septime accoorden; en dààr moet hij zijn. De terugkeer van het cantabile in b klein
werkte niet als een verlossing; maar zóó moet het gevoeld worden. Ook het weer
invallen van het hoofdthema, nog majestueuzer door den rythmisch gefigureerden
bas klonk niet als een hernieuwen van den strijd. Bijna alles verliep doelloos. En wat
kan het ons dan schelen, dat hij dubbele en driedubbele trillers bewonderenswaardig
volmaakt spelen kan? Gottfried Galston vergat, dat Beethoven een sterk en stoer man
was, zelfs in zijne teedere adagios.
Het spel van Galston is voor het overige zeer roemenswaard. De arietta uit opus
111 was vol van de fijnste klankwerkingen. In 't eerste deel der Mondschein Sonate
klonk de prachtige toon opvallend. De fuge uit de Hamemerklavier-sonate werd
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gespeeld met groote helderheid. Dit verdient te meer lof, daar deze fuge technisch
ontzettend zwaar is. De inzet der Waldstein-sonate leek me te systematisch en
academisch, het tempo van den rondo veel te langzaam.

[Germaine Arnaud soliste in het pianoconcert van Chopin]
(Concertgebouw)
Als soliste hoorden wij gistermiddag mejuffrouw Germaine Arnaud in het
pionaconcert (e klein) van Chopin en de Variations Symphoniques van César Franck
Mej. Germaine Arnaud is een zeer jonge pianiste met verbazingwekkend talent.
Leerlinge van Duvernoy aan het Parijsche Conservatorium, verliet zij deze inrichting
reeds op haar veertiende jaar met den premier prix. Sinds 1905 trad zij op met
klimmend succes in Amerika zoowel als in Europa.
De ziel van Chopin zoo te doorvoelen als mej. Germaine Arnand in haar voordracht
van zijn eerste piano-concert (opus 11) verdient bewondering. Chopin, de gloeiende,
zinnelijke, hartstochtelijke droomer en dweeper, meer vrouwelijk dan mannelijk van
gevoelsleven, gespeeld door een temperamentvolle vrouw! Hoe beukte de kracht
van Chopins genie. Vooral het tweede deel (Romance, Larghetto) mag voortreffelijk
geslaagd heeten. Ook om den orkestklank. Vermeld dienen de schitterende solotrekjes
der houtblazers. Technisch hoog stond ook de uitvoering der Variations Symphoniques
van Franck. Doch wij vonden de soliste hier niet zoo één van geest met den componist
als in Chopins concert.
Mej. Germaine Arnaud behaalde zooveel bijval, dat zij gedrongen werd tot eene
toegift.
Het orkest voerde nog drie nummers uit, die wij pas kort geleden hoorden en
waarvan het spel geen aanleiding gaf tot bijzondere bespreking: de tweede symphonie
van Camille Saint-Saëns; ‘Saugefleurie’, het orkestsprookje van Vincent d'Indy, en
een brokstuk uit de symphonie dramatique ‘Roméo et Juliette’ van Hector Berlioz:
‘Roméo seul - Tristesse-Concert et Bal - Grande Fête chez Capulet. Het concert stond
onder leiding van den heer Willem Mengelberg.

Das Böhmische Streichquartett
Men kon het hooren aan het welkom met applaus, dat het vele publiek gisterenavond
in het Concertgebouwzaaltje 't Boheemsche strijkkwartet begroette als oude bekenden.
Het programma bestond uit een kwartet van Reger opus 209, ‘Aus meinem Leben’
van Smetana en het negende kwartet van Beethoven, het derde der Russische in C
groot. Deze werken en hunne uitvoering schonken ons een avond van zeer rijk genot.
De kunstenaars gaven 't voortreffelijkst denkbare samenspel en hun sterk
individueele spel stoorde nooit de eenheid. De klank luidde prachtig. Reger's kwartet
leek hiervoor de zware toetssteen. Dààr toonden zij hunne kracht van klank. Het deed
soms denken aan klein orkest. Vooral het L a r g h e t t o , een droeve zang vol
hartstochtelijkheid, werd uitstekend vertolkt. Vermeld zij, om het groote, schoone
geluid hieruit een zeer interessant trekje voor gedempten alt. In het laatste, gefugeerde
deel werd de polyphonie uitgevoerd vol klaarheid; in de grootsche doorvoeringen
bij het slot gaf vooral de cello eene gave schoonheid. Dit laatste deel, een a l l e g r o
c o n g r a z i a e c o n s p i r i t o is het eenige, waarin Reger zich verwaardigt een
melodie te schrijven in den ouderwetschen, goeden trant - zij klinkt geenszins
Regeriaansch. Overigens componeerde hij in dit werk een zeer belangrijk stuk muziek.
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Doch overal merkt men den componist voor orkest en in het eerste deel vermoeiend
vele fermates.
Het tempo van 't a n d a n t e s o s t e n u t o uit Smetana's concert was wat langzaam.
Nooit echter hoorden wij het mooie werk in zóó hoogstaande vertolking. Veelal
spelen de vier kunstenaars een artistiek rubato. Dàt geeft hunne voordracht het
energieke, en het diepe inzicht in 't kunstwerk geeft de eenheid. Ook Beethoven's
quartett werd glansrijk uitgevoerd. Alleen der inleiding ontbrak 't hier en daar aan
zuiverheid. Het laatste deel en het a n d a n t e c o n m o t o vormden de hoogtepunten.
In het andante klonken de pizzicati der violoncel als zachte, volle paukenslagen.
Hartstochtelijkheid vulde het spel van den a l l e g r o m o l t o en maakte hem schoon.

Amsterdamsch a Cappella Koor [o.l.v. Anton Averkamp, soliste
Aaltje Noordewier-Reddingius, Hassler, Händel, Bach en Brahms]
Het ongewoon veelzijdige in het programma van gisterenavond gaf de
twee-en-veertigste uitvoering van gewijde muziek door het Amsterdamsch a-cappella
koor in de Westerkerk eene bijzondere aantrekkelijkheid. Mevrouw
Noordewier-Reddingius werkte mede als soliste met een aantal zangen van Händel,
het koor zong eene achtstemmige mis van Hans Leo Hassler, drie koraal bewerkingen
van Bach en het motett ‘Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?’ van Brahms.
Het eerste, dunkt ons, dat aan deze uitvoering valt te roemen, is, naast de volmaakte
klankschoonheid, een ruim opgevatte voordracht, die iederen meester het zijne gaf.
En het verrastte ons vooral, in de Brahms-uitvoering niets terug te vinden der
Palestrina-wijze. Want het schijnt, dat aan dezen stijl gemakkelijk genoeg
componisten, zangers en dirigenten onverlosbaar vast groeien.
Het schamel dwalen onzer kerkcomponisten in den dooltuin der Palestrijnsche
school, toonde ons weer de mis van Hassler. Want de klanken lokken tot
vergelijkingen, de stemvoering, de declamatie, de opzet en meer dwingt tot een
parallel. Alsof het beschreven stond in pauselijke bullen, vindt men alles - behalve
hooge ernst, die blijft velen verre! - gestereotypeerd terug in het werk der huidige
kerkmuziekmakers, luie, zwakke wandelaars in de schoone tuinen der oude meesters.
De mis van Hassler is een onvergelijkelijk mooi werk. Hassler leefde te laat, dat
hindert. Doch men bewondert de gave, waarmee hij hoedanigheden en werkwijzen
van verschillende meesters bracht tot eigen, rijpe zelfstandigheid. Het koor zong uit
een zijner achtstemmige missen het ‘Kyrie’, ‘Gloria’, ‘Sanctus’ en ‘Benedictus’ met
het ‘Agnus Dei’. Bewonderenswaardig was de leidende kracht van Anton Averkamp,
zooals de hoorder die voelde bruisen door heel dit werk, met de grootste klaarheid
ten gehoore gebracht. Een nauw merkbare verhooging van een der stemmen (ook
zeer schoon in de drie werkjes van Bach) gaf verrukkelijke klank effecten. Ontledend,
maar alles dwingend tot eenheid, dirigeerde Averkamp de ingewikkeldste brokken,
en de helderheid waarmee het mooie en zeer verstandelijke ‘Sanctus’ de kerk inklonk,
was van zijn fijne directie het schoonste bewijs. Bovendien plaagde niet het
geaccentueerde der moderne maatindeeling, welke men bijna niet mag hooren bij de
oude contrapuntici, al had ik af en toe de maat graag nog meer teruggedrongen
gewenscht. Ook de echowerkingen van den ‘Gloria’-inzet getuigden van het meest
artistieke inzicht. Averkamp, men hoorde het aan alles, heeft heel de partituur
doorgesnuffeld, zijne effecten berekenend, maar als groot kunstenaar.
De oude meesters beschouwden hun ‘Agnus Dei’ als het hoogtepunt der
mis-compositie. En waarlijk, het laatste Agnus rees - architecturaal gesproken - als
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de forsche toren eener groote kerk. Heerlijk van klank en doortinteld van spontane
verrukking om deze meesterlijke maten, vol kracht en glans, zong het koor dit
polyphone wonder van muziek. Op andere plaatsen evenwel speurde men een klein
gebrek aan devotie, ook wel eens scheen de klank niet één genoeg, enkele stemmen
domineerden dan, doch in de Westerkerk is zang als deze niet overal even fijn
hoorbaar.
Mevrouw Noordewier-Reddingius, begeleid door den heer Anton Tierie, zong
drie aria's voor sopraan uit den ‘Judas Maccabäus’, de ‘Cäcilien-ode’ en ‘Sieg der
Zeit und Wahrheit’; verder twee recitatieven en aria's uit den Messias: ‘Schau ihn’
en ‘Doch du liessest ihn’ allen van Händel. De orgel-registreering der aria uit Judas
Maccabäus wilde me niet bevallen. Er was geen eenheid van timbre, want de rijke
stem van mevrouw Noordewier heeft haar eigen kleur, waarmee geen rekening
gehouden is. De Cäcilien-ode is niet zeer belangrijk, evenmin als de aria uit ‘Sieg
der Zeit und Wahrheit’, doch beide zijn echte solisten stukjes, en met onzegbare
schoonheid van geluid en voordracht werden zij gezongen door de kunstenares. Een
summum van intensiteit en verrukking gaf zij ons in de twee innige zangen uit den
‘Messias’. Vol gloed, waarin men aanbidding proefde, vol meesterschap, dat men
bewonderde, en klank, die deed denken aan de stemmen der mystieke jongelingen,
die den mysticus Suso in extase, zingend verblijdden, zijn deze sublieme aria's
uitgevoerd. Waarom echter deed mevrouw Noordewier het triomfantelijke in de
verrijzenis-aria niet majestueus uitkomen? Daar schuilde een fout in de opvatting.
De koraalbewerkingen van Bach bewezen opnieuw de hooge technische vaardigheid
van het koor. Vooral het laatste (‘Aus tiefer Noth’ prachtig ingezet!) met de zware
harmoniewendingen en harde combinaties, werd zeer zuiver gezongen.
Het tweede (Nun lob' mein Seel den Herrn) stond hoog door voordracht. Te
onderstreepen met lof zijn: ‘Der Köning schafft Recht’ en ‘Errett' dein armes Leben’
door de bassen. Onvergetelijk blijft voor mij de ontroering, die de vertolking bracht
van Brahms. ‘Siehe, wir preisen selig’ en het slot-koraal ‘Mit Fried' und Freud ich
fahr dahin’ waren zeldzaam fijn van klank.

[E. Moór Violoncelconcert (solist Gerard Hekking) – symfonieën
van Mozart en Beethoven o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Het tweede concert van Emanuel Moór tusschen eene symphonie van Mozart en de
vijfde symphonie van Beethoven! Zoo hadden de hoorders bij den aanvang van
Moórs gedrochtelijke combinaties het prettige vooruitzicht van Beethovens liefelijk
meesterwerk. Want zelfs het eerste gedeelte der vijfde is onder Mengelberg's leiding
liefelijk geworden.
De heer Hekking trad op als solist. Dat zijn toon maar zelden ontroerde ligt aan
Moór's compositie. Want grooter maakwerk lijkt me ondenkbaar. Het hoofdthema
uit zijn eerste deel geef ik cadeau voor het eerste 't beste slechtere. Stuur uw kat over
de pianotoetsen en wellicht verbetert ze Emanuel Moór. Ook het tweede deel bestaat
uit dat ongeïnspireerde goedje. De hoofdthema's van het laatste deel winnen 't
misschien in gewilde bizarre rythmeering en melodiek, in gebrek aan plastiek en
intensiteit, doch daarenboven komt God betere 't, die fatale armoede, het vorige
rommeltje tegen 't slot terugspoken. En toch kàn Moór componeeren. Schoon is het
oogenblik, als de solist in het eerste deel het tweede hoofdthema overneemt. (Even
te voren, helaas, werd het geradbraakt door een dik, vol orkest). Niet minder schoon
klinkt ze later, voorgedragen door de gedempte violen met een heerlijk contrapunt
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der solovioloncel. Ook schoone, gevoelde trekken vindt men in het adagio. Doch
van den inzet af door den solohoboïst tot de slot-noot blijft de inspiratie Moór
geenszins trouw, en het leuteren schijnt hij niet te kunnen laten En men moet lachen
met den heer Moór, als hij ons in zijn laatste deel nog even wil imponeeren met wat
fortissimo koper-accoorden, quasi-pompeus.
De heer Hekking speelde het concert naar gewoonte als groot kunstenaar. Wij
danken hem menige ontroering. Dat ze vluchtig was, ligt aan het werk.
Mengelberg dirigeerde de twee reeds genoemde symphonieën, doorsprankeld van
zijn veelzijdigen geest. Mij dunkt echter, dat deze gisteravond Mozart meer
convenieerde dan Beethoven. Wat zou men zeggen, als verzen van Hadewijch,
Maerlant of andere naïeve middeneeuwers werden voorgedragen op pronkerigen
predikantentoon of in onze stijve taal?
Het werk van Mozart (in D groot, Köchels Verzeichnis No. 504.) werd schitterend
vertolkt. Vooral de houtblazers gaven zeer delicaat spel. Bij Beethoven echter boette
er de diepe innerlijkheid bij in. Het andante b.v. verloor door Mengelberg's opvatting
veel van zijn hooge tragiek. Ook de tempo's zal menigeen zich anders denken. De
herhaaldelijke ritardando's in 't scherzo leken me niet wel ter plaatse. Een groot
moment daarentegen was de inzet der finale.

Schäfer - Hekking [Cellosonates van Dirk Schäfer en Mendelssohn]
De sonate - nog in manuscript - voor piano en violoncel van Dirk Schäfer vond zonder
twijfel de meeste belangstelling en geestdrift gisterenavond in de kleine zaal van het
Concertgebouw. Mede op het programma stonden eene sonate voor piano en violoncel
van Felix Mendelssohn-Bartholdy opus 58 in D groot, en eene van Beethoven opus
102 no. 2 in D groot.
Aan den vleugel zat Dirk Schäfer, Gerard Hekking speelde de cello.
De nieuwe sonate van Schäfer is zeker een werk van een uitnemend kunstenaar.
De componist schijnt een volgeling van Beethoven en Brahms. Invloed van de
modernen vindt men slechts in geringe mate. De groote klaarheid lijkt me de mooiste
eigenschap der compositie. Schäfer pakt een motief, vormt het tot thema, vindt zijn
neventhema, en is de muziek eenmaal in gang, dan loopt alles in de fijnste regelmaat.
Toch schijnt het eerste deel zijner sonate wel wat àl te systematisch in zijn komen
en keeren der beide hoofdthema's. Het tweede thema uit dit deel is echter van groote
schoonheid. De klaarheid vindt men terug in de overige deelen van het werk, het
andante, allegro assai agitato en presto. Het schertsende derde gedeelte is aardig
gevonden als precieuse tegenstelling tot de andante muziek. Doch het andante beviel
me minder. Hier stuit vooral het gemis aan kracht van ziel, die de muziek maakt tot
onbetwistbaar eigendom van haar schrijver. Het laatste deel wint het van de drie
overige. Hier stoort geen al te helder systematische conceptie, het is vurig bewogen
en bezit zijn goed bedachte licht en schaduwkanten, al hoort men niets
sterk-zelfstandigs.
Schäfers compositie is ingeslagen bij het vele publiek. Men klapte in
opgetogenheid. En Dirk Schäfer scheen hoogst tevreden over de uitvoering, want
geestdriftig pakte hij den heer Gerard Hekking bij den schouder en hield hem zoo
op het podium om den buitengewonen violoncellist ook zijn deel te geven der
toejuichingen. Na Mendelssohns sonate was beiden kunstenaars - waarom hooren
wij hen zoo weinig in ons land? - reeds een reuzenkrans aangeboden. Zij gaven
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inderdaad voortreffelijk samenspel, al doet Dirk Schäfer zich met te veel terughouding
hooren, zoodat zijn toon en spel hierdoor gevaar loopt een weinig droog te worden.
Het mooiste, dat Hekking gaf, was het Allegretto Scherzando uit Mendelssohn's
Sonate, zeer geestig van klank en voordracht. In het eerste gedeelte van dit werk
hinderden vele krasse rinforzando's. Dezen maakten dit toch al niet erg interessante
deel min of meer pedant door zulke overdreven antitheses. Het ontbreekt Mendelssohn
overal aan psychische diepte, en de speler mag wel zorgen hiermede rekening te
houden. Men heeft de minachting voor dezen zoeten romanticus niet zoover te drijven
als vele jongeren. Naast hoog-geniale begaafdheid bezat hij eene te groote dosis
oppervlakkigheid en misschien doet men 't best hem te beschouwen als eene
noodzakelijke reactie op de zeer diepe, zeer geconcentreerde muziek van Beethoven.
Nog veel schoonheid van klank genoten wij door Hekking's voordracht van 't
Andante uit Schäfers Sonate. Beethovens werk is voortreffelijk gespeeld. Toch
meenen we Hekking wel eens beter gedisponeerd gehoord te hebben. Want er liep
menige ruwe streek tusschen door. Het ‘adagio con molto sentimento d'affetto’ klonk
wel innig, doch in deze kamermuziek-werken moeten de hoorders zekere intimiteit
voelen met de uitvoerenden. Deze echter ontbrak. Gloed en goede opvattingen blonken
uit in den ‘allegro fugato’.

[L. Sinigaglia Ouverture Le Baruffe Chiozotte o.l.v. Willem
Mengelberg – verder optreden van Elisabeth Boehm-van Endert in
verschillende composities]
Het concert van gisterenavond opende met de ouverture ‘Le Baruffe Chiozotte’ van
Leone Sinigaglia (op. 32). De compositie is geschreven naar het geestige, populaire
blijspel van Goldoni.
Het werk is geen programma-muziek, dat merkt men bij het eerste hooren. Wel
heeft Sinigaglia zich laten inspireeren door de meisjestwisten om hare minnaars,
men raadt er uit eene kleine scène d'amour en de kloppartij.
Sinigaglia schreef een aardig stukje muziek. Maar niet enkel den hemel, ook den
berg van roem en de menschenziel nemen alleen de geweldigen in. De ouverture is
duidelijk te volgen van de eerste noot tot de laatste, dit is hare eenige verdienste.
Gedurende zijn studietijd te Weenen heeft Sinigaglia kennis gemaakt met Dvorak.
Deze moet hem gewonnen hebben voor den ‘nationalen’ stijl. Doch Sinigaglia's
muziek klinkt tweeslachtig. En noch van zijn Italiaanschen kant, de melodieusheid,
noch van zijn Duitschen, harmoniseering en vergeefsch pogen naar oorspronkelijke
klankeffecten, heeft de componist ons kunnen interesseeren. Want als Italiaan bleef
Sinigaglia niet gaaf en het Duitsch-zijn gaat hem slecht af als Italiaan. Zoo leden er
zijne melodiën onder, en de bewerking zijner wijzen toont eene onvruchtbare onmacht.
Intensiteit vonden wij geenszins in zijne muziek en deze toch bezit het oppervlakkigste
deuntje van Bellini of Donizetti. Wel treft de verschrikkelijke menigte sequenzen,
die het werk menigen conventioneelen trek bezorgen.
Mengelberg leidde de ouverture; hij diepte er uit op wat hij kon, en gaf 't weer
zooals niemand dat kan; toch ging de muziek koud langs ons heen.
Mevrouw Elisabeth Boehm-van Endert, de gade van den componist A.P. Boehm,
trad daarna op als sopraanzangeres met het bekende ‘Gebed’ uit Puccini's ‘La Tosca.’
De zangeres, geboortig uit Neuss in Westfalen, ontving reeds vroeg (op veertienjarigen
leeftijd volgens het programmaboekje) zangonderricht van Wally Schauseil te Keulen.
Zij zette na hare verloving de studie voort te Dresden onder Dr Richard Müller en
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debuteerde na twee en een half jaar als Gretchen en Elsa in de hofopera aldaar. Zij
behaalde zoo groot succes, dat er een vijfjarig engagement aan die opera op volgde.
De zangeres zette ondertusschen nog een tijdlang hare studies voort bij mevrouw
Parefalis-Souvestre, gewezen prima Donna van de ‘Scala’ te Milaan.
Dat de zangeres groote begaafdheid bezit als opera-zangeres, leerde de ‘Preghiera’
uit ‘La Tosca’; ook als liederen-zangeres af zij zich in de volle rijpte van haar talent
en vermogen. De stemklank is vol, warm en altijd schoon in den enormen omvang;
hare voordracht temperamentvol en artistiek gematigd. De uitspraak daarentegen
kon duidelijker klinken.
Na de Italiaansche aria zong zij ‘Widmung’ van Schumann, daarna een drietal
gezangen van Brahms, welke ten volle de bewondering verdienden, welke zij
wegdroegen. Brahms, die zich in zijne liederen wel uit als de diepe,
gloeiend-hartstochtelijke man, kon niet beter vertolkt worden door deze
opera-zangeres, die haar dramatischen drang wist te toomen om het intieme der
liederen niet te schenden, die ze echter dramatisch genoeg voordroeg om ze te doen
opbloeien in echt, heerlijk leven. Zeer innig, met fijne schakeeringen, stemmingsvol
zong zij ‘Von ewiger Liebe’ en ‘Immer leiser wird mein Schlummer.’ Doch het
‘Wiegenlied’ - ook van Brahms - miste het naïeve; de voordracht leek me te coquet.
Hier en daar viel in de andere liederen ook een tikje effectbejag op te merken. De
zangeres behaalde zeer veel bijval. Er kwamen bloemen en een toegift. Zéér schoon
werd zij op het klavier begeleid door den treffelijken Mengelberg.
Nog vóór de liederen had de heer Christiaan Timmner gespeeld het concert in es
groot (Köchel No. 268) van Mozart. Technisch is de heer Timmmer dit werk zonder
twijfel de baas, al schreef Mozart misschien geen moeilijker, maar de voordracht
miste rust, de zuiverheid van toon liet te wenschen over, - dit waarschijnlijk een
gevolg van het eerste, en beiden te wijten aan een toevallige reden. Niettegenstaande
gaf de heer Timmmer nog genoeg bewonderenswaardigs.
De syphonie van Dvorak ‘Aus der neuen Welt’ besloot den avond.

De Matthaeus-Passion door de Koninklijke Oratorium-Vereeniging
De heer Tierie heeft het waagstuk aangedurfd, om met een koor van grootendeels
dilettanten en vrij weinig voorbereiding, uit te voeren Bachs ‘Matthaeus Passion’,
niet alleen technisch een werk dat zware zorgen en inspanning vergt, doch ook van
de artistieke zijde de eene moeilijkheid biedt na de andere. De dames solisten waren
mevrouw Alida Loman en mevrouw Pauline de Haan-Manifarges. De heer Georg
Walter, tenor uit Berlijn, zong den Evangelist, de heer C. van Oort de Jezus-rol, de
heer H. Bakker de kleinere partijen, als Judas, Hoogepriester, Petrus. Mejuffrouw
Marie Landré uit Laren zat aan de piano, Louis Robert aan 't orgel, het
Concertgebouworkest begeleidde en een jongenskoor onder leiding van den heer A.
Brugman zong de koraalmelodie bij het eerste koor en bij het slotkoor eerste deel.
Wij zouden de uitvoering niet gaarne onvoorwaardelijk willen prijzen. Het eerste
koor met zijn doorwerkte rythmiek, klaarheid in alle deelen en mooien stemklank,
maakte grooten indruk. Het was pompeus. Zeer schoon luidde de tenorsolo met koor
‘O schmerz’ en ‘Was ist die Ursach aller solcher Plagen’. Onovertreffelijk was het
duet (sopraan en alt) met koor, ‘So ist mein Jesus nun gefangen’. Ook: ‘Sind Blitze
und Donner in Wolken verschwunden’ en het daarop volgende koor. Hier tegenover
staan echter de onregelmatige inzetten, ruwheid van uitvoering, bedenkelijke
stemming der koralen. Deze hoorende kwam men haast tot de conclusie, dat de
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begeleiding heel wat gered heeft. Ook bespeurde men eene hoorbare vermoeidheid
bij het slotkoor.
Wat het koor betreft mag men vragen: Waarom bij een werk van Bach dat
onnoemelijk aantal zangers? (Ik schat ze op vierhonderd.) Zoo'n menigte lijkt mij
goed bij composities als ‘La Dammation de Faust’ e.d., waar gewerkt wordt met de
menigte. Doch Bach doet dit niet. Daarbij komt: Zijne polyphonie raakt door die
massa geheel in verdrukking. Het is een chaos van klank dien men ten slotte hoort
uit die honderden monden. En wat blijft er van het orkest over? Dat zit er toch niet
voor niets. Men kon het alleen maar zien, niet hooren spelen. Waarlijk, een
onzichtbaar orkest zou hier niet goed doen. En nog, waartoe die soldateske
fortissimo-invallen in het tweede deel: ‘Barrabam’, ‘Lass ihn kreuzigen’? Dat smaakte
naar effectbejag. Op meerdere plaatsen trouwens hinderde die zucht naar luiden
klank.
Het lijkt eene manie te worden om ons de muziek der oude meesters verzoetelijkt
voor te zetten. De heer Georg Walter, tenor uit Berlijn, deed dit voortreffelijk.
Desniettemin blijft het hoogst afkeurenswaardig. De heer Walter bezit eene zeer
fijne, zeer delicate, zeer beschaafde, zeer delicieuse stem, en hij goochelt er wonderen
mee van liefheid. Daarbij hoort zijn aardig temperament, zeer beminnelijk en spontaan
in zooverre dat de beminnelijkheid niet stoort. Menigeen heeft echter gemerkt dat
dit koketteeren werd. Bovendien geeft hij zich airs van een lyrisch tenor. En dit zijn
allemaal dingen, die kwalijk passen bij Bach. Afzonderlijk vermeldenswaard is wel
zijn voordracht van het korte recitatief bij Jezus' sterven. Een voorbeeld van
wansmaak!
De sopraan-soliste mevrouw Alida Loman en de alle mevrouw P. de
Haan-Manifarges daarentegen hebben ons gisterenavond de schoonheid van Bachs
groote muziek met geefsche handen toegedeeld. Zeer goed gedisponeerd en dus
onnavolgbaar van klank droegen zij de vele mooie aria's en recitatieven uit het werk
voor. Haar ernst en wijding deden heerlijk aan naast de lichtzinnige nonchalance van
den tenorsolist.
Aparte bespreking verdient wel de begeleiding dezer aria's. Zij bestond
voornamelijk uit twee oboi d'amore (door de heeren P. Krüger en S. Blanchard),
soloviool door den heer Herschleb en fluit door den heer Willeke. In heel het werk
van Bach vindt men geen vreugdetoon, het is een lange klacht. Het weemoedig
koloriet zijner instrumentatie geeft deze klacht groote intensiteit. Het spel der solisten
muntte uit door artistieke voordracht vol uitdrukking en technische volmaaktheid.
Het recitatief voor alt ‘Ach Golgotha, unselges Golgotha!’ (oboi d'amore en pizzicato
der bassen) klonk in alle opzichten onvergelijkbaar. Eveneens de altaria ‘Erbarme
dich mein Gott’ (begeleiding vioolsolo) en de sopraanaria ‘Er hat uns allen wohl
gethan’ (fluit, obo d'amore); iets huiveringwekkends gaven hier spelers en soliste.
Wat een klacht! Minder goed echter luidde de begeleiding in het alt-recitatief ‘Erbarm
es, Gott’. Van de straf rythmische violenfiguur kwam niet veel terecht. Ook de
es-trompet, die de melodie mee blies in het jongenskoor, gaf af en toe te snijdenden
klank. Als knaleffect overigens verrukkelijk en door geen der modernen overtroffen.
De heer C. van Oort, die de Jezus-partij zong, leek gisteravond slecht gedisponeerd.
De prachtige stem neigde voortdurend tot zakken. De uitnemende zanger scheen er
ditmaal geen baas over. De heer H. Bakker, die de kleinere rollen zong met zeer
mooien klank, was blijkbaar onder den indruk der volle zaal. Zijn zang klonk te
haastig. Men miste zelfbeheersching in de voordracht. De naam van den heer Louis
Robert, organist, zegt genoeg. Ook mejuffrouw Marie Landré gaf goed spel. Het
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jongenskoor was voldoende. Toch had ik de koraalmelodie uit het eerste koor graag
plastischer gehoord. De heer Tierie leidde het werk met veel goeden smaak en
artisticiteit.
Nog een woordje over het programmaboekje. Er bevinden zich in de inleiding een
paar groote onjuistheden, die ik even moet aanstippen: Het vieren der hooge
Christenfeesten meer wijding te geven en uitbreiding door zang, zou volgens den
geachten schrijver afkomstig zijn van L u t h e r . Dit is niet waar. Ook noemt hij het
Latijn ‘het eenige kerkgezang in zijn (Luthers) tijd’. Weer betrekkelijk onwaar.
Verder worden Händels ‘Messias’ en Bachs ‘Matthaeus Passion’ genoemd
hoogtepunten der p r o t e s t a n t s c h e kerkmuziek. Ware muziek echter kent geen
secte en is nooit sectarisch. De plicht van al wat groot wil heeten is, universeel te
zijn. Dan nog dit: Er werd eene Hollandsche vertaling gedrukt naast den Duitschen
tekst: eene zeer slechte vertaling met veel ongerijmdheden, waarmee wel niemand
gediend zal geweest zijn.

[Gustav Kogel introduceert Concert voor strijkorkest in F van
Händel – voorts Beethoven (Ouverture Egmont), Mozart en Brahms]
(Concertgebouw)
Als noviteit voor Amsterdam werd eergisteravond uitgevoerd een concert in F groote
terts van G.F. Händel, voor strijkorkest, twee obligaat-violen en obligaat-violoncello,
in de bewerking van Gustav Kogel, dien wij het vorig jaar door een vooriglijk concert
al leerden waardeeren als een uitstekend en degelijk Händel-kenner.
Het werk klinkt voor den tegenwoordigen hoorder niet overal even belangwekkend.
De mooiste deelen schenen ons het tweede en derde, Allegro en Largo. Het tweede
deel om zijn schoone passages voor de soloviolen, prachtig van stemming en eenheid
uitgevoerd door de heeren Christiaan Timmner en Julius Thornberg; het derde om
zijn heerlijke afwisselingen van de soloviolen, melodieus in tertsen gaande (toch wel
wat week) en het strijkorkest. De violoncello (de heer F.W. Gaillard) is zeer poover
behandeld en treedt nergens zelfstandig op. Dit lijkt me jammer, vooral omdat de
toon zoo klaaglijk sober klonk tusschen de twee rijke violenpartijen.
Een goede uitvoering van Beethovens Egmontouverture was voorafgegaan; er
volgde een symphonie van Mozart (in D groot; Köchel No. 385). De heer Gustav
Kogel leidde haar met de beste opvattingen. Doch een groot deel van het samenspel
wou me niet bevallen. Vooral het andante marcheerde luk-raak. Ook hinderde het
geweldig domineeren (door heel het werk) van de pauke.
Johannes Brahms is een meester, dien men nog becritiseert. Zoo kan men lezen
in Wanmanns muziekgeschiedenis b.v. dat de eerste symphonie in C klein, die
gisteravond de uitvoering besloot, herinnert aan Beethovens negende (het laatste
deel een ‘Nachdichtung’ der vreugde-apotheose); in het programma-boekje van
gisteren leest men dat èn karakter èn ontwikkeling der stof verwantschap toont met
Beethovens vijfde!! Mij dunkt echter, alleen en hoogstens omdat ze beiden in C klein
staan. En Wanmanns bewering houdt heelemaal geen steek, voor wie 't verloop kent
van 't laatste deel uit Brahms' werk. Brahms was een grootmeeeter en een van de
zeldzamen, die beschikken over de zeldzame kracht der zielsontroering.
De uitvoering voldeed. Andante slaagde 't voortreffelijkst. Dit is een zang die den
sterkste buigt. Zeer schoon waren hier samenspel van hoorn en soloviool (de heer
Chr. Timmner). Ook de pizzicati der strijkers (verrukkelijke harpwerkingen) èn de
hobo- en clarinet-melodieën. Ontzaglijk klinkt het laatste deel. Niets klinkt van
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zwaarder, intenser hartstochtelijkheid. Vermeldenswaard zijn de inzet van het più
andante, de bazuinklanken uit dit deel, de schoone hoornmelodie. Daarentegen leek
me het eerste deel onvoldoende en onklaar gefraseerd door den dirigent; het derde
deel te langzaam; en de clarinet blies hier de naïeve hoofdmelodie te zwak en
zenuwloos. Overigens hoorden we in dit deel nog vele mooie klankeffecten.

[Carl Flesch in Vioolconcert van Brahms] (Concertgebouw)
De heer Carl Flesch trad gisterenmiddag op als solist, en ondanks alle reserve in spel
en toon, won hij van zijn overtalrijk gehoor, eindelooze toejuichingen, herhaalde
terugroepingen en een bundel heerlijke Chrysanten. Hij voerde uit twee
wonderbaarlijke werken: Brahms' vioolconcert met orkestbegeleiding en eene sonate
van Bach voor vioolsolo.
Wat de heer Flesch vermag op zijn instrument weet ieder: hij bezit volmaakte
techniek en is meester der toonen. Doch hierin zien wij geenszins zijn krachtigste
zijde. Ook als kunstenaar mag men Carl Flesch beschouwen als een der geweldigen.
En zoo bracht hij ons met Brahms' werk en Bachs sonate, twee meesterstukken,
menigvuldige verrukkingen. Men mag toch niet vergeten de macht der weggeklonkene
muziek, den uitvoerder in dankbaarheid huldigende?
Uit Flesch' spel herinneren wij ons enkele passages, welke ons, hoorders de ziel
bestormden als wonderen: de voordracht der lyrische hoofdthema's uit het eerste deel
van Brahms' concert, de cadens die dit deel sluit. Heel het romantische adagio,
voorgedragen met doordringenden gloed, én de inzet van het laatste, een ‘allegro
giocoso’. Uit de sonate van Bach: den ‘Siciliano’ en het ‘Presto’ bewonderden wij
weer zijne verbluffende techniek. De ‘Fuga’ (No. 2) leek ons te eenzijdig van
opvatting, te systematisch van uitvoering. Ook het Adagio (No. 1) raakte het hart
niet. En dat is juist het geheimzinnige van Bach; met dit virtuozenstuk voor viool
solo schiep hij van de eerste tot de laatste noot een hoogst belangrijk kunstwerk.
Tusschen beide solistennummers speelde het strijkorkest ‘Eine kleine Machtmusik’
van Mozart. Nooit kwam het lieflijk serenade-karakte van dit fijne muziekstuk zoo
gelukkig tot zijn recht als bij deze uitvoering onder Mengelberg. Ook de klank der
strijkers was mooi, krachtig en vol leven. Het luide applaus deelde de dirigent met
zijn orkest. Aparte vermelding verdient nog het spel der hobo's en fagotten in Brahms'
concert, voornamelijk in het tweede deel. Zij gaven schoon geluid en treflijke
voordracht.
De bekende symphonie van Chr. Sinding (op. 21 D klein) sloot het programma.

Georg Henschel [begeleidt zichzelf in liederenprogramma]
Wat een kunstenaarsziel vermag aan volmachtige kracht, toonde ons gisteravond
Georg Henschel in de kleine zaal van het Concertgebouw. Want nuchter oordeelende
moet men tot de conclusie komen, dat zijne stem geleden heeft door het leven. In
alle registers heeft zij geenszins die bewonderenswaardige, sappige volte der diepe
tonen. Zij krijscht af en toe en het glanzende geluid ging te loor voor de hoogte. Maar
daartegenover staat zijne waarlijk geniale beheersching van alle zangtechniek, zóó,
dat zijne muziek natuurlijk lijkt als die van een vogel. En meer onweerstaanbaar nog
werkt de voordracht. Voordracht als die van Henschel is ideaal en het hooren stemt
weemoedig als het stemmateriaal aflaat. Men zou lied voor lied kunnen nemen en
analyseeren tot in de verste onderdeelen en zin voor zin schoonheden vinden uit
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Henschels eigendom, gekozen met de grootste fijngevoeligheid en immer waarlijk
aristocratisch. De kunstenaar begeleidde wederom zichzelf en dat gaf voordracht en
begeleiding de grootst mogelijke eenheid. Uit die begeleiding zou men weer gedeelten
kunnen aanhalen, die Henschel zonder twijfel berekende op een effect, doch een
effect van edele schoonheid. En Henschel sloot niet alleen de geheimzinnige
schoonheden voor ons open der muziek, bij géén kunstenaar krijgt men zoo diepen
kijk in de ziel en na een paar liederen biologeert hij het publiek. Niemand ontkwam
aan de betoovering.
De zanger had een mooi en uitgebreid programma: Een ‘Geistliches Lied’ van
J.W. Franck (1630). Eene aria uit ‘Il maestro di Musica’ van Pergolese. Vooral het
middendeel ‘Voi gerbini? Io fingerò’ etc. voortreffelijk humoristisch. Een lied uit
Mozart's ‘Il Seraglio’. Hier trof 't heimwee van het refrein ‘Tra-la-lera’. Vol
klaterenden humor droeg hij voor ‘Crugantino's Lied aus Goethe's “Claudine von
Villa Bella”’ van Beethoven uit zijn jongen tijd. Vervolgens ‘Ganymed’ en ‘Der
Leiermann’ van Schubert. Dit laatste werd een drama-tje vol zware tragiek, waarmee
de kunstenaar ons geheel overmeesterde. Die droeve klanken doortrokken de zenuwen
als kramp de spieren. Dat maakte het bloed koud en draaide de haren om op het
hoofd. En van het begin tot het einde werd ons geschonken de hooge kunstontroering,
alleen in de uiterlijke werkingen beschrijfbaar. Daarna: ‘Lachen und Weinen’ van
Schubert, ‘Ich grolle nicht’ en ‘Meine Rose’ van Schumann, ‘Jagdlied’ van
Mendelssohn, twee balladen van Löwe ‘Die verfallene Mühle’ en ‘Heinrich der
Vogler’. De laatste, merkwaardig om de artistieke doorvoeringen van het hoofdthema.
Tot slot eene serie liederen van Henschel zelf. ‘Mír ist 's zu wohl ergangen’, ‘Am
wilden Klippenstrande’, ‘Die Sommernacht’, ‘Am grünen See von Nensi’ uit den
cyclus ‘Der Trompeter von Säckingen’ van Scheffel, en eene Ballade ‘Jung Dietrich’.
Henschel beschikt over méér individueele kracht als zanger dan als componist.
Als componist is hij een nalooper der romantiek. Een vers op lieve melodieën en
verwaarloosde declamatie van een tijdgenoot maakt op ons een gekken indruk omdat
Wolf en Reger andere en betere schreven. Van de oudere meesters neemt men 't aan.
't Gaat er mee als met oude schilderijen, naïeviteiten van middeneeuwers worden
excentriciteiten op werken van een twintigste eeuwer. De levendmakende geest
ontbreekt.
Toch sloeg ‘Jung Dietrich’ weer in. Het applaus eindigde niet. Men hoorde er in
de warmte van het ware enthousiasme. Er kwam een toegift ‘Die beide Grenadiere’
van Schumann in effectvolle, fanatieke voordracht. Henschel geeft Zondagmiddag
te half drie zijn afscheidsmatinee in den Hollandschen Schouwburg.

Caecilia-Concert, Stadsschouwburg [Mendelssohn Ouverture
Meeresstille und glückliche Fahrt, Brahms Dubbelconcert (solisten
Gerard Hekking en Christiaan Timmner), Tschaikowsky Serenade
voor strijkers en Schumann Symfonie nr 4 o.l.v. Willem Mengelberg]
Mendelssohn's ouverture ‘Meeresstille und glückliche Fahrt’, het Doppelconcert
voor viool en violoncello met orkestbegeleiding van Johannes Brahms, eene serenade
voor strijkers van Tschaikowsky (op. 48) en Schumann's vierde symphonie, vormden
het programma, met zorg gekozen, niettemin artistiek genoeg, (de diepe Brahms en
Schumann tusschen den praler Tschaikowsky en Mendelssohn).
Vele jongeren van het conservatorium (strijkers) versterkten naar gewoonte het
Concertgebouw-orkest en 't opvallendste van den avond was de prachtige
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klankschittering der strijkinstrumenten. Men zou deze verhoudingen voor altijd willen
houden. Het maakt de reliefs zachter en ronder, vooral ten opzichte van het koper.
En de verschillende blazers hooren we in [een] omgeving, die het mooie spel en
klank nog bewonderenswaardiger doet uitkomen.
De heeren Gerard Hekking en Chr. Timmner speelden boven vermeld
Doppelconcert van Brahms: Beide kunstenaars hebben de schoonheden van dit
meesterwerk wél doorzien en doorvoeld. Timmner was op vele plaatsen (vooral
eerste en tweede deel) spontaner dan we van hem gewoon zijn en Hekking gaf zich
op nieuw met zijne heele, groote, heerlijke hartstochtelijkheid. Het Andante dunkt
ons het hoogtepunt van den avond. De verschillende thema's zijn van de diepste
schoonheid, opbouw en verwerking van grondelooze hoogte, het spel der solisten
waarlijk lofwaardig om de artisticiteit, het orkest mooi en bescheiden van klank, zeer
een met de solo-instrumenten; de dirigent, Willem Mengelberg, kunstvoller in de
fijn genuanceerde voordracht dan ooit.
Ook de lieve Serenade van Tschaichowsky is voortreffelijk vertolkt. Wat we op
het werk tegen hebben is vooral zijn lengte, want als kunstwerk schijnt het ons verre
van belangrijk. De symphonie van Schumann werd eveneens uitstekend voorgedragen.
Vooral het koper klonk prachtig, daarentegen hoorden we de pauken een paar malen
onzuiver van stemming.
Ten slotte: Het vele publiek klapte geestdriftig. En Mengelberg heeft zijn orkest
twee maal in de toejuichingen laten deelen. Na Tschaichowsky en na Schumann.

Brahms en Diepenbrock
Onder Mengelbergs leiding werd Zaterdagavond door het koor van Toonkunst
uitgevoerd Brahms' Deutsches Requiem en het Te Deum van Diepenbrock.
Brahms schreef de eerste drie gedeelten van zijn Requiem in 1866, naar aanleiding
van den dood zijner moeder. Na de eerste uitvoering in Weenen schreef hij er nog
drie deelen bij, na een uitvoering in Bremen voegde hij er weer een deel aan toe.
Daar de conceptie van het Deutsche Requiem niet werd opgezet als totaal-bouw,
mag men er ook geen totaal-indruk van vergen en werkt ieder nummer 't best op zich
zelf. Men kan 't noch koor, noch dirigent kwalijk nemen, dat het laatste (zevende)
deel, geen climax brengt noch hoogtepunt, zooals dat gebruikelijk is. Het werk moge
schijnbaar geen architectuur bezitten (uitgezonderd de eerste drie deelen) ieder deel
voor zich is toch van de fijnste en meest overwogen conceptie en bewerking. Zoo
hebben, van muziek gesproken, alle deelen ons met dezelfde hevigheid bewogen.
Doch het drievoudige van dien invloed mag men niet onderschatten. De sublieme
muziek, de zeer schoone tekst, ontleend aan de Heilige Schrift, en de hoedanigheid
der uitvoering zelf. Wanneer men dan nog met betrekkelijke nuchterheid de zaal
verlaat, mag men wel met wat ontstemming aan het concert terug denken.
Als bijzonderheden van de uitvoering kunnen we in de eerste plaats roemen de
fuge uit het derde deel met haar geweldige orgelpunt (‘Der Gerechten Seelen sind
in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an’) De zeer lange duur van het orgelpunt
biedt bij een minder goede voordracht zeer groote gevaren. Men loopt alle kans, dat
het gaat overheerschen, de fuga versombert en drukt als een nachtmerrie, want niets
kan soms zenuwachtiger dreunen dan een orgelpunt. En men mag verbaasd staan
over de onbewogen, hooge rust der minuten lange, zware D. Den leider, Willem
Mengelberg, voor zoo'n kunststuk allen lof.
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Onder mevrouw Noordewiers suggestie is het vijfde deel geworden tot een pracht,
die zeer groote ontroering meedroeg. Het is geschreven voor sopraansolo en
vierstemmig koor. De sopraan zingt: ‘Ihr habt nun Traurigkeit’ etc., als een soort
refrein klinkt in het koor: ‘Ich will euch trösten, wie Einem seine Mutter tröstet.’
Mevrouw Noordewier bezit, waarop weinig zangers en zangeressen zich kunnen
beroemen: naast volmaakte stem en volmaakte techniek eene intense, persoonlijke,
rijke ziel en deze doortrilt haar geluid en maakt het levend en machtig. Daarbij
doorvoelt zij de muziek als kunstenaresse en zoo geeft zij ze weer.
Bovenstaand koor (Deel 5) vinden wij vol innige schoonheden. Een tekst, die
poëtisch roert, eene zeer treffende muziek, de solozang vol betoovering en het koor
goed van klank.
Een stemmingsstukje, dat zijn effect in geenen deele miste, schijnt ons nog het
eerste koor, ‘Selig sind, die das Leid tragen’. Daarentegen ontbrak het 't tweede koor
‘Denn alle Fleisch, es ist wie Gras’, aan uitdrukking en intimiteit bij de zangers. Het
orkest in dit geweldige deel was vol schoonen klank. Het paukenspel had echter veel
zachter moeten zijn. In dit hamerende, gerhythmeerde orgelpunt ligt ontzaglijke
werking, wanneer het niet te straf werd uitgevoerd, terwijl nu orkest en zangers
werden overdonderd. Heerlijke stukjes koorzang troffen ons nog in het 6de deel, dat
de verrijzenis der dooden beschrijft.
Overigens was het koor lang niet altijd onberispelijk van klank; vooral de
mannenstemmen leden meermalen aan ergerlijke dorheid. De heer Gerard Zalsman
zong de solo uit het derde en zesde deel, doch dezen zanger hoorden we liever in het
soloquartet van Diepenbrocks ‘Te Deum’ dat de tweede helft van den avond innam.
Met den heer Zalsman werkten mee aan het soloquartet: mevrouw Noordewier,
mevrouw Pauline de Haan en de heer Jac. van Kempen.
Wil men het ‘Te Deum’ van Alphons Diepenbrock een gaaf kunstwerk noemen,
dan moet men over vrij wat bezwaren heen stappen. Een solo-a-cappella, bijvoorbeeld,
met paukenroffel (tegen 't slot). Het weke en gewilde der moderne instrumentatie bij
zoo eenvoudigen tekst. Wie had zich o.a. ooit het gevoelige kunnen denken bij het
‘Dignare’: Soloquartet (prachtig van klank) beurtelings omspeeld door hobo en fluit
en dan bij het einde der strofe de unisono-inzet der violen. Een tremolo van 't bekken
na de Sanctus strofe? De misschien wel wat veel gebruikte paukenroffel? etc. En
toch bewijzen al deze aanhalingen, dat de schepper een meester is. Ook de doorvoering
der thema's b.v. de harmonisch-melodische gang waarmee trompetten en bazuinen
inzetten; de in achtsten (ook verlengd) dalende quartinterval, een soort klokkenmotief,
bewijzen een grooten kunstenaar. Een tegenwerping zou nog kunnen zijn het haast
onophoudelijk werken met de groote massa's, maar men ontkomt niet aan den indruk
en het geheel is van ontzaglijke werking.
De heer Diepenbrock bevond zich in de zaal en de uitvoering eindigde met een
sympathieke huldiging van den componist: Bloemen, luide hoera's en bravo's,
handdrukken, geklap, - het werd een groetsche ovatie die, meer dan woorden zouden
vermogen, uitdrukte hoezeer het machtige werk de menigte, welke het Concertgebouw
vulde, had ontroerd. Men ging naar huis, als had de eeuwigheid zelf in Diepenbrock's
geweldige muziek de zielen geraakt.

Residentieorkest [Berlioz Symphonie fantastique, Brahms Altrapsodie
(soliste Adrienne von Kraus-Osborne) en fragmenten uit Tristan
und Isolde van Wagner o.l.v. Henri Viotta]
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Hector Berlioz klopte eergisteravond 't luidst aan de poort onzer ziel met zijne
‘Symphonie Fantastique’. Hij bewoog ons met zijne droomen en hartstochten, ijl en
teer op de maat van zijn dans en herderszang, maar in al door luider bonzende kracht;
vooraf gepassionneerd in zijn eerste deel; zijn rit naar de plaats des gerichts en den
heksensabbat. Waarlijk, kunst is hier passie, in bezeten warrelingen stuift de klank
het oor in, doorbruist de ziel en het bloed, en zet alles in onrust.
De Fransche romantiek geeft kleur en gevoel, de Duitsche gevoel alleen, en Berlioz,
een van de energiekste Fransche romantici, heeft in deze symphonie (een jeugdwerk)
een summum geschreven van klankkleuren en gevoelsuitbarstingen. Mr Henri Viotta
leidde de uitvoering, dirigeerend uit het hoofd. Het werk leefde, de muziek raakte
aan 't gloeien en met de muziek de talrijke schare hoorders. Dat er geestdrift onder
school bewijst wel 't applaus na het derde deel, iets ongewoons en zeer vleiends voor
leider en spelers.
De uitvoering was vol schoonheden. Een op en d'op afgewerkt samenspel,
schitterende klank der koperinstrumenten, fijn geluid der houtblazers, en van 't begin
af trof al de kostelijke toon der violen met het doorzichtige der voordracht. Er zijn
een paar plaatsen in het werk, als 't ware gemaakt voor toetssteen van orkestklank,
zoo het vierde deel ‘Marche au Supplice’ en 't vijfde ‘Songe d'une nuit de Sabbat’,
vol schittering. 't Krachtigst werkt overigens het vijfde deel. 't Is geniaal werk, die
tegenstellingen, doorvoeringen van zijn ‘idée fixe’, het dreunen der klok, de parodie
op het ‘Dies Irae’. Nu en dan echter gingen de koperblazers zich wel eens te buiten.
O.a. tegen 't slot, de Heksendans en Dies Irae samen, waar de bazuinen en trompetten
bepaald te veel overheerschten.
Met de Serenade voor blaasinstrumenten van Richard Strauss, kunnen wij veel
minder sympathiseeren. Wij bewonderden spel en klank van het blazerscorps, maar
de compositie lijkt ons onbeteekenend jeugdwerk. Strauss was in dien tijd nog niet
de instrumentaal-kunstenaar van nu. Het werkje klinkt meermalen armelijk. De
gedachtengang daarenboven is onbelangrijk, eentonig en vervelend.
Nog droeg het orkest voor ‘Vorspiel zu Tristan und Isolde’ und ‘Isolden's
Liebestod’. Hier juichten wij weer den meester, wiens mooie levenstaak de
Wagner-propaganda is, en de uitvoerders van harte toe. In de uitvoering was een
heerlijke, mooi-overdachte climax naar Isolde's dood, waar hij zijn hoogste punt
bereikte in een geweldig fortissimo, prachtig van klank. De heer Viotta werd hartelijk
gehuldigd. Bij 't begin van het concert wachtte hem een enorme krans, en er is
geestdriftig geapplaudisseerd.
Mevrouw Adrienne von Kraus-Osborne werkte tot dit élite concert mee als
alt-soliste met de Rhapsodie voor alt solo, mannenkoor (het koor der
Wagner-vereeniging), orkest van Johannes Brahms en een drietal liederen,
‘Sapphische Ode’ van Brahms, ‘Drei Zigeuner’ en ‘Wieder möcht’ ich dir begegnen’,
van Franz Liszt. De bewonderenswaardige stem, van buitengewonen omvang, diep,
zwaar en manlijk met de volste aanzwellingen van kracht en geluid in de
middenligging, helder en forsch gekleurd in de hoogte, van een verbazende technische
gemakkelijkheid, heeft iedereen getroffen, maar niet overtuigd. Want achter klank
en technische afronding miste men den gloed eener individualiteit. Ook kon de
voordracht meermalen genuanceerder zijn en de uitspraak klonk onklaar. Zeer schoone
oogenblikken gaf zij ons in de Rhapsodie van Brahms (de vijfde, zesde en zevende
strofen uit Goethe's ‘Harzreise im Winter’) o.a. ‘Der sich Menschenhass aus der
Fülle der Liebe trank’. Ook het invallen van het mannenkoor was een der mooiste
passages. Dit werkje van Brahms is overigens niet vrij van sentimentaliteit en daardoor
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even gebrekkelijk als Goethe's Werther. Naar aanleiding van dien roman namelijk
werd de tekst geschreven. Vooral de laatste strofe zweemt naar banaliteit. Het lied
van Brahms leek ons 't voortreffelijkste der drie, ook van muzikalen kant beschouwd.
De twee liederen van Liszt zijn nu juist niet heel belangwekkend. In de ‘Sapphische
Ode’ waren klank, stemming en voordracht volmaakt. Uit ‘Die drei Zigeuner’ kunnen
wij aanstippen de vierde strofe om de fijn gevoelde pianobegeleiding van den heer
J.M. Bolle. De herhaaldelijk terug geroepen zangeres behaalde zeer veel succes, dat
naar tot een toegiftje bewoog, het ‘Vergebliches Ständchen’ van Johannes Brahms.

[Tschaikowsky Symphonie nr 6 (Pathétique) – Mendelssohn
Vioolconcert (solist A.A. Polak) o.l.v. Gustav Kogel] (Concertgebouw)
In de biografie van Peter Tschaikowsky treft 't meest, dat deze veelschrijver als jonge
man van een-en-twintig jaar door zijn onmuzikalen vader gedwongen werd de muziek
te kiezen als beroep. Tot de vele menschen, die Tschaikowsky's muziek slechts matig
of heelemaal niet kan bekoren, behooren ook wij en voornamelijk omdat het
psychische hem totaal ontbreekt. Hij doorleefde zijne muziek niet. Dit is niet
noodzakelijk, want men kan dat ook niet zeggen van Bach of Mozart. Maar 't ergste:
in zijn klanken huist geen ziel. Hij componeerde zijn leven lang, nu ja, 't was eenmaal
zijn beroep. Tschaikowsky is een der geniaalste technici uit den lateren tijd, een
toovenaar met uiterlijkheden, een schijn-kunstenaar, den armen hoorder begoochelend
met blinkenden waan. Want al zijn werken, en in 't bijzonder de ‘Symphonie
pathétique’, die gistermiddag werd uitgevoerd, zijn als rijke doolhoven. Men dwaalt
de gangen door, waar tal van merkwaardigheden den dooler beglinsteren; hier loopt
men dood en daar, maar het zoeken is zorgeloos en teutig en men vindt den uitgang
wel. 't Is een spelletje. Het Leven waart niet in Tschaikowsky's muziek, het Leven
met 't snerpende geluid, dat krijscht, - daarom verstaat men 't zoo goed, ook al klaagt
het zacht, ook al lacht het. Men verstaat den Rus niet, want hij zegt niets, men zit
met vraag-oogen, onvoldaan. Of hij praat als een jood op de markt. Gij weet wel wat
hij kletst, lacht er mee en laat u bedotten. 't Is voor de grap.
Dit kunnen we schrijven over het karakter - naar o n z e ooren - van Tschaikowsky's
muziek. De uitvoering geleek alle vorigen. Te prijzen zijn: het fagotspel uit het begin,
de toon der blazers bij 't slot van 't eerste deel en het orkestgeluid van den ‘Allegro
molto vivace’, een van Tschaikowsky's karakteristiekste geweldsvertooningen.
(Alleen is 't een toer, stil te blijven zitten bij dat brutale marsch-rythme!) Dan nog 't
slot der symphonie.
Het treffendste om te bewijzen dat men in de Symphonie pathétique geen
harmonieus kunstwerk behoeft te zien, lijkt ons wel 't eerste deel (met het derde); de
barokke passage onder anderen na de expositie van het andante, - delicaat fluit- en
fagotspel met gamma's door de koperinstrumenten! - en het nog meer barokke van
de muziek die volgt op dit stukje. In het derde deel zijn de vulgariteiten en bombast
haast aan te stippen, maat voor maat.
De heer A.A. Polak, een der eerste violisten van ons orkest, die gistermiddag
optrad als solist, gaf ons met zijn spel niet zeer sterke indrukken. Hij had ter uitvoering
gekozen Mendelssohn's Concert voor viool met orkestbegeleiding (op. 64 in e klein),
een werk anders waarin de componist niet karig omspringt met groote en bekoorlijke
schoonheden. Doch den heer Polak ontbreekt een sterk sprekend kunstenaarswezen.
Een solist heeft de eigen ziel op te voeren tot het kunstwerk, zich dan eerst volop uit
te spreken met de woorden van den meester.
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Artistiek is de heer Polak nog lang niet volgroeid. Technisch is hij het werk vrijwel
den baas, ofschoon er door den cadens van het eerste deel menige ruwe streek kraste
en de stemming in 't laatste deel niet altijd zuiver bleek. De toon is niet groot, doch
goed. Suggestief klinkt hij nooit en men moet er zich immer iets bij fantaseeren. In
het Andante gaf zich de speler 't best. Dit slaagde uitstekend. En onze profeten zijn
nog zoo slecht niet geëerd in hun land - de heer Polak is warm geapplaudisseerd door
eene vrij volle zaal.
Edvard Griegs eerste suite uit de Peer Gynt-muziek met de eerste Hongaarsche
Rhapsodie van Franz Liszt vormden de rest van het programma. Beide werken zijn
onder leiding van Gustaaf Kogel zeer goed vertolkt. Alleen hinderde in het fortissimo
uit het vierde deelte van Grieg's charmante suite (‘In der Halle des Bergkönigs’) het
te luidruchtige bijwerk, waardoor men de melodie kwijt raakte. Maar de orkestklank
van Grieg's werk was onvergelijkelijk!

Télémaque Lambrino
De Griek Télémaque Lambrino, de pianist die gisterenavond in de kleine zaal van
het Concertgebouw optrad, beschikt over een verbazende techniek, ja een verbluffende
virtuozen-vingervlugheid, een meesterlijke zekerheid van spel, waarover men
verstomd staat; maar Bach, Beethoven, Schumann en Chopin, allen meesters uit den
tijd der aardige, kleine piano's met hun intiemen, zachten klank, zouden verbaasd
hebben opgekeken, hadden zij Télémaque Lambrino gehoord in hunne muziek, den
virtuoos met ijzerharden aanslag, die er in 't pianissimo zelfs op los hamert voor zijn
w a g e n w i j d open vleugel, een Blüthner, welke waarlijk aan pracht van klank nooit
te kort komt. En dat lawaai van geluid werkte niet alleen verstikkend op de muziek,
maar ook, op ons, hoorders, oorverdoovend.
En dan de voordracht! Bach was gemoderniseerd. We hoorden zijn ‘Toccata und
Fuga D moll’ met geraffineerde klankeffecten! Alle respect voor het kunnen van
Télémaque Lambrino; doch even graag zien wij den Apollo van Belvedere in nauwe
broek, groot wit overhemd, rok tot boven den knie en handschoenen, of de Venus
van Milo met een reuzenhoed, als wij Bach hooren, zóó zijn stoeren klank verfomfaaid
in uiterlijkheden. Erger nog had de Sonate opus 53 van Beethoven te lijden. Na de
Fuga van Bach hadden we verwachting voor de rest, minstens van de kracht, die
scheen uit te gaan van den solist. En er ligt nog al kracht in de Waldstein-sonate,
gelijk men weet. Maar langzamerhand werden wij meer overtuigd, dat Télémaque
Lambrino tot dusver slechts kent het uitwendig vertoon, en dat het inwendige hem
vreemd is. Hij weet niet van de vele innigheden, welke de ziel ontroeren. Hij bezit
alleen zijn geweld. Geweld kan ook innig zijn en diep gevoeld, ja het moet zoo zijn,
wil het treffen, doch dan toone men het niet als een Grieksch athleet in een zware
spierenmassa. Over de phraseering en dergelijke zullen we liever maar zwijgen. Het
hoofdthema van den Rondo, ‘gracioso’ aangeduid door Beethoven, miste totaal het
gracieuze. Daarentegen kwam het tweede rondo thema ‘energico con fuoco’ prachtig
tot zijn recht. Hiermede echter kan men het vandaliseeren op veel andere plaatsen
niet vergoelijken.
Wonderbaarlijk in technisch opzicht speelde de virtuoos de ‘Etudes symphoniques’
en ‘forme de variations’ van Robert Schumann. Het artistieke echter bleef weer
achterwege, dus de muziek ontroerde niet. Doch pijnlijk om te hooren gaf hij drie
werkjes van Frédéric Chopin, de Nocturne in g groot en twee études in es en as groot.
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Chopin gespeeld door een ruwen krachtmensch, en die drie teere stukjes nog altijd
op den wagenwijd open vleugel!
Zoo heeft Télémaque Lambrino voldoende bewezen, dat hij de
kunstenaarspsychologie voorloopig in geenen deele verstaat. Grooter eentonigheid
van voordracht dan hij gaf, is niet uit te denken; eveneens dat hij nog niet d i e
innerlijkheid bezit, om te pronken met een eigen kunstenaarsschap.
De zesde Rhapsodie van Franz Liszt sloot zijn programma. Had Télémaque
Lambrino al zijn uit te voeren stukken gekozen naar dit soort, wij zouden niets dan
lof over hem kunnen schrijven. Want hier speelde een groot virtuoos, met machtig
kunnen. Hier hebben wij geluisterd met de meeste belangstelling. Hier zat hij op zijn
plaats en de zwaarte van zijn spel in de overige werken merkten we zelfs niet meer.
Ruk op ruk strooide die verbazende technicus zijn rake geestigheden, als lichte
confetti en serpentines. Onder al de bravoerstukjes stippen we aan zijn geniaal
oktavenspel, zeer licht van aanslag. Onovertrefbaar als zoodanig en met luid applaus
zeer gewaardeerd door het talrijk gehoor.

[Vioolconcert in a van Glazounow en Suite voor viool en orkest van
Sinding (solist Efrem Zimbalist) – werken van Cornelius, Wagner
en Von Weber, o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Efrem Zimbalist, de violist die Donderdagavond in het Concertgebouw optrad, zal
voor velen een haast onbekende geweest zijn. Want tot nu toe hoorden we slechts
van zijn talent door tijdschriftenberichtjes. Voornamelijk heeft zich deze jonge man
van nog geen twintig jaar, Rus van geboorte en hoofdzakelijk leerling van den
bekenden Leopold Auer, de beide laatste jaren doen hooren in Duitschland. Zoo
speelde hij gisteravond hier voor het eerst, introduceerde tegelijkertijd het vioolconcert
in a klein (op. 82) van A. Clazounow.
Dit werk is eigenaardiger en oorspronkelijker als vioolconcert dan als compositie.
Het Andante namelijk staat niet op zich zelf. Het is een schakel tusschen den eersten
Allegro, in den gewonen sonatenvorm geschreven en den tweeden, eene herhaling
van den eerste, waar zich dan nu de cadens de herhaling bij aansluit. Doch als muziek
lijkt mij het werk van Glazounow voor een deel minder belangrijk en vooral de eerste
allegro beteekent weinig. Hij is rhapsodisch gehouden, ofschoon zeer een en zeer
streng van thematischen gang, wat het volgen nog al vergemakkelijkt. Het scheen
me echter toe, dat de componist ons hier niet veel te vertellen had. Zijn melancholieke,
chromatische hoofdthema wordt al gauw armelijk, gering en vervelend, vooral in de
reprise. Bovendien roept het herhaaldelijk eene passage uit het ‘Preislied’ der
Meistersinger voor den geest, zooals Glazounow het combineert met een paar
melodische wendingen. Het Andante bezit veel poëzie, echte Russische, en is vol
van dat verlatene, hoopelooze eentonige en leege smachten, dat sommige boeken
hunner latere schrijvers eene typische bekoorlijkheid geeft. Doch eerst na den cadens
gaat het werk boeien, bij de intree van het nieuwe, jolige thema. Hier schreef
Glazounow iets heel bijzonders. Eigenaardig en zeer zelfstandig verwerkt hij in 't
kort die mooie melodie. Meermalen wordt men bang voor een climax of hoogtepunt
à la Tschaikowsky, een vol-orkest-fortissimo, maar neen, piano in de soloviool stijgt
zij ten top, dan breekt alles af en het werk is uit.
De heer Efrem Zimbalist werd luide bejuicht, want: ‘A thing of beauty is a joy for
ever’ zingt Keats in het begin van zijn Endymion. En inderdaad, de jonge kunstenaar
gaf ons veel schoons. Het summum van zijn kunnen echter in de suite voor viool
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met orkestbegeleiding van Christian Sinding (opus 10 in a klein). In het eerste deel
(presto) toonde hij ons zijne verbazingwekkende vingervlugheid, - men zou dat willen
begluren door een kijker - een mooien klank in het Adagio. Als kunstwerk trof ons
de compositie slechts matig. Het presto is een tonenspelletje, het adagio ontleent
zijne muziek vol wijding rechtstreeks aan Händel en Bach, het laatste deel won niet
veel belangstelling. Maar weer kreeg de violist en nog luider zijne toejuichingen.
Herhaalde malen, onophoudelijk werd hij teruggeroepen. Toch fascineert hij zijne
hoorders geenszins, zijn toon klinkt niet machtig of groot of heet, ook wenscht men
wel eens meer individualiteit in de voordracht en rijpheid, ofschoon dat voor zijn
jeugd veel gevergd is. Zijne techniek echter zal hij wel nooit verbeteren. Die is af.
En meermalen bewonderden wij zijn pose: De viool horizontaal, streek en rechterarm
horizontaal, alles hoog omhoog alsof hij zijne kunst trotsch wil toonen aan het volk,
daartegen de forsche verticale stand van 't lijf, prachtig.
Met het programma van Donderdagavond schijnt men geen raad geweten te hebben.
Het was barok genoeg. Behalve het vioolconcert van Glazounow en de suite van
Sinding is uitgevoerd: ‘de Ouverture der Cid’ van Peter Cornelius, ‘Einleitung des
dritten Actes, Tanz der Lehrbuben, Aufzug der Meistersinger und Gruss an Hans
Sachs, uit de Opera ‘Die Meistersinger von Nürnberg’ van Richard Wagner, Webers
Oberon-ouverture, welke zich met niets merkwaardigs onderscheidde, en de
Tannhäuser-ouverture, die wel eens meer indruk gemaakt heeft. Het concert stond
onder leiding van den heer Cornelis Dopper.

Het Parijsch Strijkkwartet
Van 't programma, dat bestond uit een kwartet van Johannes Brahms (opus 51 No.
2 in a klein), een van Claude Debussy en een van L. van Beethoven (opus 53 No. 3
in C groot) was het werk van Debussy om zijn betrekkelijke zeldzaamheid en den
‘esprit français’, dien deze vier kunstenaars beter begrepen dan het Duitsche karakter,
als compositie en als uitvoering het belangrijkste van den avond. Wat Brahms betreft
en Beethoven, wie deze grootmeesters intiem kent, maakt zich al gauw illusionnaire
idealen omtrent de uitvoering hunner muziek (men denke bijvoorbeeld aan
Hutschenruyters Beethovenhuis). Dit karakteriseert hun hoogheid; hun kunst vergt
het. Doch zij blijven droom en waan, onstoffelijke werkelijkheid bij het doorlezen
der partituren.
Zooals bijna alle moderne componisten, heeft Claude Debussy een drang tot
effecten van klank of muziek, welke heerscht tot in zijn kleinste werken. De nieuwere
meesters zijn meestal geen kunstenaars van de groote lijn, het miniatuurwerk der
decoratie is hun ware vak. Dit behandelt zij schitterend met brand van kleuren en 't
krielt er van lijnen. Doch ieder moet toegeven, 't zijn sterke stukken die zij maken.
Men komt bij een modern werk niet op slag onder den indruk der klanken. Dit
gaat langzaam. Bovendien, 't is een physieke werking. De pols klopt vlugger, men
wordt heet, de beweging der strijkers dwarrelt voor de oogen, men wordt gloeiend
en zoo verder - maar de componist is immer zoo goed op tijd uit te scheiden. Leo
Tolstoï had zijn boek ‘De Kreutzersonate’ niet moeten schrijven in betrekking tot
Beethovens werk, (er gebeurt namelijk een moord door de werking dier muziek)
liever had hij eene moderne compositie moeten kiezen. En van physieke beroeringen
houdt men een betrekkelijk geringen indruk over in vergelijking tot psychische, zoo ging 't met Debussy's kwartet, dat ons het bloed geweldig roerde maar niet de
ziel.
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Het eerste deel (een allegro) is een merkwaardig stuk, zeer hartstochtelijk
geschreven. Doch men stuit telkens op vreemde dingen, plaatsen, waar men een
oogenblik harmonie en vooral tonaliteit schijnt kwijt te zijn. Misschien echter raakt
men bij herhaald hooren gewoon aan deze eigenaardigheden. Het scherzo klinkt zeer
spontaan. Typisch zijn de vele pizzicati en de veelzijdigheid der stemming. In het
andante verrukte het spel der kunstenaars evenzeer als de muziek. De altviool zet
gedempt in, met klank als van een Engelschen hoorn, daarbij klinkt een pizzicato als
orgelachtige harpklank. Dit deel is een prachtstukje, verrukkelijk; een glorie van
klank, een glorie van gevoel. Het laatste allegro bracht weer zijn ongetemperde hitte.
Het lijkt ons als muziek minder belangrijk dan de overige deelen.
De vier kunstenaars M. Hayot, eerste viool, L. André, tweede viool, J. Denayer,
alt en J. Salmon, violoncel, bezitten ieder een rijke, individueele natuur. En zelfs in
de begeleidingsfiguren, zooals b.v. in het kwartet van Brahms, treft het doorvoelde
van den kunstenaar die speelt. Daarbij kunnen zij alle roemen op volkomen techniek.
Spel en klank zijn één. Een volmaakt quartet dus? Ja, behalve bij Brahms en
Beethoven den ‘esprit français.’
Het kwartet had zich niet te beklagen over de belangstelling. Want het
concertgebouw-zaaltje was vol en er werd hardnekkig geapplaudiseerd.

Melodrama's [Albert Vogel, declamatie en Henriëtte Roll, piano]
Albert Vogel gaf gisteren een matinée in den Hollandschen Schouwburg met
medewerking van mejuffrouw Henriëtte Roll aan den vleugel, en droeg voor ‘Lenore’
van Bürger - Koeberg, ‘Archibald Douglas’ van Lenau - Landré, ‘Edith Schwanenhals’
van Heine - Pirani, en ‘Das Hexenlied’ van Wildenbruch - Schillings. Het was in
hooge mate interessant, de wijze van werken na te gaan der vier musici. Koeberg
bekommert zich zeer weinig om 't woord, hij laat zijne muziek maar tingelen, het
gedicht klinkt daartusschen luk-raak. Landré weet, helaas, wat versvoeten zijn en
brengt haast alles in stappende jamben, doch de voordrager ontkomt niet aan eene
onvermijdelijke eentonigheid. Pirani daarentegen en Max Schillings kennen de
stemmigheid en bezitten 't fijne gevoel voor verzen. Hun werk was 't beste, dat van
Schillings 't meest nog, daar zijne muziek 't wint in oorspronkelijkheid. Landré's
muziek zegt zeer weinig, die van Koeberg is door vorige meesters sterk beinvloed.
Dat men bij eene toevallige samenwerking der verdienstelijke pianiste Henriëtte Roll
en Albert Vogel wel eens eenheid miste, is begrijpelijk.
Wie als musicus of liever als gezangpedagoog Albert Vogel hoort, zegt: hij is in
het eerste stadium van studie: middenrifvibratie om de stem los te krijgen. De
voordrager, die hem hoort, zegt: wat een monotonie in dat rollend, vette geluid
ondanks een prachtig materiaal! Wat een machtig geluid nu en dan, maar wat een
onnatuur! De bekwame dilettant echter, als hij bewonderaar is van Von Possart, laat
niets heel van den voordrachtkunstenaar, ergert zich aan dat eenig vibreerend geluid
op de allereerste plaats, mist het recitatieve, vindt de pose onschoon met die
saamgevouwen handen op den buik (in 't Heksenlied), welke de impressie geven
alsof de eigenaar een heerlijk maal genoten heeft; lacht om de bovenlijfsbewegingen,
welke doelloos zijn en totaal zonder expressie en om het opzeggen der verzen, die
Vogel onophoudelijk verdeelt in regels. Weer een ander zit verdiept in zijn
tekstboekje, hoort of ziet van dit alles niet veel, maar vindt het toch erg mooi.
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[Eerste uitvoering van Suite nr 1 van Tschaikowsky en Morceau
symphonique uit La rédemption van Franck o.l.v. G. Kogel]
(Concertgebouw)
Twee noviteiten, de eerste suite van Tschaikowsky, (opus 46 in D groot) en een
brokstuk uit het symphonisch gedicht ‘La Redemption’ van César Franck met de
zevende symphonie van Beethoven vormden Donderdagavond het programma.
Geprezen mag worden het orkestspel, de haast onberispelijke klank en uitvoering
van beide noviteiten, vooral van Tschaikowsky's werk. Maar in Beethovens zevende
symphonie, kwam van spel en klank niet de helft terecht van hetgeen we van ons
orkest gewoon zijn en ten volle eischen kunnen. Bedoelde symphonie gaf in hooge
mate den indruk, dezen avond dienst te moeten doen als bladvulling op het
programma. Zij is nu eenmaal populair. ‘Die symphonie ist die Apotheose des Tanzes
selbst’ schreef Richard Wagner. Bacchus en de Bacchanten worden er bij te pas
gebracht met den heelen Nietzscheaanschen rompslomp van ‘Dionysosfest’ (zoo
kakelen de pseudo-aesthetici ook over het slotkoor der negende). Het werk is zelfs
door iemand, die geen begrip heeft van muziek, te volgen als een kolossale
aantrekkelijkheid! Voor dezulken is het een en al aardige, lieve melodieusheid; men
zorgde ook het zoo te spelen, en dan vindt het zijn applaus wel. Ik geloof echter niet,
dat een kunstenaar 't recht heeft, in deze klanken niets meer te zien dan een
Bacchusfeestje; dit moet genoemd worden exploitatie en profaneering van het
kunstwerk. En spel met klank daargelaten, ook de geest die er straalt in dit werk is
verknoeid.
De Vivace werd Donderdagavond veel te langzaam ingezet. Dus hoorde men geen
voldoende tegenstelling met den voorafgaanden ‘Poco Sostenuto’. En hoe kwam de
dirigent, de heer Gustav Kogel, op het idee dier lieve, snoezige ritardando's,
voornamelijk na den hobo-inzet met hoofdthema in D en de moll-passage die volgt?
Ook elders stoorden ze geweldig! Het Allegretto speelde men in een aardig looppasje,
't was alsof er leuke jonge meisjes trippelden. En toch klinkt er in dit stukje een smart,
die wel wat vereering waard is. Ten slotte zij nog vermeld het slechte trompet-spel
uit den ‘Assai meno presto (in de fortissimo gedeelten) en het slechte paukenspel uit
den laatsten Satz, beiden veel te sterk.
De kennismaking met het ‘Morceau symphonique’ uit het symphonische gedicht
‘La Rédemption’ van César Franck mag iedereen verheugen. Zooals alle muziek van
Franck is ook deze min of meer ongenaakbaar, degelijk, stoer en stevig; de
hoofdthema's edel van schoonheid en prachtig verwerkt.
De suite van Peter Tschaikowsky daarentegen was ons al lang niet meer nieuw.
Want wie van dezen componist twee of drie werken gehoord heeft, kent hem in zijn
geheel. Hij biedt nooit meer aan dan een smakelijke herhaling van wat hij reeds gaf.
Dit werk bestaat uit zes deelen, openend met een ‘Introduzione e fuga.’ Die
introduzione is misschien het langdradigst en onbeteekenendst van wat Tschaikowsky
ooit schreef. De fuga klinkt zeer knap. Zij kon meer zeggen, doch wij leven niet meer
in de eeuw der echte fuga's. De componisten mochten wel eens gaan inzien, dat deze
soort van compositie eene uiting was van haar tijd en dat het schrijven van fuga's
langzamerhand een archaïsme geworden is, evenzeer als 't schrijven van kamermuziek.
Men treft onder de heden geschreven fuga's er dan ook hoogst weinig aan, die
geïnspireerd en doorvoeld mogen heeten. Een echte trek à la Tschaikowsky mogen
we niet onvermeld laten: de grappige fagot welke tegen het eind der fuga nog even
solistisch inzet met het thema. Een beetje barok. Het ‘divertimento’ is een goed
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walsje. Het ‘Intermezzo’ kan men triviaal noemen. 't Hoofdthema is een klagelijke
melodie in een rythme van voldane stappen herhaald tot in 't zeurig oneindige, het
tegenthema onbelangrijk, het geheel vol ordinaire wendingen. Ook de ‘Marche
miniature’, welke al meer werd uitgevoerd in de andere suites, is een zeer gewoon
stukje muziek, slechts de bizarre instrumentaties geven het heel even een interessant
tintje. Van den scherzo en de Gavotte kan ik evenmin goeds zeggen. Werken als
zulke gaan er dertien in een dozijn. De muziek van Johann Strauss staat bepaald
hooger. Tschaikowsky's werk is aardig, leuk, lief, geestig, charmant, fijn, kleurig,
licht, luchtig, fleurig en mooi, men vindt er woorden genoeg voor, maar het is
teekenender voor de ontroering, die echt groote kunst teweeg brengt, dat men er in
den regel woorden te weinig voor vindt.

[Beethovenprogramma o.l.v. W. Mengelberg – Dirk Schäfer voert
het vierde en vijfde pianoconcert uit]
Velen hebben gewenscht den heer Dirk Schäfer hier meerdere keeren te zien optreden
als solo-pianist, en nog onlangs, ter gelegenheid van het concert Schäfer-Hekking,
is dit verlangen in verschillende dagbladen sterk uitgesproken. Spoediger dan men
verwachten mocht, werd die wensch voldaan en gisteravond trad Schäfer op in het
Concertgebouw. Een enthousiast publiek woonde de uitvoering bij, in zonderlinge
tegenstelling met de slecht bezette zaal, niettegenstaande het programma in
aantrekkelijkheid niet was te overtreffen. Het leek eene soort van Beethoven-viering:
De tweede symphonie, het vierde en vijfde concert voor piano met orkestbegeleiding
en de derde Leonore ouverture. In het voorbijgaan worde even gewezen op de
schrikkelijke lengte van dit programma. Niets vermoeit erger dan muziek hooren en
dit te meer naarmate de muziek ons pakkender beruischt. En onder Mengelbergs
leiding laat dit niets te wenschen over.
Deze buitengewone dirigent zoekt zijn effecten voornamelijk in dynamische
finesses. Daar vindt hij ze bijzonder. En op de meeste hoorders oefent zulke
minutieuse dynamiek wellicht den meesten invloed uit. Doch dit kan ietwat ver
gedreven worden. Bijvoorbeeld het Scherzo der tweede Symphonie. Daar had men
voor niets anders oor meer. De telkens wederkeerende donderende paukenslag vóór
de herhalingen van het Trio, mag men gerust effectbejag noemen. Maar hij doet het
zooals al dergelijke dingen.
Biografische gegevens van Dirk Schäfer zijn minder bekend, daarom schrijven
wij 't een en ander over uit het programma-boekje. De kunstenaar is in 1874 geboren
te Rotterdam. Op veertienjarigen leeftijd begonnen de ernstige muziekstudies aan
de Toonkunst-Muziekschool aldaar. In 1890 werden zij met regeeringssubsidie
voortgezet aan het Conservatorium van Keulen. Deze instelling verliet hij vier jaar
later met de hoogste onderscheiding, Preis-Zeugniss als pianist en componist.
Twee jaar vroeger was hem die ook reeds te beurt gevallen. In hetzelfde jaar
behaalde hij te Berlijn uit vijfentwintig mededingers van verschillende naties den
eersten Mendelssohn-prijs als pianist. Vervolgens concerteerde hij in verscheidene
steden van Duitschland, België en Nederland. Ook als componist is Schäfer bekend:
Verschillende werken voor klavier, liederen, een piano-kwintet, een strijktrio, een
sonate voor piano en violoncello, vier sonates voor piano en viool, een piano-concert,
eene symphonie, eene suite pastorale, eene Rhapsodie javanaise etc.
Als klavierspeler en als componist is Dirk Schäfer zonder twijfel een man van
beteekenis. Technisch staat hij in beide kunsten op even hoog standpunt. Zijne natuur
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is eer koud dan warm, hij mist eene gloedvolle spontaniteit, innerlijke
hartstochtelijkheid lijkt hem vreemd, hij is en blijft tamelijk impassiebel. Dit hindert
natuurlijk veel minder bij den pianist dan bij den componist. Bij de heete muziek
van Beethoven behoeft men waarlijk zijn eigen klein vuurtje niet op te steken. En
bovengenoemde hoedanigheden wijzen op een robuust gemoed, een hoekigen wil
en veel gezond verstand, wat men alle Beethoven-vertolkers mag toewenschen.
Reeds de inzet van het vierde piano-concert won alles voor den speler. De fijne
aanslag en de kostelijke klank van den vleugel! Het spel van den heer Dirk Schäfer
bezit eene groote veelzijdigheid. Hij schijnt het geheel te berekenen naar de
orkest-partituur. En bij sommige inzetten van het klavier meende men orkestklank
te hooren gedurende de eerste maten, een homogeniteit van klank welke men alleszins
mag bewonderen.
Doch vooral schittert hij in het passage-werk ; de Rondo's der beide concerten zijn
hier van sprekende voorbeelden. Alles glijdt zacht en vliegensvlug, de tonen tinkelen
als droppelend water, het ruischt omhoog en omlaag met wisselingen van kleur en
meesterschap van techniek waarover men verstomd raakt.
Het eerste deel van het vijfde concert (in es groot) – lang maar vol poëzie, is een
der best geslaagde stukken . In het Adagio un poco mosso blonken de houtblazers
en hoornisten evenzeer uit als de klavierspeler. Daarentegen was ons het Andante
con moto een artistieke mislukking. Hier werd niet de innigheid gegeven welke er
inligt. Het uiterlijke was al te verzorgd.
Het programma, de solist, het uitstekend orkest, dat na de uitvoering der tweede
symphonie met Mengelberg moest deelen in de geestdriftige hulde, de dirigent, het
applaus, maakten dezen avond tot een der schoonste. De Leonore Ouverture No 3
besloot het Concert. Zij werd voortreffelijk vertolkt. Jammer dat een zeer licht verschil
van stemming tusschen den Solo-trompetter, die de verlossing aankondigt, en het
orkest even hinderden.

Orgelbespeling van Felix Nowowiejski
In de prachtige Oude Kerk, op het Oudekerksplein, gaf Felix Nowowiejski, de hier
zeer gevierde componist van het geestelijk muziekdrama ‘Quo Vadis’ (dezer dagen
opnieuw en onder persoonlijke leiding van den componist door de Christelijke
Oratorium-Vereeniging uitgevoerd), eene orgelbespeling met medewerking van mej.
Tilia Hill, even gevierde sopraanzangeres, den heer Johan Schoonderbeek en het
Christelijk Waalsch Zangkoor ‘Louons Dieu’. Tot mijn groote spijt heb ik slechts
de helft van het concert kunnen bijwonen, daar het gegeven werd op hetzelfde uur
als bovenvermelde uitvoering, genoeg echter om er met alle waardeering over te
kunnen schrijven.
De uitvoering werd ingezet met het bekende Kerstlied ‘Es ist ein Ros entsprungen’,
van Michaël Praetorius. Er volgde een Adventlied van J.A. Hiller voor koor. Bach,
wiens werken al jarenlang de orgelbespelingen meemaken, ontbrak ook hier niet.
Felix Nowowiejski had gekozen de ‘Toccata und Fuga’ in C klein. Hij speelde nog:
De ‘Toccata und Weihnachtspastorale’ van Johann Pachelbel, een Adagio van Otto
Dienel, (gestorven in 1902) een Idylle uit de orgelsonate opus 165 van J. Rheinberger,
eene serie aardige Poolsche Kerstliederen, en, waarin hij zich 't belangrijkste gaf,
eene orgelcompositie van hem zelf ‘Dumka’ (klaaglied). Men herkende spoedig den
componist van ‘Quo Vadis’, want ook in dit stukje versmaadt hij geenszins de barokke
trekjes en het effectbejag. Hij is een meester der registreering, direct hoort men den
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geroutineerden organist, zijn orgel (het instrument der Oude Kerk staat wat klank
betreft zeer hoog) wordt een orkest gelijk aan geluidschakeeringen.
Mejuffrouw Tilia Hill, wier heerlijke stem heel de kerk vulde met innigheid, zong
een drietal zangen van Bach, ‘Mein glaubiges Herz’, ‘Ich steh au deinen Krippen
hier’, ‘Seit froh die weil’, een zeer lief lied uit ‘Des Knaben Wunderhorn’, getoonzet
door Erich J. Wolff: ‘Christkindleins Wiegenlied’, twee ‘Biblische Lieder’ van Anton
Dvorak en een ‘Hymnus’ van Carl Smulders ‘Einst wird ein Lied der vollen Liebe
tagen’, woorden van Hugo Palus. Deze laatste hymne, ondanks de minder gunstige
ligging voor sopraan, maakte met de aria's van Bach diepen indruk. De begeleiding
werd smaakvol uitgevoerd door den heer Johan Schoonderbeek. Een koraal onder
zijne leiding door het koor, waarvan de bassen ter wille der klankeenheid en
schoonheid wel sterker mochten zijn, en een feestpraeludium van Otto Dienel door
Felix Nowowiesjki, vormden 't slot van dit schoone concert, dat door eene stampvolle
kerk werd bijgewoond.

Ronde Luthersche Kerk [kerstconcert]
Mevrouw Wilhelmina van der Hoeck, sopraan, mejuffrouw Irma Lozin, alt, en de
heeren August van der Hoeck, bariton, F.H. van Duinen, bas, en W.L. Doortmont,
organist, gaven op den eersten Kerstdag eene buitenwone uitvoering van gewijde
muziek in de Ronde Luthersche Kerk.
Van de uitvoering vermeld ik 't liefst het geschikte programma en de goed bezette
kerk. De zang zelf en het orgelspel droegen alle kenteekenen van grove slordigheid.
De heer W.L. Doortmont Jr. is zeer waarschijnlijk technisch bekwaam genoeg om
het Praeludium in C klein van J.S. Bach, dat hij voordroeg, op het eerste gezicht vrij
vlot te spelen, als organist-kunstenaar toonde hij zich dezen keer niet van een mooie
zijde. Bach's werk verdronk dan ook totaal in zijn ongewenscht dilettantisme. En
van de zangers is den heer August van der Hoeck lof het allerminst geoorloofd.
Zijn voordracht was onvoorbereid, onzeker. Zijn stem leek in hooge mate
ongedisponeerd, klonk dor en droog als een stukkend klokje met een telken keere
meedreinenden nagalm. Ook mejuffrouw Irma Lozin hebben wij beter gehoord. De
forsche alt klonk niet immer mooi, leed door een vrij sterk vibreeren en de inzetten
troffen wel eens een tikje te hoog of te laag. Mevrouw Wilhelmina van der Hoeck
en de heer F.H. van Duinen zongen in vergelijking met de overigen zeer
bewonderenswaardig. Doch wat deze ‘B u i t e n g e w o n e uitvoering van gewijde
muziek’ totaal ontbrak was wijding. En het gebouw verlatende, scheen ons de titel
hoogst ironisch. Maar.... de banken en stoelen waren voortreffelijk bezet.
Het programma bevatte behalve het Praeludium van Bach: Een gebed van
Alexandro Stadella. Een duo voor bariton en sopraan uit den Joseph van E.H. Méhul.
Eene bas-aria uit Händel's Josua. Het bekende recitatief en aria uit den ‘Rinaldo’ van
denzelfden meester, ‘Lass mich mit Thränen.’ (De aria nota bene werd tweemaal te
langzaam voorgedragen, zonder twijfel om de treffender uitwerking en om het zoete
languissante tintje). ‘L'Angelus de la mer’ van Gustave Gauthier voor bariton. ‘Fac
ut portem’, een fragment uit Rossini's Stabat Mater. Drie Kerstliederen voor bas van
Petrus Cornelius, ‘Crucifix,’ een duo voor sopraan en alt van J. Faure en eene
‘Fantasie’ voor orgel van den heer W.L. Doortmont.
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[Lalo Violoncelconcert (solist Thomas Canivez), Cornelius
Kerstliederen (Annie Reballio-Siewe, sopraan) – werken van Mozart,
Strauss en Wagner, o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Als solisten hoorden wij den tweeden Kerstdag mevrouw Reballio-Siewe, sopraan,
en den heer Thomas Canivez, violoncellist.
Mevrouw Annie Reballio-Siewe werd te Amsterdam geboren, doch kreeg te Brussel
opvoeding en muzikale ontwikkeling. Het Brusselsch Conservatorium verliet de
zangeres met een premier prix à l'unanimité; daarna bekwaamde zij zich verder te
Frankfort a/M in het Duitsche repertoire.
De heer Thomas Canivez werd geboren te Charleroi, maakte eveneens zijn studiën
aan de beroemde Belgsche muzikale instelling, waar Eduard Jacobs zijn meester
was. In 1899 eindigde hij zijne leerjaren met een premier prix, trad o.a. te Parijs,
Brussel en Scheveningen op als solist, werkte gedurende zes jaren bij het orkest te
Lausanne, en is sinds 7 September 1909 verbonden aan ons Concertgebouw-orkest.
De heer Thomas Canivez had Lalo's celloconcert in D klein ter uitvoering gekozen.
Als kunstwerk behoeven wij deze compositie niet hoog te schatten, als solostuk is
het voor cello zeer dankbaar geschreven. Maar de Allegro Maestoso, de Intermezzo,
en ten laatste de Rondo gingen ons roerloos voorbij. Het eerste deel werkt met zijn
blazersaccoorden ten slotte eentonig, het tweede klinkt meer aardig dan diep. Doch
in het derde deel brandt genoeg hartstochtelijkheid om ons even op te warmen.
Thomas Canivez echter bezit maar twee buitengewone dingen: zijn sprekende kop,
mager en bleek met saamgedrukte lippen, scherpen neus en diepe, gloeiïge oogen,
en een zeldzame techniek, af tot in de verst nageplozen fijnheden. Maar in zijn toon
trilt niet dat onnaspeurlijk-geheimzinnige, dat raadselachtige, onbekende,
onbedwingbare ietsje, dat den toon machtig maakt en de zielen in boeien legt.
De hoedanigheid van orkestlid kan echter nooit verfijnend of aanwakkerend werken
op de individualiteit. En de oorspronkelijkheid loopt sterk gevaar als men gedurig
tot partner heeft eene natuur als Gerard Hekking. Hiermede wordt natuurlijk niet
bedoeld dat het spel van den heer Canivez reeds eigenschappen aan zou wijzen, die
Hekking behooren. Integendeel, noch dit, noch iets eigens ontdekten wij in toon,
spel of opvatting bij Canivez. Het is juist eene sterke individueele ziel, die dezen
solist ontbreekt. Overigens mag men het tot de glorie rekenen van ons
Concertgebouw-orkest, dat het solisten als Thomas Canivez onder zijn gelederen
telt. Technisch speelt hij onverbeterlijk. De toehoorders wisten dit naar waarde te
schatten en applaudiseerden niet zuinig.
Mevrouw Reballio-Siewe zong het recitatief en de aria der Gravin uit ‘Le Nozze
de Figaro’: ‘E Susanna non vien?’ (Dove sono i bei momenti,) en een drietal
Kerstliederen van Petrus Cornelius. De lieflijke aria is gezongen met nog lieflijker
stem en heerlijke, genotvolle voordracht. Het geluid klinkt immer vol en rond
(ofschoon niet zeer intens) in de laagte, in de middenligging en hoogte, (enkele keeren
gilde er wel eens een mager, schraal geluidje door het hooge register) in het piano,
mezza voce en forte, met de techniek bleek de zangeres volkomen op de hoogte en
zij bezit een sympathiek, smaakvol temperament. Zoo werden de aria en Cornelius'
Kerstliederen tot groote genietingen. De heer Evert Cornelis begeleidde.
Doch de orkestnummers vormden het zwaartepunt dezer uitvoering. Er werd
ingezet met Mozarts Zauberflöte-ouverture, Mengelberg dirigeerde, en wederom
met de allerfijnste schakeeringen van gevoel, klank en tempo. ‘Tod und Verkläuing’
van Richard Strauss en “Vorspiel”, ‘Verwandlungs-musik und Schlussscene’ uit het
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eerst bedrijf van Parsifal maakten de rest uit van het programma. De opzet der
Symphonische Dichtung en de strijd met den dood behooren tot de meesterlijkste
uitingen, zoowel van Richard Strauss als van Mengelberg den onovertrefbaren
dirrigent. Van ons orkest zou ieder onderdeel afzonderlijk te roemen zijn. Bijzonder
schoon klonken dezen middag de koperblazers.
Vanaf de forsche accoorden uit de ouverture der Zauberflöte tot de wijdingsvolle
avondmaal-melodieën. Terloops zij gewezen op de geringe bezetting der strijkers in
de fortissimo's zoowel in de muziek van Strauss als van Wagner. Ook de metalen
platen als klokken in Parsifal voldeden slechts in het tutti; waar zij solistisch inzetten
klonken ze dor, men hoorde te zeer den droogen bij-tik van den klopper. Ten slotte:
Strauss, ‘Tod und Verkläring’ heeft een merkwaardige overeenkomst met ‘De uiterste
Dag’ van J. Jörgensen, Strauss werk dateert van 1890.

Arti et Religioni - [H. Hoffmann Melusine en Hubert Cuypers Terwe,
melodrama (declamator Alphons Laudy)]
‘Melusine’ van H. Hofmann en ‘Terwe’ van Hubert Cuypers, beide eerste
uitvoeringen, vormden het belangrijke programma van het concert, dat Arti et
Religioni gisteravond gaf in de groote zaal van het Concertgebouw. Beiden zijn
idyllen, maar de eene spruit uit de liefelijke Fransche sprookjeswereld, de andere uit
het boerenland Vlaanderen.
‘Melusine’ voor koor, soli en orkest vertelt van graaf Reymond van Poitiers, hoe
eene waternimf hem verschijnt, hij liefde voor haar opvat en de nimf tot vrouw
begeert. Zij stemt toe, doch stelt tot voorwaarde, dat zij den laatsten dag der week
voor zich alleen zal hebben. Reymond mag dien dag niet naar haar zoeken of vragen
en hij zweert dit. Maar ongelukkig teisteren juist droogte en sterfte Reymond's land,
en de schoone Melusina krijgt hiervan de schuld, daar het volk haar houdt voor de
betooverende heks. De moeder van Reymond, Klothilde, en haar broeder Sintram,
dringen er op aan, dat graaf Reymond zal zien wat Melusina den haar voorbehouden
dag uitvoert. Hij verrast haar en de andere nimfen, half in vischgestalte bij de bron.
Dan verschijnt de koning der watergeesten, die Reymond aankondigt, dat hij moet
sterven. Melusina echter verkrijgt genade voor hem. Doch hij vraagt nog één kus.
Deze brengt hem buiten weten van Melusina ter dood. Zoo als men ziet heeft het
verhaaltje in hoofdzaak het verbod naar de afkomst te onderzoeken, dat de handeling
drijft, overeenkomst met Lohengrin. In ‘Melusine’ is de man de àl te nieuwsgierige.
Doch als muziek zoowel als sprookje heeft ‘Melusine’ niet veel te beduiden.
Vergissen wij ons niet, dan is Heinrich Hofmann, die in 1842 te Berlijn werd geboren,
in 1902 te Grosz-Tabarz in Thüringen stierf, componist van orkest-, piano- en
koorwerken, en opera's, welke geen van allen levensvatbaar bleken, de schrijver van
deze ‘Melusine’. Men verwarre hem niet met E.T. Hofmann, den beroemden
romanticus, genialen dichter, goed teekenaar, bekwaam jurist, componist met veel
fantasie, welke trouwens zijn heele leven te boorde vulde, en hoogst excentriek
mensch. Deze schreef ook letterkundige en muzikale sprookjes, welke gloeien van
leven. Van Heinrich Hofmann kan men dit niet zeggen. Klankschoonheid is de
eenigste en beste hoedanigheid van het werk. Er heerscht echter een groot gemis aan
dramatisch leven door het geheele uitblijven van contrasten. Overal in dit koorwerk
lacht u de liefelijkheid toe, in gevoelige melodieusheid, harmoniek, die men al lang
van buiten kent en instrumentatie, welke het niet aan helderheid ontbreekt. Dit lonkend
lachje echter, dat het koorwerk van vijf kwartier overstraalt, wordt ten langen laatste
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wat zoetsappig en maakt den hoorder wee. Men zou het werk niet houden voor een
product uit onzen tijd. Want zelfs de Italiaansche muziek bezit in hare melodieusheid
meer levenswaarheid. Ook helt de zoete melodie van Hofmann wel eens over naar
het banale. De harmoniek wenscht men meermalen expressiever de instrumentatie
is dikwijls conventioneel. Bijvoorbeeld de hobo die telken keer de solostemmen
meespeelt. De hoofdindruk van het werk is monotonie.
De medewerkers waren het Utrechtsch stedelijk orkest, waarvan het strijkerscorps
waarlijk niet te sterk bezet was, en welks hoorns zeer mat spel en klank gaven; ook
de triangel klonk als gebroken glas. Mejuffrouw Henriette Berntrop, eene sopraan
met zacht, mollig, week en rond geluid, bleek zeer geschikt voor de hoofdrol
‘Melusine.’ Mejuffrouw Tine Heskes, de mooie, goed-geschoolde alt, de heer W.
Bredius, baritonzanger, met prachtig materiaal, dat echter voor de concertzaal nog
enkele al te ruwe kantjes heeft, en de heer Robert A. Patte, bas, die ons door stem
noch door voordracht kon bevredigen, waren de andere solisten. Bijzonder als koning
der Watergeesten stoorde zijn ruw, hortend en stootend geluid. Wat het koor betreft,
het lijkt er ons niet op vooruit gegaan te zijn. De mannenstemmen klonken zeer
schoon, de sopranen echter voldeden niet aan de eischen, welke men aan klank en
voordracht mag stellen.
De heer Cuypers en de declamator, de heer Alphons Laudy met het melodrama
‘Terwe’ voor den hoorder die ook maar even de oore spitse, iets gaven wat op dit
gebied nieuw mag heten; eene voor dat genre volmaakte overeenstemming tusschen
woord en orkesttoon. De heer Laudy, aan wiens prachtige, edel gehouden voordracht
wel te merken was, dat hij de zaak als meer dan dilletant, als kunstenaar heeft
aangepakt, weet zijn stem te heffen en te doen dalen, dat zij muzikalen klank krijgt
zonder muziek te worden, die in het kader der warrelende orkestgeluiden voortreffelijk
past, zoodat men het idee krijgt van eene mooie eenheid.
De hoorder krijg een nieuwen kijk op het melodrama en men begrijpt, dat
kunstenaars als Bernard Zweers en Alphons Diepenbrock, die de uitvoering
bijwoonden, enthousiast waren over deze nieuwe uiting van den heer Cuypers, dat
ik Zweers zelfs tot de beide artiesten hoorde zeggen: ‘Nooit heb ik geloofd aan de
mogelijkheid van het melodrama, ook niet na Schillings Hexenlied, maar jullie hebben
me met Terwe totaal bekeerd.’ Het best smelten toon en recitatief samen in de liederen
van populair karakter als het smidslied, het liedje van 't oude boertje, het lentelied
e.d. In de beschrijvende gedeelten scheen het samen gaan minder saillant, schoon
nog altijd mooi en belangwekkend door schildering.
Zeer sober, soms denkt men, de componist vergat zijne vulstemmen, realistisch,
maar zeer nobel en met allerlei delicate trekjes en tintjes, alles gematigd, maar vol
effecten die verbazen. Zoo bijvoorbeeld het hoogst fijne, allerechtst typeerende van
het sneeuwliedje, de helle werkelijkheid van het wiegeliedje met de mooie
afwisselingen van engelschen hoorn en clarinet (ook als melodie is dit een der best
getroffene). En tallooze andere verscholene schoonheden.
Tegen een paar bazuinklanken zou men opmerking willen maken. Zoo lijken ons
deze instrumenten slecht gekozen bij Nols woorden: ‘Dat niet.... Al zij wij niet kwader
bevriend’ etc. Evenzoo bij: ‘Gij zijt een boer mijn zoon, der Naessens eere.’ De oude
boer Nol krijgt daardoor een al te zwaarwichtig, majestatisch aureool om zijn kop.
Ook de groote trom met bekkens bij het slotcouplet van het terwelied werkt ruw en
onaesthetisch.
De zaal was druk bezet, het klonk er te beter om. De toehoorders, waaronder wij
den hoogeerw. heer deken van Amsterdam, Mgr. L.E. Jansen, opmerkten, waren zeer
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geestdriftig gestemd jegens ‘Terwe’ en werden het toejuichen niet moede. Bravo's
en bravissimo's weerklonken - het werd een ovatie voor de heeren Laudy en Cuypers,
die telkens en telkens moesten bedanken. De heer Cuypers dirigeerde zelf, met
zooveel tact en goeden kijk, dat men het betreuren mag, dezen kunstenaar niet
veelvuldiger te zien optreden als dirigent.

[Francesca da Rimini van Tschaikowsky tussen werken van
Beethoven en Wagner o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Mengelberg bezit een bij uitstek dramatische natuur, en deze, in heel hare alzijdigheid
en rijke tegenstellingen van fellen hartstocht, zachtheid en rulle kracht, gevoel, snelle
spontaniteit, maakt hem tot den kunstenaar, die ons allen gisteravond overmeesterde
door de kracht van zijn onstuimig temperament. En wij geven hem gaarne de schuldige
schatting onzer gloeiende hulde.
Mengelberg analyseert in het groot. Zoo geeft hij ons den klaarsten kijk op den
bouw van het werk. Want de architectuur blijft voor dezen dirigent hoofdzaak. Doch
hij ontleedt het uit te voeren werk als het ware in tooneelen, toetst zorgvuldig hunne
innerlijke kracht van zang, - beweging telt bij hem op de eerste plaats - overweegt
alle mogelijke contrast-werkingen en vormt het tot een geheel, oud van klank, doch
nieuw van opvatting, door het stage maar zeker vaste deinen der effecten, door nieuwe
vergezichten op den weg naar het hoogtepunt, dat hij meestal anders kiest of anders
belicht, door het individueele leven, dat de compositie haast metamorphoseert.
Mengelberg is, als alle dramatisehe naturen, meester in het licht-donker. Zijne
contrasten blinken geweldig als die van Rembrandt, of gloren in zachte overgangen
als de lichtwerkingen van Leonardo da Vinci. En immer kiest hij zijn flakkerenden
gloed of glimmerende vonkeling als kunstenaar.
Dan analyseert Mengelberg in het klein en ook hierin bewonderen wij hem als
den onovertrefbare. Geen noot in de partituur ontsnapt zijn oog, de kleinste trekjes
ontluiken op cadans van maatstok of handbeweging tot leven, dat zich willig voegt
bij het groote, intense leven van het geheel, want ze zijn als de lichttintelingen der
sterren in den stralenden maanglans. Zoo krijgen zijne uitvoeringen die eenheid,
welke den hoorder treft, boeit en bezielt.
Het eerste gedeelte van het programma bestond uit Beethovens ouverture voor
den Coriolanus van Collin en de vijfde symphonie. Wagner heeft voor deze ouverture
eene toelichting geschreven en het programmaboekje bevatte eene zeer wijdloopige.
Wij hooren het werk echter liever zuiver muzikaal, en zoeken het dramatische van
zijn bouw eer in de krasse tegenstellingen der twee hoofdthema's en in hunne
geweldige afwisselingen, dan in verband met de geschiedenis van den Romeinschen
patriciër, die uit wrok tegen zijn vaderland oorlogde, Rome bijna vernietigde met
een vijandelijk leger, door vrouw en moeder verbeden werd tot den terugtocht en
hiervoor boette met het leven.
Zoowel in deze ouverture als in de vijfde symphonie trof de schitterende
orkestklank. Uit Beethovens vijfde kunnen wij als prachtige momenten aanstippen
het geheele eerste deel, waarin Mengelberg zich gaf als dirigent-virtuoos en het als
zoodanig een strikt eigen karakter gaf; uit het Scherzo vooral de forsch contrasteerende
hoofdthema's; de voordracht van het eerste zal menigeen misschien wat week geleken
hebben, subliem klonken de schallende hoorns bij den inzet der tweede melodie; de
herhaling van het Scherzo, (zeer fijne pizzicati der strijkers) de passage die de finale
onmiddellijk voorafgaat, somber-indrukwekkend, de inzet der finale,
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koninklijk-majestueus, de terugkeer van het tweede scherzo-thema, de hernieuwe
inzet der finale, dit waren als zooveel heerlijkheden roerend tot de paleizen der hooge
vetrukking.
Francesca da Rimini, fantasie d'après Dante van Peter Tschaikowsky opende het
tweede gedeelte van den avond.
Deze épisode uit Dante's Inferno zou stof genoeg leveren voor eene verhandeling
over kunstenaarspsychologie. Zoo wil Liszt bijvoorbeeld in zijne Dante-symphonie
de verschijning van Francesca en haren geliefde uitbeelden door een glissando in
verminderde septime akkoorden voor harp, Tschaikowsky door een
hartstochtelijk-zinnelijke melodie voor hobo met gedempte violen. Doch het
schimmige wemelen der tonen als mist op den wind, uit de partituur van Liszt, is
honderd maal plastischer dan de wijze van Tschaikowsky. De eerste duidt op iets
buitengewoons en slaat direkt op de verbeelding, de tweede werkt gewoon weg als
een zonnig andante cantabile en beroert gemoed noch fantasie
Zoo mist ook de schildering van het infernale de streng-belijnde plastiek. Men
kan ze even goed houden voor een woesten krijgsmarsch. Conceptie en instrumentatie
zijn hier in hooge mate kranig en belangwekkend. Maar er ontbreekt de grootschheid
van blik, die duidt op het visionnaire van hun oorsprong. Berlioz is daarin tot nu toe
de onovertroffen meester. Tschaikowsky was van aanleg geen programmaticus. Wij
kregen van het werk sterke indrukken, doch Francesca da Rimini kwam ons niet voor
den geest, noch de hel.
In teerheid van orkestklank klonk ‘Traüme’, Wagner's studie voor Tristan und
Isolde, geïnstrumenteerd door J. Svendsen, onvergelijkbaar, vooral het slotgedeelte
een allerzachtst pianissimo van vlekkelooze zuiverheid. In souvereine directie muntte
uit het Voorspel en Slotscène (Isoldens Liebestod) uit het muziekdrama Tristan und
Isolde van Richard Wagner. Machtig was de gang naar het eerste hoogtepunt, zelden
heerschte er in het kalm-bewogen deel, dat hierop volgt, zulke innigheid, het tweede
hoogtepunt overtrof het eerste in ontzaggelijk geweld van dramatisch vuur.
Het talrijke gehoor heeft zeer enthousiastisch geapplaudiseerd. Herhaalde
terugroepingen van Mengelberg en eene tweevoudige huldiging van het orkest. Na
de vijfde symphonie en na Wagner's gepassionneerde muziek.

[Bruckner Symfonie nr 7, Saint-Saëns Violoncelconcert in a (solist
Gerard Hekking) en Ouverture Rienzi van Wagner o.l.v. Gustav
Kogel] (Concertgebouw)
Bruckners in allen deele gigantische zevende symphonie, het korte cello-concert in
A klein van Camille Saint-Saëns en Wagners Rienzi-ouverture, effectvol, maar in
menig opzicht een draak, vormden het programma van Donderdagavond. De heer
Gustaaf Kogel dirigeerde. Hij gaf zich het best in de ouverture van Wagner. Hier
ontbrak niets. Glans van klank, vooral bij de koperblazers, ietwat overdreven tempi,
wat deze luide muziek sneller werking gaf, forsche rythmeering, veel spontaniteit
en alles wat eene ouverture half à la Meyerbeer, half à la Wagner kan doen schitteren.
Saint-Saëns-concert werd feitelijk geleid door Gerard Hekking, die optrad als solist.
Hier was 't het vuur, sprankelend uit den cello-klank, dat heel de voordracht deed
gloeien. Doch op de directie van Bruckners symphonie is het talent van den heer
Gustaaf Kogel noch berekend, noch aangelegd. Hem ontbreekt een organiseerende
geest. Wanneer alles marcheert in dichte phalanxen, gelijk in de Rienzi-ouverture,
dan kan hij een zeer dapper generaal zijn, maar Bruckners werk bezit niet die gesloten
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eenheid, en voor al die oprukkende bataljons en detachementen van thema's, nieuwe
thema's, omkeeringen en zoo verder, die daar 't leger vormen in schijnbare
verwarringen, stond de dirigent vrijwel radeloos, besluiteloos. Het werk toonde geen
eenheid, de schakeeringen waren doelloos, de krachtige scherzomelodie bijvoorbeeld,
verliep in eentonigheid. Voeg hierbij, dat het orkest op vele plaatsen onvoldoende
voorbereid bleek en men kan 't zich verklaren dat de geweldige symphonie zeer koud
ontvangen is.
Voor Bruckner bestonden ter wereld slechts drie dingen: Zijne muziek, zijn
godsdienst (hij was Katholiek) en Richard Wagner. Hij had een kluizenaarskarakter
en de betrekkelijke eenzijdigheid, welke hieruit voortvloeit, drukte zijn leven. Hij
was de geniale musicus, doch zijn geest bleef beperkt tot deze kunst. Hij las bijna
nooit; van drama's, beeldhouwwerken, verzen of schilderijen begreep hij niet 't minste.
Hij vereerde Richard Wagner boven mate en voor alle andere kunstenaars bleef hij
gesloten. Deze mooie, kinderlijke, excentrieke eenzijdigheid staat in nauw verband
met Bruckners naïeviteit. Zij treft den hoorder in al zijne melodieën, (bijvoorbeeld
het eenvoudige diepe, lieve en bekoorlijke tweede thema uit het adagio der zevende).
Een roerend voorbeeld van dezen heerlijken karaktertrek, dien men terugvindt bij
alle groote meesters, is de opdracht zijner negende (onvoltooide) symphonie: ‘Dem
lieben Gott gewidmet.’
In even nauwen samenhang met deze naïeviteit staat Bruckners onuitputtelijke
vindingrijkheid. Het eerste en 't tweede deel zijner zevende geven hiervan prachtige
voorbeelden. Naïeviteit zonder poëzie is onbestaanbaar, poëzie evenzeer zonder
gevoel. En deze twee eerste deelen zijn meesterstukken van poëtisch voelen, in hooge
mate ontroerend, want door die mooie naïeviteit klinkt alles regelrecht tot de ziel.
Bruckner was als een kind. Maar een kinderlijk man, die zich geestelijk wil onwerken
tot de grootsten der grooten, zal meer kracht ontwikkelen dan de man, die zich zijn
grootheid wel bewust voelt. En ook in zijn uitbarstingen van geweld en hartstocht is
Bruckner de machtigste. Adagio en scherzo (goed voorgedragen) bewijzen dit sterk.
Ook Bruckners groote begaafdheid is echter niet geheel vlekkeloos. Wagners
werkwijze beïnvloedde zijn composities meermalen ten kwade. Hij versmaadt de
uiterlijke effectwerkingen geenszins. Hij kende het bezadigde maathouden nooit, en
ofschoon men den rozenstruik kent aan ééne roos, hij overstrooit ze met honderden.
Ook zijne instrumentatie klinkt dikwijls te zwaar en vol door het vele gebruik van
allerlei koper. Maar ieder mensch is van natuur idealist en er leefde nog geen groot
meester die geheel volmaakt bevonden werd. Voor wat Bruckner gaf, mag elk zich
buigen.
Een ander soort ontroering schonk Gerard Hekking met Saint-Saëns' eerste concert
voor cello met orkestbegeleiding (opus 33). Het werk is niet diepzinnig, week en vol
gevoel, het heeft iets lief-begrijpelijks, spreekt aan klinkt zacht dweeperig, de muziek
is eng verwant met de bezielde romantiek van de Musset, alles is klaar doorzichtig,
alles teer, alles met een zweempje weemoed en op end' op Fransch, dat is geestig,
een weinigje oppervlakkig. Hekking speelde het concert als volmaakt technicus,
ofschoon de snaren alles behalve stavast bleken, hetgeen volstrekt niet hinderde: hij
bleek opnieuw een kunstenaar met machtige ziel, die 't werk doorschouwt en 't innig
doorleefde. Het applaus leek een ovatie aan den grooten cellist.

Flesch - Röntgen
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Voor hun tweeden concertavond in dit seizoen kozen de kunstenaars een
Beethoven-programma. Beethoven mag men tegenwoordig rekenen tot een der
populairste componisten. En ieder uitvoerder is met deze muziek zeker van zijn
succes. Doch dikwijls gaat het met kunstverrukking als met allen geestelijken troost:
men moet er lang om zuchten. De sonate voor viool en piano (opus 12 No. 3) ging
ons zonder spreken voorbij. Heel eventjes een groet, dat was een bijzonder goed
geslaagde passage uit den Rondo. Waar de muziek niet genoeg boeit, gaat men te
zeer letten op de uitvoering.
Voortreffelijker samenspel dan van Flesch-Röntgen is niet denkbaar, doch in den
vioolklank miste men het evenwicht van timbre. De nummers volgden elkaar zeer
spoedig. Muziek en toonsoort (es groot) der sonate doortrilden nog de ooren en reeds
zette Röntgen de Variationen voor piano in (Opus 34 in f groot); even gauw volgden
de twee Romances voor viool en piano. Uit de schoone variaties stippen wij aan de
tweede en vierde om de fijne rythmiek. De Romances werden door Flesch zeer warm
gespeeld.
Maar er leefde een stijging in de voordracht, als de Zon, die rijst in stagen opgang
naar haar middaghoogte. Iets gaafs, schoons en geniaals gaven beide kunstenaars in
de Kreutzer-sonate, welke zij uitvoerden na de pauze als slotnummer. De viooltoon
werd heet en drong snerpend door als de angstkreet van een vogel, bij den eersten
halven toon, waarmee de presto inzet. Röntgen speelde brillant en gloedvol, zooals
wij dat van hem kennen. Ontzagwekkend, verbluffend en meesleepend klonk de
expositie van het eerste thema. En als geel op rood schreeuwden de prachtige
tegenstellingen der hoofdmelodieën. Grootsch is dit deel weergegeven.
Als merkwaardige uitzondering zij vermeld het geestdriftig applaus, dat na de
presto van alle zijden opsteeg. Ook de tweede satz, waar het thema zich spiegelt in
heerlijke variaties als de zon in klaar water en het krachtige laatste deel zijn hoogst
artistiek vertolkt. Vooral de fraseering dezer Sonate moet geroemd worden. Niet
alleen de details, de groote of kleine seconde waaruit alle thema's zijn opgebouwd,
ook de groote lijn bleek zeer verzorgd. Zoo kreeg ieder onderdeel zijn forsche leven
en sprak met machtig geluid tot de ziel.

[Cornelis Dopper dirigeert zijn tweede symfonie (Rembrandt),
Ouverture in D van S. van Milligen en twee delen uit Königsidyllen
van Cornélie van Oosterzee]
Een Hollandsch programma, een slecht bezette zaal en zeer weinig enthousiasme, dit past als 't vlechtsel van een knoop.
Nu de nationaliteit verdrinkt in het internationale verkeer, ontstaan allerwegen de
nationale Kunstscholen, dit is slechts een consequentie van het heerschend
individualisme, doch individualisme in 't groot. En Hollandsche en Vlaamsche musici
hebben misschien 't meest getracht van allen een eigen nationalen stijl de wereld in
te sturen. Doch sprak het volksbesef zich ooit in de kunst alleen uit? Om een voorbeeld
te noemen: Naast de jonge Finsche school, welke Jan Sibelius aanvoert, gaat de
sterke, revolutionaire anti-Russische strooming. Wij Hollanders kunnen uit de laatste
zeventig jaar weinig toonen, dan een ontzaglijke partij parlementaire praatjes van
vrij ondergeschikt belang. In den grooten gang der zaken wijst niets op iets
uitgesproken nationaals.
De heer Cornelis Dopper had ons inziens ongelijk zijne tweede symphonie
‘Rembrandt’ welke gistermiddag werd uitgevoerd, door melodie en harmoniseering
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Hollandsch bedoelde tintjes te geven. Zulk cachet van oorspronkelijkheid verkrijgt
men al te goedkoop. De muziek echter klinkt wars van alle levenswaarheid en de
hoorder voelt een innerlijk verzet tegen oudheden als men ontmoet in het eerste en
vierde deel. Bovendien: de kunstenaar moet universeel zijn, want alle groote leven,
dat z i j n kunst wekt tot een krachtig bestaan, is universeel, daar dit leven nooit is
noch was uiterlijk doch innerlijk, zoowel voor de muziek als voor de andere kunsten.
De nationaliteit van Van der Helst b.v. leeft in den geest van zijn werk meer dan in
de zeventiende eeuwsche costuums.
Als componist is de heer Dopper voor ons vaderland eene opmerkenswaardige
verschijning. Meermalen verlangt men een tikje meer zelfstandigheid van vinding,
zijne melodieën toonen dikwijls zwakke kantjes, doch in zijn doorvoeringen geeft
hij uitstekend werk. Zijn Coda's daarentegen, met name het slot der
Rembrandt-Symphonie, missen eene interessante gespierdheid. Wat motivische
doorwerking betreft, mag het eerste deel der compositie een belangrijk prachtstuk
genoemd worden. Het andante lijkt wat tweeslachtig. De tweede helft wint het in
ieder geval in belangstelling. Ofschoon niet forsch van vinding, doet het zeer spontaan
aan, alles klinkt frisch en natuurlijk, daarbij is de instrumentatie zeer fijn en de heer
Dopper blijkt uitstekend op de hoogte van de orkestmachten. De partituur dezer
symphonie is vol orkestrale schoonheden.
Niettegenstaande enkele zwakke trekken, is het werk van den heer Dopper het
oorspronkelijkste, dat we dezen middag te hooren kregen. Want de ouverture in D
groot van Simon van Milligen, waarmee het concert opende, toont den componist
als volbloed eclecticus, en den hedendaagschen hoorder lijken enkele thema's wel
wat huisbakken; ook verzwakt het werk merkbaar bij het slot. Cornelie van Oosterzee
is in hare ‘Königsidyllen’, waarvan ‘Fürst Geraints Brautfahrt’ en ‘Merlin und
Viviane’ gespeeld werden, Duitsche met hart en ziel; in de stukken treffen verscheiden
goedgeslaagde momenten, doch men kan deze componiste niet beter karakteriseeren
dan als zeer talentvolle decadente van Wagner en Liszt.
Ook de jongere Franschen (Vincent d'Indy) hebben haar beïnvloed. De ‘Suite
Pastorale’ van Dirk Schäfer kon rijker zijn van conceptie. En Johan Wagenaar vaart
met zijn ‘Saul en David’ zonder twijfel in een eigen schuitje, maar op sleeptouw
eener heele Duitsche vloot. Met de symphonie van Dopper is dit werk, zeer kranig
van bouw, het beste dat dezen middag ten gehoore werd gebracht. Van den
interessantsten kant heeft men echter onze muzikale kunst niet getoond.

Residentie-orkest - [Henri Viotta dirigeert een Beethoven-programma
(solist in het Vioolconcert: Franz von Vecsey), tot slot Ouverture
Meistersinger van Wagner]
Onder zeer groote belangstelling en enthousiasme der hoorders, gaf gisteravond het
Residentie-orkest zijn tweede en laatste élite-concert, met medewerking van Franz
van Vecsey, violist. Viotta had tot program gekozen de Egmont-ouverture, de vijfde
symphonie en de Leonore-ouverture, de solist droeg voor het Viool-concert in D-groot,
allen werken van Beethoven. Wagners Meistersinger-ouverture besloot de uitvoering.
Ook de heer Viotta als dirigent heeft eigenaardigheden, welke zijne directie
karakteriseeren en de gespeelde werken anders belichten dan we dat van dien of dien
orkestleider gewoon zijn. De langzame tempi vallen het meest bij hem op, en men
moet er mee vertrouwd raken om er zich niet tegen te verzetten, daar men 't tegendeel
gewend is. Bijzonder trof dit in 't begin der Egmont-ouverture en in den andante con
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moto der vijfde symphonie. Ook het scherpe hieruit kreeg zijn eigen (eigenlijk de
historische) metronomiseering. Dat een sneller tempo effectvoller klinkt is zeker.
Typisch nog zijn de krasse tegenstellingen van piano en forte onder zijne leiding, en
waarin men een psychische logica meermalen mist.
Men hoorde zeer innig verband bijvoorbeeld tusschen de zachte expositie van het
tweede thema uit den andante con moto der symphonie in de violen en de daarop
volgende massale herhaling door een sterk tuttí, waar de trompet optreedt als leidend
instrument. De herhaling klonk krachtig en groot, doch de opzet bleef zonder werking.
Er was geen innerlijke samenhang, want hij verliep als een fortissimo-herhaling van
het thema, niet als een plotselinge, machtige stijging en uitbarsting van heroïschen
hartstocht. Doch in de piano vindt de heer Viotta dikwijls zeer delicate werkingen,
o.a. het jubileerend thema der Leonore-ouverture dat zacht wordt ingezet en later
prachtigen climax vindt in een steigerend forte; het piano werkte hier zeer fijn.
Ook de armbewegingen van dezen dirigent hebben iets eigenaardigs, namelijk de
veelvuldige wending naar binnen en naar beneden, het omgekeerde lijkt eigenlijk
natuurlijker en expressiever; daarbij dirigeerde de heer Viotta alles uit het hoofd,
wat nog zeer afzonderlijk opvalt.
Het orkest onderscheidde zich wederom door zijn bijzonder fijnen klank, waarin
fagot en trompet boven alle andere uitsteken. Vooral deze laatste kan roemen op een
nobel, sonoor geluid, dat in de fortes het ensemble prachtig overstraalt en vult. Het
samenspel echter laat bij dit concert wijzen op enkele storende onvolmaaktheden;
zoo hoorde men bij den inzet der C-moll symphonie zeer duidelijk vier g's in plaats
van drie, het herhaalde zich en bij de repetitie kon men zich ergeren aan hetzelfde
gebrek.
Doch eene uitvoering als die der Meistersinger-ouverture vlakt dit weg. En klank,
èn phraseering, èn lijnenvoering, èn tempo, alles bereikte de volkomenheid, het was
af. Ofschoon men de ouverture mag beschouwen als een fout op dit programma,
want na het viool-concert van Beethoven, klonk de inzet van het Meistersinger-motief
als een ruw geluid; men kwam er gauw in onder Viotta's zeer artistieke leiding en
de muziek maakte grooten indruk. De polyphonie in 't bijzonder muntte uit door
opmerkingswaardige klaarheid.
In Franz von Vecsey bestaarden wij het eeuwige wonder der ziel en hare
ondoorzichtbare raadselachtigheid. Franz von Vecsey ontsproot een oudadellijk
Hongaarsch geslacht, werd geboren den 23sten Maart 1893, en is leerling van Josef
Joachim. Reeds op elfjarigen leeftijd trad hij onder Joachims leiding op bij een der
uitvoeringen van het Philharmonisch orkest te Berlijn met Beethovens vioolconcert.
Hetzelfde concert speelde hij gisteravond op bijna zeventienjarigen leeftijd.
Men kan het wonderlijke talent van dezen knaap in hooge mate bewonderen en
gloeiend vereeren, maar er niets van zeggen. Den viooltoon, in zijn doordringenden
eenvoud, zonder uitvoerige warmte, zonder dien valschen gloed, het blanketsel van
een opgezweept virtuozen gemoed, kan men niet anders noemen dan ziel, en technisch
geeft de jongen iets hoogst verbluffends. Maar in de voordracht schuilt dat
onbegrijpelijk raadselachtige: Vanwaar dat onbegrijpelijk-diepe, dat slaat met
verstomming, en het hart overstelpt van heete bewondering voor dezen jongen
meester?
Het spel van den kunstenaar verrukt bovenmate en geeft een zalige bevrediging,
want in zijn edele, smartelijke hoogheid staat het kunstwerk ons nabij als een stuk
ideaal. Maar tegelijkertijd stort het ons in hevige wroeging van niet te begrijpen
onverklaarbaarheid. Want men wil die diepte doorvorschen, en hoe schooner klanken
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de meester het instrument ontsteelt, des te heviger brandt dat gevoel en het wordt
passie van weten: vanwaar dat wonderlijke hooge en mystieke verre in deze jonge
ziel?
Maar Sint Augustinus zegt zeer treffend in zijne Belijdenissen: ‘Geen mensch
weet wat er omgaat in den mensch, tenzij de geest des menschen, die in hem zelven
is’, een weinig verder echter: ‘Want als ook niemand weet, wat is in den mensch dan
de geest des menschen alleen, die in hem is, toch is er iets in den mensch wat zelfs
niet weet de geest des menschen, die in hem is.’ (Vertaling Frans Erens) Zoo is het:
ondoordringbaar.

[P. Steinpflug Ouverture zu einem Lustspiel, liederen van Wagner
(Lilly Haafgren-Waag), Vioolconcert van Dvorak (solist F.W.
Gaillard), Also sprach Zarathustra van Strauss o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Het eerste gedeelte van het programma vulde eene ‘Ouverture zu einem Lustspel
von Shakespeare’ van P. Scheinpflug, (voor Amsterdam eene eerste uitvoering) drie
liederen met orkestbegeleiding van Richard Wagner, gezongen door mevrouw Lilly
Haafgren-Waag en het vioolconcert van Dvorak, voorgedragen door den heer F.W.
Gaillard.
Zondert men ‘Träume’ uit, dan heeft heel het overige den hoorder niet rijker
gemaakt. De ouverture van Scheinpflug klinkt aardig, lief, hier en daar hoort men
eene zeer koddige instrumentatie, men vindt er effectvolle passages, die het publiek
graag waardeert met wat handgeklap, doch als kunstwerk kan deze compositie niet
in aanmerking komen, daar zij in wezen, bouw en vinding aesthetisch gelijk staat
met een gewone Operette-Ouverture, de aankleeding alleen lijkt wat gesoigneerder
en wichtiger, de orchestratie is van een smaakvol man. Doch de muziek ging 't eene
oor in, het andere oor uit. Ook ‘Schmerzen’ en ‘Im Treibhaus’ van Wagner misten
hunne werking en dit is voornamelijk toe te schrijven aan de orkest-begeleiding. (Zij
zijn namelijk gecomponeerd voor piano en zang.) De liederen zijn geconcipieerd als
miniatuur-dingetjes. In lijnrecht contrast hiertegen staat het reusachtige ensemble.
Wat zou men zeggen als het befaamde vrouwenkopje van Thijs Maris werd
geëxposeerd in een lijst van een meter in 't vierkant? ‘Traüme’ is grooter aangelegd
en de orkestratie hindert niet. Bovendien lijkt ons de muziek der twee eerste niet zeer
belangrijk, en de text zeer pessimistisch en ziekelijk, iets waarmee de hoorder niet
altijd gediend is.
Het cello-concert van Dvorak kon ons evenmin boeien. Het is geschreven, gelijk
de meeste werken van Dvorak, in den nationalen, Boheemschen stijl, met behulp
van allerlei volksmelodieën en volksrythmen, in een bewerking welke menigmaal
overloopt van banaliteiten. Die volksmelodieën en motieven klinken anders wel
aardig, de bergen en bosschen van oud-Bohemen komen voor den geest, men doezelt
weg in allerlei fantasieën, en zelfs Huss en de Boheemsche broeders, met wie deze
muziek het dweeperige en de nonchalance gemeen heeft, gaan de gedachte beslaan,
tot de een of andere triangel-tremolo, een rinkelende bekkenslag of tromroffel weer
terugtingelt in de werkelijkheid.
De heer F.W. Gaillard droeg het concert voor met zeer artistieke intenties. Bij een
compositie als deze kan de uitvoerende volstaan met een flinke dosis techniek en
waarlijk, deze bezit de heer Gaillard. Vooral in de lyrische passages ontwikkelde hij
een prachtvollen toon. Maar hoort al deze muziek eigenlijk niet alleen thuis in
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Boheme? Voor den Hollander is zij toch hoogstens interessant uit cultuur-historisch
oogpunt. Ontroering geeft zij evenveel als een Javaansch wijsje, dit wil zeggen,
geene. Brahms had groote sympathie voor Dvorak en deze sproot hoogst
waarschijnlijk uit beider innige belangstelling voor het volkslied. Doch Brahms vond
hierin voor zijn kunst een ware kracht, Dvorak echter ging er artistiek in ten onder.
Dit qualificeert voldoende Dvoraks talent.
Als slotnummer speelde het orkest het voorspel van ‘Tristan und Isolde’ en de
slotscene van het muziekdrama (Isolde's Liebestod), waarin mevrouw Lilly
Haafgren-Waag de Isolde-partij vertolkte. Mevrouw Lilly Haafgren-Waag is te
Stockholm geboren en gelijk de meeste bekende Noorsche muziek-kunstenaars, kreeg
zij hare muzikale vorming in Duitschland, te Frankfurt am Main. Zij treedt geregeld
op te Bayreuth, waar zij den vorigen zomer nog met veel succes de Elsa-partij zong
uit Lohengrin; zij is als opera-zangeres verbonden aan het Hoftheater van Mannheim,
terwijl ze blijft optreden als concertzangeres. Zij bezit een prachtig orgaan, kleurrijk,
gaaf en sterk, een temperamentvol innerlijk, waar het dramatische niet achterstaat,
en doorliep een goede school. Met de Tondichtung van Richard Strauss ‘Also sprach
Zarathustra’ die eveneens Donderdagavond werd uitgevoerd, behoort zoowel de
instrumentale als vocale vertolking van Wagners ontzaglijke liefdeszang, een lied
van aangrijpend monumentalen zang, tot het allerschoonste dat uitvoerenden kunnen
geven. Mevrouw Lilly Haafgren-Waag behaalde zeer veel applaus.
Het is zeer moeilijk voor den tijdgenoot een nog levend kunstenaar te beoordeelen
en hem te rangschikken naar grootte. Eén groot man immers overheerscht geestelijk
zijn tijd. Maar op armen, beenen en hoofd klauteren hem de kleine eerzuchtige
menschen, en trachten zóó naar evenmachtige hoogheid; eerst als die dood zijn en
verdwenen ziet men den waren koning in echte gestalte.
Diepe oorspronkelijkheid was immer de onfeilbare toetssteen voor waarachtige
grootheid, doch hiernaast heeft men evenzeer te rekenen met de geschiedenis: of het
kunstwerk een begin vormt, een midden- of hoogtepunt. En alleen de kunstwerken
die een hoogtepunt vormen, vermogen onzen wereldschen nacht te doorvlammen
als seinvuur van den berg.
Richard Strauss bezit zonder twijfel een diepe oorspronkelijkheid en hij bezit ze
met forsche genialiteit; toch loopt het summum van zijn arbeid, zijne Symphonische
Dichtungen, uit in decadentie, want innerlijk-meer dan Berlioz in zijn Romeo en
Julia, Liszt in zijn Mazeppa en Tasso, gaf hij niet, uiterlijk meer dan Wagner,
instrumentatie en techniek, heeft hij nog niet bereikt. Strauss' groote verdienste is,
dat met hem de muzikale romantiek ten einde liep; zijn scheppen toont een weg van
de romantiek naar het realistisch naturalisme. En dit weer moge meer een uitwerking
blijken van den materialistischen tijd dan iets visionnairs in zijne kunstenaarsziel.
Straus voelt heet met de omwonende wereld. Zijn leven is doorbrand van een heftig
begeerenden wil en hij groeide tot man, die als kunstenaar prachtbewust meeleeft
het krioelende bestaan. Het leven, dat hij zag, dreef hem terug van de kunst der doode
vertegenwoordigers der romantiek, die de oogen toeknijpen als schilders, om niet
meer te zien dan hoog moet, die steden en menschen liefst bekijken in den nevel, die
houden van den herfst, van den winter, want dan gloeit het al voor hen in teere
stemming, de verliefden op zachte zomernachten, maar wie het bloeiende
zomerzonlicht, de groote lichte dagen, de helle werkelijkheid pijn doen. Doch men
kijke met klaar-open oogen: nooit dwarrelden er op die wereld met menschen forscher
opbruischende gevoelens dan nu, nooit schuimde er intenser fantastiek, nooit gloorden
er woeliger droomen, nooit waren begeerten, angsten, smarten, vreugdes, passie's,
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daden, deugden en ondeugden, geloof en ongeloof strakker gespannen dan nu. Nooit
vlamde de menschenziel als nu, nooit alzijdiger, in groene en blauwe, roode, gele,
witte en gouden kleuren. Er wappert een vlag van gloed boven iedere stad, boven
ieder land, dat is de wereld die haar brandende rijpheid tilt en torscht tot de
kunstenaars toe tasten en met wilde handen grijpen in die flakkerende laaie.
Strauss zag en greep als zwak mensch. Men vindt in zijn werk geen apocalipsis
der hooge vreugd, in het bidden kent hij de extase niet, en zijn smart heeft niet die
schrijnende rimpeling, die wringt als de ziel lijdt, hij weet niet van dat heete verlangen
dat den wil woest maakt als meeuwen op zee; hij kent de liefde, maar niet de liefde
‘die drijft de zon en de andere sterren’.
Strauss is geen individualist, en ziehier een nieuwe maatstaf voor de kracht zijner
ziel.
Individualisme dat zich stoer en stevig houdt tot den dood van zijn bezitter
vooronderstelt eene zeer rijke ziel. Men vindt het bijna niet. Nietzsche verging in
den waanzin; al jaren spreekt men bij Kloos den ‘God in 't diepst van zijn gedachten,’
die pas zijn vijftigste vierde van: ‘Kloos in zijn besten tijd,’ Gorter als dichter
sneuvelde bijtijds in het socialisme, Hélène Swarth, als kunstenaresse, kwijnt naar
den dood. Want deze kunstenaars zijn als de pelicaan van wien het sprookje zegt:
dat hij zijn jongen voedt met zijn eigen bloed.
Men treft op bladzij voor bladzij in de geïllustreerde muziekgeschiedenissen
portretten aan van ontelbare dooden, de dagelijksche werkelijkheid op de programma's
der Concertzalen roept eene andere waarheid; en bij een vergelijking van het aantal
kunstenaars in de muziek en die der andere kunsten, treft de minderhied der eerste
zeer zonderling. Want behalve dat men bijvoorbeeld de groote schilders telt in
verhouding tot waarlijk groote musici van tien tot een, krachtige bloei der muzikale
kunst is meestal beperkt tot één land. Die kunstenaars zijn gebannen naar hun eigen
innerlijk met één voet staan zij buiten het leven; alleen de grootste zielen bestaan
dat.
Een muziekstukje bouwen uit thema, tegenthema, doorvoering en Coda kan ieder.
De hoedanigheid hangt af van den graad van talent. Doch 't uitzingen van vreugde
en smart der eigen ziel, dit vermogen slechts de allergrootsten. En tot nu toe telt de
muziek-geschiedenis slechts één individualist in de meest rigoureuze beteekenis van
het woord: Beethoven.
De oude meesters schreven slechts vocaal composities, (konden zich dus inspireeren
op den tekst). Bachs instrumentale werken, zijn fuga's b.v. zijn een zeer artistiek en
zeer geniaal mathematisch wikken en wegen; Mozart deed 't zelfde doch melodisch
begrijpelijker en technisch anders. Wagner gaf 't belangrijkste verre weg in zijn
opera's, Berlioz en Liszt zijn programmatici geweest, hadden dus hulpbronnen.
Men wijze mij niet op onzen tijd met zijn tallooze schijnbare grootheden. Voor
den tijdgenoot baart het Leven de schoonheid als de akker het graan. Doch vóór het
rijpen weet niemand of in de blinkende oogstmaand, als de boeren garven binden op
den gelen akker, de aren zullen zwellen van volte, of verschrompeld en droog zullen
steken op de lange halmen. En het wisselvallige komen en gaan van rijkdom en
armoede in het aardsche huis der muzen, de tijdgenoot mag het nieuwsgierig beloeren,
beloenschen, maar gelijk men de geschiedenis nooit leert uit brokkelige
krantenberichtjes van dag tot dag, - want het leven stapt immer met wijde passen
door landen en volken, - zoo kan men den stand eener kunst niet beoordeelen naar
dagelijksche uitingen.
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Het beste, dat Strauss gaf, is zijne programma-muziek. Doch de vocale muziek
overtreft deze kunstsoort in precisiteit, de individualistische van Beethoven in
levensvolheid. Bovendien voert zij slechts een schijnbaar bestaan, haar vereerder
gelooft haar in waan, want niemand die ‘Also sprach Zarathustra’ hoort zonder
verklarend programma, zal het in zijn hoofd krijgen, het toongedicht te combineeren
met Nietzsche's philosophisch schrift van gelijken naam.
Het werk begint met een zonsopgang, het verrijzen eener wereld uit den nacht. De
mensch leeft, dus zoekt hij God. Strauss betitelt het tweede gedeelte eenigszins
verachterlijk ‘Von den Hinterweltlern’ doch dit deel, eene kerkmuziek, behoort als
stemmingsstuk tot een der best geslaagden. De ‘Natuur’ is uitgedrukt door een zeer
sprekend motief. C-G-C, in stijgende volgorde. De hoorns blazen het Credo, dan
klinkt hier tegen in het natuurmotief, symboliek à la Richard Strauss: de natuur,
welke den mensch het bestaan van God onmogelijk maakt! De titel van het volgende
deel luidt: ‘Von den Freuden und Leidenschaften,’ doch deze stormachtige muziek
loopt uit op een... ‘Grablied’.
De doode echter ontwaakt en beproeft het met de wetenschap. Deze gaat hem
geluk brengen, doch het natuurmotief valt in met het thema van den wrevel. Hij
geneest, wat wordt aangeduid door een nieuwe bewerking van het thema der fuge
(die Wissenschaft). Dit eindigt met een geweldigen climax als hoogtepunt van het
natuur-motief, zonder twijfel om uit te drukken de eenheid van de zucht naar weten
met het innigste der menschenziel. En de genezing vindt zijn culminatiepunt in het
natuur-motief. Daarop volgt echter het ‘Tanzlied’, eene verheerlijking der
zinnelijkheid. Doch deze eindigt met het ‘Nachtwandlerlied’, den dood van
Zarathustra.
Zoo is het programma van dit werk groot van bouw en vol ontzettend
hypnotiseerende kracht. Van de motieven bezit enkel het natuur-motief een
fel-belijnde plastiek en het overheerscht het werk met grootsche kracht, de andere
melodieën verkondigen de hem meegegeven gedachte minder overtuigend, maar in
de orkestratie, harmoniseering en polyphonie ligt eene expressie, welke den hoorder
minstens brengt onder suggestie der klanken, zij het niet onder den indruk van het
idee.
Deze eigenschap verheft het toongedicht tot meesterwerk. Afzonderlijke
schoonheden treffen niet in het geheel; Strauss' muze spreekt niet als Elias' God in
het kalme briesje, hij hoort haar stem slechts in den orkaan. Heete werking op den
hoorder bedoelt zijne kunst en overal bereikt hij zijn doel, alles brandt als vuur,
flakkert als vlammen; zelfs het slot brengt geen rust. Graden van schoonheid kan
men in dit werk niet aanwijzen, wel graden van effect. De zonsopgang, de
‘Andachtsscène’ ‘Von den Freuden und Leidenschaften’ het ‘Tanzlied’ en het
‘Nachtwandlerlied’ staan boven aan. Geniale meesterschap spreekt uit de zeer
technische fuge, overigens een droog stuk muziek.
‘Also sprach Zarathustra’ is een meesterstuk. Men moet echter niet vergeten, dat
Strauss' techniek van a tot z wortelt in Liszt-Wagner, dat het werk met programma
slechts schijnbaar leeft, zonder programma een zinneloos aanzien krijgt, dat de
melodieën der Andachtsscene en uit het Tanzlied mislukten, dat uiterlijkheden hier
den grooten indruk bezorgen, zooals overal elders trouwens, dat uit de muziek wèl
spreekt een groot-berekenend verstand, een luisterrijke geest, doch geen dieplevend
gemoed.
De uitvoering onder Mengelberg voldeed aan de hoogste eischen. Het werk, orkest
en dirigent vonden veel bijval.
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[Sopraan Hanna Verbena treedt op in aria's van Haydn en Mozart
en Träume van Chr. Krah – eerste uitvoering in Amsterdam van En
Saga van Sibelius o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Na eene herhaling van de ‘Ouverture zu einem Lustspiel von Shakespeare’ v. P.
Scheinpflug, trad Mejuffrouw Hanna Verbena op als soliste met het recitatief en aria
uit ‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn (Rec. ‘Und Gott sprach’ aria: ‘Auf starkem
Fittige’), na de pauze droeg zij voor de page-aria uit ‘Le Nozze di Figaro’ van Mozart
(‘Voi che sapete, che cosa è amor’). De progamma's van Mejuffrouw Hanna Verbena
kenmerken zich door eenvormigheid, enkel lieve, aardige muziek ontmoet men er,
en men kan gaan vreezen dat dit zal uitloopen op eenzijdigheid, te meer daar de
zangeres, wanneer zij een keertje muziek vertolkt van tegenovergesteld karakter,
blijk geeft van zeer weinig vastheid en geschiktheid op dit gebied.
En het ware jammer van deze prachtige stem, zoo haar rijk begrensd bleef tot de
kinderliederen van Catharina van Rennes, mejuffrouw van Tussenbroek en anderen.
Dat er nog iets ontbreekt aan de vorming viel het best op in Mozarts aria. Deze is
geestig, doch mejuffrouw Verbena maakte haar kinderlijk-naïef, totaal het
tegenovergestelde. Ook schijnt ons de stem nog niet ontwikkeld genoeg om een
ruimte als de groote zaal van het Concertgebouw voldoende te vullen. Daarbij miste
men eenheid van timbre met het orkest, ieder voor zich, èn zangeres èn orkest, vroeg
om beurt de aandacht.
Behalve de aria's zong mejuffrouw Hanna Verbena nog ‘Traüme’ van den jongen
Hollandschen componist Chr. J. Krah. Zoowel tekst als muziek beteekenen niet veel.
Harmonie en melodie luiden gewoon. De fijne instrumentatie verbergt vele
banaliteiten. Doch het maakte effect, te meer wellicht, daar dat vrij zwaar te zingen
stukje met zeer veel zekerheid van techniek werd voorgedragen. De zangeres wekte
groot enthousiasme en is herhaaldelijk teruggeroepen.
Als eerste uitvoering voor Amsterdam werd denzelfden middag gespeeld ‘En
Saga’ (eene sage), toongedicht van Jan Sibelius.
Het voortbrengen eener nationale kunstschool is 't minste dat een volk tegenwoordig
al doet. Op school leerde men ons de ‘Finnen en Laplanders’ kennen als bijna
onbeschaafde wezens, een tweede rangs soort Eskimo's, beter vertrouwd met ijsberen
en sneeuwschaatsen dan met moderne muziek. Doch het Noorsche volk leeft nog in
sprookjes; tooverwezentjes, goede en kwade elven vullen daar de lucht, en zonder
twijfel heeft een brigade dier onzichtbare kabouters de nieuwe Finsche scoool ten
leven gewekt. Haar ontstaan is er raadselachtig genoeg voor.
Van een historische aansluiting bij een verleden kan natuurlijk geen sprake zijn,
desniettemin maakten zich de laatste dertig jaren een aantal Finsche mannen bekend,
beroemd, stichtten eene Finsche school en schrijven muziek van de meest moderne
richting. Martin Wegelius, Robert Kajanus, Ilmari Krohn, Armas Järnefelt, zijn de
meest bekende, als de vruchtbaarste en meest begaafde staat echter Jan Sibelius, in
1865 te Tawastehus in Finland geboren, aan het hoofd. (Men moge de muziek van
Sibelius cum suis ‘Finsch’ noemen, een wezenlijk onderscheid tusschen Noor, Fin
en Deen bestaat niet, en zoo alleen is die z.g. Finsche School logisch verklaarbaar.)
Nooit werd een geheel ras genialer uitgebeeld door een kunstenaar, dan het
Noorsche door Henrik Ibsen. En dezelfde geest die Ibsens werken groot maakt, leeft
in deze sage van Jan Sibelius. Vele thema's hebben dat sprekend-naïeve (tegelijk
[?]krachtige) van sommige van Ibsens hoofdfiguren bijvoorbeeld Peer Gynt. Een
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trek van geheimzinnigheid doorvoert ‘En Saga’ evenals Ibsens ‘Keizer en Galilaeër’,
iets schimmigs (die passage voor in vlugge arpeggiën gaande gedempte violen, een
pianissino tremolo voor bekken, een paar korte triangeltikjes, doorspeeld van eene
melodie voor de bassen!) iets aantrekkelijks, sombers, aangenaam-bangs.
Sibelius bezit ook dat Noorsch-krijgshaftige, soldateske der Edda en waarmee
Ibsen werkt in zijn Kroonpretendenten en Vikingen-drama's, (meer nog
Ochlenschlager, eveneens een Noor, in zijn meeste treurspelen); Sibelius muziek is
ook stevig van bouw, effectvol van gang, vol spanning als b.v. Ibsens steunpilaren
der maatschappij. Sibelius is van top tot teen Noor, zelfs, evenals Ibsen, ultra-Noor.
Beiden hebben nog gemeen den zwaar-droefgeestigen trek, die al de Noorsche
volksliederen teekent.
Doch moge de ziel van dit werk norsch zijn, leeft in een Duitsch lichaam. ‘En
Saga’ is een zeer interessant stuk muziek, maar brengt het iets nieuws? Neen. Deed
de muziek-zelf er een stapje mee vooruit? Neen. Wij zijn een serie nieuwe
klankeffecten, - daarin toont zich Jan Sibelius waarlijk een meester, - een partij
Noorsche melodieën rijker, maar op den weg der toekomst hangt nog dezelfde nevel,
die het uitzicht verbergt sinds den dood van Richard Wagner.
‘Francesca da Rimini’, Fantaisie d'après Dante van Peter Tschaikowsky, eene
langdradige muziek, gauw omschreven met sensationeel, en ‘Wotan's Abschied von
Brünnhilde und Feuerzauber’ uit het muziekdrama ‘Die Walküre’ van Wagner, een
graag gehoord doch onaesthetisch arrangement, vormden de rest van het concert, dat
stond onder leiding van Willem Mengelberg.

Schäfer-Hekking [met medewerking van Julie Hekking, sopraan en
Daniël Hermann, viool]
Ditmaal gaven Dirk Schäfer en Gerard Hekking in de kleine zaal van het
Concertgebouw hun concert met medewerking van Mevrouw Julie Hekking,
sopraanzangeres, en den heer Daniël Hermann, solo-violist der ‘Société-Bach’ te
Parijs. Mevrouw Hekking, eene Française, koos zich met veel zorg een programma
uit werken van Gabriel Fauré, Claude Debussy, François Chopin en M. Moussorgski,
Schäfer-Hekking met hun medewerker droegen het trio opus 18 voor van Camille
Saint-Saëns en opus 63 van Robert Schumann. Voor piano en violoncel is gespeeld
de sonate opus 65 van Chopin.
In de stem van mevrouw Julie Hekking treft eer het natuurgeluid dan het
kunstmatige; als zoodanig imponeert zij eigenlijk meer door hare zeggingskracht
dan door zangkunst. Hare voordracht heeft iets zeer spontaans en de stem gaat tot
de ziel omdat een ziel haar stuurt. Aan het artistiek temperament van mevrouw Julie
Hekking zal wel niemand twijfelen. Wat theatraals en dweeperigs mag men eene
jonge Française niet ten kwade duiden; het misstaat niet tusschen het
krachtig-natuurlijke waaraan hare voordracht rijk is.
Ook bleek de zangeres in 't begin min of meer onder den indruk van het
menschenvolle zaaltje en daardoor mislukte ‘Le Soir’ van G. Fauré. Daarentegen
zijn ‘Spleen’ en ‘Clair de Lune’, eveneens van Fauré op teksten van Paul Verlaine,
prachtig gezongen met mooie dictie en fijnkleurig geluid. De grillige muziek van
Claude Debussy schond de onopgesmukte naïeviteit der twee Rondels (oud-Fransch)
van Charles Duc d'Orléans en ‘La Grotte’ van Tristan Lhermite, ook mevrouw
Hekking bleek er minder thuis dan in de ‘Elégie’ of ‘La Bague’ van Chopin. Het
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bestgeslaagde en het effectvolste gaf zij echter in ‘Hopak’ een kozakkenlied van M.
Moussorgski. De haastige declamatie was hier alleszins bewonderenswaardig,
In het trio van Camille Saint-Saëns herkenden wij den heer Daniël Hermann gauw
als een violist van beteekenis, doch dit heele werk door beschouwden wij hem ook
als den fâcheux troisième voor het kunstenaarspaar Schäfer-Hekking. Want zijn
warme toon wordt koud en schorrig wanneer Hekking eene snaar aanstrijkt, en zijn
welverzorgde techniek lijkt kinderspel naast het groote kunnen van Schäfer. Het
ensemble bleek op verschillende plaatsen overgelaten aan toevalligheden, der
voordracht ontbrak 't dikwijls aan eenheid.
Ook het trio van Schumann werd niet een meesterstukje van reproductiekunst, wat
we anders van Schäfer-Hekking gewoon zijn. Toch slaagde het veel beter dan
Saint-Saëns, compositie; vooral het eerste deel is goed weergegeven, met mooie
hartstochtelijkheid. De voordracht der sonate opus 65 van Chopin daarentegen (voor
piano en violoncel) verdiende ten volle de twee groote kransen die het enthousiastisch
applaus begeleidden. Het scherzo, Largo en de vurig Finale zijn in dit werk de
hoogtepunten onder de vele schoonheden. Het publiek was geestdriftig gestemd en
ook mevrouw Julie kreeg eenige bloemstukken.

[Dvorak Ouverture Husitska, Brahms Derde symfonie, Strauss Till
Eulenspiegels lustige Streiche o.l.v. Gustav Kogel] (Concertgebouw)
Gelukkig was de ouverture ‘Husitska’ eene noviteit voor Amsterdam van Anton
Dvorak, - niet de eenige aantrekkelijkheid op het programma van gisteravond. Want
alle verdienste van deze compositie is, dat zij gelegenheid geeft tot glansrijke orkest
tutti, krijgshaftigen koperklank met bekkenslag, pauken, trom en blazersgeweld.
Doch dit moge een oorlogspaard kunnen bezielen, een mensch verlangt meer. Dvorak
schilderde in deze ouverture den opstand der Hussieten.
Als begin voor zijn werk schreef hij een soort van koraal in zeer treffelijke
instrumentatie, er komen motieven en nevenmotieven, het vervolg blijkt eene
alledaagsche in elkaar gezette ouverture, zooals we dat van Dvorak gewoon zijn. En
den Hussieten-opstand? Het schijnt me toch wat veel van de fantaisie gevergd, eene
serie marschthema's en eene koraalmelodie in verband te brengen met den fanatieken
Huss en zijn oorlogzuchtige aanhangers. Ook de architectuur van het werk is
onbeduidend; alles staat stevig maar doelloos. Men rekent deze ouverture met het
grootste plezier tot de pauze.
De liefelijke derde symphonie van Johannes Brahms, die men zijne pastorale zou
willen noemen, had het concert geopend. Dit werk schenkt altijd hoog genot want
alles is idealistisch klaar zoowel van bouw als van vinding. Het mist er geen diepte
om en al deze melodieën, die men hoort en onbewust bewaart als een nieuw en rijk
geluid, vol van ziel, klinken door hun weemoedig waasje zoo zwaar van gelatenheid,
dat men de stormen nog ziet woeden door het opgeklaard, stil en zacht gevoel, dat
zij mijmerend tooveren. Vooral de eerste twee deelen, welker instrumentatie zoo
eigenaardig overheerscht wordt door de clarinet, zijn voortreffelijk geslaagd. Dit
danken we voor een groot deel aan den uitstekenden clarinettist. Het p o c o
A l l e g r e t t o leek in zijn onderdeelen niet altijd zuiver van rhythmiek. En door de
heele symphonie miste men bij den dirigent, den heer Gustav Kogel, de intensieve
leiding, die de noten ten leven moet roepen.
Ook ‘Der Venusberg’, het bachanaal uit Richard Wagners Tannhäuser, is in dit
opzicht zeer zwakjes ten gehoore gebracht. De tempo's waren tam, dit brak den wilden
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zang in zijn geheel, de rhythmiek hinkte zwaar, dit doofde den glans van klank. De
heer Kogel blijkt immer zeer zeker van zijn zaak, kent het dirigeeren, de partituur
en het orkest, doch ook immer ontbreekt hem het artistieke, het bezielende. Met
‘Husitska’ was ‘Till Eulenspiegel’ van Richard Strauss gisteravond zijn beste uiting.
Dit aardige werk werd goed vertolkt; klank is het essentieele van Strauss' kunst
en dit geeft ons orkest bewonderenswaardig weer. Ofschoon Strauss bij de partituur
geen verklarenden tekst voegde, vond de schrijver der programmaboekjes het noodig
allerlei ophelderingen te geven.
Sommigen dezer zijn werkelijk hoogst-grappig, doch zij verlagen het werk tot het
gerne ‘Slag bij Waterloo’. Bijvoorbeeld: ‘Solo viool glissando; hij (Uilenspiegel)
schudt allen schroom van zich af!’ Kostelijk, zoo'n receptje.

Concert door de dames Roll
De eerste helft van het programma, dat de dames Anna Ris-Roll en Henriëtte Roll
gisteravond uitvoerden in de kleine zaal van het Concertgebouw, bevatte louter
werken van Hollanders: ‘Variationen und Fuge’ van J.W. Kersbergen, Scherzo, opus
62, voor de dames Roll gecomponeerd door L. Adriaan van Tetterode, (nog
manuscript) en ‘Valse Caprice’ door Arthur de Greef, allen werken voor twee piano's.
Bovendien droeg mevrouw Aaltje Kubbinga-Burg liederen voor van Kor Kuiler,
Bernard Zweers en Antoon Averkamp.
't Was een aardige wandeling door een paar zalen van ons Hollandsch kunstpaleis,
maar waarlijk, wij vonden ze niet al te best gemeubileerd. Het eenigste, dat
Kersbergens variaties ontbreekt, is artisticiteit, en de fuga het actueele. Want het
voortdurend gemis aan inspiratie en het tweeslachtige der thematiek (secunde en
terts) van de variaties weerspreken den kunstenaar; fuga's als die van Kersbergen
schreef Bach bij tientallen beter, zelfs Buxtehude componeerde er reeds zoo, misschien
zijn ze nog ouder. Iets eigens geeft de schrijver overigens evenmin in de variaties.
Het lapidaire thema wordt knap verwerkt, harmonisch af en toe interessant, maar
men vraagt zich af, waartoe dat leven van niets, want eene ziel spreekt er niet uit.
Het Scherzo van Adriaan Tetterode is zuiver-muzikaal gevoeld en forsch gevonden.
Ook treft meermalen eene zeer mooie combinatie der twee piano's, waarvan de andere
Hollanders geen partij wisten te trekken. Doch ook deze componist boeide ons niet
door zelfstandigheid. Het waren geluiden waarvan we het eene hier, het andere ginds
hoorden, en al zegt Herman Gorter, dat herinnering van een ding liever is dan het
ding, dit gaat niet op voor de muziek. Arthur de Greef componeerde een gewone
wals. Van den eenen kant blijft in dit werk de melodie in uitdrukking en adel verre
ten achter bij Mozart b.v., van den anderen kant mist zij evenzeer het uitzinnige,
buiten-gemeendartele en bacchantische van Johann Strauss. Het is de puurste
middelmaat.
Wat de dames Roll echter presteeren in de reproductie der werken verdient allen
eerbied. Beiden kennen hun instrument op end' op, klank en aanslag varieeren op
het geluid der muziek en de voordracht getuigt van klaar begrijpen. Het samenspel
daarbij is zóó volmaakt, zóó een, zóó onafscheidelijk versmolten, dat de hoorder in
den waan is te luisteren naar slechts één instrument. Dergelijke eenheid zal men
zelden aantreffen.
Wat het instrumentale van het Hollandsch programma ontbrak aan artisticiteit,
vergoedde slechts voor een klein gedeelte het vocale. ‘In Mei’ op woorden van Hélène
Swarth, getoonzet door Kor Kuiler, is nog gedeclameerd in den ouden trant, wat men
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van den componist niet verwachtte en slecht past bij de verzen. Ook Bernard Zweers
is in ‘Maanlicht’ zijn tijd zestig jaar ten achter. Hij schreef een geestdriftig cantabile
op den zacht-gezongen tekst van Boutens en deze zonderlinge tegenstelling van
verzen-innigheid en muzikale luidruchtigheid werkt hoogst komisch. Iets zeer fijns
gaf echter Anton Averkamp in zijn ‘Sluimerlied’, op woorden van Felix Rutten, uit
een bundel die pas dezer dagen verscheen. Het lied klinkt zeer poëtisch en delicaat
met zijn mooie stemvorming en expressieve harmoniseering. De zangeres droeg de
liederen voor met goede stem, hoewel niet al te vol, noch rijk in omvang en
uitstekende intenties.
Wij konden het concert slechts tot de helft bijwonen. Na de pauze werden gespeeld:
‘Fantasia’ van Guiseppe Martucci (op veelvuldig verzoek), en de ‘Variations sur un
thème de Beethoven’ van Camille Saint-Saëns. Mevrouw Aaltje Kubbinga-Burg
zong nog een drietal liederen van Max Reger ‘Waldeinsamkeit,’ ‘Des Kindes Gebet’
en ‘Wenn die Linde blüht’ met ‘Märchen’ van Paul Scheinpflug.

[Corelli Concerto grosso Fatto per la notte di natale, Tschaikowsky
Symfonie nr 4 en Mozarts Symfonie in g (KV 550) o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Het concert van gisteravond liet geen grooten indruk achter. De eene helft van het
programma vormde het Concerto grosso (‘Fatto per la notte di natale’) voor twee
obligaat violen en violoncello-solo, orgel en strijkorkest van Arlangelo Corelli, eene
symphonie van Mozart (in g klein, Köchels Verzeichnis No. 550), de andere helft
symphonie No. 4 van Peter Tschaikowsky.
Corelli, de eigenlijke schepper van het ‘Concerto Grosso’ en wegbereider van
Händel, moge voor de geschiedenis der muziek van hoog belang zijn, kunstontroering,
eene enkele adagio-passage uitgezonderd, geeft zijn werk niet. Het is te zeer een
product van zijn tijd, eene eeuw, waarvan Ambros ongeveer schrijft, dat men het
stijf-krullige golven der haarpruiken terugvindt in den basso continuo, de
hartstochtlooze gemaaktheid in de eindelooze coloratuur aria's voor zangvirtuozen,
die wedstrijd hielden met trompetblazers, een tijd waarin de muziek geworden was
een beteekenisloos diplomatentaaltje. Men kan zich niets jammerlijkers uitdenken
dan een basso continuo, ongeveer te vergelijken met de alexandrijnen van een slecht
dichter. Dat zijn de buitensporig geëmancipeerde maatstreepjes, die den dirigent
dwingen tot een mechanisch paljas-spelletje, want uitdrukking ligt er niet in deze
muziek, welke, eenmaal in gang naar het slotaccoord glijdt in ééne durende beweging.
Dit is een kunst zonder menschelijkheid, zonder gevoel, zonder ziel,
puur-verstandelijk. Overigens biedt de instrumentatie van Corelli's Concerto grosso
veel aantrekkelijks: de drie solo-instrumenten, sober en gedempt van klank, tegenover
de stralende tonen van heel het strijkerscorps, waarbij zich 't orgel voegt met zacht
houtblazersgeluid. Het spel der solisten, de heeren Christian Timmner, Julius
Thornberg en Gerard Hekking, de drie besten van het Concertgebouw-orkest, voldeed
natuurlijk aan alle eischen, jammer echter voor Hekking, dat hij beperkt was tot een
ondergeschikt accompagnementspartijtje.
In zijn vierde symphonie schreef Tschaikowsky een summum van barokke invallen.
Kunst kan men deze muziek niet noemen, want overal heerscht oppervlakkigheid,
zoowel in vinding, waar Tschaikowsky zelfs de onbelangrijkste gedachten onder
anderen het hoofdthema van het eerste deel, of de twee voornaamste melodieën uit
den laatsten Satz, niet versmaadt, een zeer achteloos inpressionisme, als in verwerking
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van zijn thematisch materiaal, waar ieder onderdeel getuigt van onoverwaakte
inspiratie, effectbejag of machteloosheid. Door heel het werk prikkelt een overmaat
van bombast. De meest frappante voorbeelden hiervoor zijn de inzet van het
neventhema in b groot uit het eerste deel en 't begin van 't laatste. Dit vooral, om zijn
schreeuwerig krachtsvertoon van tutti met bekkens, groote trom en pauken, - het lijkt
een tooneeldonker, - werkt zeer humoristisch. En de vele, op effect berekende fermates
uit dit stuk getuigen 't best van Tschaikowsky's onaesthetisch voelen. De Canzona
is aardig gevonden, doch het melancholisch lied voor hobo lijkt meer geconcipieerd
ter illustreering van een lyrisch tooneeltje dan bedoeld als absolute muziek. Voor
neventhema in dit deel vond Tschaikowsky een luchtige, zwoele, sensueele melodie,
waarvan de brutaal aangestreken hooge bes uit de vierde maat wijst op iets geestelijk
gedemoraliseends, dat een maker van operettes eer past dan een componist van
symphonieën. Ook het grof-voldane der danswijsjes uit het eerste deel kan men uit
artistiek oogpunt niet scherp genoeg hekelen. Zeer delicaat en zeer precieus klinkt
hier de pauken ostinato tegen de hooge violentonen, een mooie vondst, doch liedjes
als die gaan er weer dertien in een dozijn en men mag het betreuren dat de werken
van een onharmonisch kunstenaar als Tschaikowsky, die maat voor maat zijn hoorder
wil overmeesteren door een klankenrimram vol wansmaak, de programma's blijft
vullen en overheerschen, want keer op keer krijgt men een ander werk te slikken van
dezen innerlijk ongecultiveerden Rus. Het meest barokke deel dezer symphonie is
wel het Scherzo, een lange goed bedachte pizzicato-satz, afgewisseld door een
blazersmelodie (in movemento di valse!) dat echter met kunst evenveel heeft uit te
staan als gamlang-muziek.
Mozart naast Tschaikowsky, prachtige tegenstelling van aristocratische fijnheid
en kozakken durfal. Mozarts symphonie is onder Mengelberg's leiding voortreffelijk
gespeeld; 't publiek was zeer tevreden. En in het vele applaus heeft het orkest moeten
deelen.

[Diepenbrock Te Deum, Beethoven Negende symfonie en Derde
pianoconcert (solist Raoul Pugno) o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Voor de vijfde uitvoering ten bate van het pensioenfonds der leden van het
Concertgebouw-orkest, koos Mengelberg Beethoven's negende symphonie en het
‘Te Deum’ van Alphons Diepenbrock. Raoul Pugno speelde bovendien het derde
pianoconcert van Beethoven.
Het koor van Toonkunst zong de beide vocale werken, mejuffrouw Tilia Hill,
sopraan, mevrouw Pauline de Haan-Manifarges, alt, en de heeren Louis Goldsteen,
tenor, en Gerard Zalsman, bariton, werkten mede als solisten. De heer Jac van Kempen
was door ongesteldheid verhinderd de tenor-partij uit Diepenbrocks werk op zich te
nemen. De heer Louis Goldsteen, hoewel onvoorbereid volgens de gebruikelijke
kennisgeving, heeft hem vervangen.
Men schreef al veel over de negende symphonie, en voornamelijk het al of niet
aesthetische van 't optreden der stem in het laatste deel is druk beredeneerd. Doch
niets blijkt in den modernen tijd individueeler dan schoonheidsleer en 't best lijkt mij
voor dit werk 't woord van Beethoven zelf in toepassing te brengen: ‘dat de muziek
vollere openbaring geeft dan alle philosophie’. Zeker echter is 't, dat door deze
symphonie een stijging gaat van gevoel, dat klimt uit de donkerte van het eerste deel.
Het breekt uit in het scherzo, nu stil dan luid jubelend; doch bij 't eind zegt de

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

afgebroken trio-melodie duidelijk, dat de ziel te vroeg juichte en eerst door vuur van
innigheid en bidden, dat is het adagio, den vrede zal vinden, die ook niet ligt in de
branding van 't bloed en het zuchten der inwendige smart, waartoe deze onprijsbare
muziek opvoert. Maar alles, de muziek, de kunst der uitvoerders, het gevoel der
hoorders moet culmineeren bij den inzet van het vreugde-thema, waar het pianissimo
opschemert bij de violoncellen en contrabassen, als uit een heele verte, nader en
nader ijlt door alle groepen van instrumenten, ons nabij staat groot en luisterrijk in
het forte der blazers.
Maar dan valt de stem in en hier gaat men critiseeren. Want naast het hooge idee
dat Beethoven er mee bedoelde, het onzegbare te zegden, werkt de uitroep: ‘Ihr
Freunde, nicht diese Töne’, bijna immer als een zeer pijnlijke desillusie, daar het
gewenschte onbereikt bleef, want in de coloratuur op het woord ‘angenehmere’ snakt
men naar spontaniteit, naar één grooten, vreugdigen uitroep, als die van een kind,
welke licht zou brengen in den chaos, zooals Wagner zich uitdrukt. Daarbij kwam,
dat de heer Gerard Zalsman de baspartij zong. De heer Zalsman heeft een schoon
geluid, maar altijd klinkt het gevoileerd, dof en gedempt en wil 't den zanger slechts
stroef en gedwongen uit den mond. Zoo iets vergeet men nog al eens gauw, want
Georg Henschel's stem versleet en toch bracht hij zijn hoorders in vervoering, daar
de ziel sprak met hevig geluid uit elken gebroken klank. Doch de heer Zalsman legge
het flegma af dat heel zijne voordracht bezwaart en kome dan zingen: ‘Ihr Freunde
nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudevollere!’
Een tweede desillusie volgde terstond bij den climax die het vreugde-thema vindt
in de soldateske variatie in zesachtste maat. Groote trom en triangel met bekkens
slaan zacht den rythmus, de blazers spelen de melodie, in krijgsmarsch en op woorden:
‘Froh, wie seine Sonnen fliegen Durch des Himmels prächtigen Plan, Laufet, Brüder,
eure Bahn, Freudig wie ein Held zum Siegen,’ trekt de vreugdezang op ons af. Iets
ontzaglijks ligt in deze verwerking, een grootsche stijging, doch de heer Goldsteen,
die de tenorpartij zong, scheen dit niet te begrijpen of er slecht in te zijn, want
bezieling daargelaten, hij zong zonder uitdrukking, bovendien mangelt het zijn stem,
evenals die van den heer Zalsman, aan een vrijen forsch geluid, ook hij krijgt den
klank niet de keel uit.
Nog een desillusie stond ons te wachten bij de groote dubbelfuga, waar het
vreugde-thema, gecombineerd met de melodie op ‘Seid umschlungen Millionen’ in
jubel ten top stijgt. De laatste domineerde alles, het vreugde-thema was absoluut
onhoorbaar, het geheel gaf geen climax.
Over het soloquartett valt niets dan goeds te zeggen. Mejuffrouw Tilia Hill en
mevrouw Pauline de Haan-Manifarges, beschikken over prachtige stemmen en zoowel
de heer Zalsman als de heer Goldsteen vulden deze goed aan omdat, wat hun solozang
schendt - het doffe geluid, - hier op den achtergrond kwam. Ook het koor klonk
voortreffelijk. De lange orgelpunten der sopranen bijvoorbeeld op de hooge a's, lieten
niets te wenschen over, de verhoudingen met het orkest waren meestal goed, de
proporties der stemmen onderling, uitstekend. Tegen den geest, waarin het laatste
deel werd voorgedragen, zijn eenige bedenkingen te opperen. Velen zal het veel te
zoet, te lief, te aardig geklonken hebben. In ieder geval ontbrak het jubileerende.
Toch was ons deze symphonie in haar hoog idealisme als een schreeuw uit de
lucht, een toon van troost in het dagelijksch bestaan. Ook trok zij ons voorbij als een
groot leven vol innigheid, vol smart dat men stil beschouwt met bevende verrukking.
Het orkest mag niet vergeten worden. De trompet gaf uitnemenden klank in de
mooie, zachte signalen uit het eerste deel, de hoorns overstraalden het tweede gedeelte
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van het scherzo, de houtblazers het heele adagio. Willem Mengelberg leidde, en
vooral het scherzo om zijn doorzichtige klaarheid was een meesterstuk van directie.
Bij den reuzenkrans en het zeer geestdriftige applaus hiervoor onze dankbare hulde.
Raoul Pugno speelde na de negende symphonie Beethoven's derde klavierconcert.
Pugno is de koning der pianisten, een virtuoos van den allereersten rang en een
kunstenaar van buitengewone beteekenis. Zijne forte's zijn heerlijk, zijne piano's
heerlijker; zijn techniek is lenig, het snelste passage-werk, de vlugste figuraties
prachtig-vlot, fijn van geluid, als kabbelen van water zou een romanticus zeggen,
het lijkt er inderdaad op, maar meer nog op harpglissando's; de klank is verrukkelijk
en eindeloos gevarieerd, de voordracht die eens kunstenaars, temperamentvol doch
nooit opgedrongen individueel, warm en diep gevoeld, in hooge mate poëtisch,
waaraan dit derde klavierconcert zoo rijk is. Wij hebben met groote bewondering
naar hem geluisterd.
Bij al dit schoons voegde zich nog het ‘Te Deum’ van Alphons Diepenbrock, pas
onlangs uitgevoerd, doch dat men graag méér hoort, daar men 't bij ieder hooren
meer waardeert. Diepenbrock werd nooit treffender gekarakteriseerd dan door Willem
Kloos in de korte opdracht, waarmee hij hem zijn ‘Okeanos’ wijdde: ‘Den broozen
maar grandiozen en onkreukbaren Alphons Diepenbrock.’ Ook van zijn ‘Te Deum’,
evenals van vele andere zijner werken, is grandloosheid het hoofdkenteeken. Met
het kwartmotief in dalende achtsten, dat klinkt als gelui van klokken en als statig
luiden heel den hymnus beheerscht, het mooie blazersthema, dat het ‘Te Deum’ inzet,
de hoogte opworstelend door prachtige dissonanten (en een paar kleinere) bouwde
hij he werk in monumentale grootheid. En een uitvoering onder zijn vriend Willem
Mengelberg behoort tot het onvergelijkbare. Het is àl glans en schittering. Tot de
best geslaagde deelen mag men rekenen de ‘Sanctus’, zeer schoon gezet voor
solo-quartett met beurtzang van 't koor, en het grootsche hoogtepunt bij ‘Tu devicto
mortis aculeo, aperuisti regna toelorum.’ Ook het slot imponeerde sterk.
Orkest, koor en solo-quartett klonken bewonderenswaardig en de hoorders
applaudisseerden zeer enthousiastisch, doch de componist, die de uitvoering
bijwoonde, was ondanks de voortdurende toejuichingen niet op het podium te krijgen
en het zal menigeen gespeten hebben, dat een hulde aan Diepenbrock dezen middag
niet mocht besluiten.

Amstels Liedertafel ‘Inter Nos’
Met welwillende medewerking van mejuffrouw Francisca Fischer, de heeren Ed. M.
van der Ploeg, bariton en Max Tak, viool, mejuffrouw Marie Tak accompagnement
en het kwartet T.A.V.E.N.U. gaf Amstels Liedertafel Inter Nos, afdeeling gemengd
koor onder leiding van den heer directeur P. van de Rovaart, gisterenavond een
concert in het Gebouw van de Maatschappij voor den Werkenden Stand. Deze
uitvoeringen missen nooit, en terecht, eene stampvolle zaal en ook dezen keer was
[het] prettige zaaltje overvol. Het aantrekkelijkste op het programma bleek ‘Een
nieuw lied van een meisje en een schipper’ voor koor van H.J. den Hertog, het
Toréador-lied voor bariton, uit Bizets Carmen en ‘Moederke alleen’ het bekende
wiegeliedje voor sopraan solo met koor van Emiel Hullebroeck. Doch ieder kon er
zijn gading vinden en alles werd goed uitgevoerd. Wij noemen nog: voor koor: ‘Ave
Verum’ van A.M. de Jonge en ‘Sneeuwklokje’ van Isr. J. Olman. Voor kwartet:
‘Ecce quomodo moritur’ van Jacob Händel, ‘De Linde’ van P. v.d. Rovaart en ‘De
Vesper’ van Beethoven. Voor viool ‘Fantasie Appasionata’ van Henri Vieuxtemps.
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Voor sopraan Elsa's droom (aria uit Lohengrin) van Wagner en twee liedjes van
Zweers en van Tetterode. Voor bariton eene aria uit Benvenuto van Dias(?). En een
duo uit den ‘Fliegende Holländer’ van Richard Wagner. Een bal onder leiding van
den heer H.M. Benima volgde het concert.

Koninklijke Oratorium-Vereeniging [Requiem van H. Berlioz]
Voor de tweede uitvoering in dit seizoen had de heer Antoon Tierie gekozen het
groote Requiem van Hector Berlioz. Zooals men weet, schreef Berlioz een gedeelte
van zijn Dies Irae voor vier orkesten voor blaasinstrumenten behalve het gewone
accompagnement. Zij waren samengesteld uit leden van de Amsterdamsche
Toonkunstenaarsvereeniging en gedirigeerd door de heeren J.L. van den Broecke en
Johan de Veer. Het overige deel der begeleiding werd gespeeld door het
Concertgebouw-orkest. Het Requiem heeft slechts twee kleine tenor-soli (‘Quid sum
miser’ en ‘Sanctus’) gezongen door den heer Louis Goldsteen in plaats van Walter
van Son, van wien voor 't begin der uitvoering werd bekend gemaakt dat hij door
ongesteldheid was verhinderd.
Het reuzenwerk lijkt op het eerste gezicht veeleischend, doch is dat slechts in
schijn. Eene veelstemmige fuga van Bach en Händel, met haar soms drukke
coloraturen, vraagt veel meer van de koorzangers dan de meerendeels homophone
muziek van Berlioz en zondert men enkele plaatsen uit van den Dies Irae, Hosanna
e.v. dan is het Requiem haast op 't eerste gezicht te zingen.
Het schijnt ons echter toe, dat het koor der Koninklijke Oratoriumvereeniging niet
verkeert in een stadium van bloei. Begeleidt het orkest, dan klinkt alles zeer dragelijk,
doch een a-capella-stuk als ‘Quaerens me, sedisti lassus’ voldoet geenszins wat
klankgehalte betreft. Vooral de mannenstemmen waren mat. De tenoren zingen dor
en droog en hunne geluidskracht beteekent weinig. Hierdoor ging onder anderen de
mooie contrapuntiek voor de tenoren uit de tweede strofe van den Dies Irae (Cuncta
stricte discussurus) geheel te loor. Doch slechter slaagde, wat zang aangaat, het Tuba
mirum spargens sonum. Dit is een hoogst karakteristieke passage voor den heeten
Romanticus Berlioz. De bazuinen der engelen roepen het wonderbaar geluid, Berlioz
verzon zijne vier orkestjes en had daarbij de naïeviteit in de partituur iedere groep
zijn eigen windstreek voor te schrijven, wat hem na de eerste uitvoering tal van
geestige karikatuurteekeningen kostte.
De klank breekt los met grootsch geweld in een voorspel van signalen in de
prachtigste combinaties van rythmen. Berlioz nam hier de vrijheid bij den text van
het Dies Irae een stuk uit den Credo in te lasschen (Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos) wat gecoupeerd werd, vergissen we ons niet. De stem
moet optreden als een hoogtepunt en het sublieme bereikt men, als het woord dien
heerlijken koperklank machtig doorschalt. Het mannenkoor echter (dit zingt den
Tuba mirum) was veel te zwak, onhoorbaar, de text onverstaanbaar, het effect
onbereikt. Het ligt echter minder aan de stemmen hier, dan aan de scheeve proporties.
Het koor gaf veel schoons in den ‘Lacrimosa’ en het Offertorium, doch hiervoor
danken en huldigen wij op de allereerste plaats den heer Tierie, wiens hoogst artistieke
leiding dit en nog veel meer, redde voor onverschilligheid bij de hoorders. De
lauwerkrans bij de pauze had deze kunstenaar wèl verdiend.
Wanneer men in 't oog houdt, dat Berlioz voor zijn Dies Irae een orkest
concipieerde van vier fluiten, twee hobo's, vier klarinetten, acht fagotten, vier hoorns
in es, vier in f en vier in g; vier cornets à pistons, vier tenorbazuinen en één
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monstrum-ophicleïde voor zijn orkest in 't Noorden; twee eerste trompetten in f met
twee tweede in es en vier tenorbazuinen voor zijn orkest in 't Oosten; vier trompetten
in es en vier tenorbazuinen voor 't Westen; vier trompetten in laag bas, vier
tenorbazuinen en twee ophicleïden in c voor 't Zuiden; acht paar pauken in alle
stemmingen, een Grosse caisse roulante, een groote trom, tamtam en drie paar
bekkens, dan zal men toe moeten geven, dat in enkele opzichten de bedoelingen van
den componist niet heel gewetensvol werden uitgevoerd, wat niet hindert bij 't
blazersensemble, hier was klank genoeg en 't maakte grooten indruk; dat echter niet
gezorgd was voor een vollere bezetting der strijkers, (de violen b.v. minstens tweemaal
talrijker) is een even erg verzuim als het tekort in koorklank. Ook buiten deze min
of meer abnormale doch in elk geval geniale passage uit den Sequens, ook elders
klonken de strijkers wat al te schraal. Bij het tweede Hosanna onder anderen waren
de eerste violen met hun breeden cantus firmus beslist te zwak, bijna onhoorbaar,
het geheel verloor een stuk van zijn plastiek.
Ook de stelling der vier orkesten in de hoeken der Concertgebouw-zaal kan men
niet gelukkig noemen. Het ontbreekt den klank aan eenheid van aanslag. Van twee
kanten tegelijk, voor en achter, dondert hij de ooren in. Bovendien schrijft Berlioz
zelf voor: ‘Deze vier kleine, uit koperinstrumenten gevormde orkesten, moeten elk
afzonderlijk worden opgesteld bij de vier hoeken d e r g r o o t e m e n i g t e v a n
k o o r z a n g e r s e n i n s t r u m e n t a l i s t e n , alleen de hoorns blijven midden in
't groot orkest.’ En zoo alleen verkrijgt men eenheid van geluid. Nu braken zij elkaar.
Over de rest der uitvoering valt weinig te zeggen. De heer Louis Goldsteen zong
verdienstelijk; den eersten solo, ‘quid sum miser tunc dicturus’ echter beter dan den
tweeden; de Sanctus, te theatraal van opvatting. Het koor vond aandachtig publiek.
Af en toe klonk er schaarsch applaus ofschoon weer verzocht was geen teekenen van
goed- of afkeuring te geven; ‘teneinde niet de stemming te verstoren,’ stond er bij.
Die echter dit voorschrift verzonnen heeft, vergat dat ware ontroering onverstoorbaar
is, want zij brengt in een soort van vergetelheid, ook dat ze langer duurt dan een
kleine pooze, want door kracht van herinnering kan ze maanden later even intens
genoten worden; eveneens dat men soms gedrongen is eene geestdrift te uiten.
Het Requiem geeft veel oogenblikken, die den hoorder een geluk brengen voor
altoos. Het ‘Tuba mirum’ lijkt een visioen van grootheid. De ‘Quid sum miser’ met
zijn teere begeleiding van Engelschen hoorn is misschien 't innigste dat Berlioz
schreef. Dit stuk is hoogst eenvoudig gezet en als tegenstelling tot het klankgeweld
der voorafgaande passage een zeer schoone inspiratie. Grootsch gezien is de ‘Rex
tremendae majestatis’. Dat Berlioz evenveel bereikt met kleine als met groote
middelen, zou de enkele tromslag bij ‘ne cadam in obscurum’ uit den Dies Irae
kunnen bewijzen, (hier laschte hij een stuk in uit het Offertorium) geweldig van
werking. Het ‘salva me fons pietatis’ is van zoo milde melodieusheid, dat het dwingt
tot vereering. Ook de tweede Sanctus behoort tot deze stukken. Als majestatelijk
ruischen klinken hier zacht bekkens met groote trom.

[Pianist Ernest Schelling treedt op in het Pianoconcert van Schumann
en zijn eigen Suite fantastique – Symfonie nr 4 van Schumann o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Ernest Schelling, Amerikaansch klavierspeler, trad Donderdagavond op als solist
met het piano-concert van Robert Schumann, terwijl hij tevens medewerkte in de
uitvoering zijner ‘Suite Fantastique’ voor klavier met orkest. Ruskin zegt terecht,
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dat de kunst van een land de som is zijner maatschappelijke en politieke deugden.
Aan dezen ontbreekt het den Amerikanen geenszins, doch niemand nog telde ze op,
ze metamorphoseerend in pure ziel, en ook in Ernest Schelling begroetten wij noch
als pianist, noch als componist, den kunstenaar, laat staan den visionnair, die uiting
gaf aan het actieve maar oppervlakkige leven van zijn volk. Het eerste deel van zijn
‘Suite Fantastique’, een Allegro marziale, schreef hij klaarblijkelijk voor de helft (de
expositie en verwerking van het hoofdthema) onder Russischen invloed. Het laatste
deel, al bouwde het de componist op een paar Amerikaansche motieven, is op end'
op Duitsch, vooral wat klankeffecten betreft. In deze overigens toont ook Ernest
Schelling zich weer een meester. Engelsche hoorn met hobo zijn in dit werk de meest
bevoorrechten. Zij behooren ook tot de effectvolste en geen ander instrument roept
eer de fantasie wakker. In den trio van het Scherzo combineert hij Engelsche hoorn
zeer mooi met trompet; in het eerste deel wordt de hoorn aangewend met basklarinet
en tamboerijn; het derde, een zeer melancolieke idylle, sluit hij met zijn weemoedigen
klank. Bekijkt men 't werk echter van den anderen kant, den artistieken bouw, dan
lijkt het kanduuk en weinig hecht. Bij gemis aan oorspronkelijkheid toont zich de
componist vooral in de doorvoeringen zeer zwak en onzeker. Bovendien fungeert
het klavier al te veel als vijfde rad aan den wagen.
Ernest Schelling speelde het klavierconcert van Robert Schumann meesterlijk,
met al de geraffineerdheden eener volmaakte techniek die hij leerde op het Parijsch
Conservatorium, bij Hans Huber en Paderewsky. En toch moet het heerlijke werk
mislukt heeten. De solist wist nergens belangstelling te wekken, hij droeg machinaal
voor van 't begin tot 't einde, de schoone muziek bracht den hoorder een geeuw-bui
in plaats van verrukkingen. En aan de muziek lag het waarlijk niet, want het
meerendeel der thema's van dit concert behoort tot het allerschoonste, dat Schumann
vond, onder anderen de prachtige adagio-melodie uit het eerste deel en het geheele
intermezzo. Doch vooral deze verongelukten in het koude spel van den solist.
Het concert stond onder leiding van Willem Mengelberg, die een kleinen triomf
behaalde met de vierde symphonie van Robert Schumann (in d klein), de bijna
eendeelige symphonie, schakel tusschen Berlioz' programmatische symphonieën en
de symphonische gedichten van lateren tijd, ofwel tusschen Beethoven en de
excentrieke werken (eendeelige symphonieën) van Joseph Huber. De compositie van
Schumann heeft het zelfde gebrek als alle omvangrijke werken van den meester: het
is miniatuur-arbeid in 't groot; overal mist men een grooten gang. Doch het is een
der frappantste eigenschappen der heele Duitsche Romantiek, dat haar kracht meer
lag in het kleine dan in 't groote. De symphonie is uitstekend vertolkt, wat het publiek
waardeerde met herhaaldelijk applaus tot Mengelberg zijn orkest deed opstaan en
meehuldigen. Even geestdriftig is het werk van Schelling weerom ontvangen. Zoowel
componist als dirigent en spelers hadden veel succes. Volledigheidshalve zij vermeld
de ouverture ‘Die Fingals-Höhle’ van Mendelssohn, welke het concert opende, en
de Meistersinger-ouverture van Wagner, die den avond besloot. Alles te zamen,
zooals men ziet, een zeer stijl-vol programma.

[Lezing van pater Louis de Sonnaville s.j.]
Voor de leden der vereeniging van ‘Geloof en Wetenschap’ hield gisteravond de
weleerw. pater de Sonnaville s.j. een interessante lezing over ‘Kerkelijke Toonkunst’.
De kwestie is zeer actueel, dus, volgens de geachte spreker, was een diepgaande
studie over dit onderwerp voor zijne hoorders onnoodig. In eene korte inleiding
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verklaarde hij de vereischte voortreffelijkheid van den kerkzang uit het integreerend
deel, dat deze vormt van de hoogste plechtigheid op aarde: de Heilige Mis. In een
stukje historie vertelde spr. ons 't ontstaan der kerkelijke kunst: de Joodsche
tempeldienst, door David ingesteld, de hymne, die Christus aanhief bij 't laatste
avondmaal, de oorsprong van het Gregoriaansch uit de Grieksche muziek, de duistere
tijd tot de elfde eeuw, zonder of met zeer onzekere bronnen en gegevens, het ontstaan
der kerkelijke polyphone kunst uit madrigaal, vilanel en dergelijke. Even roerde de
spreker aan het zoogenaamde ontaarden in geraffineerde contrapuntiek, waarbij
Palestrina immer gevierd wordt als redder. Doch pater de Sonnaville stond hier o.i.
op een al te oud standpunt, dat reeds lang bestreden en weerlegd is door Ambros.
Het tweede deel was een hernieuwde aanval op het subjectivisme in de kerkelijke
muziek, door den spreker terloops reeds in het begin bestookt. Naar aanleiding hiervan
zou men de opmerking mogen maken, dat de oude kerkmuziek, gevierd als
puur-liturgisch en enkel-kerkelijk, in haar historisch milieu dezelfde gebreken had,
als b.v. de ‘Missa Solemnis’ van Beethoven, dat ze even zeer subjectief klonk in den
tijd van haar ontstaan, wat veranderde door haar historisch-worden; dat ze ook met
wonderlijke ooren werd aanhoord, en aangebeden als enkel-schoonheid, waardoor
men de altaarplechtigheden vergat, wat talrijke tijdgenooten van Venetië en Rome
getuigen. Bovendien: is kunst mogelijk en bestaanbaar zonder subjectiviteit? Neen,
en wij gelooven dat het dan wordt een verfoeilijk machinaal berekenen. Kunst wordt
geboren uit inspiratie, deze bruischt uit de ziel, is er onafscheidelijk één mee. Is ziel
denkbaar zonder subjectiviteit? Ook het Gregoriaansch is subjectief, doch deze
subjectiviteit is universeeler dan die van Beethoven of Mozart, die individualisten
waren. Dit had de spreker kunnen aanduiden,
Een bespreking der liturgie, het verplichtende hiervan, vulde de rest der lezing.
Vooral het ‘Motu Proprio’ van Pius X diende pater de Sonnaville tot grondslag zijner
argumenteeringen, doch ook Richard Wagner. Spreker wees op beider merkwaardige
overeenkomst van meeningen. Dit zette Edgar Tinel reeds uiteen in zijne toespraak
van 1908 tot de Brusselsche Académie des Beaux Arts ‘Pie X et la musique sacrée.’
Verder vertelde ons de spreker over opleiding der zangers, gaf ons een brokje
geschiedenis over de oude zangscholen en weidde in 't breed uit over liturgischen
volkszang.
Tot slot echter volgde een zeer vermakelijke (zij sloeg in) parodieering van passages
uit Beethovens ontzagwekkend meesterwerk, de ‘Missa Solemnis’, uit missen van
Haydn en Mozart en Berlioz' Requiem. Deze werken deugen niet, wat liturgie betreft,
zonder twijfel; het zou den een of ander echter goed gedaan hebben, wanneer naast
deze travestie, een paar kerkmuziekproducten uit de laatste jaren waren belachelijk
gemaakt, waarvan de meeste onder het opzicht van kunst niet deugen.

Die Jahreszeiten
Joh. Messchaert zou Zaterdagavond gezongen hebben. Doch wat ieder voorzag,
gebeurde: hij zong niet en in zijn plaats moest optreden de heer [H.] C. van Oort in
de Simon-partij. Georg Walter vertolkte de rol van Lukas, mevr. A. Noordewier die
van Hanne. Verder werkten mee het koor van Toonkunst (afdeeling Amsterdam) en
't orkest van 't Concertgebouw. Ziedaar eene in bijna allen deele puike bezetting voor
eene uitvoering van Haydn's Jahreszeiten.
De koren vormen de quintessence van het werk, want bijna immer geven zij een
résumé of paraphrase van recitatief en aria. Doch zondert men mevrouw Noordewier
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uit, die van 't begin tot het eind de hoogste genietingen schonk, welke stemklank en
voordracht geven kunnen, en de twee andere solisten op de enkele plaatsen, waar zij
zich uitten als meer dan handige zangers, n.l. als kunstenaars, ook de koren, wat zang
betreft, droegen 't meest bij tot de groote schoonheid dezer uitvoering. Allen bleken
de muziek meester, en Mengelberg suggereerde hen tot enthousiasme. Alles klonk
prachtig. Boven 't goedgeslaagde steekt uit in schoonheid als onovertroffen: ‘Sei nun
gnädig,’ het jacht-, drink- en slot-koor.
Het succes van Haydn's ‘Schöpfung’ riep ‘Die Jahreszeiten’ ten leven, doch Haydn
werd gedwongen tot dit werk, zijn laatste, en een vergelijking der beide libretti zegt
genoeg, dat deze keus der Jahreszeiten hem onmogelijk van harte kon gaan. De text
heeft plaatsen, zeer geschikt voor een effectvolle bewerking, daarnaast vindt men er
echter talrijke, als het koor van den vlijt, die de muzikale fantazie zeer onbelangrijk
lijken. Maar de compositie staat als een kunstwerk even hoog als ‘Die Schöpfung’
ofschoon zij voor een groot deel eene herhaling is van deze. Iets nieuws toch schreef
Haydn niet in de vele natuurschilderingen der Jahreszeiten. Vindt men er echter
minder stukken, die ontroering kunnen schenken dan in ‘Die Schöptung’ van a tot
z, voor een uitstekend orkest bezitten beide partituren in hunne allerfijnste
lijnenvoering en subtiele klankkleur dezelfde aantrekkelijkheid en waarde. Vooral
het orkest van het Concertgebouw werkte mee aan deze buitengewone vertolking.
De fagotten in de eerste bas-aria, de hobo in de zomer-aria van Hanne: ‘Welche
Labung’, de piccolo in de bliksem-imitatie vóór het onweerskoor, de hoorns in het
jachtkoor, de trompet in de aria van Simon: ‘Dann bricht der grosse Morgen an’,
liever gezegd alles en overal speelden voortreffelijk. Dat Mengelberg het geestige,
vroolijke uitnemend releveerde, kan niet verwonderen. En 't grootste ontging hem
evenmin: b.v. de inzet van het onweerskoor, een wonderstukje van meesterlijke
directie.
De heer Georg Walter zal wel nooit kunnen zingen met den vrijen, klaren klank,
dien een tenor eigenlijk moet bezitten. De declamatie van dezen zanger is overigens
zeer goed, doch niet altijd vrij van effectbejag. Ook stoort iets fleemends in de
voordracht. De heer Van Oordt heeft een prachtige stem, de techniek verstaat hij
zonder twijfel, doch waarschijnlijk veroorzaakt een gemis aan zelfbeheersching op
't podium de onvolmaaktheden van te kort aan klank, gejaagdheid en enkele minder
goede intonatie's. Zeer goed echter zong hij de laatste aria: ‘Erblicke hier, betörter
Mensch’. Mevrouw Noordewier, wij zeiden het reeds, had voortdurend soevereinen
zang.
De toehoorders waren geestdriftig. Er klonk herhaaldelijk applaus en Willem
Mengelberg werd vóór de pauze vereerd met een grooten krans.

Amsterdamsch A-Cappella-Koor [o.l.v. Anton Averkamp]
Men miste op de uitvoering van gisteravond mevrouw Noordewier-Reddingius, die
wegens plotselinge ongesteldheid verhinderd was mede te werken. De solist der
jongste uitvoering van het Amsterdamsch a-cappella-koor in Den Haag, de heer Aldo
Antonietti, trad in hare plaats op met de bekende en veelgespeelde Ciaconna van
Giov. Bapt. Vitali en twee stukjes van Pablo de Sarasate: ‘Playera’ en
‘Zigeunerweisen.’ Wij leerden Aldo Antonietti kennen als een buitengewoon violist.
Zijn techniek is van den eersten rang, de klank vol en zwaar, helder warm, zeer fijn
en zuiver tot de hoogste flageolets, de voordracht sober en eenvoudig. De ‘Playera’
en ‘Zigeunerweisen’ van de Sarasate zijn als muziek impressiever dan Vitali's
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Ciaconna en zij brachten menigeen in frenetiek enthousiasme. Vooral de
‘Zigeunerweisen’. Aldo Antonietti maakte de uitvoering dezer virtuozenstukjes dan
ook tot iets subliems.
Ook het concert van het a-capella-koor zelf liet opnieuw groote indrukken achter.
Alle stemmen, doch ditmaal bijzonder de tenoren, verkeerden in voortreffelijke
conditie en ieder der groepen, sopraan, alt, tenor en bas, met kostelijke individualiteit,
prachtige toonschakeeringen, uitnemende declamatie, gevoelige fraseering en
rhythmiek, gaven om beurt en te zamen iets bewonderenswaardigs en hoog artistieks.
De enorme zangtechniek, liever klanktechniek, kwam vooral uit in Ludwig Senfl's
‘Die Glocken zu Speier’. Deze klokken-nabootsing kan wedijveren met de
klokken-scène uit Wagners Parsifal, waar echte klokken gebruikt (moeten) worden.
De illusie is volkomen: De sopranen met tintelend geluid, de mannenstemmen met
grauw-metalen klank, een prachtige achtergrond van subtiel gehoorde klokkenmuziek.
De klankkleur van dit koortje was magnifiek. Wien men 't meest zal bewonderen,
Senfl om zijn geniale combinaties, Averkamps uitstekende leiding, waaraan men
zonder twijfel de heerlijke timbres te danken heeft, of de zeer kunstige volgzaamheid
der koristen, men weet 't niet. Het was iets nieuws en de hoorder kreeg minstens de
overtuiging, dat componisten geen honderdkoppig orkest noodig hebben voor de
allerfijnste klankeffecten. Een even typisch staaltje van geluidnabootsing hoorde
men in ‘L'éco’ van Orlando di Lasso. Als idee en effect schitterend, als zangkunst,
vooral der echo-zangers in den corridor, zeer prijzenswaard. Idee en effect zijn echter
veel goedkooper dan in Senfl's meesterlijk koortje. ‘L'éco’ had veel succes en moest
worden gebisseerd.
Dat de nieuwere componisten voor a-cappella koor-muziek die instinctieve of
bestudeerde kunst van stemklankeffecten verloren, mag men besluiten uit de werkjes
die volgden. ‘Wohl bin ich nur ein Ton’, van Alexander Ritter, klinkt noch als muziek
noch als koor belangrijk. De twee koortjes van Joseph Haydn ‘Die Harmonie in der
Ehe’ en ‘Die Beredsamkeit’ zijn geestige, grappige stukjes, doch evenmin als 't
vorige, interessante a-cappella-muziek. Cornelie van Oosterzee, die wij uit hare
‘Koningsidyllen’ etc. kenden als volbloed Duitsche, toont zich in haar ‘Avondliedje’,
‘Madonna’ en ‘Zuigeling’ zeer tweeslachtig, om beurt volgelinge van Heinze en Hol,
om beurt van Liszt c.s. 't Lijken overigens aardige stukjes die hun effect nooit zullen
missen.
De ‘Liebeswalzer’ van Johannes Brahms is te barok om gaaf kunstwerk te kunnen
heeten. En daarbij: Wat een achteloosheid van den componist in de text-declamatie.
Ook schenen ze mij bij het koor minder goed voorbereid dan de andere nummers.
Dit merkte men o.a. bij het tweede couplet van No. 1 en No. 3. De pianobegeleiding
werd zeer mooi vertolkt door den heer Ant. B.H. Verhey. Ook accompagneerde deze
voortreffelijke speler Aldo Antonietti, bijzonder schoon in Pablo de Sarasate's
‘Playera’.

Casals - Röntgen (Concertgebouw, kleine zaal)
Pablo Casals is kunstenaar en zelden zal men aantreffen harmonischer ziel. Want
niets overheerscht. Er leeft groote hartstocht, weemoed en vreugd, alles in ééne
kracht, in schoone orde. Casals is buitengewoon virtuoos. Maar men vergeet dat
wonderlijk kunnen, daar uit den toon klinkt het huiverig geluid, dat op één slag rijk
maakt en gelukkig, overvol van de muziek die spreekt. Van Röntgen, zijn partner
gisteravond, zou men het zelfde willen zeggen en met evenveel vereering, bezat hij
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die mooie hoedanigheden met even levendige intensiteit. Doch de fijne
overeenstemming hunner artistieke aspiraties voert het samenspel op tot prachtige,
zeldzame eenheid. Men kijke echter niet als zij spelen, want grooter contrast dan in
beider uiterlijk bestaat haast niet: Casals, die zijn violoncel strijkt, het hoofd licht
afgewend, de oogen half toe, met den kleinen smarttrek om de lippen, die volgens
Schopenhauer kunstenaars eigen is, in heerlijke stille zelfvergetelheid - zooals Toorop
hem schilderde -; en Röntgen aan de piano, wat virtuoosachtig, in gedurige beweging,
van voren naar achteren, heen en weer en op en neer, met een blik op de noten alsof
hij er mee vecht.
Zij gaven den eersten hunner twee voorgenomen Beethoven-avonden, waarop alle
variaties en sonates voor piano en violoncel zullen worden uitgevoerd. Gisteravond
zijn gespeeld: De ‘Variationen über ein Thema aus Judas Maccabäus von Händel’.
De sonate opus No. 1 (in f groot). De ‘Variationen über “Ein Mädchen oder
Weibchen” aus der Zauberflöte von Mozart’ (opus 66), en de sonate in a groot opus
69. Vooral de laatste sonate slaagde voortreffelijk. Aan forsch, bruischend, heet
temperament ontbreekt het noch Casals noch Röntgen. Over Röntgens technisch
kunnen zou men niet uitgeschreven raken. Casals' toon klinkt onbeschrijfbàar.

[John Coates, tenor, zingt aria's en liederen, Willem Mengelberg
dirigeert werken van Cherubini, Mozart en Beethoven]
(Concertgebouw)
John Coates, de Engelsche tenorzanger, die gisterenmiddag in het Concertgebouw
optrad, stemt uit een zangersfamilie, is uit Yorkshire geboortig, zong reeds op
twaalfjarigen leeftijd om geld te verdienen voor de zijnen, nam na de stemwisseling
lessen bij zekeren zangleeraar Shakespeare en bij Wallworth. Ook bij Bonhy te Parijs.
Als operette-zanger maakte John Coates zijn debuut op twee groote tournées door
Amerika, daarna bereisde hij opnieuw de Vereenigde Staten met eene komische
opera, en vestigde zich toen te Londen, waar hij zong in verschillende theaters (van
1900 tot 1902 in 't beroemde Covent-garden.)
De kennismaking met John Coates in het Concertgebouw gisteren was eene
alleszins grappige. Hij droeg voor de aria: ‘How vain is man’ uit Händels Judas
Maccabäus. Doch men zal licht begrijpen, dat deze muziek niet heelemaal het genre
is van iemand, die een groot deel van zijn leven doorbracht met de vertolking van
rollen in komische opera's. De heer Coates zingt uit het hoofd, wat bij een
concertzanger een wat zonderlingen indruk maakt, hij zingt met veel zwier, zijn
lorgnon natuurlijk in de rechterhand, John Coates is in één woord, de
gentleman-zanger. Doch Händels aria met haar luchtig dansrythme is door sommige
café-chantant-allures, welke hier in vergelijking van Coates overige voordrachten
nog maar spaarzaam opdoken, van subliem, wat in haar schuilt, belachelijk geworden,
en niemand heeft bij de buitensporige coloratuur en drukke gesticulatie van den
zanger een lach kunnen inhouden. Toch verstaat de heer John Coates zijne kunst.
Hij bezit eene prachtige stem, ofschoon met doffe kantjes, een pianissimo in de
hoogste ligging klink verrukkelijk, hij geeft heerlijk aanzwellende crescendo's, al
het technische hoort men meestal volmaakt beheerscht. Doch een voortdurend
effectbejag (de zegging van 't woord ‘Tschako’ b.v. uit Hugo Wolfs ‘Der Tambour’,
de Eleanore-tirades uit de ‘Eleanore’ van S. Coleridge-Taylor, het derde couplet der
‘Fêtes galantes’ van Reynaldo Hahn met zijn afschuwelijke glissando's,
karakteriseeren genoeg zijn smaak als onartistiek) verjaagt al den ernst uit zijne
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voordracht; het klinkt dikwijls zoo gewoon, zoo banaal en zoo wansmakelijk, dat
men denkt met een humoristisch zanger te doen te hebben.
Phocion, een Grieksch redenaar en volksleider, was gewoon bij groot applaus aan
zijn vrienden te vragen, wat hij toch voor zots had uitgehaald. Het schijnt inderdaad
dat grappenmakerij immer 't best inslaat. De heer John Coates kreeg uitbundig
handgeklap, dat zoolang aanhield tot er een toegiftje volgde, ingeleid door den zanger
met een schertsend woord, Engelsch en een brokje Duitsch, tot zijn geestdriftig
publiek. De heer John Coates zong nog ‘Two English Songs.’ De een zeer leuk, de
ander melancoliek, beiden op zijne bovenvermelde en voor ons hoogst onsympathieke
wijze van voordragen. Behalve de reeds-genoemde nummers zong John Coates nog:
‘E cielo e mar’ uit ‘La Gioconda’ van Ponchielli. Een interessant polyglottisch
programma, waar in de uitspraak van Fransch en Italiaansch niet 't gelukkigst
slaagden.
Het orkest onder Willem Mengelberg droeg voor de Anacreon-ouverture van L.
Cherubini, Mozarts ‘Eine kleine Nachtmusik’ en de zevende symphonie van
Beethoven. Vooral de twee eerste nummers maakten een onverdeeld voornamen
indruk.

Voordracht van Pater De Sonnaville
Geachte Redactie.
Mag ik u een kleine plaatsruimte verzoeken tot eenige kantteekeningen, die uw
verslaggever over de lezing van pater De Sonnaville over ‘Kerkelijke Toonkunst’
wellicht in overweging zal willen nemen. Misschien gaat hij dan ook met wat meer
eerbied oordeelen over het woord van een man, die nu meer dan 30 jaar in de redactie
van het ‘Gregoriusblad’ is en toch wel iets méér van deze quaestie weet!
Waarom mocht Palestrina niet geciteerd worden als hervormer van de ontaarde
Contrapunktiek? Zijn roem blijft, al werden ook de historische bijzonderheden van
Baïni omtrent de decreten van 't Concilie van Trente door Haberl weerlegd. Zoo
oordeelt pastoor W. Jansen er ook over in de XIX Jaargang van het ‘St.
Gregoriusblad’, waar te lezen staat: ‘De naam van Palestrina verdient altoos met
groote bewondering genoemd te worden, wanneer er sprake is van Hervorming der
Kerkmuziek’. De Sonnaville mocht dus gerust zeggen: ‘dat er een Palestrina noodig
geweest is, om de decreten van 't Concilie van Trente te helpen uitvoeren, die een
kerkzang voorschreven enz. De recensent had hier niet te insinueeren, dat spreker
het nieuwe standpunt niet kende.
Het gaat ook niet aan te beweren, dat hij alle subjectiviteit simpliciter veroordeelt.
Vele plaatsen van zijn lezing bewijzen het tegendeel. 1e. ‘Bij kerkzang mag
s u b j e c t i v i t e i t niet domineeren’, dus wel s u b j e c t i e f zijn, maar niet
onafhankelijk. - 2e. Componisten moeten de liturgie eerbiedigen, die hun kunst ‘niet
kortwiekt, maar veredelt’. - 3e. In zijn citaat van Wagner (al lang bekend voordat
Tinel er mee aankwam) ‘Zang moge nog zoo rein wezen, nog zoo vroom klinken en
private godsvrucht uitdrukken, in de liturgie mag zich dat subjectief gevoel, die
persoonlijke smaak niet stellen boven de kerkelijke verordeningen’. - 4e. Waar spreker
de sententie van den Paus over de moderne muziek aangaf, werd de s u b j e c t i e v e
behandeling van moderne uitdrukkingswijzen volstrekt niet afgekeurd, maar hij wees
op de klippen, die de Paus uitvoerig signaleert ter voorkoming van schipbreuk bij
subjectieve opvattingen. - 5e. Op de vraag van den recensent: Is kunst mogelijk
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zonder s u b j e c t i v i t e i t , zou de Sonnaville waarschijnlijk antwoorden met de
vraag: ‘Is kerkelijke toonkunst mogelijk zonder den leidraad der liturgie?’
Wat de overeenkomst betreft omtrent de gevolgen van puur-liturgische muziek
en de Missa Solemnis van Beethoven, zooals de recensent zich uitdrukt, zulke
verschijnselen zijn zeer natuurlijk in tijdperken van verval en bij particuliere
omstandigheden: maar zoo'n accidens verzwakt geen degelijk pleidooi voor kerkelijke
toonkunst.
De insinuatie van den laatsten zin van den recensent behoeft de Sonnaville zich
niet aan te trekken, want die zaak is in goede handen.
Overigens heeft hij zich gewapend tegenover bestrijders met deze woorden van
den eminenten musicus, president Van Schaik: ‘De kerkelijke toonkunst schiet hooger
en glanst reiner, indien zij, bij de handhaving van haar eigen karakter als schoone
kunst, ook zelfbeperking en gehoorzaamheid uitoefent, gelijk het haar wordt
voorgeschreven in het Heiligdom.’
Met de meeste hoogachting en u dankend voor de verleende plaatsruimte,
Uw dw. dr.
X.
NASCHRIFT. Het citaat van pastoor Jansen kan hier niet in aanmerking komen daar
het te weinig preciseert. De meening van den inzender, en voor zoover hij het eens
is met pater De Sonnaville, ook diens gedachtengang, gaat mank door eenzijdigheid.
De inzender vergeet, dat de hervorming van Palestrina alleen bestaat in het feit, dat
deze voor tenor-cantus-firmus, volgens de bepalingen van het Concilie van Trente,
kerkelijke melodieën koos in plaats van wereldlijke liederen, zooals zijn voorgangers
veelal deden. Deze hervorming is door pater De Sonnaville in geen enkel opzicht
vernoemd.
En Palestrina mag inderdaad geenszins ‘geciteerd worden als hervormer der
ontaarde contrapuntiek’. Ten bewijze het volgende: Hij schreef b e t r e k k e l i j k
eenvoudige missen als de ‘Missa Papae Marcelli’. Doch in 't grootste deel zijner
overige werken evenaart hij minstens voorgangers en tijdgenooten in geraffineerdheid
van techniek. De ‘Missa Brevis’ is geschreven in ingewikkeld dubbel contrapunt.
De ‘Missa ad fugam’ als gesloten kanon in drie sleutels, enkel en dubbel. De Mis:
‘Ad Agni Coenam providi’ als tweestemmige kanon met immer kanonische imitatie
in de overige drie stemmen. De Mis ‘Repleatur os meum laude’ (vijfstemmig): Het
Kyrie als kanon in 't oktaaf, het Christe in de septime, tweede Kyrie in de sext; Gloria
in de kwint; Credo in de quart; Sanctus in de terts; 't Hosanna in de secunde; 't eerste
Agnus Dei in de prime; het zesstemmige tweede Agnus Dei in oktaaf en kwart. Zooals
men ziet de puurste berekening. Het vijf-en-dertigste Magnificat van Palestrina is
een kreeften-kánon! Wie verwachtte zoo iets van een hervormer der ontaarde
contrapuntiek? Ook schreef P. een kánon met de beantwoording in tegenbeweging,
vijfstemmig gecontrapunteerd. Geen kunststuk? En tientallen dergelijke voorbeelden
kan men aanhalen. Pater de Sonnaville stond dus wel eenigszins op oud standpunt.
Bovendien verwijs ik nogmaals naar Ambros en zijne verdediging van Josquin Deprès
(Geschichte der Musik II en III Band) en andere meesters, welke meestal worden
uitgekreten voor ‘ontaarde contrapuntici’.
Aan het door ons in het No. van 15 Febr. gezegde over subjectiviteit, kunnen wij
volledigheidshalve nog toevoegen: Subjectiviteit mag niet alleen niet domineeren
bij kerkmuziek, doch zelfs niet in de profane kunst. En nooit overheerschte
subjectiviteit in hooge kunstwerken, zelfs niet in de meest moderne (behalve in
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producten van verzwakte decadenten). Doch pater De Sonnaville deed een aanval
op de subjectiviteit zelf, waartoe geen reden bestaat. Het lijkt ons echter best mogelijk,
dat de spreker gedurende zijn dertigjarige loopbaan op een dwaalspoor is gebracht
door het voortdurend, betreurenswaardig en totaal ontbreken van subjectiviteit in de
meeste kerkmuziek uit dat lange tijdperk.
Wij erkennen 2°. van den inzender volgaarne. Wij maken echter de aanmerking,
dat hij onbegrijpelijk-onlogisch van zijn onderwerp (subjectiviteit) overspringt naar
liturgie, waar 't niet over gaat.
3°. Het citaat van Wagner was zonder twijfel bekend vóór Edgar Tinel er mee
aankwam. De inzender behoefde dit geenszins te schrijven. Bovendien beweerden
wij het tegendeel niet. Doch de parallel tusschen Richard, Wagner en Pius X stamt
naar ons beste weten van den Vlaamschen componist alleen. Dit is meer dan een
citaat.
4°. Hier gaf (de inzender erkent het zelf) spreker de sententie van den Paus, welke
in allen deele stavast blijkt. Doch tegenspraak met sommige uitdrukkingen van den
spreker is géén oplettenden hoorder ontgaan.
5°. Deze passus worde niet beantwoord, daar in mijn heele verslag geen woord
critiek voorkomt op het door pater De Sonnaville gezegde omtrent liturgie. Bovendien
is de tegenstelling weer onlogisch en warrig in verband met hetgeen de inzender
wilde bewijzen.
De volgende alinea (‘Wat de overeenkomst betreft’ etc.) is voor mij niet alleen
onverstaanbaar, zij staat niet in de minste betrekking tot mijn verslag. Ik schreef, dat
de oude kerkmuziekcomponisten (niet de hedendaagsche als 't u blieft) even subjectief
waren als Beethoven en anderen.
‘Tijdperk van Verval’. Welk bedoelt de inzender? Dat van Palestrina, dat van
Beethoven of het hedendaagsche? De verstandige beoordeelaar zal gauw gekozen
hebben. Er dient nog met den meesten nadruk op gewezen te worden, dat de wel is
waar niet-liturgische kerkmuziek uit Beethoven's (en lateren) tijd als kunst oneindig
hooger staat dan de liturgische uit onze dagen, welke als kunst, enkele uitzonderingen
daar gelaten, volstrekt niets beteekent. En ‘degelijk pleidooi’? In een degelijk pleidooi
bespot men geen meesterwerken, welke men de innigste vereering schuldig is. De
inzender haalt Van Schaik aan. Juist. Men leze diens woorden over den stand der
hedendaagsche kerkmuziek (welke zaak volgens inzender ‘in goede handen’ is) in
het laatste Annuarium der Apologetische vereeniging Petrus Canisius, waar de
eminente musicus den spijker danig op zijn kop slaat. En weer moet ik opmerken,
dat er niets in mijn verslag voorkomt tegen het door De Sonnaville gezegde omtrent
liturgie. Dit schijnt de inzender niet eens bemerkt te hebben.
Ik meen hiermee de kantteekeningen (geen zeer juiste, noch aangename door de
vele onhebbelijkheden, want ‘insinuaties’ toch komen in mijne kritiek niet voor)
goed genoeg in overweging genomen te hebben.
V.d.M.

Casals - Röntgen [Beethoven-programma] (Concertgebouw, kleine
zaal)
Het programma van het laatste Beethoven-concert der twee voortreffelijke kunstenaars
Pablo Casals en Julius Röntgen bestond uit de Sonate opus 5 No 2 (in g klein); de
zeven variaties over ‘Bei Männern welche Liebe fühlen’ uit de “Zauberflöte” van
Mozart en de sonates opus No. 1 en No. 2, allen violoncel en piano.
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Het was een avond van hoog kunstgenot. Onder de variaties muntten uit de vierde
en zesde. De eerste Allegro Vivace der sonate in C groot, klonk met zijn forsch
hoofdthema vol wonderlijke plastiek. Zeer schoon in dit werk was de overgang van
het Adagio naar den tweede Allegro vivace. Het langzame deel (Adagio con molto
sentimento d'affetto uit de sonate in D groot) werd weergegeven met betooverende
innigheid en maakte machtigen indruk. Ook hier was de overgang naar de Allegro
Fugato weer prachtig getroffen.
Pablo Casals is op zijn reizen om de wereld immer zoo goed, Holland aan te doen
en altijd vindt hij tot partner Julius Röntgen. Men mag betwijfelen of hij ergens elders
een beteren begeleider zal aantreffen. Want beiden verstaan elkaar door innerlijke
overeenstemming van hun kunstenaarswillen. Bij beiden is eene zuiver-klassieke
voordracht hoofdzaak.
Beiden gaan op in het werk. Beider spel toont bijna geen individueele kenmerken.
Het is de te vertolken muziek, die tot luisteren dwingt en bewonderen. Het Adagio
Con molto d'affetto in de vertolking van gisteravond is hier van een prachtig voorbeeld
en zal wel het summum blijven van hoog-artistiek begeeren en kunnen.

[Beethoven Vioolconcert (solist Arrigo Serato), Strauss Don Juan,
tevens een herhaling van de Ouverture Le Baruffe van Sinigaglia en
Webers Ouverture Oberon o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Arrigo Serato, een Italiaansch violist, trad gisterenavond op met het vioolconcert
van Beethoven en een Ciaconna van Tomaso Vitali. De uitvoering stond onder leiding
van Willem Mengelberg, en behalve bovenstaande werken bevatte het programma
nog de Ouverture van Webers Oberon, de ouverture: ‘Le Baruffe Chiozzotte’ en
‘Don Juan’, de ‘Tondichtung’ van Richard Strauss. De opmerking zij ons veroorloofd,
dat de combinatie van het tweede deel: Sinigaglia's Baruffe, Vitali's Ciaconna en de
Don Juan van Strauss wat àl te barok is, het eerste deel nog daargelaten.
Het vioolconcert van Beethoven is een en al lyriek, de beide eerste deelen in hun
geheel en zelfs de thema's van den rondo, behalve de refrein-melodie, het is eene
lyriek van onvergelijkbare innigheid en als zoodanig valt in de muziek-literatuur
geen tweede werk aan te wijzen, dat troont op dezelfde hoogte van gevoel, enkele
composities der oude contrapuntici, (bijvoorbeeld het bewonderenswaardige Stabat
Mater van Josquin de Près) uitgezonderd. Men vindt weinig solisten, opgewassen
tegen deze ontzettend stuwende kracht van muziek, weinigen die dit groote werk
naderen met piëteit en biddende vereering. De muziek pakt, overmeestert en
hypnotiseert de meeste uitvoerders, en wanneer zij de techniek genoeg baas zijn,
sleurt zij hen mee. Het is geen geringe zaak, en de eerste de beste zal het niet doen
in deze warreling van klanken te stijgen tot de rijpe bezonkenheid, waarin de tonen
moeten klinken, te vertolken met dezelfde koelte van haast ongenaakbare
contemplatie, zooals het Larghetto b.v. geschreven is.
Arrigo Serato bleek als mensch te temperamentvol, als kunstenaar niet
temperamentvol genoeg om deze goddelijke muziek tot haar recht te brengen. Men
miste vereering, wat meer is, overgave, wat nog meer is, zelfopoffering. Want het
klinkt als een vloek wanneer men in eene visionnaire klankenwereld den violist
opeens narrengrimassen ziet maken. Het ontbreekt den heer Arrigo Serato aan
zelfbeheersching, zoowel uiterlijk als innerlijk.
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Toch maakte het werk een onvergetelijken indruk. Arrigo Serato's toon klinkt zeer
zwaar en verrukkelijk vol, wel is waar moet men er aan wennen, daar hij ook iets
snerpends heeft en schrils. De violist mag zich beroemen op eene zeer respectabele
vingervlugheid. En al kan men zich niet immer vereenigen met de voordracht van
den speler, wanneer deze muziek van Beethoven los stormt en de ziel ook maar een
weinig ontvankelijk vindt, wie zal dan dat geweld van weelde en geluk weerstaan?
Doch volledigheidshalve moeten wij ook de stukken noemen, die het minst
slaagden. Op de eerste plaats dient hiertoe gerekend te worden de cadens uit het
eerste deel. Hij is zeer slordig gespeeld, phrases, die en relief moesten komen, bleven
op den achtergrond, het tegendeel gebeurde met andere brokken en ook de toon klonk
dikwijls allesbehalve fraai. En daar deze cadens berekend lijkt om het geheele eerste
deel te overstralen en te culmineeren, wat niet geschiedde, zoo mag men ook dit als
mislukt beschouwen. Verder schenen ons vele passages uit den Larghetto te
luidruchtig voorgedragen. Hier toonde de solist vooral zijn deficit aan zielskracht.
De inzet van het Rondo-hoofdthema was niet, wat het zijn kon. De solist bereikte
lang niet het sublieme wat nog onlangs Franz von Vecsey gaf. Ook was heel de
Rondo te bruusk, te gejaagd en de cadens hier leed sterk aan onzuiverheid. Dit alles
te zamen echter woog niet op tegen de muziek, welke zegevierde over die
onvolmaaktheden.
De Ciaconna van Tomaso Vitali (de zoon van Giovanni Bapt. Vitali) voor viool,
strijk-orkest en orgel (instrumentatie van Ottorino Respighi), is een belangrijk werk,
dat zich echter niet onderscheidt door bijzondere eigenschappen van de werken zijner
voorgangers (den vader e.a.) of tijdgenooten. De voordracht van den solist bleek hier
steviger dan in het concert van Beethoven, klaarder, koeler en meer beheerscht.
Bovendien ontwikkelde hij een prachtigen klank.
Dat Arrigo Serato na een twaalfjarige afwezigheid hier nog goede vrienden telt,
bleek uit de mooie bloemen, een palmtak met rozen. Zijn toehoorders waren
geestdriftig en hij is herhaalde malen teruggeroepen onder onstuimig applaus.

Het Concertgebouw-Sextet
Het Concertgebouw-Sextet gaf gisterenavond eene nieuwe uitvoering in de kleine
zaal van het Concertgebouw, onder even levendige belangstelling en enthousiasme
der talrijke hoorders als bij zijn gelukkig debuut in ‘Odéon’ op Woensdag 10
November j.l. Zooals men weet, is dit ensemble samengesteld uit leden van ons
roemrijk Amsterdamsche orkest: de heer Nic. Klasen, fluit; G. Blanchard, hobo; P.
Swager, clarinet; H. Tak, hoorn; J.S. de Groen, fagot; waarbij Johan de Veer de
pianopartij vertolkt. Het programma was samengesteld uit het Sextet voor
blaasinstrumenten en piano (op. 6 in Bes groot) van Ludwig Thuille; ‘Prélude,
Scherzino en Impromptu van Cornelis Dopper (dezelfde bezetting) en het kwintet
voor piano, hobo, clarinet, hoorn en fagot van Beethoven. Den vorigen keer troffen
op het programma de Serenade en Pastorale van L.Adr. van Tetterode en een Andante
van A. de Rijp als Hollandsche composities, Cornelis Dopper vertegenwoordigde
ditmaal onze meesters met zijn speciaal voor het Concertgebouw-Sextet geschreven
werkjes.
Het Kwintet van Beethoven uitgezonderd lijkt mij de keuze van het programma
geen zeer gelukkige. De muziek voor dergelijk ensemble moge tamelijk beperkt zijn,
belangrijkere werken dan die van Thuille en Dopper bestaan er zonder twijfel. Beiden
schijnen geschreven om de combinatie der instrumenten zelf; in beide werken hindert
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het gemis aan krachtige inspiratie, in alle twee ontbreekt oorspronkelijkheid, er is
zelfs eenige overeenkomst van gewenscht effect in het derde deel van Thuille's werk
en het Scherzino van Dopper. Doch Thuille heeft bij Dopper voor eene gedurige
distinctie, want waarlijk, de heer Dopper toetste zijne inventies lang niet zorgvuldig,
en bij gezondere zelfcritiek ware dit Sextet wellicht niet uitgevoerd. Wat beiden nog
in hooge mate onderscheidt van Beethoven is de instrumentatie. Dopper is in dit
opzicht gelukkiger dan Thuille; hij laat instrumenten meer solistisch optreden en
vermijdt daardoor voor een groot deel, het zware, logge, wat een klankcombinatie
als deze gauw dreigt. Doch geen hunner schakeeringen haalt het in de verste verte
bij de heerlijke fijnheid van Beethoven, die hen in artistiek aanvoelen van
klanken-waarde en karakter zeer overtreft. Het buitengewoon-psychische van
Beethoven in tegenstelling met hunne stroeve bedachtzaamheid nog daargelaten.
Ook wat voordracht betreft, schonken de werken van Thuille en Dopper geen
onverdeeld genot. Voortdurend, en misschien wel onder invloed der weinig
beteekenende muziek, stoorde iets stijf-schoolsch en aangeleerds. In het derde deel
van Thuille's werk, een licht-humoristisch stukje, overigens door het geheele ensemble
met veel bravour en virtuositeit voorgedragen, klonk een knetteren der fagotkleppen
niet zeer aangenaam. Dit deel en het werk van den heer Dopper, alles te zamen een
luchtig salonstukje, behaalde veel applaus. De componist, die zich in de zaal bevond
en op het podium verscheen, is hartelijk toegejuicht.
De schoonheid van klank, het preciese der voordracht, de bewonderenswaardige
kunstvaardigheid der spelers, hun artistieke smaak en bedoelingen kwamen vooral
uit in het Kwintet van Beethoven. Dit slaagde uitstekend en 't best, vooral het tweede
(Andante) en laatste deel. Met merkwaardige fijnheid van klank speelde de heer
Johan de Veer de korte inleiding voor piano met de overige solistische passages. De
vrij zware piano-partij uit Thuille's sextet was in goede handen bij dezen deugdelijken
kunstenaar. Ook als leider weet hij te zorgen voor een zeer geacheveerde eenheid.
Mejuffrouw G.E. Jacobs, sopraanzangeres, trad op met verschillende liederen.
Deze jonge dame beschikt over een prachtig orgaan, het medium vooral klinkt zeer
bekoorlijk, in de hoogte zijn de tonen nog niet rijp en geknepen; een licht-golvend
tremoleeren, als gramaphoon-geluid, stoort het heldere van den klank en de werking
der muziek. Hare stem blijkt goed geschoold, en ofschoon de uitspraak te wenschen
overlaat is de declamatie juist en temperamentvol. Wij begrijpen echter weer niet de
keuze van een onbeduidend stukje muziek ‘Dodelinette’ van J.H. Koster, in banalen,
Franschen Chanson-stijl, bovendien zeer ongunstig gelegen voor het tegenwoordige
kunnen der zangeres. Ook een zwak nummertje als ‘Zang’ van L.Adr. van Tetterode,
in den ouden trant gecomponeerd op woorden (N.B.) van Albert Verwey (Mijn ziel
is in mijn zangen), moest niet meer op een hedendaagsch programma voorkomen.
‘Per la Gloria’ van G.B. Buononcini is gezongen met verrukkelijke trillers. Het best
gaf zich de angeres in ‘Les Filles de Cadix’ een aardig stukje muziek in
Carmen-stemming van Gabriel Pierné. Eveneens in 't ‘Muizeke’ van Daniel de Lange.
Het laatste couplet van dit aardige liedje moest worden gebisseerd.

[Symfonie nr 8 van Beethoven en Faust-symfonie van Liszt o.l.v.
Gustav Kogel] (Concertgebouw)
Gisterenavond werden uitgevoerd de achtste symphonie van Beethoven en de
Faust-symphonie van Liszt onder leiding van den heer Gustav Kogel.
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Wij kunnen vooropzetten, dat de orkestklank in beide werken van hooge schoonheid
was. De phraseering bleek meestal goed uitgerekend, zondert men de expositie van
het Faust-thema uit, dat ondanks zijn overmatige drieklanken alle kracht en
karakteriseering miste. Wij bewonderen de klare rythmiek. De fijn overwogen
dynamiek was prijzenswaardig al mislukte het hoogtepunt der achtste symphonie.
(De fff-passage bij het einde der doorwerking, waar noch fagotten, noch violoncellen,
noch contrabassen, die het eerste thema door voeren, te hooren waren.) De tempi
schenen goed gekozen.
Dit alles echter maakt een uitvoering nog niet rijk. Weinigen zullen zich
Beethoven's achtste willen denken met het trippelend looppasje, waarin ons gisteren
de muziek onbenullig-zwierig voorbij marcheerde. Het scherzo o.a. leek in zijn
oppervlakkigheid een mislukt kinderdansje. Het trio slaagde evenmin. Wij hoorden
dezen keer niet een zoeten Beethoven, gelijk men hem gaarne maakt, geen charmanten
Beethoven, - dit zijn hoedanigheden welke men in hunne betrekkelijke bekoorlijkheid
nog wel verdraagt als 't moet. Wij hoorden echter een KLEINEN Beethoven, wat
onmogelijk te combineeren is met den geest dezer muziek; de symphonie werd een
paskwil van geringe gedachtetjes, aardig gevonden nietigheden. Maar men begrijpt,
als iemand voordraagt in een taal waarvan hij alleen de uitspraak kent, dat men hem
uitlacht, al bleek 't voor den verstaander ook Het Boek Job, om een voorbeeld te
noemen. De heer Gustav Kogel kent de uitspraak van Beethoven's achtste zonder
twijfel (phraseering, rythmiek, dynamiek, tempi), maar de beteekenis, den GROOTEN
geest, die 't werk bezielt, die het rijk moet maken, vond noch begreep hij.
De Faust-symphonie van Franz Liszt is zeker een der belangrijkste orkestrale
composities van den grooten meester, de eindelooze lengte, het langademige der
thematische verwerkingen maakt haar op den duur ongenietbaar. Te meer daar Liszt
het werk volpropte met berekeningen, die het intellect wel roeren, doch door hun
pure verstandelijkheid het gevoel onbewogen laten. Wij bedoelen de vele
metamorphoses der Faust-thema's, wanneer zij in aanraking komen met Gretchen
(de Liefde, het Geluk) of Mephistopheles (spot, verguizende vernietiging). Het idee
moge geniaal zijn, de uitwerking blijft weg door het gemis aan voelbare karakteristiek.
Men kan van den hoorder bij het heerlijk klinken der muziek niet eischen, dat hij
gaat berekenen zooals Liszt vergt, want het ware artistieke scheppen, reproduceeren
en hooren doet men in onbewustheid, in vergetelheid, waarin trouwens alle echte
geluk bestaat.
Als kunstwerk voldoet het tweede gedeelte (Gretchen's ‘Charakterbild’) 't meest.
Vooral de reprise der expositie straalt in hooge schoonheid en de reproductie door
orkest en dirigent kwam hier den componist in zuiver psychisch weergeven volkomen
nabij.
Men hoort de Faust-symphonie zelden met het slotkoortje. Bij de uitvoering van
gisterenavond verleende de Liedertafel ‘Apollo’ hare zeer te waardeeren medewerking.
Het koor echter staat vrij los in de conceptie van het werk, en na de laatste doorvoering
van het Gretchen-thema, met het sublieme orgelpunt der violen, wordt de indruk
geenszins verhoogd. Vooral wegens den text welke luidt:
‘Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss
Das Unzulängliche hier wirds Ereichniss
Das Unbeschreibliche hier wird es gethan,
Das Ewig Weibliche zieht uns hinan.’

Wie goed leest zal een glimlach bij den laatsten regel moeilijk onderdrukken. Het
eeuwig vrouwelijke maakt naast het vergankelijke, het onbereikbare en het
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onbeschrijflijke een komischen indruk. Liszt echter vond het noodig dezen laatsten
regel een keer of zes zeer pathetisch te doen herhalen door den tenorsolist (den heer
Louis Goldsteen, die uitstekend gedisponeerd was en goed zong), waardoor ‘Das
Ewig Weibliche’ een nog wansmakelijker tintje kreeg. Doch solist, koor, orkest en
orgel gaven een zeer schoon muzikaal geheel, dat het applaus ten volle verdiende.

Amsterdamsch Trio
Het Amsterdamsch Trio gaf Zaterdagavond zijn derde en laatste uitvoering in het
goed bezette zaaltje van het Concertgebouw met een Trio van Beethoven (Opus 70
No. 2 in es groote terts) een van Mendelssohn (in D klein) en na de pauze het trio in
C klein van Julius Röntgen, die zich als epigoon waardig en strijdvol rijde bij de
voorgaanden.
Het spel der dames Fanny Gelbart, piano, Nellie Gunning, viool, en Cato van der
Hoeven, violoncel, staat nog op de zelfde hoogte als bij de vorige concerten. Haar
vrouwelijk temperament maakt haar vooral ontvankelijk voor weeke, zachte lyriek,
maar gevoel wordt hier meermalen gevoelerigheid. Deze sentimentaliteit valt vooral
op bij de violiste, wier haast dweeperig aangestreken, nerveus-schreeuwerige, onvaste
viooltonen het geheel verzwakken tot slappe monotonie. Het ensemble valt overigens
meer te roemen om wat spel dan wat klank betreft. De pianiste speelt doorgaans
uitstekend; maar zéker timbre, laat staan vol en heerlijk-smijdig, valt noch bij violiste
noch bij celliste te bekennen.
Een solistisch trekje kan er door, het samenspel echter lijdt aan karakterloosheid
bij de celliste, aan bazig domineeren der eerste viool. Bovendien was de stemming
dikwijls onverdraagbaar en vele oktavengangen voor beide strijkinstrumenten in
Röntgens trio niet om aan te hooren. Deze compositie echter leek ons als uiting van
Röntgen, het belangwekkendste der uitvoering. Het is technisch een meesterwerkje.
Röntgen weet zeer kundig om te gaan met zijne motieven en thema's, en is eenmaal
het tonenmateriaal gekozen, vorm en inhoud staan pasklaar. Röntgen weet zich te
beperken. Hij zegt slechts 't noodige en beknoptheid lijkt bijna de hoofdverdienste
van dit trio.
Wel klinkt de muziek diep, noch ruischt zij te gemoet met al-omspannende wijdte
van gevoel, zij is noch lyrisch- noch dramatisch-krachtig, zij zal extases brengen
noch enthousiasme, het is muziek alleen, een klinken van geluiden, kalm-aan,
bedaard-weg, hartstochteloos of heel stil-hartstochtelijk, het is muziek, prettig om
naar te luisteren, men hoeft niet bang te zijn voor het groote, het onverwachte, de
zware beving van ontroeren, dat altijd pijn doet. Toch verdiende het werk zijn
toejuichingen, zoowel de compositie als het spel der dames van het Amsterdamsch
trio, zelfs gunnen wij 't bulderend hoerageroep van een paar overspannen
geestdriftigen, die vanaf 't balkon hun tevredenheid naar 't podium schreeuwden.
Doch al kwamen er drie bouquetten vriendelijke bloemen vóór de pauze en een
groene krans bij 't slot, al besteeg Röntgen zelf 't podium om zijn vertolksters en
huldigers te danken, en al klonk er veel handgeklap, - men miste het ware
enthousiasme. Noch spel, noch muziek vermochten de hoorders op te voeren tot daar.

[Mahler Symfonie nr 7 – Liszt Wanderer Fantasie (Schubert) en
Totentanz (solist Alexander Siloti) o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
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Onder Willem Mengelberg's leiding werd Mahlers zevende symphonie
Donderdagavond voor den vierden keer in dit seizoen hier uitgevoerd. Het begint te
lijken op een Mahler-propaganda welke, mèt Mengelberg's bekende voorliefde voor
Strauss en de heele Nieuw-Duitsche school, de programma's van het Concertgebouw
een bedenkelijke eenzijdigheid gaat geven. Dat men de Belsche componisten overslaat
is begrijpelijk, dat de Hollandsche slechts nu en dan gehoord worden eveneens,
beiden zijn epigonen of dilettanten. Dat de Fransche muziek slechts dient voor
zomeruitvoeringen (Berlioz uitgezonderd) is minder redelijk. Dat ‘Saugefleurie’ van
Vincent d'Indy, de eenigste noviteit is, welke men te hooren kreeg van de druk
componeerende Fransche school, is niet minder dan verwonderlijk. Doch ook de
cultus der oude meesters getuigt van kortzichtigheid. De Oxford-symphonie, no. 9
der twaalf Engelsche, de symphonie met den Paukenwirbel, - ziehier ongeveer alles
wat van Haydn gespeeld wordt. Speelt men Mozart, dan is het de symphonie in g
klein, ‘Eine kleine Nachtmusik’ of de Haffner-serenade. Het viool-concert van
Beethoven, vergissen wij ons niet, wordt op het aanstaande Caecilia-concert in den
Stadsschouwburg gespeeld voor de zesde maal. Kreisler, Thornberg, von Vecsey,
Arrigo Serato, Timmner, voerden het reeds uit. Thornberg speelt het Donderdag
opnieuw. Dat noemt men koekoek-éénzang. En andere voorbeelden van gemakzucht
bij het samenstellen der programma's liggen voor 't grijpen......
Wie Mahler zijne zevende symphonie heeft zien dirigeeren, de forsche, statige
Mahler met het wijdsche gebaar, uitvoerder en hoorder fascineerend, kan moeilijk
vrede hebben met de directie van Willem Mengelberg. Mahler maakte zijn werk
groot, en geen ontkwam aan de werking eener schoonheid, al is zij niet van de
allereerste orde. Mengelberg maakt het interessant, en de compositie werd een poespas
van aardig-gekleurde satzjes, van een stukje hier en een stukje daar, zonder verband
van lijn, gebroken van gang, àl te geanalyseerd in de kleinste finesses. Men behoeft
waarlijk de instrumentaal effecten in een symphonie van Mahler niet op den voorgrond
te brengen zooals het bruyante col legno uit het eerste deel of de ál te geprononceerde
mandoline- en guitaar-passages uit het vierde. Deze opvatting van Mengelberg leek
ons een misvatting. Innerlijkheid ontbreekt Mahler al genoeg. Concentratie bezit hij
niet te veel. Hij is àl barok. Hij is àl banaal. Hij geeft àl effectbejag. Hij pijnigt den
hoorder àl door zijn zinloos spelen met stemmingen. Dit alles behoeft geen aparte
betoning.
Men miste grootheid in de conceptie, maar toch kan niet ontkend worden, dat vele
van de uit het geheel losgerukte onderdeeltjes wonnen aan gloed en rijkdom van heet
gevoel. Vooral het slot klonk grootsch en indrukwekkend en kreeg luide toejuichingen.
Mengelberg liet zijn orkest deelen in het applaus.
Alexander Siloti, geboren in Zuid-Rusland (Charkow), leerling van Rubinstein,
Tschaikowsky en Franz Liszt (een prachtige virtuozen-school), trad Donderdagavond
op als pianist met de Wanderer-fantasie van Franz Schubert, door Liszt symphonisch
bewerkt voor piano en orkest, en den ‘Totentanz’ van Liszt, een paraphrase op den
‘Dies Irae’, eveneens voor piano en orkestbegeleiding. Men mag Alexander Siloti
rekenen tot een der grootste virtuozen van zijn tijd. Hij beschikt over een verbluffende
techniek, even enorme kracht van vingers, en de lage tonen zijner piano overklinken
een orkest in vol en zwaar geluid, zijn aanslag is meestal hamerend doch kan licht
zijn als klokgetik, hij beheerscht het uit te voeren werk volkomen, hij speelt met de
verbazingwekkendste moeilijkheden. Vooral ‘Totentanz’, een geniale grappenmakerij
van Liszt, met de ‘Dies Iraes-melodie, werd schitterend vertolkt, met onbegrijpelijk
passage-werk, bewonderenswaardig geluid, verrukkelijke glissando's, en menigen
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hoorder bracht Siloti tot enthousiasme. De virtuoos wist het zoover te brengen dat
men dirigent, orkest en muziek vergat en slechts luisterde naar zijn instrument dat
hij waarlijk ontoombaar bespeelde. Voor zulk kennen kan men slechts groote vereering
voelen.

Flesch - Röntgen (Concertgebouw, kleine zaal)
Ter herdenking van 't honderdste geboortejaar van Robert Schumann (geboren 8 Juni
1810) stelden Flesch en Röntgen, welke laatste vooral in nauwe voeling staat tot de
kunst van den rijksten, echtsten, gaafsten en volsten romanticus, dien de Duitsche
muziekgeschiedenis kent, een programma samen uit louter werken van dezen
betooverenden, poëtisch-hartstochtelijken, immer ideaal-bezielden geestdriftigen
meester, dat door keuze en volgorde - de eerste vioolsonate, opus 105 in a klein, de
‘Faschingsschwank aus Wien’, opus 26, voor piano, de Fantasiestücke opus 73, voor
piano en viool, (oorspronkelijk voor klarinet) en de tweede vioolsonate in D klein
op 121, - bij de hoorders belangstelling wekte voor geheel den avond, boeide, en mèt
de buitengewone uitvoering won tot groot enthousiasme.
Carl Flesch zoowel als Julius Röntgen zijn kunstenaars, die de hoogste vereering
afdwingen. Als interpreteerende uitvoerders overtreffen zij de meesten en hun
technisch kunnen van pianist en violist, is onvergelijkbaar. Daarbij vullen natuur en
temperament van den een Röntgen, aan, wat den ander, Flesch, wellich te kort komt.
En hierdoor ontstaat een voortreffelijk evenwicht en zeer gelukkige eenheid. Want
wat schijnt te ontbreken bij Flesch, de technisch waarlijk volmaakte speler, die
goochelt met allerlei moeilijkheden, wien zwarigheden lichte gemakkelijkheid lijken,
de violist met prachtigen streek, onmisbare toonvorming en vol en klaar klinkend
geluid, is de naïeve, onweerstaanbare spontaniteit. Flesch bezit een onverwinlijk
temperament, gloeiende geestdrift, een wil die kan dwingen, een heerlijk
kunstenaarsgemoed, maar hij gaat tot zijn hoorder over omwegen, nooit rechttoe, hij
beheerscht iederen streek, hij controleert iederen toon, Flesch is de muzikale asceet,
hij is tot het alleruiterste de ‘apollinische’ kunstenaar, hij geeft nooit wat hij heeft,
wij raden zijn innerlijk geluk van muziek, wij smaken het niet. Flesch voldoet de
velen, wien gevoel waardevoller lijkt dan verstand, nooit, hij laat hen in
onvoldaanheid, - enkele verrukkelijke passages als van het eerste deel der sonate in
a klein en het derde der Fantasiestücke (Rasch und mit Feuer) waar de muziek zelf
hem mee te sleepen schijnt, uitgezonderd - als inwendige vreugden welke men zelden
beleeft.
Doch Röntgen vulde hem aan en hun samenspel (vooral in de eerste sonate) werd
tot hooge volmaaktheid. Röntgen speelt forsch, vigoureus, geweldig, bovendien als
‘dionysiër’ in tegenstelling tot Flesch, hij vergeet concertzaaltje en hoorders, hij
spreekt zich uit als vurige ziel zooals hij doen zou in de intiemste eenzaamheid. Door
beider kunnen en evenwichtige zielseigenschappen geraakten Schumanns drie schoone
werken voor piano en viool tot de superieure verklanking en de
buitengemeen-artistieke reproductie, die onze innigste vereering wegdragen. Met de
‘Faschingsschwank aus Wien’ trad Röntgen op als solist; zijn spel was even klank-fijn
en pracht-belijnd als in zijn begeleidingen, en immer in subtiele overeenstemming
met de te vertolken muziek, eene voordracht innerlijk als uiterlijk even volkomen.
Het was Zaterdag hun derde en laatste concertavond in dit seizoen, dien beide
eminente kunstenaars gaven voor eene zeer druk bezette zaal.
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Schäfer - Hekking [met medewerking van Carl Flesch, viool]
Dirk Schäfer, piano, en Hekking, violoncel, met medewerking van Carl Flesch, viool,
gaven gisterenavond eene uitvoering in het stampvolle zaaltje van het Concertgebouw,
met enkel werken van Schäfer, zijne derde vioolsonate in bes groot, de vierde in D,
beiden eerste uitvoeringen, en de violoncel-sonate in C groot reeds op een vorig
concert door hen ten gehoore gebracht, alles nog manuscript. Men begrijpt, dat bij
den muzikalen hoorder de belangstelling voor de kunstenaars Flesch en Gerard
Hekking op den achtergrond kwam en deze zich geheel concentreerde op de noviteiten
van Schäfer, misschien een der meest bemerkenswaardige componisten uit onze
tegenwoordige muzikale wereld.
Dirk Schäfer rijt zich aan bij Beethoven-Brahms, voor een groot deel wat vorm
aangaat, wat inhoud en vinding betreft. Hij is klassicist. Enkele zijner thema's, al het
imitatie-werk, waarop Schäfer zich nog al toelegt, zijn bouw en hier en daar zijn
gedachtengang kan men terugvoeren tot het klassieke tijdperk. Schäfer onderging
echter ook den inhoud van Wagner, de melodische gang zijner doorvoeringen nu en
dan wijst er op. Doch men beschouwe Schäfer niet als simpel epigoon; hij bezit eene
vrij zelfstandige oorspronkelijkheid; men houde zijn werk ook niet voor een modern
getint academisch klassicisme; Schäfer weet van maat-houden en zal zich nergens
te buiten gaan. Zijn eigen zelfstandigheid voelt men in elk dezer drie sonates. Men
vergelijke bijvoorbeeld de slotvormen van het eerste en vierde deel der derde
vioolsonate en die van het allegretto en adagio der vierde. Zij zijn elkaar volkomen
gelijk; de componist copieerde reeds zich zelf. Van maathouden weet Schäfer. Vindt
men in zijne muziek het gevoelszware, het intens doordachte, doorleefde van Brahms?
Neen. Hij legt zich toe op polyphonie, doch vindt men in zijn composities
contrapuntische merkwaardigheden, bewonderenswaardige dingen als Max Reger
er geeft? Neen. En toch, Schäfer's muziek, minstens in zijn allegro's, lijkt niet tam.
Men voelt wel de grandioze vaart, het onstuimige van den Allegro assai agitato der
violoncelsonate, het zeer bewogene van den Allegro appassionato der vierde
vioolsonate. Hieruit spreekt levendig temperament. En het is geen perpetuum mobile;
want de stemmingen wisselen en hiermee de kracht van uitdrukking; Schäfer is een
uitstekend muzikaal architect, men merkt de opzet, stijging, daling, herhaling van
den opzet, weer een climax, hoogtepunt, en zijn cliché-achtig slot. Zijne composities
zijn organisch, thema en tegenthema, overal, zeer logisch in hun ontwikkeling en
verwikkelingen, soms zeer schoon in hun tegenstellingen (Allegro con brio b.v. der
cello-sonate, toonsoort). Schäfer is immer duidelijk en klaar, zijn technisch kunnen
bovendien imponeert altijd. Schäfer's muziek schijnt niets te ontbreken. Niets?
Waarom sleept zij ons niet mee, waarom vervoert zij niet? Goedkoope thema's als
het hoofdthema van den eersten allegro der cello-sonate hinderen bijna nergens.
Overal heerscht gedistingeerde vinding. Gebrek aan melodische plastiek als in den
adagio sostenuto der vioolsonate in bes treft alleen dààr. Onaannemelijke
harmoniseering valt bijna alleen op in het inleidend gedeelte (Grave) dezer sonate.
Is het omdat de componist nergens iets geprononceerd nieuws gaf? Doch ook de
echo van groote meesters moet verrukkelijk klinken. Schäfer als componist bezit
alles, hij blijkt het handwerk der muziek volkomen meester, kan dus zeggen wat hij
op het hart heeft. Een ding ontbreekt hem: Hij vond noch weet den weg tot de ziel
(dien zeer verborgen graaltempel) des hoorders en dit ligt waarschijnlijk aan zijn
eigene, min of meer koude psyche.
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Betere vertolking zijner werken (Schäfer-Hekking-Flesch) kan de componist niet
wenschen. Toch lijkt het mij gewaagd, met het oog op de groote eenzijdigheid der
muziek, een heelen avond te vullen met werken van Schäfer. Het publiek was
enthousiastisch, doch de belangstelling steeg geenszins.
Een wetenswaardige bijzonderheid voor den lezer is misschien, dat hetzelfde
programma door dezelfde concertgevers Donderdag a.s. te Berlijn wordt uitgevoerd.

Percy Grainger (Concertgebouw, kleine zaal)
Julius Röntgen leidde den pianist in met de volgende geestdriftige uitlating: ‘Een
onbekende naam in Nederland, die echter spoedig onder de besten zal genoemd
worden. In zijn spel is volkomen rijpheid gepaard met jeugdig temperament; alles
in de hoogste volmaaktheid en met den stempel eener groote individualiteit. Ik raad
iedereen aan, dezen eerste-rangs kunstenaar te gaan hooren.’ Het was niet te veel
geschreven en Percy Grainger kan eene vergelijking met de grootste pianisten
Rubinstein, Theresa Carreno, Eugène d'Albert, Ferruccio Busoni waardig doorstaan.
Hij speelt evenals de voorgenoemden in grooten stijl, hij markeert de hoofdmomenten
van het uit te voeren kunstwerk, verdiept zich nergens in een na te pluizen
lijnenvoering; speelt met groote schittering van klank, hij is een meester zoowel in
de fortes als in de piano's, zijn klank kan breed zijn, groot, vol-zwaar en
hoog-majestueus, en liefelijk, zacht en teer, de lenigheid zijner handen grenst aan
het ongelooflijke en verrukkelijk is het rassche passagewerk, een heerlijk ruizelende
klank-fijnheid, donziger, streelender dan harpgeluid, in ongebroken glijding als
glissando; hierin bewees hij zulk een meesterschap, dat de technische volmaaktheid
reeds een idee geeft van schoonheid. Hetzelfde kan men zeggen van zijn aanslag,
van honderderlei verscheidenheid, van de glanzige figuratie, van de ongeschonden
trillers.
Percy Grainger is een Australiaan, hij werd geboren te Melbourne in 1883 en reeds
op tienjarigen leeftijd trad hij in Australië op als solist met het grootste succes. Een
wonderkind dus. Bij onzen landgenoot James Kwast en bij Busoni voltooide hij zijne
studiën. Tot nu toe gaf hij vooral concerten in Engeland en Skandinavië, tal van
uitvoeringen, waarbij hij immer den grootsten bijval won. Hij heeft nu zijne reizen
uitgestrekt tot hier, en niet zonder succes, zijne talrijke hoorders waren enthousiastisch,
aan het applaus kwam geen einde, hij kreeg bloemen en speelde bij zijn reeds
uitgebreid programma nog twee toegiften.
Een preludium en Fuga van Bach/Busoni opende den avond. Zoowel in dit werk
als in de ‘Variationen und Fuge über ein Thema von Händel’ van Johannes Brahms,
valt de zeer artistieke klaarheid van lijn hoog te roemen. In hoeverre de jonge pianist
innerlijk-rijp is, zouden wij uit deze twee werken, de eenigste van werkelijk groote
muzikale waarde, welke op het programma voorkwamen, niet beslist durven
concludeeren. Het slot der Fuga van Bach klonk grootsch, geweldig, de klankrijkdom
welke de pianist hier ontwikkelde was phenomenaal, het leek een vol orgel, en de
muziek sprak in bruisende geestdrift. Het was een imposant effect, maar meer uiterlijk
dan innerlijk. Op deze paar werken willen wij echter ter beoordeeling van zijn innigst
artistiek leven niet afgaan en wachten daarvoor liever op een tweede concert, dat
naar wij hopen niet zal uitblijven.
Het overige deel van het programma bestond uit enkele werken van Grieg,
noviteiten. Het waren ‘Giboens Brautmarsch’, eene serie Noorsche boerendansen
naar het spel van een ouden boerenviolist uit Telemarken opgeteekend door Johann
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Halvorsen, bewerkt door Edvard Grieg. Twee Noorsche volkswijzen ‘I Ola Dalom’
met aardig slot, zeer schoon van klank en ‘Ied gaar i Tusind Tanker’ (ik wandel vol
gedachten) minder belangrijk, beiden No. 14 en 18 van zijn acht en zestigste werk.
Daarbij ‘Rötnamsknut Halling aus dem Hallingthal’, van pianistisch-technische zijde
beschouwd, op vele plaatsen zeer merkwaardig. Als Noorsche volksmuziek blinkt
dit alles belangrijk genoeg; het zijn melancolieke wijsjes, die ons Hollanders door
hun melodischen gang altijd min of meer vreemd aandoen.
Na de pauze volgde ‘Jeux d'eau’ van den modernen Franschen componist Maurice
Ravel op een motto van Henri de Régnier (Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille)
een stukje vol prachtige klankwerkingen. Hierna: ‘Triana’ (naam eener Spaansche
stad) uit ‘Iberia’ van den pas gestorven Spaanschen componist J. Albeniz, een cyclus
pianostukken, dan klare genre muziek, die verschillende Spaansche steden moeten
karakteriseeren. Ten slotte twee Iersche dansen ‘Leprechanns dans’ (Leprechann:
kleine kabouter met korte broek en hoogen hoed) een geestig stukje en de marsch
Jig ‘Maguires Kick’ op een melodie gezongen door de Iersche rebellen van het einde
der achttiende eeuw van Hanford-Grainger, een bewonderenswaardig virtuozenstuk.

Arti et Religioni [Aldo Antonietti (Concertgebouw, kleine zaal)]
Het bestuur van ‘Arti et Religioni’ heeft aan zijn leden een circulaire verzonden,
waarin het meedeelt, dat het eerstvolgende concert met het oog op de Paaschvacantie
is gesteld op den 5en April a.s. Omtrent de uit te voeren werken zegt de circulaire:
‘Ten einde leden en geïntroduceerden een buitengewoon genotvollen avond te
verzekeren, heeft ons bestuur de vermaarde ‘Kaiser-Messe’ van Jos. Haydn op het
programma geplaatst. Deze Missa van den meester is een dier kunstuitingen, welke
verwarmen en verlichten tegelijk, een van zonneglans en jubel doortrild koorwerk,
dat in de klare ontvouwing zijner motieven zoowel den kunstkenner als den
eenvoudigsten leek ontroert.
‘Gehoor gevende aan de talrijke verzoeken, welke van verschillende hooggeachte
zijden tot ons gekomen zijn, zal de avond besloten worden met een herhaling van
het declamatorium ‘Terwe’, dat in December jl. zulk een schitterend geslaagde
openbaring van een nieuwe melodrama-vorm is gebleken. Naar bekend is, werd het
declamatorium gecomponeerd door den Directeur onzer Vereeniging, den heer Hub.
Cuypers, op den beurtelings leutigen, aandoenlijken, geestigen, altijd frisschen en
pakkend-populairen tekst van René de Clercq, wiens poëzie de heer Alph. Laudy
zich bereid verklaarde, ook op dit liefdadigheids-concert te vertolken. Ofschoon den
componist vereerende voorstellen werden gedaan, om het declamatorium voor andere
kringen in het Concertgebouw te doen uitvoeren, heeft hij der Vereeniging ‘Arti et
Relìgioni’, aan welke hij de primeur gunde, ook de tweede uitvoering in de hoofdstad
voorbehouden. En Terwe, èn de Kaiser-messe, waarvan de instudeering reeds
begonnen is door onze koren, wier ijver en talent eens te meer op onze dankbare
hulde aanspraak maken, zullen begeleid worden door het Utrechtsch Stedelijk Orchest.
De baten van het Concert zullen voor een liefdadig doel bestemd zijn, en rechtstreeks
den velen armen ten goede komen, waarover in de St. Maria-Magdalena-parochie
de Conferentie der St. Vincentiusvereeniging hare beschermende, thans helaas ledige
handen uitstrekt.

Aldo Antonietti (Concertgebouw, kleine zaal)
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De violist Aldo Antonietti gaf gisteravond zijn laatste concert voor eene talrijke en
zeer geestdriftige schare toehoorders. Het eerste deel van zijn programma was gewijd
aan de hooge kunst en bestond uit eene sonate (in g klein) van Pietro Locatelli
(1693-1764), de Chaconne van Bach en het Concerto in d klein van H. Vieuxtemps.
De andere helft toonde meer den charmeerenden speelman-virtuoos en bevatte de
Sérénade Mélancolique van Peter Tschaikowsky, ‘Träumerei’ van Robert Schumann,
L'abeille, dat gebisseerd werd, van Schubert, een Andante espressivo van Dvorak,
eene zeer onbeduidende Mazurka van A. Zarzicki en na het eindelooze applaus eene
toegift.
Aldo Antonietti is, zonder dat het genoegzaam beseft wordt, misschien de grootste
violist, de grootste kunstenaar, de grootste virtuoos, van alle hedendaagsche spelers.
Hij beheerscht alles: zich zelf, zijn instrument, de muziek, het publiek, alles. Hij
bezit volkomen rijpheid en bezonkenheid; hij ontwikkelt eene vingervaardigheid tot
het soevereinste kunnen, zijn toon klinkt vast, groot, rijk, suggeerend, altijd vol
beheerschte pracht. Het spel is ernstig, degelijk, bezadigd, zonder 't minste effectbejag,
doch immer heftig van werking. Het meest bewonderenswaardige blijft echter zijn
technische kunnen dat hij met ongelooflijke buigzaamheid weet aan te wenden, tot
kunstenaarsdoeleinden en allerlei virtuozen-trucjes.
De Chaconne van Bach maakte den diepsten indruk, en ik zou haast zeggen omdat
pianobegeleiding hier ontbrak en zijn spel niet stoorde. Want van eenheid in samenspel
tusschen hem, den kunstenaar, en zijn accompagnatrice, mevrouw J.
Mossel-Belinfante, kan nergens sprake zijn. Beide uitvoerders zijn antipoden, en
waar de begeleiding naar voren kwam, viel dit maar al te duidelijk en hinderlijk op.
Doch ook in solistische passages kunnen wij mevrouw Mossel-Belinfante niet roemen.
Zoo speelde zij bij voorbeeld het klavier-voorspel der finale van Vieuxtemps Concert
zeer temperamentloos. Dit is te meer jammer, daar het de werking van den violist
meermalen merkbaar verzwakte.

Caecilia-concert [Beethoven-programma (o.l.v. Vioolconcert, solist
Julius Thornberg) o.l.v. Willem Mengelberg] (Stadsschouwburg)
Voor velen moet het honderd-zes-en-veertigste Caecilia-concert van Donderdagavond
de revelatie zijn geweest van een nieuwen Beethoven, voornamelijk de uitvoering
der Egmont-ouverture, der pastorale symphonie en de Leonore-ouverture No. 3.
Willem Mengelberg dirigeerde en men kent zijne wijze van vertolken:
Massaal-werking waar 't maar kan, het oproepen van nieuwgetinte klanken door
duizendvoudige schakeeringen en zeer temperamentvolle, oorspronkelijke voordracht.
Zoowel beide ouverturen als de symphonie geven gelegenheid tot prachtige
massaal-werkingen en Mengelberg verzuimde niet deze te releveeren. En, als waren
het werken, geschreven onder invloed van den jongeren tijd, die boven alles mist
eene glansrijke instrumentatie, zoo klonk de muziek op onder Mengelberg's maatstok
en dwingend gebaar, kleurrijk, schilderachtig, effectvol, interessant en boeiend. De
dirigent heeft hierbij uitstekend partij getrokken van zijn groot, uitgebreid ensemble,
de leden van het Concertgebouw-orkest met flink versterkte strijkersgroepen. Men
zag ongeveer de bezetting, welke Hector Berlioz wenschte voor Beethovens
symphonieën en Webers ouverturen. De tweede violen echter hadden in verhouding
tot de eerste wel iets minder talrijk mogen zijn. (meermalen was er geen temperen
aan). Het zoo versterkte strijkerscorps geeft aan de ensembles eene nieuwe, ongekende
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schittering. Zijn klank versmelt innig met de houtblazers en ontneemt aan 't koper
zijn ruw, snerpend geluid, maakt het zacht en golvend. Men zou de werken willen
hooren immer in dergelijke bezetting. Zoo uitgevoerd onder Mengelberg's geestdriftige
leiding, kan men de Egmont-ouverture, de zesde symphonie en de Leonore No. 3
stuk voor stuk na gaan, en men zal overal wat voordracht betreft, klank en lijn, jonge,
ongehoorde en zeer belangrijke schoonheden aantreffen. Vooral de pastorale (het
onweer o.a.) en de Leonore (finale b.v.) brachten in dit opzicht veel interessants en
slaagden prachtig. In het geweldig applaus dat bij het einde van de Leonore-ouverture
losbrak, heeft Mengelberg zijn orkest laten deelen.
De heer Julius Thornberg trad op als solist en speelde Beethovens tegenwoordig
zeer populaire vioolconcert. Thornberg droeg het ontzettend zware werk verdienstelijk
voor, maakte echter weinig indruk. Want onophoudehoudelijk hinderde onvastheid
en gejaagdheid de voordracht; beurtelings miste men bij moeilijke passages het
volmaakte kennen, dat den violist in zekeren zin doet stijgen tot boven 't werk, en
lukten deze passages, het smaakte te zeer naar techniek; op andere plaatsen ontbrak
het psychische of men voelde het berekenende of men zocht naar individualiteit, naar
kracht, kernachtigheid. Bovendien was het instrument van den heer Thornberg
weerbarstig als altijd. Er werd voortdurend gestemd. Doch de hoorders bleken zeer
over Thornberg's spel en voordracht tevreden - enorm applaus en krans - en après
tout is daar reden genoeg voor, zoolang men hem niet gaat vergelijken met zijn
talrijke voorgangers, die het vioolconcert hier reeds speelden.

Matthäus Passion (Concertgebouw)
De Amsterdamsche afdeeling van de Maatschappij ter Bevordering van Toonkunst
onder leiding van haar directeur Willem Mengelberg, gaf Zondagmiddag hare gewone
jaarlijksche uitvoering van Johann Sebastian Bach's Matthäus-Passion. In afwijking
van vorige jaren werd ook Zaterdag-avond een uitvoering gegeven, teneinde tegemoet
te komen aan de groote belangstelling, welke zich steeds voor dit werk openbaart.
Den voortreffelijken staf van mede-werkers vormden mevrouw A.
Noordewier-Reddingius en Pauline de Haan-Manifarges, sopraan en alt, de heer Jac.
Urlus, tenor, Thomas Denijs, bas, Christian Timmner, viool, R. Krüger en G.
Blanchard, oboi d'amore, K. Willeke, fluit en C.F. Hendriks orgel. Op de tweede
plaats komen Simon Kroon, begeleiding en het jongenskoor van de Vereeniging tot
verbetering van volkszang, onder leiding van H.J. den Hertog.
Doch voor wij beginnen met de bespreking der eigenlijke uitvoering, welke veel
schoons gaf en als zoodanig die der vorige jaren tamelijk gelijk bleef, dient er even
gewezen te worden op de tallooze coupures, welke de Matthäus-Passion geregeld
verminken.
De eerste gold het koraal: ‘Ich will hier bei dir stehen’, eene herhaling van het
voorafgaande ‘Erkenne mich mein Hüter.’ Dit echter in e, het andere in es, wat niet
het eenigst verschil vormt; de nieuwe tekst onderstreept de stemming dezer passage.
De tweede coupure trof den bas-solo: ‘Der Heiland fällt’ en de volgende bas-aria
‘Gerne will ich mich bequemen’, die toch minstens even interessant om te hooren
en belangrijk in het geheel zijn als het basrecitatief ‘Am abend da es kühle war’, dat
gezongen werd, en de mooie aria welke er op volgt ‘Mache dich mein Herze rein’
eveneens overgeslagen.
Het geheele rechtsgeding tegen Jesus, ten minste het essentieele ervan, verdween.
Was het niet eene geschiedenis welke men van kindsbeen af uit het hoofd kende,
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men zou den gang der zaak raadselachtig vinden. Uit muzikaal oogpunt kan men de
coupure betreuren, niet zoozeer om het canonisch duetje der twee getuigen, als om
den prachtigen tenor-solo ‘Geduld, Geduld!’
Ook het koraal ‘Bin ich gleich von dir gewichen’ misten wij noode. Doch meer
onbegrijpelijk schijnt ons het schrappen der groote passage, die volgt, en waarin de
lotgevallen van Judas en zijn dertig zilverlingen verhaald worden. Ook de alt-aria
‘Können Thränen meiner Wangen nichts erlangen?’ viel weg. Dit nu is de meer
gepreciseerde en scherper geteekende stemming van het voorafgaande recitatief:
‘Erbarm es Gott.’ Waarom ging hier dan ook niet de streep door? Even jammer is
het dat de bas-aria ‘Komm süsses Kreuz’ niet gezongen werd. Het is een
stemmingsstuk vol kostelijke kleurwerking en intensieve gevoeldheid. Hetzelfde
geldt voor de alt-aria; ‘Sehet, Jesus hat die Hand uns zu fassen ausgespannt’, en dit
mag ons evenzeer spijten als de andere coupures. De aria met plotselinge interrupties
van het halfkoor bevat hooge muzikale schoonheden. De weggelaten bas-aria ‘Mache
dich mein Herze rein’, noemden wij reeds. Het recitatief, dat hierop volgt (het spreekt
van Joseph van Arimathea's graf) en het koor van Joden die eene soldatenwacht
eischen, en het volgend recitatief zijn niet gezongen. Dit was, een instrumentaal
tusschenspelletje van het slotkoor uitgezonderd, de laatste coupure.
Eene uitvoering als deze geeft zonder twijfel de quintessence van Bachs Passion,
en men zal zeggen, dat het daar op slot van rekening om te doen is. Wil men zich
een gaaf idee vormen van het reuzenwerk, neen. Dit is onmogelijk waar, zooals nu,
een derde van het werk geschrapt wordt. Het zij mij veroorloofd hier te wijzen op
verschillende buitenlandsche uitvoeringen, waar het concert begint te zes uur en het
werk met een half uur of drie kwartier pauze geheel of zoo goed als geheel wordt
vertolkt. Zoowel hoorders als uitvoerders mochten zich deze getroosten tegenover
Bachs wonderlijke schepping, even graag b.v. als bij vele langgerekte
Wagner-uitvoeringen.
Alle solisten, die dit jaar medewerkten, waren Hollanders en gelet op hun
bewonderenswaardig zangvermogen behoeft men een levendig gevoel van vereering
voor deze landgenooten èn trots niet te weerhouden. De opmerkelijkste onder hen
was zonder twijfel Thomas Denijs, die de Jesus-rol zong, om zijn zang en daar wij
hem hier maar hoogst zelden hooren. De klank zijner stem is vóór alles sonoor,
vol-luidend, en men zou het zware, breede, golvende, sappige en glanzende kunnen
vergelijken met tam-tam-klank; hij imponeert even weidsch. Zijn toon is vast, de
intonaties zuiver, de zang zeker. Hierbij bezit de heer Denijs zoowel in gestalte als
in voordracht eene schoone waardigheid. De Christus-muziek werd dus op vele
plaatsen tot iets subliems, waarlijk verhevens, dat den hoorder trof van heel verre,
maar als de stem van God-zelf uit eene wolk, onweerstaanbaar toeklonk en roerde.
Tot deze plaatsen rekenen wij het Eli, Eli, lama, lama asabthani. De heer Denijs bezit
den heiligen ernst en de innigheid, men zou het innerlijk willen noemen, welke voor
de Christus-partij noodig zijn. Wij kunnen echter niet verhelen, dat er eenzijdigheid
school in zijne voordracht. Men verlangde niet zoozeer afwisseling voor het statige,
koninklijke, goddelijke -; met af en toe vluggere tempo's in plaats van den min of
meer tragen, sleependen gang hadde hij het volmaakte al bereikt.
De andere solisten, die evenveel ontroering schonken, en meer voldaanheid, waren
mevrouw Noordewier-Reddingius en de heer Jac. Urlus als recitator (Evangelist)
zoowel als solist (aria's etc.) onvoorwaardelijk en in hooge mate prijzenswaard. Hun
zang blinkt uit door klankschoonheid en ongeëvenaarde voordracht vol artistieke
wijding. Muziek als het sopraan-recitatief ‘Wie wohl mein Herz in Thränen
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schwimmt’ met de schrijnend zwaarmoedige begeleiding van twee oboi d'amore,
eentonig en zwaar droefgeestig gaand in altijd dezelfde triolen van tertsen of sexten,
klinkt onbeschrijfelijk, daar zij het hart zoo bemeestert, dat zij wordt tot puur gevoel
en pure ziel. Evenzoo de aria ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’, begeleid door
twee fluiten in heerlijk-melodische gangen en twee oboi d'amore. In deze aria's en
in den tenor-solo met koor ‘Ich will bei meinem Jesu wachen’ en andere, schiep Bach
stemmingsstukken, die door geen anderen meester, hij heete hoe hij wil, geëvenaard
of overtroffen worden. Men ontlede deze muziek, geen noot staat er te veel, iedere
noot zegt iets, meer nog: zij zegt nieuwe, hooge ongekende dingen. En immer is de
stemming in haar vreugde vol als hel zomerzonlicht of in haar smart zwaar en somber
als nachtdonkerte, altijd innig, intens, compact tot het hard-beklemmende toe. Het
is dan ook enorme ontnuchtering als men na het hooren van zulke simpele klanken
een moderne partituur ter hand neemt, het komt er niet op aan van wie, en ze te
vergelijken waagt met dat onschatbaar schoone. Bij den lof der muziek past echter
evenzeer onze groote waardeering voor het spel der heeren R. Kruger en G. Blanchard
(oboi d'amore) en K. Willeke, fluit, en Chr. Timmner, viool (alt-aria ‘Erbarme dich
mein Gott um meiner Zähren willen’), die iets buitengewoon voortreffelijks gaven.
De stem van mevrouw Pauline de Haan-Manifarges leek mij minder goed
gedisponeerd, er lag iets mats in het geluid, vooral in 't medium. De ongenoemde
baszanger, die de kleinere rollen vertolkte (Judas, Hoogepriester, Pilatus, Petrus),
beschikt over een zeer goed geluid, heeft echter zijne voordracht vrij te maken van
het geforceerde, stroeve, hakkelende, dat telkens stoort.
Over het koor van ‘Toonkunst’ valt niets dan goeds te vermelden. Er werd niet
gepauzeerd en men weet, dat de zangers in de laatste helft van het eerste en bij 't
begin van het tweede deel lang geen gemakkelijke taak hebben. Toch viel er van
vermoeienis niets te bespeuren. Fijn van klank en schakeering waren de a cappella
koralen. Vooral het koraal ‘Wenn ich einmal soll scheiden’, dat volgt op het verhalen
van Jezus sterven door den Evangelist, maakte diepen indruk. Bij de a cappella-muziek
toonden de zangers echter wel eens neiging tot zakken. In het grootsche koor, dat
het werk opent, hadden de twee halfkoren, vooral bij de interrumpties ‘Wen’, ‘Wie’
etc. ieder voor zich dynamisch scherper belijnd kunnen zijn. De koraalmelodie werd
uitgevoerd zonder de hooge trompet en verloor hierdoor veel van haar felle plastiek.
Dit viel te meer op, daar de jongens-stemmen in allesbehalve goede conditie waren.
Zij zongen ruw en hard, de klank was glansloos en dor, zij misten 't klaar-stralende,
jonge, frissche. Hetzelfde hinderde in 't koraal dat zij meezongen; ook stoorde het
erg in het slotkoor van het eerste deel. Van nuances was hier nergens sprake.
Over de verhouding tusschen koor en orkest zou weer veel te schrijven zijn.
Meermalen overdonderden de stemmen de heele begeleiding. Bovendien gingen bij
de gewone bezetting der blazers (fluiten, hobo's) tegen vol koor de eigenaardige
klankwerkingen, welke hiermee te bereiken waren, natuurlijk te loor. In Bach's tijd
n.l. was onze tweevoudige blazersbezetting evenredig aan vier eerste en twee tweede
violen. Het onvoldoende klank-volumen der fluiten en hobo's in het koor ‘Wo willst
du dasz wir [dir] bereiten das Osterlamm’ viel onmiddellijk op. (Mengelberg liet het
nog wel piano zingen.) Hetzelfde trof in Duitschland den laatsten tijd meer en meer
andere koren. Dit zijn opmerkingen, in gemaakt (o.a. H. Kretzschmar, Dr A. Schering)
welke voorloopig wel niet tot verbetering zullen leiden. Echter zijn ze niet van
zoodanig muzikaal-historischen of beter: archaïseerenden aard, dat zij uit het oog
verloren mogen worden.
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Willem Mengelberg dirigeerde het geheel met veel virtuositeit. Tempo's geeft
Bach zelden aan in de Matthäus-Passion. De dirigent heeft dus tamelijk vrij spel wat
snelheid der voordracht betreft. Mengelberg maakte hier druk gebruik van en ieder
stuk getuigde voldoende van zijn zeer geprononceerde persoonlijkheid.

Boekbeoordeeling [– A. Averkamp, Liederen op tekst van Felix
Rutten, opus 10 (G. Alsbach & Co. Amsterdam) – Willem Andriessen,
Wiegelied en Vier Bruidsliederen op tekst van Felix Rutten
(Seyffardt's Muziekhandel Amsterdam)]
Bij G. Alsbach & Co. te Amsterdam verschenen als eigendom van den componist:
zes gedichten van Felix Rutten, voor sopraan of tenor, gecomponeerd door Anton
Averkamp. Zij vormen opus 10 en dateeren allen uit 1908.
De musicus van tegenwoordig staat nog altijd vreemd tegenover de kunst van het
woord en zoo alleen kunnen wij ons de tekstkeuze van No. 1 verklaren. Het is getiteld
‘Sluimerliedje’ en de eerste strofe luidt:
‘Sluimer mijn Lief! met gouden voetjes
Wandlen de sterren stil door den nacht
En groeten U Zwijgend en fluisteren zoetjes
U toe: Slaap zacht.’

Wie aandachtig leest zal een glimlach vinden in plaats van muziek voor deze woorden.
Sterren die m e t gouden voetjes (niet eens: o p ) wandelen, groeten en fluisteren?
Dat gaat niet meer. Doch hoe vindt de musicus hierbij eene melodie? Het gedicht
wekt in de verbeelding de voorstelling en deze den muzikalen zang. Of men moet
aannemen, dat het af en aanvloeien der klankgolvingen van 't woord voor vele
componisten iets per se bevattelijks muzikaal-melodieus heeft; of dat de componist
een inspiratie in zijn schetsboek noteerde en deze juist past bij den toevallig gevonden
tekst. In ieder geval, de muzikale reproductie van Averkamp slaagde uitstekend en
is vooral harmonisch zeer fijn gevoeld.
No. 2 heet ‘Sneeuwklokjes’. Hier treffen op de eerste plaats de eigenaardige
rythmische combinaties: De stem zingt in 2/4, de rechterhand 6/8, de linker 3/4. Het
begin der zangmelodie klinkt even Wagneriaansch. Mooi luidt het cis-akkoord en
daarna de zang naar d (het staat in g). Het geheel is vol levendigheid en zeer
schilderachtig.
No. 3 is eveneens een mooi stemmingstukje (Het stille woud), wel doorvoeld en
innig-levend van uitdrukking. Muzikaal is bijzonder goed getroffen de overgang van
as naar e klein. Melodisch staat het echter eenigszins onder invloed der Duitsche
Neu-Romantik. In eenerlei verhouding als Rutten hier staat tot Hélène Swarth. De
‘sfeer’ is dezelfde.
No. 4 ‘Zwaluwen’ is een jolig-uitgelaten prachtstukje. Zoowel de eerste strofe van
den tekst als de muziek geven het uitbundig beweeglijke van een vlucht zwaluwen
voortreffelijk weer.
Van No. 5 begrijpen wij evenmin de keuze des componisten als van No. 1. Rutten
heeft in dit versje (Vroege vlinderen) hetzelfde uitgezochte, verfijnde, precieuze van
gevoel en klank als L. Couperus in zijn eerste verzen (Orchideeën b.v.). Luister maar:
‘Komt droomen uit zoet-lauwe landen,
Komt fladderende bloemelijn,
Gaat zitten op mijn stille handen,
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En zegt me, waar uw zust'ren zijn.’

Er ligt in zulke verzen een waan, een onwerkelijkheid, een leugen, en het is ons
raadselachtig hoe een musicus ze kan navoelen. Toch werd het een stukje vol bekoring
en stille zomerheerlijkheid.
Het laatste (Wiegelied) behoort met No. 1, 2 en 4 tot de bestgeslaagden van dezen
voortreffelijken bundel. Averkamp doorvorscht de poëzie uitstekend en weet den
muzikalen ondertoon van elk woord mooi hoorbaar te maken. In zijn harmonische
behandeling is hij doorgaans uitgesproken-zelfstandiger dan in de melodische. De
tekst-declamatie is overal naar de tegenwoordige eischen en artistiek verzorgd.
V.d.M.
In Seyffardts Muziekhandel te Amsterdam verschenen van Willem Andriessen
‘Wiegelied’ en ‘Vier Bruidsliederen’ allen op tekst van Dr. Felix Rutten.
Rutten is een dichter, die tegenwoordig veel gecomponeerd wordt. Zijn latere
verzen, die aan kunstwaarde het eerste jeugdwerk tienmaal overtreffen, schijnen
echter nog geen liederen-componist in handen te zijn gevallen. Tenminste ook Willem
Andriessen koos uit de ‘Eerste Verzen’ zijn ‘Wiegelied’ (zelfde tekst als van Ant.
Averkamps compositie) en eveneens zijn vier bruidsliederen.
Het ‘Wiegelied’ is ons het minst sympathiek van allen. Het is haastig gevonden
en haastig bewerkt. Dit is 't ergste niet. Het is ook haastig uitgegeven en dit is voor
den jongen kunstenaar Andriessen erger te betreuren. Te meer daar gebrek aan
zelfcritiek, slordigheid en onoverwaakte inspiratie, die zich tevreden stelt met den
eersten den besten inval, ook waarschuwt in den bundel bruidsliederen. Wat wel uit
deze vijf liederen spreekt is groote muzikaliteit, en flink technisch kunnen. Willem
Andriessen hoede zich echter voor 't succes en speciaal voor succes bij 't
damespubliek. Hij weze vóór alles kunstenaar en niet in zijne muziek de lieve,
charmante jonge man. Het Wiegelied heeft voor den fijngevoelige iets
enerveerendsentimenteels. De melodiek klinkt week en wee, wat door de toonsoort
(des) nog meer uitkomt; zij klinkt gewoonweg banaal, wat de gesyncopeerde
begeleiding niet goed maakt; van gewetensvolle tekstbehandeling was bij zulken
inval natuurlijk geen sprake.
De vier bruidsliederen zijn getiteld: ‘Ik zoek een nieuw en nooit gesproken woord’,
‘De weide was van bloemen bont’, ‘Sneeuwklokjes’ en ‘Tript lustig mijn donzen
droomen’. Zij hebben een leidmotief dat in de twee eerste en 't laatste wordt
doorgevoerd. De harmoniseering, waarin Andriessen altijd uitmunt, is delicaat, fijn
en smaakvol.
Doch de jonge Willem Andriessen kwam hierin nog niet tot zelfstandige rijpheid.
Het leidmotief (ook geen beslist eigendom van den componist, doch onder anderer
invloed gevonden) is effectvol bewerkt en vindt bij 't slot van No. 4 een mooien
climax. De latere Duitschers zijn wat tekstbehandeling betreft den musicus
onopgemerkt voorbijgegaan. Het tegendeel ten opzichte van melodie en
pianobegeleiding. Wat muzikale illustratie aangaat is No. 3 (Sneeuwklokjes) zeer
goed uitgevallen. Het is overigens wel naïef zoowel van Averkamp als van Andriessen
het luiden der sneeuwklokjes, die toch als lentebloempjes bedoeld zijn, muzikaal
weer te willen geven. Dat daargelaten vond Andriessen het klokjesgeluid beeldender
dan Averkamp, doch goedkooper. Averkamp verkrijgt het lichte rinkelen ongeveer
door snelle melodische gangetjes in triolen, Andriessen het tinkelen door vlugge
tremolo's van accoorden. Wat No. 4 betreft wenschen wij den componist, dat hij eens
spoedig kennis make met de latere verzen van Rutten. Daarin ontmoet hij niet de
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bekoorlijke rethorica alias onzin als: ‘Tript lustig mijn donzen droomen op uw koralen
duivepootjes!’ In het pathetische of quasi-pathetische is Andriessen gelijk ieder echt
musicus, goed thuis, b.v. het slot van No. 4. De inspiratie liet den componist een tijd
lang in den steek in No. 2 van de twaafde maat af. Andriessen concentreere zich,
oefene scherper zelf critiek uit vóór iets naar de drukkerij gaat, en als hij liederen
bewerkt springe hij niet te lichtvaardig om met zijn teksten.
Wat de uitgave der bruidsliederen betreft willen wij nog wijzen op het zeer
smakelooze en onartistieke der bandteekening.
V.d.M.

[Wieniawski Vioolconcert nr 2 (solist Sam Swaap), d'Albert
Violoncelconcert en Kol Nidrei van Bruch (solist Joh. Lingeman) –
Ouverture Der Improvisator o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Als solisten traden gistermiddag op twee jonge Hollandsche kunstenaars, de heeren
Joh. Lingeman, violoncellist, en Sam Swaap, violist, beiden Amsterdammers van
geboorte (de eerste in 1888, de tweede in 1889), leerlingen van het Amsterdamsch
conservatorium en verbonden aan het Concertgebouw-orkest. Beiden staan nog aan
de poort van hun land der toekomst; zij vinden ze echter wijd open, want zooals in
ouderen tijd ieder soldaat een maarschalksstaf in den ransel droeg, zoo voorziet
klaarblijkelijk de concertgebouwdirectie in ieder harer onderhoorigen een kunstenaar.
Weinigen ten minste van het strijkerscorps traden nog niet op als solist. En het publiek
is zijn landgenooten immer zeer gunstig gestemd. Lingeman en Swaap kregen veel
applaus, Sam Swaap bovendien een krans.
De heer Lingeman had ten uitvoering gekozen het celloconcert (opus 20 in C
groot) van Eugène d'Albert, de heer Swaap het tweede vioolconcert (op. 22 in d
klein) van Henri Wieniawski.
De werken behooren, 't een zoowel als 't ander, tot het genre virtuozenkunst; het
zuiver muzikale is in alle twee even onbelangrijk; beide concerten zijn
epigonen-muziek van a tot z, even knap, even handig, doch van artistiek standpunt
even onbeduidend, en wanneer geen bekwaam virtuoos de solopartij in handen heeft,
mag men er zeker van zijn, dat beide composities bij het publiek verongelukken.
Men kan het dus noch Lingeman, noch Swaap kwalijk nemen, dat zij de hoorders
niet durend vermochten te boeien. Hun spel was op meerdere plaatsen zoo
voortreffelijk, dat men 't totale ontbreken van interessanten muzikalen inhoud
betreurde. Hier lag echter tevens hun zwak. Want wie zich waagt aan virtuozenkunst,
moet in staat zijn het defecit aan artisticiteit van het te vertolken werk bij te passen
met zijn eigen persoonlijkheid, wil hij den hoorder niet leeg en onvoldaan wegsturen.
Doch zoowel Sam Swaap als Joh. Lingeman ontbrak het hiertoe aan genoeg en
krachtig zelfbewustzijn.
Voor beider technisch kunnen garandeert eigenlijk bijna hun lidmaatschap van
het Concertgebouworkest. Solospel echter stelt andere, hoogere en zwaardere eischen.
De voornaamste en de meest tegenstrijdige met de werkzaamheid van een orkestlid
is wel de individueele voordracht. Swaap noch Lingeman gaven in dit opzicht iets
opmerkenswaardigs, doch Swaap staat veel vrijer en zelfstandiger tegenover de kunst
dan Lingeman. Deze speelt onder directen invloed van Gerard Hekking. In wijze van
voordragen, streek, toonvormig, innerlijk gehalte, volgt de jongere trouwelijk den
oudste, zonder het echter tot nu toe gebracht te hebben tot de supérieure kundigheid
van zijn voorganger. Lingeman mist alle persoonlijkheid.
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Het is ons onbekend onder wiens leiding Lingeman, die eerst fluit-studies maakte
en als fluitist een tijdlang mede werkte aan het Utrechtsch stedelijk orkest, violoncel
leerde spelen. Sam Swaap studeerde onder leiding van Italiaander, Hofmeester, en,
de laatste vijf jaren aan het conservatorium van Carl Flesch; doch geen dezer drie,
van wie vooral de laatste onder de violisten als technisch kunstenaar en leeraar eene
zeer hooge plaats inneemt, lijken mij genoeg suggereerende kracht te bezitten om
anderer voelen durend en merkbaar te wijzigen. Swaap is te jong om zich zelf te zijn,
doch hij kan en zal het waarschijnlijk worden. Al kent hij zijn zaken voortreffelijk
en al beheerscht hij vrij wel zijn instrument (ook Lingeman, doch in ietwat mindere
mate) als speler kan hij nog groeien, maar vooral als kunstenaar moet hij tot rijpheid
komen. Wanneer hij zich gaat ontwikkelen in het groot in plaats van tot nu, zooals
uit iedere gespeelde maat bleek, in 't klein, dan heeft Swaap eene zeer rijke toekomst.
Eene ‘Introduction et Rondo Capriccioso’ (opus 28) voor viool en pianobegeleiding
van Camille Saint-Saëns en ‘Kol Nidrei’ Hebreeuwsch gezang voor violoncel met
orkestbegeleiding van Max Bruch volgde na de pauze. Deze twee onbeduidende
stukken maakten het programma der solisten niet belangrijker. Het concert, dat onder
leiding stond van Cornelis Dopper, opende met de ouverture der opera ‘Der
Improvisator’ van Eugène d'Albert en sloot met het voorspel van het derde bedrijf
uit Wagners Lohengrin.

Nelville Swainson en Robert Maitland (Concertgebouw, kleine zaal)
Nelville Swainson (pianist) en Robert Maitland (baritonzanger) beiden Engelschen,
gaven gisteravond een ‘recital’ van pianowerken, van Bach, Scarlatti, Chopin,
Debussy, Ravel, Field, Liszt en liederen van Schubert, Wolf, Strauss, Brahms,
Langheinrich en Hugo Kann. De uitvoerders waren Engelschen (of Amerikanen).
Het verwonderde daarom niet, dat de pianist wat koeltjes speelde en de zanger met
de uitspraak van het Duitsch, dat vooral den Engelschman zulke moeilijkheden biedt,
slecht over weg kon. Deze kleinigheden daargelaten, kan men spreken van een
voortreffelijk geslaagd concert.
De pianist is technisch uitstekend ontwikkeld. Dingen, die verwonderen of tot
heete geestdrift brengen, doet hij echter niet. Hij wekt zelden brandende belangstelling,
noch voor zich zelf, noch voor de muziek. Vooral de Sonate in b klein van Chopin
leed hieronder, want voor het intieme schijnt Nelville Swainson's innerlijk niet
toegankelijk. Dit bewees ook de Nocturne van Field. Jeux d'eau daarentegen van
Ravel is gespeeld met zonderlinge, zeldzame, doch alleszins bewonderenswaardige
klankeffecten. In zijn zangbegeleidingen hield Swainson zich terug met bescheiden
artisticiteit en toonde zich een zeer geschikt accompagnateur.
Robert Maitland vindt zijn grootste kracht in de declamatorische voordracht en
het spreekt dus van zelf dat de liederen van Schubert, waar het meer op zuivere
muzikaliteit aankomt, min of meer mislukten en geenszins voldeden. De innigheid
van klanken was hier niet bestand tegen de povere oppervlakkigheid en monotonie
van den zanger. De moderne liederen daarentegen (Drei Michel-Angelo lieder van
Hugo Wolf, ‘Ach, weh' mir’ van R. Strauss, ‘Verrath’ van Brahms, ‘Roth’ van
Langheinrich, ‘Der Sieger’ van Hugo Kann) zijn prachtig uitgevoerd. Hier en daar
wel een zwakke intonatie, of onvastheid van toon, vooral in het gedragene, doch de
waarlijk treffende voordracht, welke vooral uitkwam in Brahms' der Verrath, zijn
bij uitstek dramatisch instinkt, hielp met gemak over deze kleine onvolmaaktheden
heen.
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Het zaaltje was goed bezet en er werd druk geapplaudiseerd.

Willem Mengelberg [Bach, Beethoven,Brahms] (Concertgebouw)
Feestte men Zondagmiddag Mengelberg's verjaardag? Deze viel den 28sten Maart
en dien dag is het Buitengewoon Abonnementsconcert geheel buiten hem omgegaan.
Of wilde men den dirigent speciaal vieren bij de laatste uitvoering, die hij leidde in
dit seizoen? Een krans in Amsterdamsche kleuren tooide zijn lessenaar, toen hij de
loge verliet klonk er al enthousiastisch handgeklap, nauwelijks was hij op 't podium
of er werd een enorme krans aangedragen, schitterwit van bloemen, met een rose
tint van breede linten. Toen daverde 't applaus en eindigde zeer langzaam.
Er werden gespeeld de Suite in B klein van J.S. Bach in kostelijke voordracht, en
de uitgebreide schare fluitisten, die in de Ouverture, Bourrée, Polonaise en Badinerie
zulke bekoorlijke partijen hebben, zag men onder Mengelberg's wenk opstaan om
te deelen in de toejuichingen.
Het feestelijke van den middag, en Mengelberg's frissche, jeugdige directie
verhoogde het kalm-blije, vroolijke van Beethoven's zesde Symphonie (pastorale)
tot een vreugdige levensvolheid, waarin wij haar zelden hoorden. Na de pauze is
gespeeld de laatste symphonie van Johannes Brahms (in e klein).
Zooals men reeds weet, heeft Mengelberg zich opnieuw over laten halen, zijn
contract met de Naamlooze Vennootschap ‘Het Concertgebouw’ voor eenige jaren
te verlengen, en blijft de bekwame dirigent voorloopig voor Amsterdam en zijn orkest
behouden. Mengelberg vertrekt nu wederom naar Rome, waar niet alleen zijn vele
Hollandsche vrienden, maar ook de Italianen zijn komst met gespannen verwachting
tegemoet zien.

Arti et Religioni [Haydn Kaisermesse, Hubert Cuypers Terwe]
Joseph Haydn's derde Mis vormde dezen keer de eerste helft van Arti et Religioni's
programma, en evengoed als bij de voorlaatste uitvoering ‘Terwe’ van Hubert Cuypers
paste in het door de ‘Melusine’ van A.T. [moet zijn: E.T.A.] Hoffmann aangewezen
kader, even goed voldeed ‘Terwe’ ditmaal naast de zoogenaamde ‘Kaisermesse’.
Het melodrama heeft met beide werken gemeen de natuurlijke muzikaliteit, eene
pittige gemoedelijkheid en zeer aangename melodieusheid. Het heeft echter op beide
voor, dat ‘Terwe’ deze hoedanigheden met recht bezit, want zij groeiden direct uit
de woorden van René de Clercqs gedicht. Dit kan men wel het minst beweren van
Haydn's Kaisermesse. Want alleen als men zich vergaapt aan den beroemden naam
van zijn componist lijkt het mogelijk, dit muziekstuk voor een kunstwerk te houden.
De rijke melodieusheid geeft het zijn eenigste waarde, doch een van Haydn's
voortreffelijke eigenschappen zoowel in zijn instrumentale als vocale werken, zijn
illustratief talent, zijn bewonderenswaardig vermogen tot karakteriseeren van woorden
en stemmingen mist men geheel en al in deze mis.
Men kent Haydn's antwoord aan Carpani, die hem de opmerking maakte, dat heel
zijne kerkmuziek zoo'n vroolijk karakter droeg: ‘Ich weiss es nicht anders zu machen.
Wie ich's habe so geb' ich's. Wenn ich aber an Gott denke so ist mein Herz so voll
Freude, dass mir die Noten wie von der Spule laufen. Und da mir Gott ein fröhliches
Herz gegeben, so wird Er mir's schon verzeihen dass ich Ihm fröhlich diene.’ Dit is
echter eer een rechtvaardiging voor den gefaalden geest der liturgie dan voor den
mislukten geest van het kunstwerk. Haydn ging in zijne achteloosheid voor het woord
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zoo ver dat, wanneer 't mogelijk was deze mis uit te voeren zonder tekst, zij niet
geringeren indruk zou maken. Men vergelijke b.v. de muziek van het ‘Qui tollis
peccata’, ‘Et incaratus est’, Benedictus en Agnus Dei. Zij dragen allen hetzelfde
zuiver-muzikale adagio-karakter, zonder onderscheid. Dit bevreemdt bij Haydn te
meer, daar het overbekend van hem is, dat hij in ‘Die Schöpfung’ en ‘Jahreszeiten’
de waarde en strekking van ieder woord (voor zijn tijd) zeer nauwgezet wist na te
speuren.
Toch mag men Arti et Religioni en haar eminenten leider Hubert Cuypers dankbaar
zijn, dat zij deze betrekkelijk vergeten compositie nog eens in de concertzaal gebracht
hebben. Uit historisch oogpunt verliezen zulke werken nooit van hunne, zij 't ook
eenzijdige belangrijkheid.
In de prestaties van het koor viel gisterenavond een gelukkige stijging waar te
nemen vergeleken met vroegere uitvoeringen. De mannenstemmen, zoowel tenors
als bassen klonken weer buitengewoon vol en ontwikkelden zoowel in het piano als
in 't forte een zeer gaaf geluid; zij vormen een voortreffelijk mannenkoor. De dames
stonden dezen keer niet bij hen achter; ook de verhoudingen der partijen onderling
waren uitstekend getroffen; zoo hoorde men overal een mooi getimbreerden klank.
En zoowel de kunst der zangers als het gezellige der muziek zal hebben bijgedragen
tot de frissche levendigheid der voordracht.
Van de solisten valt vooral te roemen mevrouw Anna Oldenboom, die de vrij
zware sopraan-partij vertolkte. Deze begaafde zangeres bleek de eenigste van het
viertal solisten die als waarlijk kunstenaresse in aanmerking kon komen. Hare
prestaties stonden zeer hoog, de zangeres beschikt over een helder, niet te sterk,
klankvol orgaan, zij is technisch zeer geoefend, de coloratuur klinkt ongedwongen,
natuurlijk en vol klaren klank, de voordracht echter kon beheerschter zijn. Mejuffrouw
Mary Brüggel, altzangeres, is blijkbaar nog in de leerjaren; de heer van Strein heeft
een mooie tenorstem, de heer Anton Brands een geschikt basgeluid; voor de kleinere
partijen van alt, tenor en bas, bleek dit drietal zangers van voldoende bekwaamheid.
De begeleiding is uitgevoerd door het Utrechtsch Stedelijk orkest, doch dit
ensemble bleek waarlijk niet van de beste. De strijkers zijn veel te schraal bezet, het
koper klonk zeer mat van klank, het samenspel beslist onvoldoende. Deze slechte
qualiteiten bleken het sterkst in ‘Terwe’. Ik wijs slechts op de verscheidene kort
afgestooten koperaccoorden, die telkens bijna verongelukten door de uitvoering.
‘Terwe’ is overigens gisterenavond een nieuw en groot succes geweest voor
componist en voordrager. Nauwelijks kwamen Cuypers en Laudy bij het begin der
uitvoering in 't zicht, of er brak een geweldig, spontaan applaus los, en pas waren zij
op het podium of twee reusachtige kransen werden aangesleept voor den bekwamen
musicus en recitator. De instrumentale uitvoering van ‘Terwe’ - ik zeide het reeds had behoorlijker moeten wezen voor het uitnemende werk van de heeren Cuypers
en Laudy. De indruk had dan nog grooter kunnen zijn. Dat de krachtige muziek en
de nobele voordracht van den heer Alphons Laudy, die zich zelf dezen avond overtrof,
het enthousiasme lossloegen, is intusschen zeker. Ook nu bleek, dat de macht van
dit werk vooral schuilt in de liederen: ‘Pier zei: ‘Ik weet een woordeke’, ‘Hoort gij
dien ronk van ijzer?’, ‘Vlokken, vlokken, vlokken’, ‘Daar komt de Lente’, het
Wiegeliedje en het ‘Terwelied’. Vooral het sneeuw- en lentelied met ‘Wie zal er ons
kindeke douwen?’ sloegen weer geweldig in. Wat de voordracht betreft moeten wij
wijzen op het grootsche der twee laatste strofen van 't lentelied:
‘En liefde en hopen
Het al doordringt
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Het hart gaat open
De ziele zingt:
O zonnedagen
O geur en fleur
Een hemelwagen
Staat voor de deur.’

Dit was werkelijk imposant; niet alleen was de stem van den heer Laudy hier bijzonder
bewonderenswaardig van rijkdom en volumen, vooral zijn zeggingskracht werkte
op elken hoorder. Wat de muziek zelf aangaat kunnen wij nog opmerken, dat de
instrumentatie ietwat (O.a. IVe Deel) gewijzigd bleek, zéér in 't voordeel van het
geheel. Uitbundig werd het werk weder toegejuicht, dat ook voor de armen der St.
Maria Magdalena parochie een succes beteekende.

Polak - de Veer (Concertgebouw, kleine zaal)
Wat de spelers bij het vorig concert maar gedeeltelijk lukte: hun avond belangrijk te
maken door spel zelf en persoonlijkheid, bereikten zij dezen keer door de
samenstelling van het programma: eene sonate van Lize Kuyper, Guillaume Lekeu
en César Franck, waarvan vooral de twee eerste sterk de aandacht trokken door hunne
onbekendheid.
Lize Kuyper zal wel eene Hollandsche componiste zijn en behoort naar ons beste
weten nog tot de levenden, Guillaume Lekeu was een Waal (geboren in 1870 te
Heusy bij Verviers) en stierf reeds op vier-en-twintigjarigen leeftijd te Angers. Lize
Kuyper's vioolsonate is klaarblijkelijk een jong, onbezonnen werk, die van Lekeu
ook, en bij dit gegeven kan men niet laten tusschen beide musici eene parallel te
trekken.
De muziek van Lize Kuyper is doorgaans maatwerk, slap en tam, het bezit niet
eens de zelfstandigheid, die het interessant kan maken, beurtelings hoort men er de
stem in van meneer A, B of C, een Franschman of Duitscher; alles door elkaar, de
vinding der thema's, de harmoniseering, de gedachtengang, de pianobewerking, de
behandeling der viool, alles draagt in hooge mate het kenteeken van herkomst uit
een burgerlijken geest, van iemand die bij toeval het componeeren leerde en nu gaat
pronken met haar handige notenschrijverij.
De muziek van Guillaume Lekeu is geboren uit de inspiratie en door iedere maat,
elke noot woelt een hijging van innerlijke bewogenheid; men merkt er zonder twijfel
den invloed van zijn leermeesters César Franck en Vincent d'Indy, maar tevens de
felle oorspronkelijkheid, die den jeugdigen leerling reeds deed uitsteken boven zijne
wegwijzers; de gedachten gaan forsch en ononderbroken, de thema's duiden op een
diep, eigen voelen, de harmoniseering is dikwijls nieuw, koen en gewaagd, alles
spreekt van een sterk-genialen prachtig begaafden kunstenaar.
Het behoeft niet gezegd te worden, dat zoowel De Veer als Polak veel meer
presteerden in de sonate van Lekeu dan in die van Kuyper, waar iedere klank als een
beklemming moest werken op den artistieken uitvoerder. Ook in het werk van César
Franck gaven de kunstenaars een zeer schoone, temperamentvolle voordracht. Hun
samenspel is er sedert het vorig concert sterk op vooruitgegaan. De heer Polak heeft
echter nog een zekeren schroom te overwinnen, die hem in 't begin, wat toonzuiverheid
betreft, leelijke parten speelde.
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[Ravel Rapsodie espagnole en Charpentier Impressions d'Italie o.l.v.
Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Het programma van het jongste Abonnementsconcert onder leiding van Cornelis
Dopper verdiende in hooge mate aandacht en belangstelling, daar het voor de grootste
helft was samengesteld uit een weinig gespeeld werk van Gustave Charpentier en
eene noviteit van Maurice Ravel. Het mag echter jammer heeten, dat de hoorders
beide werken zoo extra koeltjes ontvingen. Fransche opera's, al zijn ze nog zoo
minderwaardig, brengen 't gauw tot een zevental opvoeringen per seizoen en trekken
jaren 't land rond; de houding van 't publiek was gisteravond zoo, dat de partituren
van Charpentier en Ravel wel voor een heelen tijd de kast in zullen gaan. En toch
zou men groote stukken van Charpentier's ‘Impressions d'Italie’, voor gecopieerd
kunnen houden uit zijne beroemde ‘Louise’. Kan de Fransche instrumentale muziek
dan alleen genoten worden in de zomeravondlucht bij een pot bier en een sigaar?
In een mijner vorige critieken (nummer van 11 Maart) wees ik er op, dat bij het
samenstellen der programma's van het Concertgebouw zoo weinig nota genomen
wordt van de serieuze Fransche muziek, en nogmaals insisteer ik op dit verzuim.
Want vele der tegenwoordige composities uit die school mogen muzikaal minder
belangrijk zijn, van uit cultuur-historisch standpunt hebben zij groote waarde. Maurice
Ravel in zijne Rhapsodie espagnole is nu reeds aangeland, waar binnen afzienbaren
tijd hoogstwaarschijnlijk een deel der Duitsche muziek zal te recht komen: in een
staat van zenuwlooze decadentie, van ten top gedreven zinnen-verfijning, welke leidt
tot volslagen werkeloosheid der geestelijke vermogens, van overgevoeligheid en
gevoelloosheid tevens van absinth dronkenen, opium- en hadschis schuivers.
‘Hoe ruwer het symbool - schreef John Ruskin - hoe dieper zijn beteekenis.’ Het
tegendeel is ook waar en beiden gaan even goed op voor de muziek als voor de
schilderkunst. Deze allerdelicaatste symbolen van klanken uit Ravel's Rhapsodie
missen alle geestelijke waarde, men kan ze slechts schatten naar hunne povere
beteekenis als symbool, hun ontbreekt iedere ondergrond van meer dan verstandelijke,
bedachte schoonheid; zij interesseeren, zij prikkelen ooren en zenuwen, verbazen,
verbluffen; men denkt echter niet meer aan eene muziek, alleen het instrumentale
geluid vergt de aandacht.
Men kan veilig beweren, dat Maurice Ravel in zijne Rhapsodie Espagnole, zijn
eerste werk voor orkest, als instrumentaal virtuoos staat boven zijn voorganger
Richard Strauss. De ‘Instrumentationslehre’, eene omwerking van Hector Berlioz'
leerboek, die Strauss in 1904 uitgaf, schijnt mij bijna niet meer toereikend, om de
vele orkestrale finesses en klankwerkingen, welke Ravel in zijn interessante
compositie ophoopte, te verklaren of er 't procédé voor te geven. Vooral de lichtere
slaginstrumenten zijn druk aangewend; met de Célesta o.a. bereikt hij in de beide
eerste deelen effecten van groote teerheid; de zware klank der pauken, of bazuinen
en tuba's klinkt den tegenwoordigen, beschaafderen Franschman natuurlijk te hard
en grof in de ooren, de eerste zijn slechts matig, de laatste bijna niet, of alleen piano
gebruikt; beurtelings laat hij alle instrumenten met dempers spelen en zoo vindt hij
ongehoorde klanken door allerlei nieuwe combinaties: de trompet wordt een
instrument met serenade-klank in plaats van krijgsgeluid; naast het nieuwe staat
overal het verfijnde.
Welke der vier deelen van Ravels Rhapsodie Espagnole (de titel rechtvaardigt
gelukkig eenigszins het straf-gekleurde der muziek) de Prélude à la Nuit, de
Malaguena, de Habanera, de Feria, den meesten indruk maakten? Geen van allen.
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Bij de eerste uitvoering van het werk onder Edouard Colonne, den 15den Maart 1908
bij een zijner concerten in het Châtelet te Parijs, werd de Malaguena gebisseerd. Van
zoo iets was hier van zelf geen sprake. Bij 't einde van 't werk scheen zelfs geen der
hoorders te vermoeden dat 't uit was (lang is Ravel niet) en vergaten alle applaus, tot
Dopper, die met veel voorzichtigheid, routine en talent deze gecompliceerde muziek
dirigeerde, met een glimlach zijn lessenaar verliet. Toen klonk het gebruikelijk
applausje. De hoorders wachtten met hun enthousiasme zonder twijfel op de kostelijke
Ouverture 1812 van Peter Tschaikowsky, doch wij, met vele anderen, verkozen het
beste deel en gingen heen. De op 't Concertgebouw-programma's stereotypieke
symphonie in C klein van Joseph Haydn (No. 9 der Engelsche) opende het concert.
De violoncelsolo uit het trio werd gespeeld door F.W. Gaillard. Vermeld moet nog
worden de van uit den corridor schoon voorgedragen alt-solo uit het eerste deel
(sérénade) van Gustave Charpentiers ‘Impressions d'Italie.’

Alphons Diepenbrock [Mahler Symfonie nr 3, Diepenbrock Hymne
voor viool en orkest (solist Julius Thornberg) en Lied der Spinnerin
en Der Abend (Aaltje Noordewier-Reddingius, sopraan) o.l.v. de
componist] (Concertgebouw)
Alphons Diepenbrock is een fanatiek Mahler-vereerder en haast elk programma van
't eenigste concert, dat hij zoo ongeveer jaarlijks dirigeert, is voor de helft gewijd
aan dien componist. Het was dezen keer Gustav Mahlers 4de symphonie. Het werk
is in ieder geval weinig bekend en het lijkt ons niet onnoodig er het een en ander
over te zeggen. Diepenbrock zelf geeft er in 't programmaboekje een doorslaand
commentaar op en dit opstelletje moge ons dienen als leider.
Diepenbrock combineert haar onafscheidelijk met Mahler's derde symphonie.
‘Ging de aanvang der derde uit van de schildering der onbezielde natuur, om het
ontstaan en de trapsgewijze ontwikkeling der psyche van af de bloemen en planten
en het alleen gevoelende dier tot de hoogste extase der in de aanschouwing van het
goddelijke verzonken menschenziel met geniale meesterhand te schilderen, - in zijn
vierde Symphonie bezingt hij uitsluitend de gewaarwordingen der van alle banden
bevrijde ziel in verschillende opvattingen, hetzij als kinderlijke maar toch
b o v e n a a r d s c h e vroolijkheid, hetzij als de hoogste extase, waarin de mystikers
van vroegere tijden in de aanschouwing van het goddelijke stegen.’
De sopraansolo uit het vierde deel is dan ook getiteld ‘Himmlisches Leben.’
De conceptie op de eerste plaats lijkt een weinig bevreemdend. Het eerste deel is
met het laatste, het hemelsche leven, nauw verwant; pas in 't tweede komt de
doodendans; in 't derde beschrijft Mahler: ‘wohin der Tod uns geführt hat.’
Verklaarbaar, doch onbegrijpelijk in verband met Diepenbrock's enthousiasme is
de muzikale uitvoering van het idee.
Wie nuchter oordeelt zal moeten toegeven, dat de expositie van het eerste deel
totaal onbelangrijk is. Johann Strauss vond vrij wat interessanter dansrythmen en
melodieën. De doorwerking, ieder zal 't moeten erkennen, is in hooge mate geniaal,
doch wie kan dit geestdriftig apprecieeren, waar het thema-materiaal, zacht gezegd,
tweede rangs is. Het hoofdkarakter van dit deel is dans-vroolijkheid (‘Wiener
Lustigkeit’, wij waren straks zoo vrij ‘bovenaardsch’ te spatieeren).
De instrumentale klankjes, die het tweede deel opsieren, maken het tot
‘Doodendans’. Ligt de plastiek in de muziek zelf? Neen. Bovendien: Is er tusschen
dit deel en het tweede gedeelte b.v. van Mahler's zevende symphonie noemenswaardig
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onderscheid? (vooral wat s t e m m i n g betreft en deze bepaalt toch de werking der
tonen). Ook hier overheerscht het dans-rythme.
Het derde deel, de Elyseesche velden, door Diepenbrock verduidelijkt met een
citaat uit Vergilius' Aenaeas (VI, 638) is een stuk muziek voor welks eerste helft ook
de vinnigste anti-Mahleriaan den hoed zal afnemen. Niet alleen de instrumentatie,
(de pizzicati der contrabassen b.v., die klinken als klokken, of de hobo-inzet van het
tweede thema), vooral de innigheid der tonen, de volgehouden contemplatie, het
kalme, stille, vredige, bovenaardsche, de genietbare polyphonie, vormen dit stukje
tot een waardigen gelijke van Palestrina-muziek, of enkele adagio's van Beethoven;
maar, helaas, waarom werden alle variaties geschreven in dansvorm? Deze stoort
niet alleen de stemming, breekt niet enkel den vorm, de geheele symphonie lijdt er
onder bij gebrek aan voldoende contrasten; want het vierde deel, het eerste ongeveer
gelijk, is eveneens een verzameling walsdeuntjes in symphonievorm. Onze
hoofdindruk van Mahler's vierde symphonie moet dan ook zijn: Het werk is een meer
gecultiveerde, degelijker Johann Strauss, dat echter bij de uitingen van zijn
voorganger, wat rythme en melodieën-vinding betreft, verre moet achterstaan.
In Mahlers hemel hoort men geen aardsch geraas, men danst, springt en zingt er,
en Sint Pieter kijkt toe; Sint Lucas slacht er een os; de wijn kost er geen cent; engeltjes
bakken er 't brood; alle lekkers groeit er; het heerlijkste wild loopt er over de straten;
en komt er af en toe een vastendag, met plezier zwemmen de visschen naar de
eetlustigen heen; Sint Pieter vangt ze; Sint Martha moet keukenmeid zijn; er bestaat
op aarde geene muziek die met de zoete klanken van daar kan vergeleken worden;
de elf duizend Keulsche maagden dansen er bij; Sint Ursula lacht. ‘Caecilia met hare
verwanten, zijn treffelijke hofmuzikanten!’
Als de verkorte inhoud van ‘Das himmlische Leben’ waarschijnlijk van de hand
van Bettina Brentano en te vinden in ‘Des Knaben Wunderhorn’.
Men mag Mahler willen verdedigen door te zeggen, dat hij een stukje cultuur
verklankte, ‘de opvatting van het “Himmlische Leben”, zooals die in Zuid-Duitschland
en Oostenrijk in de 18de eeuw bestond en die men in zekeren zin ook in de Missen
van Haydn, Mozart, ja zelfs nog in die van Beethoven kan terug vinden.’
De melodieën van Haydn, Mozart en Beethoven, tusschen haakjes, zijn heel wat
nobeler dan die welke Mahlers ‘bovenaardsche vroolijkheid’ te vertolken hebben.
Wij houden de symphonie liever voor een serieus bedoeld product en zij lijkt ons
ook vergeleken met andere van Mahlers werken een kostelijke typeering van diens
gemoedsleven en een karakteriseerend specimen zijner levensbeschouwing.
Het overige gedeelte van den avond was gewijd aan werken van Diepenbrock:
Twee liederen van Clemens Brentano, eene Hyme voor viool met orkestbegeleiding
en een van Novalis ‘Hymnen an die Nacht’. In de liederen voor sopraan met orkest
en in de vioolhymne, maakten wij voor het eerst kennis met drie nieuwe uitingen
van Diepenbrock's krachtig muzikaal talent (ofschoon de hymne voor viool reeds
bekend werd door haar arrangement voor viool en piano). Van de liederen schijnt
ons ‘Der Spinnerin Lied’ het voortreffelijkste. De tekst is mooi geïllustreerd, niet
woordelijk doch als groot geheel, de melancholieke stemming treffend volgehouden,
de muziek klinkt luchtig, teer, aetherisch, de strijkers in hooge ligging ruischen in
snelle noten, nu en dan geeft een blazer, meestal hoorn, een ondertoon, de rest wordt
beheerscht door de sopraan stem. Het kleine tusschenspelletje tusschen laatste en
voorlaatste strofe en eveneens de slotfrase brengen heerlijke, oorspronkelijke
klankeffecten. ‘Der Abend’ is meer impressionistische muziek, het mist den éénen,
langen, schoonen klank, welke ‘Der Spinnerin Lied’ doortinkelt en het lied zijn hooge
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waarde van schoonheid geeft, meermalen hindert eene geforceerde vertolking van
den tekst en dikwijls stoort eene voelbare contradictie tusschen woord en toon. En
waarom staat dat klankzwaar tusschenspel, tusschen de 3e en 4e strofe. Deze laatste
strofe trouwens is de zwakste van het geheel.
De hymne voor viool en orkestbegeleiding, de ‘Hymne an die Nacht’:
‘Gehoben ist der Stein
Die Menschheit ist erstanden,’

behooren tot die werken welke ons Alphons Diepenbrock in zijn mateloozen
innerlijken rijkdom, het klaarst, overtuigendst en imposantst, voor het geestesoog
brengen. Zijn stem spreekt hartstochtelijk, 't gebaren gaat koninklijk. Hij staat boven
't geringe leven, doch doorstrijdt dag aan dag zijn drukkende lasten. Hij spreekt innig
en weidsch; hij is mensch en koning. Van muzikaal standpunt beschouwd is het
hoofdthema der vioolhymne een meesterstukje, rijk aan melodie, groot en schril van
plastiek, onvergetelijk wien het eens in de ooren klonk.
Dit abonnementsconcert behoort tot de allerbelangrijkste van het seizoen. Drie
solisten als Alphons Diepenbrock, wiens directie sprak van een dwingende wilskracht
en onweerstaanbare suggestie, welke den geboren dirigent verrieden, Julius Thornberg,
die de vioolhymne speelde met hartstochtelijkheid en grootschen geest, die
meesleepten, en mevrouw Noordewier-Reddingius die de uiterst zwaar te zingen
vocaal partij uitvoerde met alles beheerschende techniek en verrukkelijk geluid, zal
men zelden bij elkaar vinden.
De zaal was goed bezet; het comediespelletje van kransengeverij bleef Goddank
achterwege, het applaus was er te hartelijker om en steeg bij het einde van den ‘avond
tot een ovatie, welke den grooten meester Alphons Diepenbrock, die zoo weinig met
het uiterlijkr muziekleven onzer stad heeft uit te staan, een blijvende vreugde moet
zijn.

Von Brucken Fock-avond
Een triomf-avond voor den componist en voor den componist alleen! Want zoowel
uit iedere maat der symphonie in bes als uit elke bladzijde der ‘Wederkomst van
Christus’ dringt zich onweerstaanbaar (men ontkomt er niet aan) de gestalte naar
voren van den schrijver, die zonder twijfel de meest individueele musicus is, welke
ons land in dezen tijd bezit.
Mevrouw Noordewier-Reddingius moest zich tevreden stellen met een zeer
ondergeschikten solo, ook mejuffrouw Tine Heskes, alt, met een nog ondankbaarderen,
eveneens de heer Arnold Spoel, de bas, en Jos. Tijssen had slechts den tenor te zingen
uit het solo-quartet. Dirigenten, de heer Wouter Hutschenruyter en Antoon Tierie,
het orkest (Utrechtsch Stedelijk) en het koor der Koninklijke Oratorium-Vereeniging,
(waaraan de ‘Wederkomst van Christus’ werd opgedragen) allen raakten op een
tweede of derde plan door de muziek en door von Brucken Fock. Wij volstaan dus
vandaag met een kort verslagje, dat het goede en 't feestelijke van den avond (krans
aan den heer Wouter Hutschenruyter - van den componist - en aan Von Brucken
Fock, kranig applaus en hoera's, telkens als de schrijver op 't podium verscheen)
moet melden, om later en nader op de uitgevoerde werken, waarvan vooral het
oratorium uitmunt door belangrijkheid, terug te komen.
Het orkest presteerde veel schoons, hoewel de klank nu en dan minder voldeed,
vooral bij houtblazers en strijkers (de celli uitgezonderd). Het koor had een reuzentaak,
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doch bleek er onder zijn zeer eminenten leider A. Tierie volkomen op berekend. Ook
Wouter Hutschenruyter voerde zijn ensemble met bewonderenswaardige geschiktheid
over de gevaarlijke en tallooze kloven en afgronden, het ijs van één nacht, de onsolide
bruggen, de ravijnen met hinderlagen, door den storm en 't onweer, welke lastige
dingen in de symphonie-partituur te grabbel liggen. De heer G.H.G. von Brucken
Fock kan over zijn medewerkers tevreden zijn.

Kamermuziekavond [met werken van Reger en Chausson]
(Concertgebouw, kleine zaal)
De vier kranige Hollandsche kunstenaars, J.W. Kersbergen, piano, Jan Vel, viool,
S. van Adelberg, alt, en I. Mossel, violoncel, die gisteren hun serie
kamermuziekavonden voor dit seizoen besloten, blijken zoo geen uitgesproken
propagandisten van de nieuwere veel gesmade muziek, dan toch haar stille, vurige
bewonderaars. Zij wagen er het succes op en het voortbestaan hunner uitvoeringen,
want het is niet te veel beweerd als ik zeg, dat negen tiende van de hoorders nog niets
van Max Regers werken begrijpt. Het duidelijkst sprak dit uit het applaus.
De spelers verdienen meer waardeering om hun streven dan om hunne voorloopige
praestaties. Reger vergt andere en meerdere dingen van den uitvoerder dan Mozart
of Beethoven. Zijn gecompliceerde polyphonie nog daargelaten. Het is de harmoniek
welke den speler de zwaarste moeilijkheden veroorzaakt en van welker goede of
minder goede opvatting het ‘begrijpen’ en mooi vinden van Reger voor een groot
deel afhangt. Men mag niet uit het oog verliezen b.v., dat de g van het c groot accoord
beduidend en hoorbaar anders klinkt dan de g van het es-accoord, de cis van het
a-accoord anders dan de cis van cis-groot. Dit hebben violist noch cellist genoegzaam
bemerkt en hieraan zijn dan ook tal van valsche intonaties en gruwelijke dissonanten
toe te schrijven, die keer op keer de werking der muziek vermoordden. Het komt bij
Reger (en andere modernen) meermalen voor, dat b.v. de viool schijnbaar in één
toonsoort speelt, terwijl de pianobegeleiding de meest wijdloopige modulaties maakt.
Alleen een fijn gehoor en nog fijner gevoel bij den violist kunnen ze aannemelijk
maken.
Dit neemt niet weg, dat er in het samenspel genoeg hoedanigheden vallen aan te
wijzen, welke het stempelden tot artistiek zeer hoogstaand. De
warm-temperamentvolle voordracht, de mooi gepaarde individualiteiten, de technische
ontwikkeling van ieder, de klankschoonheid van elk ensemble, in het trio, in de sonate
voor piano en viool of quartett, verdienen ten volle den wensch, dat dit jeugdige
quattuor kunstenaars bij elkaar blijft.
Het programma bestond uit het trio opus 102 (in e klein), de beruchte vioolsonate
opus 72 in C groot van Max Reger en na de pauze het quartett van Ernest Chausson
(op. 30 in a groot). In de werken van Reger, waarvoor ieder onbevooroordeelde
slechts bewondering zal moeten voelen, slaagden bijzonder goed het Allegretto van
't Trio en 't Largo van dit werk, een grootsche adagio-muziek. Uit de sonate het
prestissimo, eene geniale scherts
Bij alle bewondering voor Reger kunnen wij echter niet verhelen dat het gedurige
moduleeren, maat voor maat, die onophoudelijke ‘Umwertung aller Werte’, om den
term van Nietzsche te gebruiken, van volle toepassing op deze muziek, even zeer als
de tallooze fermate's sterk vermoeien door het zeer weinige houvast dat zij den
hoorder laten. Doch wie weet hoe logisch dit na enkele jaren zal schijnen.
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[Eerste uitvoering van La mer van Debussy, Violoncelconcert van
F. Gernsheim (solist F.W. Gaillard) – Mozart (Jupiter) en Saint-Saëns
o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Van Friedrich Gernsheim, de uit den Mendelssohn-Schumann-tijd (1839) geboren
musicus, die voor ons kan gelden als een halve landsman, daar hij langen tijd dirigent
was der Rotterdamsche concerten van de Maatschappij ter Bevordering van Toonkunst
(1874) en ruim twintig jaar later nog van de Eruditio Musica in dezelfde stad, een
man, die den ouderen van dagen sterker in het geheugen ligt dan den jongeren, een
flinke figuur in zijn tijd, maar die te lang leefde en te weinig de kunstenaars oerkracht
bezat om jaar na jaar zijn naam te doen standhouden, die al te vele en groote evoluties
zijn kunst zag metamorphoseeren om ze te kunnen meemaken, - werd gisterenavond
voor de eerste maal uitgevoerd een concert (opus 48) voor cello met orkestbegeleiding,
gespeeld door den heer Frits W. Gaillard.
Friedrich Gernsheim behoort tot de oude menschen, die hun tijd overleefden, die
in alle opzichten in scheeve verhouding staan tot iedere uiting der tegenwoordige
kunst, die men echter nadert met lankmoedigheid, want hun eerbiedwaardig grijs
hoofd imponeert, zij hebben al zoo veel desillusies achter den rug en zullen er toch
zoo lang niet meer zijn. Het cello-concert verdiende in ieder geval niet meer de plaats,
die het gisterenavond innam op een programma van het Concert-gebouw. 't Zijn
allemaal verzuchtingkjes, 't is 'n liefelijk smachten, 'n gekweel, 'n snoezigheidje, of
't zijn aanstellerijtjes van stoere rythmen, die men vijftig jaar geleden al niet meer
nieuw vond. Bovendien heeft dit werk, als bijna alles van Gernsheim, een muf
studeerkamer-luchtje.
Frits Gaillard speelde het concert uitstekend en redde door charme van voordracht
wat er van te redden viel. Toch mag het niet verwonderen, dat de speler niet gaf wat
hij kon. Het werk mist nu eenmaal alle artisticiteit. Wel kan men er op wijzen, dat
de solist het coloriet van zijn toon veel te eenzijdig hield, bijna zonder eenige
schakeering, wat de compositie niet aantrekkelijker maakte.
Een spiksplinternieuw stukje muziek daarentegen bezorgde de heer Cornelis
Dopper zijn helaas, niet erg aandachtig gehoor met ‘La Mer, trois esquisses
symphoniques’ van Claude Debussy. De symphonische werken van dezen Franschman
vormen in zooverre een genre voor zich als zij deel uitmaken van zijn
muzikaal-dramatische werkwijze, welke men 't meest zal bewonderen in zijne opera's
op teksten van Maurice Maeterlinck, waarin hij veel eigens praesteert. Het is alles
stemming. Maar wat is kaduker dan een stemminkje? Dat de componist voor eene
stemming eer uitdrukking zoekt met klankeffecten dan met normale muziek, is
logisch. Hij doet het ook. Toch blijkt hij reeds ten achter bij zijn artistiek
nauw-geparenteerde collega Maurice Ravel en hij is minder ver den weg op der
tallooze muzikale Verloren Zoons, die kracht en rijkdom verspillen aan
klank-bachanalen. Debussy is melodisch nog tamelijk sterk, maar dat ook zijne kunst
tijdelijk is, lijdt geen twijfel. Zij is daarvoor te eenzijdig.
In ‘La Mer’ is alles zacht, mooi en teer, behalve coda en slot van ieder onderdeel,
(hetzij ‘De l'aube à midi sur la Mer’, of ‘Jeux des vagues’, of ‘Dialogue du vent et
de la Mer’), waar men nu eenmaal volgens de kunstwetten in de meeste gevallen een
kracht-climax moet hooren. 't Is de zee van een schilderijtje met onnoemelijk veel
kleuren, een zee waar zelfs een Brabander wel op zou durven varen, zoo lief ziet ze
er uit. Maar dat Claude Debussy ons geen duidelijk beeld gaf van de echte zee, mag
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men een musicus niet kwalijk nemen. De muziek is enkel een kunst voor den
verstaander met een half woord.
De uitvoering van dit prachtige werk voldeed in ieder opzicht; heerlijke klank in
alle instrumenten; en de bekwame directie bezorgde de hier zoo noodige finesse en
eenheid. Maar de Hollanders, ofschoon van ouds een zeevaardersvolk, zijn nog niet
rijp voor ‘La Mer’ van Debussy. Dit bleek genoeg.
Als pendanten voor de werken van Gernsheim en den Franschman waren gekozen
Mozarts Jupiter symphonie en de ‘Marche Militaire Française’ uit Saint-Saëns' ‘Suite
Algérienne’.

De Wederkomst van Christus van G.H.G. von Brucken Fock
Wij titelen met den naam van het Oratorium, daar wij voornemens zijn weinig
woorden te schrijven over de symphonie van den componist, om spoedig over te
gaan tot ‘De Wederkomst van Christus.’ Beide werken toch hebben frappante
overeenkomst, ten nadeele der symphonie. Want m o d e r n e m u z i e k aangewend
ter illustratie van woorden, kan onmogelijk dienst doen als absolute muziek. Dit zag
von Brucken Fock niet, in beide werken ten minste is hoegenaamd geen verschil van
stijl aan te wijzen.
Muziek is stemming, stemming is bros als vlokjes rook; nog sterker moet dit
betoond worden voor de absolute muziek. Hier is de brooze stemming niet eens
gepreciseerd, wat zij elders wel is door den tekst. Men spele in eene symphonie dus
niet met stemmingen; men slaat zich zelf dan de ruiten in. Voor het eerste deel van
zijn instrumentaal werk (Allegro Maestoso) koos de componist ongeveer zeven
thema's (motieven) van welke elk zijn eigen, beslist karakter draagt. Deze gooit hij
door elkaar. Maar wat komt er van de werking der tonen terecht? In het vierde deel
(Introduzione, Allegro Con fresco) gebruikt hij zes nieuwe totaal verschillende
thema's; dit is echter nog niet alles; hier bij sluiten zich aan een thema uit het adagio,
een uit het scherzo en een uit den eerste allegro. Op veelheid van thema's kan men
niets tegen hebben, doch hier wordt het tot een tamelijk ongenietbaar brouhaha, een
vervelend koeterwaalsch. Deze muziek wil schilderen zonder schilderachtig te zijn;
de instrumentatie kleurt niet en heeft een zeer gewoon uiterlijk, dat kwalijk past bij
het zwoele, overladene der klanken; er heerscht van alle kanten een drukkende
contraditie. En aan heel deze miserie is schuld de onlogische geest van den schrijver,
zijn natuur, welke overal uitsluitend schijnt aangelegd tot klein-werk; het gebrek aan
zin, voelen en kijken, voor éénen, grooten bouw, voor monumentalen gedachtengang,
voor triomfpoorten in plaats van duiventillen en kippenkooien.
Deze oogenschijnlijk geringe waardeering sluit niet uit, dat wij voor het goede en
schoone in de symphonie oog en ooren hebben. Het ‘Zangthema’ (in b) van het eerste
deel, ingezet door de violoncellen, behoort tot de enkele plaatsen die ons den
componist kenteekenen als een man van waarlijk prachtig talent, die zich echter niet
wist op te werken tegen het Ananke van zijn tijd: de mode der Richard Straussjes en
Mahlertjes. Ook de inleiding van het laatste deel rekenen wij tot de prachtstukjes,
welke dwingen Gerard von Brucken Fock te noemen een kunstenaar, die een prins
had kunnen worden in het wereldrijk, in plaats van Koning Eénoog in het land der
blinden. Menschen, die de logica niet van nature bezitten, zou men raden, algebra te
studeeren of philosophie, beide uitstekende remedies. Doch de componist staat reeds
te ver op zijnen levensweg, zal vroeg of laat moeten bekennen, dat hij zich verdwaald
vindt in een zwart, somber woud, maar 't rechte pad niet meer terugvinden kan. Want
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ondanks de mooie naïeviteit waarvan èn symphonie en oratorium getuigen, een
Virgilius of Beatrice, die hem leiden zullen tot het paradijs eener toekomst, welke
verder reikt dan dit kleine leven, kan hij niet ontmoeten.
Van 't orkestrale werk scheiden wij met een laatste woord over de instrumentatie.
Deze is op vele plaatsen onhandig, vooral waar tuba en bazuinen worden aangewend.
Ter staving hiervan wijzen wij o.a. op de tweede inzet van het koraalthema uit het
eerste deel der symphonie. Het oratorium draagt 19 tot opus-cijfer. Dat der symphonie,
von Brucken Fock's eerste, is ons onbekend. Wij moesten echter constateeren, dat
de instrumentatie van ‘De Wederkomst van Christus’ artistieker uitviel.
Ter kennismaking met de gedachten en bedoelingen die den componist-dichter
dreven tot conceptie van zijn oratorium tekst, schijnt mij niets geschikter dan de
toelichting die de schrijver deed drukken in het programma-boekje van dien
Dinsdagavond, over te nemen:
In No. 1 komen de gevoelens tot uitdrukking, die de menschen zullen bezielen,
wanneer Gods ontzettende oordeelen over de wereld zullen komen.
No. 2 is een vertroosting voor alle menschen, die nu leven en die ooit zullen leven,
n.l. deze: dat wie van harte tot Jezus komt, en bij Hem blijft, voor tijd en eeuwigheid
gered is.
No. 3 drukt de gevoelens van dankbaarheid en vreugde uit, die de geloovigen
bezielen, wanneer zij er aan denken hun Heer en Heiland wellicht spoedig weder te
zien, wanneer Hij nl. komt om het Godsrijk op aarde te stichten, hetgeen zeer vele
Christenen meenen dat zeer aanstaande is.
No. 4 drukt de smart uit, die den geloovige kan bezielen, als hij ontwaart, dat er
nog zonde en verkeerdheden in zijn hart wonen, waardoor hij niet volkomen bereid
is den Heer te ontmoeten.
No. 5 wijst op de volkomen overwinning van Jezus over den Satan en de zonde,
welke overwinning door het geloof, ook òns deel kan worden.
No. 6 is een terugblik op het lijden van Christus aan het kruis, waar hij voor allen,
die tot Hem willen komen, vrijheid en eeuwig leven gekocht heeft en waarin de
overwinning in no. 5 vermeld, bevochten is.
No. 7 schetst de oordeelen, die in no. 1 verwacht worden, en de komst van Christus
op aarde, om er Zijn rijk te stichten, niet een geestelijk rijk, zooals nu, maar een
zichtbaar, staatkundig Rijk, door volkomen rechtvaardige wetten bestuurd, waarin
welvaart en geluk aller rijkelijk deel zal worden.
No. 8 (woorden uit de H.S.) schetst den val van Satan, die bij Christus' wederkomst
in den afgrond opgesloten zal worden, en waardoor de aarde herademen zal. Het is
tevens een weeklacht over dien grooten Vorst, die eenmaal zóó verheven zóó diep
gevallen is. Hieraan sluit zich:
No. 9 een vervolg en uitbreiding van die klacht. Van rechtzinnige zijde werd den
schrijver het verwijt gedaan, dat dit nummer en het gebed om redding van Satan niet
Bijbelsch is. Maar het is geheel in den geest en den toon van No. 8 dat wél-Bijbelsch
is; en waar verbiedt de Bijbel dat men voor Satan bidden zou?...
Merkt men, dat de tekst door en door protestantsch is! Het moet dus niet
verwonderen, dat het werk bij de Hollanders, waar het Calvinisme vleesch werd, is
ingeslagen. Dit echter zal ons geenszins van eene rechtvaardige appreciatie
terughouden.
Daar de dichter theologiseert moet de criticus dit eigenlijk ook doen. Dit is gezegd
met het oog op No. 3 (het aanstaande Godsrijk) No. 7 (het staatkundig Godsrijk) en
No. 9 (het Gebed voor Satan). Daar deze drie dwalingen echter staan in de toelichting
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en (op de laatste na) niets met den eigenlijken tekst hebben uit te staan, meenen we
daarvan ontheven te zijn.
Het is hoogst eigenaardig, dat er bijna geen enkelen maal gesproken wordt over
het behandelde feit, de ‘Wederkomst van Christus’, waarmee wel de Laatste dag des
Oordeels bedoeld zal zijn.
No. 1 klaagt, smeekt om erbarming, betuigt rouw en kermt om redding in achttien
regels waarvan er twee gewijd zijn aan de zaak waarover 't gaat:
‘Ach, waar schuilen wij
Nu gij ons komt richten.’

In de muzikale uitvoering komt dit gebrek en gemis aan l e i d e n d i d e e in reeds
het eerste koor nog saillanter naar voren, als men bedenkt dat ‘Heere Jezus’ honderd
malen wordt uitgegalmd en bovenstaande twee geciteerde regels, die het aan
belangrijkheid toch zeker winnen, worden afgemaakt in...... a n d e r h a l v e (1½)
maat van de h o n d e r d e e n e n v e e r t i g maten (141) die No. 1 telt in de partituur.
No. 2 (de troost van het Evangelie) wijkt héélemaal af van het oorspronkelijk
motief: Christus' Wederkomst.
No. 3 kan een koraal zijn, te zingen door eerste-Communicantjes.
No. 4 smeekt om reiniging van de zonden. Goed en wel. Maar in den tekst duidt
geen enkel woord er op, dat die smetteloosheid wordt afgebeden om onschuldig
‘Christus' Wederkomst’ te verbeiden.
No. 5 bezingt Christus' zegepraal over den booze:
‘Jezus is mijn heil en kracht!
Hem zal 'k zingen al mijn dagen.
Door Zijn sterkte is de macht
van den Satan gansch verslagen.
Die de wereld beven deed,
die rondom verschrikking zaaide,
ligt, als een verworpen kleed,
als een gruw'lijk aas, ter aarde.’

Hoe komt de schrijver op dit onderwerp? Staat er een woord in dit rare versje, dat
met den gang van het oratorium iets heeft te maken?
No. 6 echter is nog buitensporiger gekozen in verband met: ‘Het laatste oordeel’.
Het is een terugblik op het lijden van Christus! De componist zat klaarblijkelijk om
stof verlegen. Het is z i j n e zwakte. Als of de Uiterste Dag het onderwerp ware van
een koffiepraatje, wijkt de schrijver van zijne handeling af. En op de tweede plaats:
bemerkt men het gemis aan logica, om deze alt-solo, die het Lijden bezingt te laten
v o l g e n op Christus' zegepraal?
Wij zijn aan het ‘Tweede Deel’ van de ‘Wederkomst van Christus’ en tot nu toe
heeft de componist de bovenstaande 1½ maat, die den hoorder in kennis brachten
met het leidend idee nog niet uitgebreid, zelfs niet met eene andere 1½ maat.
No. 7 staat eindelijk in ordelijk verband met den titel van 't werk.
No. 8 beschrijft de overwinning op Satan (reeds beschreven in 't boven geciteerde
No. 5!), No. 9 behelst het gebed om redding van Satan. Het werk is uit. Waar blijft:
‘De Wederkomst van Christus?’
En hier zij ons de opmerking veroorloofd, dat het beter ware geweest wanneer van
‘Rechtzinnige zijde’ dit ‘Gebed om redding van Satan’ een zwak einde was genoemd
voor een groot oratorium; even zwak in verband tot de overige deelen (van muzikalen
kant beschouwd). En tevens, dat de componist artistieker had gehandeld, wanneer
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hij in 's Hemelsnaam den tekst zelf, de eigenlijke woorden, meer op den keper had
bekeken, strenger had becritiseerd, in plaats van te gaan polemiseeren met
‘rechtzinnige’ protestanten of No. 9 Bijbelsch is of niet-Bijbelsch.
Wij zijn dus tot de ontegensprekelijke conclusie gekomen, dat eigenlijk alleen No.
7 in direct verband staat met de strekking van het geheel, waaruit weer blijkt als
naaste consequentie, dat G.H.G. von Brucken Fock geen zin heeft voor architectuur,
dat het werk groeide uit een onlogischen geest.
Muziek is voor alles: M e l o d i e . Dit erkenden zelfs de Chineezen, de Indianen,
de Zoeloes, de Javanen, de Eskimo's en ook de Europeanen tot het einde der vorige
eeuw. Men zal echter toe moeten geven, dat de muzikale kunst de laatste twintig
jaren heel wat verloor van dat e s s e n t i e e l k a r a k t e r . Blijft de muziek
instrumentaal, dan vergt men dat glansrijke orchestratie dit gebrek aanvult, is de
muziek vocaal, dan diene de p o ë z i e als remplaçant van dit onschatbaar gemis.
Hiermee verklaart men voldoende de hooge eischen die men den laatsten tijd stelt
aan het getoonzette woord.
G. von Brucken Fock is op de hoogte zijner eeuw. Hij schrikt voor geen enkele
bizarrerie, voor geen enkele buitennissigheid terug. Zijn dissonanten, zijn modulaties
staan triomfantelijk de meest moderne nieuwigheden. Met dit verschil, dat de
componist dan de verhoudingen van de geluidskracht der instrumenten veel zwakker
weet te berekenen dan b.v. Richard Strauss, wiens schelste dissonanten nog een fijn
tintje hebben omdat men ze hoort als nauw-speurbare boven- of ondertonen. Von
Brucken Fock mist diens muzikaal-aristocratische instrumentale kunst. Doch noem
mij één presentable melodie uit dit werk. Gij vindt ze niet.
't Is alles fantasterij van gevoel, alles ronzebons van klank, alles een gooi-maar-raak,
nergens een thematische houvast, nergens reddende logica, alles impressinisme, ze
hollen je voorbij de klanken, en denkt men er over na, men vindt [men] niets terug
dan een rimram van geluid, een warrigen echo.
De poëzie moet dit aanvullen.
Maar wijs me één fatsoenlijken versregel in alle negen nummers! - No. 8
uitgezonderd. - één dragelijk rythmischen regel; één zin met verzenklank; één beeld
dat door den beugel kan. Wie krijgt het in zijn hoofd twee regels te schrijven als
volgt:
‘Bruischt nu gij zeeën! en h u p p e l t , gij v e l d e n !
‘K l a p t in de h a n d e n , gij s t r o o m e n en vloeden!
‘J u i c h t ! A l l e b o o m e n !’

Daar is de psalm: ‘In Exitu Israël de Egypte’ niets tegen, noch de verzen van Isaias,
die de schrijver even later inlascht.
Er staat niet alleen geen enkel dragelijk vers in het tekstboekje, de meesten geven
zelfs aanleiding tot de meest vermakelijke parodieën.
Van muzikalen kant bekeken, biedt het oratorium meer belangrijks dan wat den tekst
aangaat; wij zullen echter de allerlaatsten zijn om het een gaaf kunstwerk te noemen,
laat staan een meesterstuk.
De koralen, die in het werk voorkomen, lijken op alle andere koralen, die men in
oudere oratoriums aantreft. De sopraan-solo:
‘Die tot mijn Jezus komt, zal geenszins uitgeworpen worden,’ staat niet alleen
onder rechtstreekschen invloed van Bach wat vinding betreft, ook de instrumentatiën
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fluit, hobo, Engelsche hoorn, klarinet, de geheele klankkleur wijst reeds bij de eerste
maat den grooten meester aan als nagevolgd voorbeeld; het lijkt eene copie.
Met de menschelijke stem weet Von Brucken Fock meermalen geen raad. 't Is
bekend, dat alleen een zeer goed koor bij de twee gestreepte a nog iets mooi's voor
den dag brengt. Von Brucken Fock let er niet op en laat de sopranen zonder bedenking
stijgen tot bes, b en c (deze laatste o.a. te houden in een stretto van 5 maten). Hij
verdeelt zijne sopranen in drie, vier, vijf partijen. Met welk doel toch zulke
onpractische dingen?
Dat het werk ook schoonheden bevat, mag niet verzwegen worden. Om een geniaal
trekje te noemen: De ppp-tremolo voor viola's, violoncelli en contra-bassen (fis, ais,
e, g, de stem: d) op bladz. 27 van het klavieruittreksel, bij de woorden (voor sopraan):
O, Jezus! De zelfde combinatie wordt vijfmaal herhaald met andere accoorden en
klinkt telkens even nieuw en verrassend van werking. Prachtig luiden triangel en
bekkens (blz. 48) bij den Animato-inzet van het koor in c (Heer, uw Liefde). Zeer
origineel is de Xylofoon aangewend in 't koor: ‘Die U zien zullen, zullen U
aanschouwen’. Ook rythmisch bezit dit koor eigenaardige schoonheden en wat
expressie aangaat is het een der best geslaagden (bijv. de passage: ‘Is dat die man?’).
Het is zoo gemakkelijk dramatisch te schijnen in de muzikale kunst, anders zouden
wij deze hoedanigheden ook roemen bij G. von Brucken Fock. De eerste bas-solo
(o Heer, maak mij bereid), getuigt sterk van een dramatisch instinct. Hierop zij vooral
gewezen, daar het gerucht gaat, dat von Brucken Fock een muziek-drama dezer dagen
beëindigde of zal eindigen. Doch tegelijkertijd zij in herinnering gebracht, dat het
dramatisch instinct bij den musicus in de verste verte nog niet wijst op den
drama-componist. Hector Berlioz, wien niemand een hooge dramatiek zal ontzeggen
in geen zijner werken, was niet in staat een opera te schrijven, die durend geschikt
bleek voor het theater. En het zou ons ten sterkste verwonderen, stak er in Gerard
von Brucken Fock een muziek-dramaticus. De bouw van het oratorium weerspreekt
overal zulke hoedanigheid.
Groot opgevat is het koor, waarmee het tweede deel opent. Het verzwakt
eenigermate bij den slappen inzet van het solo-quartett. Wij schrijven dit toe aan de
(e) gis, b, d, f, waarmee het aanvangt; hetzelfde accoord klonk al onophoudelijk acht
maten; later herstelt het zich en wordt langzamerhand glansrijk door de immer grooter
menigte stemmen, die de componist laat intreden (achtstemmig koor). Dit ensemble
is het luisterrijkste der heele partituur. De slaginstrumenten, tamboerijn uitgezonderd,
vooral bij den solo-inzet van het quartett, zijn geschikt aangewend. Alle middelen
roept de componist hier ter hulp: pauken, kleine trom, groote trom, bekkens, triangel,
klokkenspel, xylofoon, tamboerijn en tamtam. Veel merkwaardigs biedt overigens
de orkestbezetting niet. Zij bestaat uit: 1 kleine fluit, 2 groote fluiten, 2 hobo's, 1
Engelsche hoorn, 2 klarinetten, 1 bas-clarinet, 2 fagotten, 1 contrafagot, 4 hoorns, 3
trompetten, 3 bazuinen, 1 tuba, bovengenoemde slaginstrumenten en het gewone
corps strijkers plus harp en orgel (dit laatste ad libitum). Men kan ze ook niet povertjes
noemen. In ieder geval is het een Dinsdagavond geconstateerd feit, dat de componist
bereikt wat hij zich ten doel stelde. Nergens faalde hij. Dat de effectmiddelen uiterlijk
zijn en dus alleen uiterlijke waarde hebben zal niemand ontkennen. Doch ook ‘De
Wederkomst van Christus’ telt bladzijden, die misschien de voorloopers zijn van iets
groots en krachtigs, al zijn het stemmen van roependen in een woestijn, en met
nieuwsgierigheid mag men de ontwikkeling volgen van Gerard H.G. v. Brucken
Fock, een man, die nog in de kracht is van zijn leven.
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[C. Dopper Sinfonietta – Mozart en Haydn (Militär-symfonie) o.l.v.
Dopper] (Concertgebouw)
De heer Herschleb trad gisteravond op als solist met een viool-concert in G groot
van Mozart. Het werk is technisch uitstekend gespeeld, met veel zekerheid, vastheid
van toon, mooien streek en prachtig kunnen. De vioolklank van Herschleb was nooit
sterk, doch in een werk als dit vergoelijkt men 't gemakkelijker wanneer innerlijke
schoonheid van weergave 't wint van brille. Het best geslaagde der drie deelen mogen
wij 't Adagio noemen, zonder evenwel te willen zeggen, dat deze muziek in àl haar
harmonieuze diepte tot ons kwam. De heer Herschleb vond zeer grooten bijval en is
herhaaldelijk teruggeroepen.
Onder leiding van den componist werd voor 't eerst uitgevoerd de ‘Sinfonietta’
van Cornelis Dopper, kleine symphonie, welke haar naam dankt aan de 3de en 4de
verkorte deelen. Wij leerden den heer Dopper opnieuw kennen als een zeer talentvol
musicus, iemand die in het vak van componeeren door en door thuis is en het zeer
ernstig meent met zijne kunst.
Dit werk sluit zich in eng verband aan bij de vorige. In 't eerste deel (ook in 't 4de)
hoort men voortdurend het antikiseerend rythme, dat den Dopper-stijl, om 't zoo te
noemen, karakteriseert. Dat de componist wel eens al te consequent vasthoudt aan
zijn eens gekozen rythmisch schema, blijkt - ten nadeele der muziek - uit het Adagio.
De Ostinato voor pauke, later overgenomen door de andere instrumenten, het heele
stuk door volgehouden ('t mooi gekleurde, korte tusschendeeltje uitgenomen - melodie
voor hobo's en trompetten, fijn van tint) doet het vervallen tot eentonigheid. Dit deel
overigens even als de anderen is zeer degelijk gebouwd: Eerste thema, tweede thema,
niet meer of minder, men vindt dat terug in de drie overige deelen. wel wat
droog-academisch nu en dan. De heer Dopper had met zijne nieuwe compositie een
vrij groot succes.
De rest van het programma bestond in de Zauberflöte-ouverture van Mozart.
Haydn's Militär-symphonie en de Tannhäuser-ouverture. Van deze laatste wordt
dikwijls een bravourstuk gemaakt voor trompetten en bazuinen, bij het slotgedeelte
natuurlijk. Ook gisteravond. Maar alle orkest verhoudingen boetten er bij in. Dit
klankgeweld maakte echter meer ‘Indruk’.

Vereeniging tot verbetering van volkszang
Bovengenoemde vereeniging gaf Zaterdagavond hare jaarlijksche uitvoering in de
groote zaal van het Concertgebouw, onder leiding van den heer H.J. den Hertog. De
vijf-honderd-zestig jongens en meisjes, die aan het concert medewerkten, bleken een
zoo uitstekend koor te vormen, dat men het in menig opzicht de strengste eischen
mag stellen zonder meer voor ontgoochelingen. Een der merkwaardigste
eigenschappen van deze talrijke verzameling (560!) jonge zangers is de stevige
discipline. Zij zijn uitstekend afgericht, alle inzetten klaar en puntig, de voordracht
van groote eenheid, wat het verstaan van den tekst, vooral het hooren der
medeklinkers, zeer ten goede komt. Daarbij blijkt de uitspraak van dit jeugdige
Amsterdamsche volkje vrij beschaafd Hollandsch. Hunne diverse leermeesters (de
vereeniging gaf in 't afgeloopen jaar wekelijks les op 8 zangscholen) willen wij echter
wijzen op een storend gebrek bij onze volle, glanzende ij. De é-j uitspraak, waartoe
allen sterke neiging toonden is foutief en leelijk tegelijk. Doch 't is 't eenigste wat
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op deze uitvoering valt aan te merken en hiervoor alle hulde aan den heer H.J. den
Hertog en zijne medehelpers.
Het programma bestond uit een zeer groot aantal kinderliederen, waarvan
verschillende vaderlandsche en een groot deel met betrekking tot Prinses Juliana.
Naast Richard Hol met zijn ‘Mijn Nederland’, ‘Een Draaiersjongen’, en ‘'t Ouderhuis’
de omvangrijke kinder-cantate, was Philip Loots de drukst vertegenwoordigde op
het programma met niet minder dan elf liederen. Deze laatste werden voorgedragen
door mejuffrouw Hermine Scholten, met begeleiding van den componist en vonden
evenals de rest van het populaire programma groot succes. De overige nummers
bestonden uit een paar liedjes, enkelen a cappella, de overige met begeleiding van
het Concertgebouw-orkest, van L.Adr. van Tetterode, Jos. Beltjens, J. Worp, Den
Hertog en J.J. Viotta. De zaal was uitverkocht en het talrijke publiek zéér
enthousiastisch gestemd.

[Wagenaar De getemde feeks (o.l.v. de componist) – Beethoven
Symfonie nr 8 o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Het eerste concert van dit zomerseizoen bracht nog een interessante noviteit: De
ouverture ‘De Getemde Feeks’ van Johan Wagenaar, onder leiding van den componist.
De heer Wagenaar is een onzer talentvolste componeerende musici: hij kan wat
hij wil. Dat willen loopt noch vliegt, gaat wel kalmpjes naast meer ontstuimige,
snellere, sterkere, zelfs meermalen aan het leibandje of aan de rokpanden van een
grooteren baas, maar het kunnen dwingt altijd respect af, omdat het overal den indruk
maakt van geacheveerdheid en van 't hoogst wat in zijn kader te bereiken viel. De
heer Johan Wagenaar is door en door modern, wat de geëmancipeerde instrumentale
kleur betreft, van melodisch standpunt, met een mengseltje klassicisme wat bouw
aangaat. Er is een eerste en tweede thema (liever: deel) kranig naast elkaar gezet,
met weinig complicaties; onderwijl koeren de horens dat het een lust is, de kleine
trom roffelt er op los, er tintelen harpglissando's, er kuchen gestopte trompetten, en
de violen zingen hun breed, smachtend, ‘heet’ cantilene. In 't geheel zit echter forsche
zang. 't Is werk uit één stuk. De heer Joh. Wagenaar, een krachtig dirigent, werd zeer
luide toegejuicht. De rest van het programma, onder leiding van Dopper, bestond uit
de Fidelio-ouverturen en 8ste symphonie van Beethoven, benevens Haydn's
Militär-symphonie, waarin vader Haydn een voor onze ooren (voor in het Allegretto)
weinig aesthetisch gebruik maakt van triangel, bekkens en groote trom. En in 't
voorbijgaan willen wij tevens attent maken op het niet alleen zeer smakelooze, maar
ook goedkoop-artistieke der titelblad-versiering van de zomer-programma's. De
simpele papiertjes der vorige jaren doen daarnaast vrij wat beter.

Het psalterke
Onder den eigenaardigen naam van ‘Psalterke’, een mooi gekozen titel, die, weldra
in ieders mond, in zijn oorspronkelijke karakteriseering, identiek zal blijken niet
alleen met het geheele streven en werken van den auteur, maar met het jaren-oude
pogen onzen Roomschen menschen een geestelijk volkslied te schenken, waarvan
de uitgave van het ‘Gulden Wierooksvat’ het begin was en de eerste daad,
hoogstwaarschijnlijk zelfs meer dan identiek, de plaatsvervanger dezer verzameling
van de heterogeenste wijsjes, in zijn tijd een voortreffelijk werk, doch dat door zijn
oncomplete voortreffelijkheid en het meer waardevolle van het nieuwe ‘Psalterke’
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moest uitloopen op dezen volgroeiden oogst van kunststukjes, die sproten uit den
meer zelfstandigen, meer artistieken man dan de bewerkers van bovengenoemde
collectie, - verschenen dezer dagen, gewapend met een motto uit Sint Johannes'
Apocalypsis ‘En zij zongen een nieuw lied’, tot schild- en wapenspreuk het Nihil
Obstat, in een boekje van kleinen, handigen vorm, de vijf series van kerkelijke liederen
in den volkstoon, die kapelaan Hamers in den loop der jaren 1907, 1908, 1909 stuk
voor stuk uitgaf. Een woord van lof van de uitgave zelf moge de eigenlijke muzikale
bespreking voorafgaan: De druk is uitstekend verzorgd door de Electrische Drukkerij
‘'t Kasteel van Aemstel’ te Amsterdam, de titelprent is even fijn gekozen als de titel
zelf: zij stelt zeven jonge zangers voor, een kostelijk fragment uit een fresco van
Della Robbia; de prijs is zeer matig en buitengewoon geschikt voor de sterke
verspreiding, welke men met reden mag verwachten van het ‘Psalterke’: een kwartje
per stuk, met belangrijke reductie bij grootere hoeveelheden. Als eigendom van den
auteur is het uitgegeven bij W. Bergmans te Tilburg.
Er bestaan allerlei definities van het volkslied. Hugo Riemann zegt: Een lied dat
ontstaan is in het volk (men mag echter veilig beweren dat dit alleen bij natuurvolken
het geval kan zijn) hij preciseert: ‘d.w.z. welks dichter en componist niet meer bekend
zijn; ofwel, dat in den volksmond is overgegaan, of een dat “Volksch”, d.i. eenvoudig
en licht begrijpelijk van melodie en harmonie is gecomponeerd’. Deze laatste bepaling
voldoet het best. Als andere voorwaarde voegt hij er nog bij in zijn ‘Katechismus
der Gesangs-komposition’: ‘Slechts die liederen waarvan tekst en melodie elkaar
aanvullen, volkomen in elkaar opgaan, worden populair.’ Dit is echter weer een van
Riemann's aprioristische apostegmata, waarmee men moeilijk kan instemmen, daar
er honderd bewijzen bestaan van het tegendeel. Maar hoewel we gelooven dat definitie
en regels van het volkslied eer spruiten uit het karakter van het volk dat ze zingen
moet, dan uit de hoofden van geleerden, willen we toch nog aanhalen wat J.A.P.
Schulz, de allereerste componist van wat men zou kunnen noemen ‘kunstmatige
volksliederen’ o.a. schreef in de voorrede zijner in 1872 uitgegeven ‘Lieder im
Volkston’, hetgeen in zijn zakelijke beknoptheid en volledigheid een goede toetssteen
zal blijken voor Hamers' ‘Psalterke’.
Schulz wil: ‘meer populair dan kunstig schrijven; n.l. zoo, dat ook ongeoefende
zangliefhebbers, als de stem hun niet geheel en al ontbreekt, ze gemakkelijk kunnen
nazingen’. ‘In den schijn van bekendheid ligt het geheim van den volkstoon; men
moet dien echter niet verwisselen met het bekende zelf. Alleen door frappante
gelijkenis tusschen den toon van de muziek en dien der verzen, door een melodie,
welke nooit hooger stijgt, noch lager daalt dan de gang van den tekst, die, als een
kleed om het lichaam, zich declamatie en metrum der woorden aanpast, die bovendien
in zeer zingbare intervallen, in een voor alle stemmen geschikten toonomvang en in
de allerlichtste modulaties voortloopt, en eindelijk door de grootste volmaaktheid
der verhoudingen van al hare onderdeelen, waardoor de melodie eigenlijk die
afronding bekomt, welke elk kunstwerk in 't gebied van het kleine zoo onontbeerlijk
is, verkrijgt het lied het kenteeken van ongezochtheid, ongekunsteldheid, bekendheid,
in één woord: den volkstoon, waardoor het zich bij het hooren zoo snel in het
geheugen prent.’
Ofschoon Schulz nooit geniale dingen gemaakt heeft, hij was hiervoor te zeer
theoreticus, zijn het meerendeel zijner eischen voor 't volkslied zeer aannemelijk. Ik
zou echter willen schrappen wat hij zegt over de volmaaktheid der verhoudingen van
alle onderdeelen, waardoor de melodie eigenlijk die afronding krijgt, die elk kunstwerk
in 't gebied van het kleine zoo onontbeerlijk is. Ook Riemann zegt: ‘De bouw van
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volksliederen en juist van de bekendste en geliefdste is dikwijls onregelmatig.’ En
er bestaan er talrijke, welke dit genoegzaam kunnen bewijzen.
Onze lezers, van wien ieder zeker ooit liederen van Kap. Hamers gezongen of
gehoord heeft, weten waarschijnlijk niet, dat deze componist in de verste verte niet
is een theoretisch onderlegd musicus, dat hij zijne melodieën vindt uit sterk muzikaal
instinct, dat men gerust houden mag voor de waarachtige inspiratie, dat hij slechts
zijn krachtig gevoel voor muzikale waarheid en leugen bezit, ter persoonlijke
waardeering zijner liederen; daarom is het zeer belangrijk de twee en vijftig nummers
uit het ‘Psalterke’ te toetsen aan de vele eischen van den theorethicus J.A.P. Schulz.
Alle liederen van Hamers hebben dien schijn van bekendheid, welke een volkslied,
geestelijk of wereldlijk onontbeerlijk is. Hoort men ze, dan kent men ze, is er het
begin dan volgt de rest geleidelijk, de eene toon komt na den anderen en geen vindt
men in het boekje welke niet een vlotten, lenigen muzikalen gang heeft; daarbij zijn
zij kernachtig en krachtig genoeg om zich meteen vast te prenten in het geheugen.
Dit wordt den musicus, die gewoon is van zijne kunst meer te verlangen dan dat zij
een bekend tintje draagt nog vergemakkelijkt en veraangenaamt door een zeer
bijzonderen geest, welke, zoo niet alle dan toch de beste stukjes van Hamers mooi
maakt en beslist zelfstandig en oorspronkelijk. Wij bedoelen hier natuurlijk minder
de noten, den bouw van 't stukje, dan de eigen ziel die er uit spreekt, en een paar
krachtige voorbeelden hiervan zijn de Kerstliedjes van den auteur, kostelijke
exemplaartjes van stemmige volksliederen, waarin een heele Roomsche Kerstmisgeest
lijkt gecondenseerd en uitgezongen in een twaalf- à tiental maten.
Wij mogen niet nalaten den auteur hier tegelijkertijd te wijzen op o.i. een
gevaarlijke fout ten opzichte van volksliederen, n.l. het gebruik van per sé oude
toonsoorten, meer nog op een muzikalen misgreep, welke men zelfs in
middeneeuwsche liederen hoogst zelden aantreft: het voortdurend moduleeren van
klein naar groot en omgekeerd in een bestekje van eenige maten. Dit geschiedt o.a.
in No. 45 ‘Patrona mea’. De twee eerste maten staan in a klein, de volgende acht in
c groot, de laatste twee in a klein. Zoo heeft men bij het hooren niet den noodigen
houvast. Een ander voorbeeld is No. 18 waarvan de eerste helft mixolydisch blijkt
(een groote terts hooger getransponeerd) de laatste helft in het moderne es staat. Wat
expressie van den tekst betreft is dit een der best geslaagden, doch ieder zal toe
moeten geven dat de g van 't es accoord waarmee de tweede helft begint, na de
voorafgaande c (als dominant in f klein) voor een minder geoefend zanger moeilijk
te treffen is. Het volgende, No. 19, ‘Hoe kondt gij de slagen’, geeft een eigenaardig
mengsel van g groot en e klein in twaalf maten, doch mag après tout een hoogst
voortreffelijk stukje genoemd worden. Deze liederen moeten natuurlijk beoordeeld
worden naar hunne strekking van geestelijk volkslied. Wie echter tegenwoordig
volksliederen schrijft, zou men den raad willen geven: Schrijf alles in majeur als ge
verlangt populair te worden. Kent men één volksdeun die in mineur staat? Nog sterker
blijkt het geschapen met de oude kerktoon-soorten; zij zijn met hun geweld van
uitdrukking, met hun innigheid, met hun teerheid, met hun mooien naïeven geest,
met al het kunstige en schoone dat er in schuilt, met de bewonderenswaardige
verscheidenheid van stemmingen, historisch geworden evenals de zwierige
middeneeuwsche versmaten, klankrijke verzen, taal, gevoelens, denken en trachten.
De gecultiveerde kan ze nog navoelen doch in iedere frase, in iederen toon proeft hij
dat sublieme gevoel, waaraan hij in zijn dagelijksch leven heel vreemd moet zijn en
dat hij bij allen onbekend en onbemind weet. Wij staan nu bij kapelaan Hamers voor
een fait accompli en meenen te mogen gelooven, dat hij een stukje van zijn levenswerk
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achter zich heeft: zijn geestelijke liederen, - zonder twijfel een prachtige taak -, te
meer, daar men weet, dat de componist zich den laatsten tijd uitsluitend bezighoudt
met het wereldsche volkslied, anders zouden wij hem raden: vermoderniseer u
heelemaal, ook in 't geestelijk lied. De auteur deed dit reeds in al zijne liederen, die
als meesterstukjes moeten gelden en bewees zoo voldoende, dat met het nieuwe ook
groote geestelijke, kerkelijke gevoelens zijn uit te drukken, welke bovendien het
voordeel hebben, dat zij elken hoorder direct aanspreken.
De volgende eischen die Schulz het volkslied stelt: frappante gelijkenis tusschen
den toon van 't vers en van de muziek, een melodie welke noch stijgt noch daalt
boven of onder den gang van den tekst en samengaan van melodie met declamatie
en metrum der woorden, kan men samen vatten tot de vooral in onzen tijd, met en
na Wagner, strikt-gevorderde schoonheidswet: eenheid tusschen woord en toon. En
ons is waarlijk in Holland geen liederencomponist bekend, 't zij van 't kunstlied, 't
zij van den volkszang, wiens voortbrengselen deze wet strenger, natuurlijker en
instinctiever in toepassing brengen.
De voornamelijk als liederencomponist bekende Johann Friedrich Reichardt
(1752-1814) schrijft in een zijner voorreden: ‘Mijne melodieën ontstaan immer door
het herhaaldelijk lezen van den tekst zelf.’ Hetzelfde is bekend van Hugo Wolf, die
zijne libretti vergelijkt met bloedzuigers. Wij weten dat het tegenovergestelde bij
Hamers geschiedt: wanneer hij een tekst in handen krijgt, hem leest, dan komt in 't
zelfde oogenblik de muziek, of nooit. Hij heeft dit gemeen met Schubert bij wien
men echter slechts zelden kan spreken van rigoureuze eenheid tusschen woord en
toon. Dat men deze wel vindt bij Hamers en meermalen geheel compleet, maakt zijne
begaafdheid des te opmerkelijker.
Wie in het vak thuis is, weet hoe moeilijk het is bij een of anderen tekst een melodie
te vinden, welke het woord in allen deele respecteert en als melodie zelf belangrijk
blijft en schoon. De Kerstliederen: Kindeke Jezus met oogskens zoo blij (9), Kindeke
Jesu op strooisel geleid (10), Liefelijk Kindeke (11), Herderkens omringen (12), het
zeer mooie ‘o Jesu mijn’ (20), het Paaschlied: Hemelkoningin verblijd u (26), 'k
Zoek en zoek op alle wegen (34), en de Maria-liederen: Benedicta tu (40), Wees
gegroet, o Sterre (41), Zacht wuiven zangen (43) en Alle dagen (50), al deze
kunststukjes zouden jonge volksliederencomponisten, die dezen tijd ook al uit den
grond oprijzen, voorbeelden kunnen zijn van prachtige, in-muzikale melodie-vorming
en buitengewoon geslaagde tekst-declamatie. Had het zijn nut, en beschikten wij
over voldoende plaatsruimte, wij zouden ze allen met voldoening analyseeren tot
meerdere bewondering van hen, wien ze nog onbekend zijn. Geen woord mist en
deze ongeëvenaarde meesterwerkjes zijne uitwerking, iedere lettergreep staat op zijn
verlangde hoogte, heeft de vereischte betoning; zooals de zin gaat op het gevoel, zoo
gaat de melodie; zij stijgt en daalt met den tekst; de schakeering van sentiment en
expressie ligt daarbij nooit in de dynamiek, maar immer in de melodische lijn; nooit
in de harmoniek, want allen kunnen gezongen worden zonder begeleiding, maar
altijd in den natuurlijken, frisschen levensvollen gang der tonen zelf.
Doch hier moeten wij er ook op wijzen, dat No. 15 ‘O Jesus, koning eenig groot’,
No. 27 ‘O Jesus, voor ons heil verbloed’, No. 38 ‘Genade Christus voor uw volk’,
teksten van tamelijk uiteenloopenden inhoud, zijn gezet op ééne melodie, welke allen
volstrekt niet even goed past. Bij serieus artistiek werk als deze bundel zij ons de
opmerking veroorloofd. Het zelfde geldt van No. 16 ‘Gezegend, Nazareensche woon’,
en No. 25 ‘Den Christus Koning onzen groet’. Evenzeer van No. 28 ‘Daal af, o geest
van Heiliging’, en No. 36 ‘O Hart, de bondskist waarin ligt’, vooral de twee laatste
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en 16 met 25 passen zeer slecht bij elkaar. De auteur zal goed doen bij de volgende
uitgaven No. 15, 16, 36 en 38 onvoorwaardelijk te schrappen of van andere melodiën
te voorzien. Het is opvallend, dat de oorspronkelijke en dubbele tekst is van G. de
Bruijn. Deze dichter bezorgde den componist zijn beste inspiraties niet, meer heeft
hij te danken aan A.H.V. Delft en aan verschillende verzen van ongenoemde dichters.
Bij de tweede uitgave raden wij den auteur tevens No. 2 ‘Er is een Roos ontsprongen’
(Duitsch); No. 5 ‘Adeste fideles’, No. 7 ‘'t geboren 't God'lijk kind’ (van Fransche
herkomst), No. 8 ‘De herdertjes lagen bij nachte’, allen bekende Kerstliederen,
eveneens weg te laten.
Wat het P s a l t e r k e vooral voorheeft op de gezangen uit het Gulden Wierooksvat
is zijne jonge oorspronkelijkheid. Het Gulden Wierooksvat behelst 88 liederen,
waarvan er in rondgetal niet minder dan 40 Duitsch zijn, vele overgenomen uit het
Vesperale Romanum, verscheidene van Franschen oorsprong, de andere overgenomen
uit oude uitgaven, de geheele verzameling opnieuw bewerkte teksten, waardoor
natuurlijk alle artistieke schoonheid en deugdelijkheid te loor ging. Het zou
aangenamer aandoen, was de hééle bundel van Hamers. En ten laatste verbetere de
componist dan nog de fout in de tekstdeclamatie in de voorlaatste maat van No. 6
‘Tusschen os en ezel’ een heerlijke oude melodie, voor welker publiceering men
Hamers dankbaar mag zijn.
Schulz vergt voor volksliederen terecht zingbare intervallen en, één uitgezonderd,
No. 22 ‘Mijn lusten zijn verloopen’ op woorden van dr Gerard Brom, dat in zijn min
of meer gecompliceerden melodischen gang wel nooit populair zal worden, ofschoon
het overvloeit van juist en waar sentiment, voldoen al de liederen uit dezen bundel
aan de strengste eischen.
Het zesde punt van Schulz was ‘allerlichtste modulaties’. Het reeds bovenvermelde
No. 18 ‘In den nacht, droef en zacht’ en het pas besprokene No. 22 zijn de eenigste,
die ietwat moeite kunnen veroorzaken, in het heele ‘Psalterke’, dat 52 liederen bevat.
Schulz' volgende voorwaarde bestond in geschikten omvang voor alle stemmen.
Neemt men aan, dat men voor sopraan, alt, tenor en bas, als normaal bereikbare tonen
kan vaststellen d (of dis) naar zijn decime f (of fis), eene zeer redelijke en
aannemelijke norm, dan zijn alle liederen, en dit is geen kleine verdienste, zonder
een enkele uitzondering voor alle stemmen geschikt, ofschoon men er een paar zal
moeten transponeeren. De meeste zangen blijven in hun melodischen gang binnen
het octaaf, sommige gaan tot de noon, eenige tot de decime, de voortreffelijkste
echter overschrijden de sext niet.
Over het laatste punt zullen wij met genoegen verder uitweiden. Het betreft de
volmaaktheid van vorm. Herinnert men zich wat wij boven schreven dat kapel.
Hamers geen theorethisch onderlegd musicus is, maar schrijft uit natuurlijken drang
en zijn sterk-muzikaal instinct heeft ter contrôle, dan zal het tè meer verwonderen,
dat deze begaafde componist, wat vorm aangaat, dikwijls het onovertrefbare gaf.
Wij wijzen in de eerste plaats op de Kerstliederen 9, 10, 11 en 12, waar men noch
bij 't eene, noch bij 't andere eene noot zou willen bijvoegen of weglaten. Dat Hamers
geheel te goeder trouw schrijft blijkt wel uit No. 12 (Herderkens omringen), waar
na iedere zevende maat een maat te kort komt (het hindert niet). No. 17, De
Kruisdraging, ‘o Jesu zoet’, geeft in 't begin eene prachtige periode van tweemaal
vijf maten, wonderlijk goed bij den tekst aansluitend, om met acht maten te eindigen.
In No. 20 ‘O Jesu mijn’ vestigen wij de aandacht op de zeer schoon verlengde zevende
maat. De tekst luidt:
O Jesu mijn, moet het dan zijn,
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Zal ik u nooit beminnen?
Zal ik altijd, uw Hart ten spijt
Slechts wenschen, nooit beginnen?

De verlenging valt op ‘wenschen’ en deze vertraging, welke voortreffelijk past bij
iedere strofe, concentreert in enkele tonen het diepe gevoel dezer melodie op een
wijze, waarvan slechts het vroeg-middeneeuwsch volkslied voorbeelden kent en doet
de expressie onnavolgbaar culmineeren in de laatste en voorlaatste maat. De
melodiseering van No. 23 den ‘Stabat Mater’ geeft de vierde en achtste maat gerekt
tot vijfde en negende en eindigt in vier; het terneerdrukkende, verpletterende der
smart komt hierdoor treffend tot uitdrukking.
Het Paaschlied No. 26 brengt nog meer bewonderenswaardigs. De tekst luidt:
Hemelkoningin verblijd U
Want het is de goede tijd nu
Voor de glorie van Uw Zoon
U beloofd tot moederloon’
Alleluja (4 maal).

De melodie jubelt en stijgt bij den eersten regel trapsgewijze van g naar c, bij den
tweeden van a naar d; zij stijgt ten top bij de e op glorie en daalt in stille vreugde
naar de dominant. Het verwonderlijkste is het keer-vers: Bij de eerste twee Alleluja's
brengt het de melodie der twee eerste regels verkort, zonder tusschentonen, bij de
laatste twee geeft het de rest der melodie verlengd, natuurlijk met slot in c. Dit is een
saillant voorbeeld van muzikale eenheid, te saillanter, daar de componist het vond
uit instinct. Het kan dan ook slechts onder sterke inspiratie geschreven zijn.
Zoo zouden wij No. 40 met het prachtige keer-vers ook kunnen nagaan. Eveneens
het ‘Wees gegroet, o Sterre’, dat bij zijn openbare uitvoering voor een jongen solist
van Hubert Cuypers' St. Alphonsus-koor een inslaand succes-nummer bleek. Van
gelijke eenheid en schoonheid zijn No. 43 en 50, Maria's Hemelvaart en ‘Alle dagen’,
beide met roerende keer-verzen vol van Hamers zielvollen krachtigen geest.
De som van deze bespreking is, dat in ‘Psalterke’ een werkje verscheen van groote
beteekenis, dat niet alleen muzikaal in vele opzichten zeer waardevol is, doch in
gelijke mate, misschien meer nog omdat Hamers den Roomschen geest en den
volksgeest in zijne innigheid en kernachtigheid zoo uitnemend speurde en vond. Wij
sporen dan ook allen, die dit boekje in zijne verspreiding kunnen vooruit helpen, aan
tot energieke propaganda. Het mag en kan alle oudere of jongere mededingers
vervangen of verdringen.

[N.A. Gerharz Symfonie in d, Weber Ouverture Oberon o.l.v.
Cornelis Dopper – na de pauze Kon. Liedertafel Apollo met a cappella
werken o.l.v. Frans Rigter] (Concertgebouw)
Een kleine stijging der muzikale belangrijkheid van den vorigen concertavond maakte
deze laatste uitvoering interessanter dan de overige, welke al weken, al maanden hun
eentonig gangetje gaan, de eene gelijk aan de andere. Het programma raadt men
vooruit: Beethoven of Mozart als hoofd attractie met een gewild nummertje naar
hetwelk de gedurig minderende toehoorders even prettig kunnen luisteren bij pot
bier en sigaar als naar een Slag van Waterloo op Schinkelhaven; als bladvulling of
nauw-merkbare variatie, als evenveeltje of allegaartje eene noviteit van een
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Hollandschen kunstenaar. Gisterenavond was 't de symphonie in D klein van N.A.
Gerharz, luitenant-kapelmeester bij de stafmuziek te Batavia.
Van deze symphonie zij gezegd, dat zij geene buitengewone muziek is; zij blijkt
haar tijd ten achter; alle grootmeesters hebben Gerharz om beurt en te zamen
beïnvloed; hoort men de eerste vier maten dan kan men de volgende vierhonderd op
rij af raden met tamelijke zekerheid, zóó natuurlijk concipieerde haar de componist;
het zal bij deze ééne uitvoering zonder twijfel blijven en het werk verdient het, dit
staat vast. Maar evenmin zij verzwegen, dat de vrij jonge musicus (geboren in 1872)
wien men flinke begaafdheid niet kan afstrijden, grootere belangstelling verdiende
dan de koele onverschilligheid van hoorders en uitvoerders op dit tuinconcert, waar
tusschen 't gerinkel der trams, het toeteren der automobielhoorns, het gedrentel der
kellners op den kiezelgrond van muzikaal genieten in de verste verte geen sprake
kan zijn. Als naaste consequentie van zulke zomeruitvoeringen, waar men de
Hollandsche muziek tot onze spijt een al te ruime plaats geeft (zij lijdt dit uit den
aard van haar wezen minder gemakkelijk dan die van Mozart of Beethoven!) ligt
dan ook voor de hand, dat de waardeering van het publiek voor dit rubriekje der
kunst hoe langer hoe meer zal verslappen.
Gerharz is te idyllisch, te naïef, te vredig; hij is eenzijdig, hij is nog klein, nog
onvolgroeid; hij is niet diep, hij is zelden zich zelf.
Tegenover dit alles staat echter zijn levend-muzikale natuur, zijn spontaniteit, zijn
fijne logica, zijn klare vorm en deze paar hoedanigheden toonen den man van talent
(de levenssleur slechts zit hem in den weg om door te breken tot het pure
kunstenaarsschap) die aanspraken genoeg heeft op meer achting en artistieke
belangstelling.
De Koninklijke Liedertafel ‘Apollo’, die zich nog altijd beroemen mag op een
ensemble van prachtige stemmen, waarvan vooral de eerste tenoren uitmunten in
klankschoonheid, vulde de rest van het programma met a-cappella werken van Franz
Lachner (An die Musik), Richard Hol (Aan Zee), Friedrich Hegar (Rudolph von
Werdenberg) en J.P.J. Wierts (Het Lied van den Arbeid).
Cornelis Dopper dirigeerde met veel routine het eerste gedeelte, waartoe nog
behoorde Webers Oberon-ouverture, de heer Frans Rigter leidde de vocale nummers
na de pauze.

Berliner Sängerverein
De meeste leden van bovenvermeld Berlijnsch mannenkoor zullen met deze
mid-zomeruitvoering eer bedoeld hebben een prettige variatie op hun vacantiereisje
dan een serieus concert; de hoorders echter kunnen over alle uitkomsten volop
tevreden zijn. Het koor overtreft geenszins in stemmenqualiteit de maat waarmee
wij hier meestal genoegen nemen, wat echter discipline betreft en artisticiteit van
voordracht mag het allen Hollandschen vereenigingen tot voorbeeld gesteld worden.
De zangers zullen zich in hun vaderland kunnen beroemen op een groot, zeer groot
succes. Het zegt niet weinig: twee toegiften en twee bisnummers (waarbij ‘Jung
Volker’ van Julius Röntgen). De heer Paul Bauer, eveneens een tenorzanger uit
Berlijn, verleende als solist zijne medewerking met ‘Die böse Farbe’ van Fr. Schubert,
‘Die Primeln’ van Felix Weingartner en ‘Der Hidalgo’ van Robert Schumann. De
heer Paul Bauer heeft eene zeer aangename stem, helder, week en van mooien
omvang, draagt behoorlijk voor, doch intonaties en stemming lieten overal te
wenschen over en 't summum der praestaties rechtvaardigde geenszins het frenetiek
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applaus, dat hier ook al een toegiftje ontlokte. Het talrijke publiek bestond echter
voor het meerendeel uit leden der Duitsche kolonie. Dit verklaart genoeg het krachtig
enthousiasme. De heer Max Eschke, de directeur van de Berliner Sängerverein, leidde
het concert.

[Jean Louis Nicodé Symphonische Variationen für grosses Orchester
– werken van Monsigny, Lully en Haydn (Militär-symfonie) o.l.v.
Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Jean Louis Nicodé spreekt in 't lange motto, waarmee hij zijn ‘Symphonische
Variationen für grosses Orchester’ openbaar maakte, met meer begeestering dan in
de muziek zelf, welke gistermiddag in het Concertgebouw ter uitvoering kwam. De
beschreven geestverrukking moge individueel voor den schrijver diepgevoelde
waarheid zijn geweest, op menigeen zal zij den indruk maken van modernen Duitschen
bombast, dat ‘Himmlische seelenzwiegespräch’ en dergelijke misterieuse dingen
waartoe, zoals in het programmaboekje te lezen staat ‘Apollo’ (die met den Zwaan
of van Belvédère?) misschien alleen in staat is. Beschouwt men die frases als rethorica,
dan borrelt allicht een wantrouwen op tegen de muziek, neemt men ze ernstig, dan
moet de expressie van zulke hoog-zielige gesteltenis den hoorder een weinig koud
en dor lijken. Het gevaar van motto's, dat zij den geest verwarren en hem meer met
de literaire fantasieën of plastische voorstellingen, dan met de muziek bezighouden,
is dus niet het eenige.
Ondanks de waarlijk schoone uitvoering, welke het lange werk onder Cornelis
Dopper te beurt viel, eene uitvoering, die de muziek tot in de kleinste onderdeelen
recht deed wedervaren, maakte het werk op ons niet den indruk, die wij er van
verwachtten. De Nietzscheaansche stemming van den begeleidenden tekst (welke
het overig werk van Nicodé, de Gloria-symphonie onder anderen, innerlijker beroert,
en haar maakt tot ongenietbare propagandisten-muziek - en hij is de eenige niet onder
de levende meesters, -) slaat hier alleen op den tekst. De muziek zelf, harmonisch
interessant, klaar van conceptie, stemming, fijn geïnstrumenteerd, is als alle
composities van moderne talenten, men moet er smaak in vinden, als in echte
Limburger kaasjes en andere pikante dingen. De melodiek der variaties is gewoon,
zij wijst niet op een diep gemoed, zij verraadt slechts 't handige verstand, dat zich
met veel diplomatie heeft ingewerkt in de gangbare manier van het tegenwoordige
muzikale voelen. Ontdaan van alle franjes en bijkomstigen sier is dat toch de eigenlijke
kern.
Die armoede van hart viel ons te meer op na de drie bekoorlijke stukken uit den
ouden tijd, welke voor de pauze ten gehoore werden gebracht: Haydn's militaire
symphonie, de Chaconne et Rigandon d'Aline van P.A. Monsigny in de bewerking
van Gevaert en de heerlijke Balletsuite van Lully, gemoderniseerd door Felix Mottl.
De aanbiddelijke klankschoonheid dezer werken, de frissche natuurlijkheid, het fijne
gevoel en boven alles de lichtelijk-weemoedige stemming, welke Haydn in zijn
menuet zelfs niet verlaat, Monsigny niet in zijn Provençaalschen rigandon, Lully
niet in den Temple de la Paix tusschen nymphen, herders en herderinnen, het zachte
treuren, het droomerige smachten, de kalme stemming, roerloos als bloemenkleuren,
het ondefinieerbaar poëtische, dat den weg vindt tot ieder hart, is ons oneindig liever
dan de gemoedsdonkerte, de gevoelsnacht, het geblaseerd-troostelooze huilen der
modernen.
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Wij zoeken in de muziek geenszins de banale vreugde, zij moet meer brengen dan
vluchtige behaaglijkheid als muziek in een socialisten-optocht, of als een draaiorgel
in een enge straat, zij geve den geest zijn feest en het gevoel der sublieme extase,
die alle geluk te boven gaat. En den eenvoudige van hart, die zich nog geen richting
koos, zal dit heil eer te beurt vallen door een Haydnsche of Mozartsche symphonie
dan door muziek in den trant van Nicodé. Technisch staan deze oude werken geenszins
ten achter bij de modernste complicaties. Zij overtreffen ze zelfs in zooverre, dat zij
immer het beoogde bereiken, want overal en altijd valt de vorm weg voor den inhoud.
Bij voorbeeld de Chaconne van Monsigny, den vergeten opera-componist, van wiens
muziek men na iedere kennismaking wel graag meer zou hooren. Belemmerde de
Chaconne-opzet één oogenblik de muzikale gedachte in haar onbezorgden gang? Of
voelde men den lastigen opbouw van den Provenaalschen dans door het blije klinken
der melodieën?
Dit hebben de oude meesters voor op de nieuwste. Dezen ontbreekt bij alle
technische kunnen de bezonkenheid. Zij zijn verliefd op het uiterlijke beeld, zij
stapelen stem op stem en klank bij klank, het materiaal is nooit omvangrijk genoeg,
het orkest groeit immer in menigte; zij weten zonder twijfel wat zij willen, dit alles
gaat niet geheel doelloos, doch het doel, dat zij zich des te meer bereikbaar achten
door quasi-koninklijk machtsvertoon, beoogt enkel een vorm, een uiterlijk, een
architectuur, een conceptie, alles schijnbaar spiksplinternieuw, doch in waarheid de
gedachte van een voorganger in den vergrootenden trap, alles grandioos, verbluffend,
doch innerlijk hol, voos en vergaan, en de grootste grief die een aestheticus kan
hebben tegen onze hedendaagsche muziek is het beslist omslachtige van vorm en
inhoud, of liever de vermaterialiseering van beiden tot ééne wansoort, dat niets geeft
dan klank, geluid, geraas, de brute kracht.
Het programma werd waardig afgesloten door het voorspel uit het derde bedrijf
van Lohengrin. Het blijft een graag gehoord nummer, vol klankschoon feestgeruisch.
Hoort het echter in zijn tegenwoordige gedaante eigenlijk wel thuis op een
concert-programma? Want het leidmotief: ‘Nie sollst du mich befragen’, waarmee
de ouverture sluit, moet voor de concertzaal onvoorwaardelijk een misgreep genoemd
worden. Als dramatisch effect is het een geniale inval, in een concertstuk verbreekt
het de eenheid der compositie op een even zonderlinge als onverwachte wijze.
De uitvoering van al deze werken slaagde schitterend. De houtblazers waren dezen
middag in voortreffelijke conditie, dit bleek vooral gedurende het eerste deel der
uitvoering. Het koper klonk voortdurend prachtig. En wat de strijkers betreft, er
sprongen minder snaren dan Donderdagavond. Er waren veel hoorders, doch met
hun enthousiasme schenen dezen te willen wachten tot de jongste entrée van Willem
Mengelberg, die in het naaste concert gevierd zal worden met ‘Ein Heldenleben’ van
Richard Strauss. Het was jammer, dat alles zoo opvallend koel begroet werd.

[Brahms Serenade nr 2, Cherubini Ouverture Les deux journées en
Beethoven Symfonie nr 5 o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Opus 15 van Johannes Brahms, een serenade voor klein orkest, is de eerste noviteit
van dit winterseizoen. Het is een lang werk, geconcipieerd van melodieën in den
miniatuur-toon, het geeft geen groote gedachten, doch aardige, lieve, zachte, stemmige
klanken, beiden gelijk 't karakter der serenade past. Maar twee eigenschappen van
het werk zullen wel de onvermijdelijke oorzaak zijn, naar wij voorzien, dat het werk
zich niet op het programma handhaaft. Op de eerste plaats de doorloopende lengte
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der vijf deelen (op 't tweede na, het scherzo) in hun scheeve verhouding tot de
gemoedelijkheid der thema's - een zeer storende contradictie - ten tweede de matte
instrumentatie. Wat het eerste betreft, de vinding en opbouw der muziek, wij erkennen
onmiddellijk het meesterschap van den componist over den vorm. Doch bij het eerste
hooren van een gemoedelijk thema doorvoelt ieder muziekkenner er onmiddellijk
diepte en inhoud van en weet van te voren reeds ongeveer, wat hem in een eventueele
doorvoering te wachten staat. Geeft de auteur meer, dan zijn dat verrassingen welke
vrij belangrijk moeten zijn, willen zij boeien. Brahms geeft in het eerste, derde en
vierde deel veel meer dan men verwacht en het is niet van den aard dat 't het genot
verhoogt of verdiept. Wij willen hiermee echter volstrekt niet zeggen, dat hij
onbeduidende dingen vertelt. Hij vertelt overbodige. Mede-oorzaak van dezen indruk
is zonder twijfel de instrumentatie. Zijn klein orkest bestaat uit twee fluiten, twee
hobo's, twee fagotten, twee klarinetten, twee hoorns, alt-violen, violoncellen en
contrabassen. Een gewichtig deel van het orkest liet hij dus weg: de eerste violen,
tweede violen en trompetten. Het is te voorzien dat bij zulke instrumentatie, hoe men
ze ook combineere, nergens een glanspunt te bereiken is, de klank is voortdurend
mat, somber, zwaarmoedig. Zooals wij reeds zeiden bestaat de serenade uit lichte
scherts-muziek, het adagio uitgezonderd. Hoort men deze schertstonen inzetten, dan
verlangt en verwacht men hun hoogtepunt in vreugde, in kracht, in licht en gloed.
Nu hoort men echter een stijging hier, een stijging daar, in dit deel een soort van
climax en in dat, doch altijd blijft men onbevredigd door dat eeuwige doffe coloriet;
den glans, de schittering blijft men verlangen en missen. Bovendien, waarom Brahms
deze bezetting koos, is gedurende het geheele werk een raadsel en men ontkomt niet
aan de gedachte: om de curiositeit. Of wilde hij een dier romantische nachten
verklanken, met maneschijn, blauwen luchtwaas, een oud kasteel met zwanenvijver,
treurwilgen en hooge platanen, waaronder de muzikanten den graaf of hertog hunne
serenade brengen? In zijn vroege Schumann-periode heeft Brahms deze bleeke
stemmingen zeker zeer na gestaan. Dit vergoelijkt echter geenszins de geringe werking
der compositie. Zij is te gesluierd, te mat, men kan er niet met genoegen naar luisteren,
noch met voldaanheid over terugmijmeren.
Het orkest-spel was superieur, wij willen dit slechts met een enkel woord aanduiden.
De hobo overheerscht het werk, zij klonk kostelijk op zich zelf. Het gedurige
overheerschen gaf echter 't geluid iets smachtends, een al te delicieus tintje. Hieraan
heeft de speler, die er zeer gezond-artistieke meeningen op na houdt, geen schuld.
Ook voor de klarinetten en fagotten niets dan lof, alleen de hoorn gaf in het adagio
even een minder juisten inzet. Even groote waardeering geldt de ouverture van de
opera ‘Les Deux Journées’ van Cherubini (gespeeld ter herdenking van den meester,
die 14 September 150 jaar geleden te Florence geboren werd). Alles was schoon en
goed. Doch grooten indruk maakten geen van beide werken.
Mengelberg geeft echter nooit een concert zonder triomf, dit is ondenkbaar; en
dezen middag was het de vijfde symphonie van Beethoven, welke hem de
opgetogenheid bracht der vele hoorders. Men weet, dat dit werk een zijner
‘Meisterleistungen’ is. En die het verzoek richtten om eene herhaling, zijn zonder
twijfel de talrijke vereerders van den grooten kunstenaar.
De glanspunten van dit werk zijn bekend: men vindt ze in elk deel. Het is de
voortdurende afwisseling van licht en schaduw, immer groeiend in innigheid van
uitdrukking en zwaarder tegenstelling der verhoudingen. De opzet hiervan ligt in het
eerste deel: het eerste motief, lieflijk doch somber van onrust, en het klare tegenthema,
dat echter immer begeleid wordt in de bassen door het bewegelijke hoofdrythme. De
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expressie stijgt en dezelfde verhoudingen ontmoet men in het andante, de
teer-melancolische dansmelodie (de voornaamste) en het heroisch gerythmeerde
trompetten-thema. De verhoudingen dezer twee eerste deelen keeren terug, reusachtig
samengevat in het scherzo-finale, de tegenstellingen nogmaals vergroot, maar ditmaal
de rust, de vrede, de triomf, de vreugde als heerschers over alle leed en somberheid.
Mengelberg deed dit beter uitkomen dan wij ooit kunnen beschrijven. Van af den
inzet klom het werk. Het is de ontzetbare groei van iets duister-imposants, dat naar
het hart grijpt. Elke vergelijking blijft dood. Het is 't onzegbare dat men voelt
aankomen, niet in toon, niet in kleur, noch in woord, want het doel verdringt hier
staag de middelen, men hoort slechts de muziek, de hooge macht, die de ziel wakker
klopt en daagt tot bewust-zijn, het is de vaardig geworden geest, die vizioenen schept,
onbeschrijflijk en in soort van sensatie met geen enkele uiting der kunsten
vergelijkbaar, het is 't gevoel dat levend wordt, ontoombaar opbruischt, met langzaam
beweeg opvoerend naar eene verheerlijking, die dooden zou, gebeurde zijn
onverwacht, onvoorbereid.
Wij danken dit M e n g e l b e r g . Geen dirigent leidt deze symphonie zorgvuldiger
naar haar hoogtepunten, met geniale klaarheid bespeurend haar innerlijken gang.
Ook de hoorders beseften en ondergingen dit. Er klonk een krachtig applaus en
veelvuldig bravo-geroep, dat niet ophield voor Mengelberg herhaaldelijk dankte en
zijn orkest, zijn prachtig orkest deed opstaan. Wij stemden er van ganscher harte
mee in. 't Was niet te overtreffen.

Populair Concert [o.l.v. Evert Cornelis]
Het l a a t s t e p o p u l a i r c o n c e r t dat gisterenavond als besluit van het
zomerseizoen gegeven werd, had een zeer gelukkig verloop: Veel volk, veel
enthousiasme, een mooi programma en mooie uitvoeringen, waaronder Schuberts
onvoltooide symphonie de voornaamste plaats innam. Solisten waren de heeren Joh.
C. Herschleb, die inviel voor Nic. Klaasen, (door wiens ongesteldheid het fluit-concert
van Mozart tot onze groote spijt vervallen moest) en de heer L.H. Meerloo. De eerste
gaf de bekende Haffner-serenade, gespeeld met tot dusverre bij dezen violist
ongekende kracht en rondheid van toon en streek bij artistiek voelen, - de tweede
een meer virtuoserig-aandoenlijk stuk, het ‘Ave Maria’ (over Das Feuerkreuz) van
Max Bruch, eveneens gespeeld met veel gevoel, kunnen en overleg. De Oberon
ouverture van Weber, de Egmont van Beethoven vormden de rest van het programma
met het Andante Cantabile con variazioni uit het strijkkwartet opus 18 No. 5 ook
van Beethoven. De heer Evert Cornelis dirigeerde. Wij zullen een karakteristiek
geven van dezen jongen dirigent, die zijn innerlijk nu voorgoed en officieel den volke
moet gaan kond doen, na een der concerten van Donderdag of Zondag, welke hij zal
leiden.
De populaire concerten, dit sympathieke doch voor de orkestleden uiterst
afmattende werk, zijn nu weer voor driekwartjaar ten einde.

Christelijke Oratorium Vereeniging [– Bruckner Te Deum, Bach
Wachet auf, ruft uns die Stimme en Beethoven Chorfantasie o.l.v.
Johan Schoonderbeek]
De muzikale viering van het eerste lustrum der Christelijke Oratoriumvereeniging
heeft menigeen teleurgesteld. Eene eivolle zaal, kransen, handgeklap; maar daarvoor
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komt men toch niet. Op ons maakte alles den sterken onontkomelijken indruk, dat
de directeur Johan Schoonderbeek deze quasi-feestelijkheid nog eene maand,
misschien zelfs twee, had moeten uitstellen, ondertusschen ijverig repeteerend met
zijn onderhoorigen en zich zelf wat hardnekkiger verdiepend in den geest der uit te
voeren kunstwerken.
De uitvoering had twee groote gebreken: de slechte dispositie der zangers en de
oppervlakkige opvattingen en weergaven van den dirigent. Wat ons op het hart leit
welt ons na de keel! Schromelijk dilettantisch was de uitvoering van Anton Bruckners
‘Te Deum’. Alle adel, wijding, alle artisticiteit ontbrak. Het werd banaal, grof. Alle
dynamiek hoorde men verwaarloosd, tempi veel te vrij genomen, rustpunten niet
voorbereid, belangrijke stemmen, die op den voorgrond hadden m o e t e n komen,
onbeperkt voorbijgegaan, in alles heerschte een ergerlijke losbandigheid. Geen
wonder dat het werk den indruk maakte van leeg effectbejag.
Het koor klonk 't slechtst in de Cantate van J.S. Bach: ‘Wachet auf, ruft uns die
Stimme’. Vooral de sopranen waren mat. Ook de tenoren (2de koorvers) bleken lang
niet bij stem. Eveneens dit werk maakte geen indruk.
De Chor-Phantasie van Beethoven komt meer op rekening van de solisten, mevrouw A. Stronck-Kappel, sopraan, mevr. P. de Haan-Manifarges, alt, de heer
Jac. van Kempen, tenor, Thomas Denijs, bas, Julius Röntgen, piano - en het orkest.
De tenor, Jac. van Kempen, liet zich bij het begin van den avond execuseeren wegens
verkoudheid en verzocht clementie; maar hij zong toch. Zijn reeds weeke stem klonk
echter nog matter en gevoileerder. Mevrouw De Haan-Manifarges was misschien 't
best bij stem, doch had de onbeduidendste partij naast mej. H. Schlüter en de heer
A. Sluis, sopraan en tenor, die beiden medewerkten in het solo-sektet. Thomas Denijs
scheen niet goed thuis in zijn rol. Wij hoorden hem wel eens beter. Mevrouw Anna
Stronck-Kappel uit Barmen, komt reeds tamelijk op jaren, hare stem klinkt echter
nog frisch genoeg en voor dezen avond hebben wij voor haar niets dan lof. Het orkest
was goed. Ook de organist, de heer Louis Robert, uit Haarlem.
Dat Röntgen magnifiek speelde, spreekt van zelf. Het eerste deel van het concert
eindigde dan ook met een hulde aan hem.

[Liszt Tasso, Lamento e Trionfo, Bruch Vioolconcert in g (solist Julius
Thornberg) o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Woensdagavond een Poème Symphonique op den dichter die bezongen heeft
‘...... l'arme pietose e ' l Capitano,
Che 'l gran Sepolcro liberò di Cristo!’

den ‘Tasso’ van Liszt, zijn Lamento e Trionfo.
In hoofdtrekken slaagde het werk uitstekend. Eenige onderdeeltjes, als de eerste
inzet van het Tasso-thema in bazuinen en trompetten (rythmisch zeer stroef), de
allereerste maten van den Trionfo, (rythmische onjuistheden tusschen trompetten en
pauken) nietigheden in het geheel, daargelaten. Wij mogen Evert Cornelis voor deze
uitvoering dankbaar zijn.
Julius Thornberg was de solist van den avond met het eerste concert (opus 26 g
klein) van Max Bruch en de Ciaconna van Bach. Aanstonds merkte men op, dat deze
kunstenaar sedert zijn laatste optreden als solist, verbazend is gegroeid in kunnen.
Zijn toon is vaster, er wordt veel minder gestemd, er is meer zelfbeheersching, meer
techniek, meer virtuositeit, de voordracht is rijper. Wij bewonderden hem gisteren
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in den rijken volbloei van zijn groot talent. Hoe lang zullen wij Thornberg nu nog
bij het Concertgebouworkest mogen tellen?

[Werken van Smetana, Dvorak, Rabaud en Wagner o.l.v. Evert
Cornelis] (Concertgebouw)
Het programma van Zondagmiddag was samengesteld als volgt: Voor de pauze de
ouverture van de opera ‘Die verkaufte Braut’ van F. Smetana, Anton Dvoraks vijfde
symphonie, ‘Aus der neuen Welt’. Na de pauze ‘Procession Nocturne’ poésie
symphonique d'après Nicolas Lenau van Henri Rabaud en Wotans Abschied von
Brünnhilde und Feuerzauber uit de Walküre van Richard Wagner. De heer Evert
Cornelis dirigeerde.
Geen mijner lezers zal weten, waarom de Procession Nocturne van Henri Rabaud
zoo geregeld hardnekkig terugkeert op de Concertgebouw-programma's. Ik weet
zeker, dat men ook langzamerhand de schouders gaat ophalen voor de vijfde
symphonie van Dvorak (een gezond teeken, voorwaar!), ook Smetana's ouverture
kan onmogelijk belangstelling wekken tot het einde, nu ja, maar hoe ter wereld kreeg
men 't op een ernstig concert-instituut in het hoofd, Wotans Abschied von Brünnhilde
und Feuerzauber, waarin (N.B.!) Wotans laatste groet wordt geblazen door eene
trompet (!) op het programma te nemen. Het stuk wordt in dezen vorm hier al lang
uitgevoerd en ons protest komt laat. Maar beter laat dan nooit, gelijk men weet.
Het geheele concert van gistermiddag is deerlijk mislukt. Waarom klonk de
ouverture van Smetana zoo ijselijk brokkelig? Een handig dirigent moet zijn hoorders
over fouten in de compositie ongemerkt weten heen te voeren. Waarom voelde men
dezen keer Dvoraks symphonie zoo bar onorganisch aan? Waarom bleek de muziek
zoo bombastisch, zoo voos, leeg, oppervlakkig, belachelijk met haar pedant
leid-motief? Waarom klonk het laatste deel zoo onbeduidend? De schuld ligt aan
den dirigent. Ook hij draagt er de schuld van, dat van den Feuerzauber (violen-figuur
onder anderen en het klokkenspel) niets, totaal niets terecht kwam.
De heer Evert Cornelis is zonder twijfel een man van kennis en kundigheid. Dit
maakt echter geenszins den dirigent. Honderden bezitten deze. Evert Cornelis is een
man van smaak. Wij betwijfelen dit niet. Hij, een man van gevoel, een man van geest,
van hart, een man van fantasie. Dit worde alles grif toegegeven, wij willen echter
den rangs-graad dezer eigenschappen niet naspeuren. Maar dit maakt den dirigent
niet.
Evert Cornelis mist de kracht, de fierheid, den almachtigen trots, dien deze hooge
zelfbewustheid geeft. Hij heerscht niet. Geen enkelen speler van af den triangelslager
tot de eerste violen, heeft hij voldoende onder de knie. Zijn manschappen letten
nauwelijks op zijn maatstokje, laat staan dan op zijn intieme bedoelingen. Wie heeft
in den Adagio van Dvorak den tweespalt niet gezien tusschen den Engelschen hoorn
en den dirigent? Wie voelde niet, dat in het geaffecteerd voorgedragen tweede thema,
laatste deel der symphonie, het orkest wilde anders dan de dirigent. Hoe klonk 't
samenspel in 't beging van 't scherzo? Vele koperinzetten in Wagners verknoeid
opera-fragment? Het samenspel in de Procession Nocturne (o.a. fagot en fluit in den
eersten inzet van het marschgedeelte.)?
Een homophoon stukje, langzaam of snel, weet de heer Evert Cornelis uitstekend
te leiden. Zoodra echter treedt de polyphonie in of hij staat onvast, hij wankelt. Tegen
afzonderlijker groepen van het orkest blijkt hij wel opgewassen. Een Tutti echter
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kan hij dikwijls niet voldoende aanvoeren. Licht begrijpelijke muziek gaat hem 't
best af (B.v. Weber, Mozart). Zoo gauw architectuur en uitdrukking dieper gaan,
intenser worden, (B.v. Beethoven), is hij bang te dolen of dwaalt en weldra ziet men
hem den goeden weg bijster.
Men merkt, dat onze totaal-indruk van het dirigeer-talent van den heer Evert
Cornelis ongunstig is. Evert Cornelis is echter nog jong en niets is veranderlijker dan
een jeugdig kunstenaarsgemoed, dat zijn weg niet gemakkelijk vindt. Wij hopen en
verwachten dan ook weldra een omkeer en zien de toekomst donker in, wanneer dit
niet zou gebeuren. Het publiek was gisteren ontzettend koel en er vielen meer stokken
als eertijds bij Gustav Kogel.
Den zaalwachters dit: Hoe luidt artikel 2 van het reglement van orde? Wij bevelen
hen dringend aan, maatregelen te nemen tegen de lastigaards, die hun stokken niet
meer baas zijn, zoodra de muziek niet geheel naar hun zin is.

Verzachtende omstandigheden
Naar aanleiding van ons verslag over de namiddag-uitvoering der ‘St.
Gregorius-Vereeniging’ op 28 September jl., ontvingen wij van een medewerkend
koordirecteur, die ongenoemd wil blijven, een schrijven met de volgende verzachtende
omstandigheden op onze kritiek:
‘U heeft de plaatsing van de koren gezien; maar u weet wel, dat de ruimte op die
kleine koortjes (met uitzondering van dat waar het orgel is geplaatst) veel te beperkt
is; mijn zangers en zangertjes h a d d e n d r i e k w a r t i e r g e s t a a n , a l s h a r i n g
i n e e n t o n (spatiëering v.d. schrijver) toen zij moesten zingen. Van ordelijk staan,
zooals zij gewoon zijn, op hun eigen koor, was geen sprake. Waarom zongen b.v.
het koor van kap. Gielen en dat van Hub. Cuypers beneden, terwijl er toch nog een
van de vier hoeken open was?’ (Dat het koor van Hub. Cuypers beneden zong, stond
waarschijnlijk in verband met het Lof, dat onmiddellijk op zijn uitvoering volgde.
Voor dat van den weleerw. heer Gielen vinden wij echter geen betamelijke reden.
V.d.M.).
‘Daar komt nog het volgende bij: de kleine hoekkoortjes hebben twee balustraden,
gescheiden en tevens verbonden door een kolom van respectabele dikte. Nu kon ik
mijn koor niet plaatsen of een gedeelte van het geluid kwam tegen de kolom en een
ander gedeelte in de zijbeuk. Ik zelf stond met de voorste rij jongens tegen mij aan
gedrongen met mijn rug tegen de balustrade (zijde priesterkoor). Ter bevordering
van rustig dirigeeren was mij geïnformeerd, dat die balustrade enkel luxe was en een
paar jaar geleden naar beneden was gestort, - zoodat ik een beetje voorzichtig moest
wezen. Onder die omstandigheden moest ik zingen, en waagde het er op, omdat ik
nog nooit een ongelukje heb gehad.
‘Hoe nu dat ‘zakken’ kwam? 1e. Zij waren vermoeid door het langdurig, en vooral
door het gedrongen staan. 2e. Zij stonden niet gegroepeerd zooals zij gewoon zijn.
3e. Zij hadden tegenwerking, in plaats van steun aan het orgel; immers het orgel was
aan de overzijde en werpt zijn geluid in de zijbeuk. Langs een kolossalen omweg
bereikt het geluid dan de plaats waar mijn koor stond, zoodat het orgel steeds te laat
kwam. (Ware dit misschien niet te verhelpen geweest door scheller registreeren? v.d.
M.).
Tot zoover de geachte inzender. Hij verklaart slechts gedeeltelijk het zakken.
Verkeerde groepeering kan hierop niet zoo'n geweldigen invloed hebben, als de
schrijver schijnt aan te nemen.
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En het wachten? Heeft het eerste koor b.v. zoolang gewacht? En dit klonk 't
onzekerst van allen.
Overigens nemen wij gaarne aan, en op de eerste plaats wat betreft den stand van
het orgel, dat er gezongen is onder hoogst ongunstige omstandigheden. Dit zij voor
het bestuur eene waarschuwing, een volgende maal kon het nog slechter afloopen
en daarvoor toch arrangeert men geen feestuitvoeringen. Bovendien, zij dit geen
rectificatie, toch is 't een ons aangenaam, verzachtend commentaar op wat we schreven
in het nummer van Donderdag 29 September.
v.d. M.

Marsyas
Gisteravond bracht het gezelschap-Rooyaards voor het eerst voor 't voetlicht ‘Marsyas
of De Betooverde Bron’, eene mythische comedie van Balthazar Verhagen. Zonder
dat wij aan den tekst, de décors, de spelers 't minst te kort willen doen, moeten wij
erkennen, dat de muziek van Alphons Diepenbrock, welke de grootste helft van dit
landspel begeleidt, het stuk zijn grootste en belangrijkste waarde geeft. Wij zullen
er daarom op terug komen.
De vertooning vond zeer groot succes bij een uitgelezen en talrijk publiek,
waaronder wij de voornaamste kunstenaars opmerkten der hoofdstad. De heer P.
Mols speelde den Marsyas, de hoofdrol, de heer Willem Rooyaards den Apollo, de
nymf Deiopeia werd gecreëerd door mevrouw Jacq. Rooyaards - Sandberg. De muziek
van Diepenbrock had uitstekende vertolkers in een dertigtal leden van het
Concertgebouw-orkest.
Aan de toejuichingen kwam bij het slot der voorstelling geen einde. Op de eerste
plaats voor Marsyas. Toen werd de schrijver op het tooneel geroepen, daarna de
ontwerper van costumes en décor (een druivenwingerd bij dag en
maannacht-belichting), de heer R.N. Roland Holst. Het applaus hield echter aan en
de menschen riepen volmondig: Diepenbrock! Diepenbrock! Zijn krans was hem al
in het dirigentenhokje aangereikt van het overdekt orkest. Men bleef klappen en
roepen om Diepenbrock tot de gevierde eindelijk voor het voetlicht kwam bedanken.
Het was een zeer sympathieke en grootsche ovatie, die haar toppunt bereikte toen
een der nymphen den inval kreeg Diepenbrock zijn krans om den hals te hangen.

[Lalo Violoncelconcert (solist Gerard Hekking), Strauss Don Quixote
en een herhaling van Symfonie nr 2 van Straesser o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Solist was Donderdag-avond de heer Gerard Hekking met het cello-concert van
Eugène [moet zijn: Edouard] Lalo. Dit werk, waarvan het eerste deel nog al weinig
heeft te beteekenen, het tweede fijn, het derde aardig genoemd kan worden, is door
den kunstenaar zeer voortreffelijk gespeeld. Vooral in de toonvorming is Hekking
een meester. En wat een passagespel! Het kennen van een volleerd virtuoos en een
smaakvollen geest. Alles afgerond, of in alle onderdeeltjes, verfijnd in de hoogste
mate. En daarbij de artistieke voordracht, beurtelings bezield door Mengelberg en
hem.
‘Don Quixote’ van Richard Strauss moet echter beschouwd worden als het
hoofdnummer van den avond. Solist was hier wederom Hekking, geëscorteerd door
de heeren H. Meerloo, alt, en Christiaan Timner, 1e viool. Zij gaven elk zeer schoon
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spel en aan hen lag het niet, dat deze muzikale Ridder van de Droeve Figuur zoo'n
geringen indruk maakte. Ook niet aan Willem Mengelberg, die de partituur vertolkte
met buitengewone klaarheid en doorzicht. Het is Strauss zelf, die hier schuld heeft,
door zijn werk vol te proppen met allerlei handige combinaties, geestige vondsten,
verstandelijke fijnheden, welke de compositie zóó beheerschen, dat men vergeefs
zoekt van 't begin tot 't eind naar de muzikale ziel.
Voor wat Strauss hier gaf als technicus hebben wij echter alle respect. Het is geen
kleinigheid een onlogischen geest vatbaar in klanken te brengen, een Sancho Panza
te karakterizeeren, windmolens te teekenen in muziek, het geblaat van een kudde
schapen te imiteeren, (dit slaagde kostelijk en klonk onovertrefbaar grappig), de
gesprekken en twisten weer te geven van twee zotten, Don Quichote en Sancho
Panza, de nachtwake van den dwazen ridder, zijn bespottelijk avontuur met de
boerendeern, zijn tocht door de lucht op houten paarden (beiden maken hier veel
meer leven dan een modern vliegmensch), het watertochtje in de betooverde boot,
zijn gevecht met den ridder van de blanke maan, zijn genezing en uiteinde. Ons hart
heeft de componist niet geboeid. Wel hebben wij de knappe oplossing van al deze
zwarige problemen in hooge mate bewonderd.
No. 1 op het programma was de tweede symphonie van den heer Ewald Straesser,
over welke wij reeds tweemaal hebben moeten schrijven, 't vorig jaar. Wij herhalen
nu onze meening: Het is een flink Duitsch werk van een flink Duitsch
Conservatorium-professor (te Keulen).

Marsyas [analyse]
Het doek rijst in de schouwburgzaal van het Paleis voor Volksvlijt, waar het
gezelschap Rooyaards ‘Marsyas’ vertoont, en ontdekt een Arcadisch boschgroepje,
den traditioneelen wingerd, in rijpen groei van boom en struik, met druiventrossen
zwaar beladen, links borrelt een bron, er vliet rechts een blinkende beek, alles schittert
gouden in het zonlicht. De ruige harige faun Marsyas komt op, jolig springende: ‘er
waait een luwe wind door 't woud’ begint hij, juicht om de nieuwe lente en zegt uit
het gevoel, dat bewust of onbewust elkeen meeleeft, wanneer het jonge jaar komt,
het gewekte leven, dat het gemoed ten boorde vult, en de ziel dronken maakt van
herboren kracht. Marsyas schetst zich als één met de hernieuwende natuur. Hem
volgen een jageres, Arethusa met pijl en boog, en de herder Alexander. De verliefde
herder jaagt de jageres. De satyr bespot hen van achter een struik, wanneer Arethusa
wegijlt, Alexander een bloem toe werpend. Hen volgt voor 't voetlicht Menalcas, de
philosoof-asceet, die meent te staan boven het natuurleven der anderen. ‘Vrouwen
zijn zoo dom, zoo voos, Kies het land dat ik verkoos,’ zegt hij tot den smachtenden
herder. Lycoris is de vierde met de lente in 't hoofd en Marsyas schertst: ‘Haha! Daar
roekoeleert een ander!’ Het andere zusje van Arethusa doet Alexander hare liefdes
verklaring: ‘Wat zoekt ge een groene vrucht? De rijpe biedt u meer genucht!’ Maar
Alexander: ‘Gij zijt waanzinnig, dorre bes!’ Haar echter loopt de stokoude tuinman
Altas na en Marsyas kan spotten: ‘Speelt hier de groote waanzin spel en schoot hij
in dit tuinmansvel?’ Hij vindt geen gehoor, want Lycoris vlucht. De oude volgt haar
op de hielen, het tooneel raakt leeg. Marsyas komt nog even op en vertelt, dat hij
zijne nymphen gaat zoeken. Het eerste bedrijf is daarmee uit.
Het doek viel niet en menigeen zal verwonderd hebben opgekeken, toen Marsyas
enkele minuten later geheel veranderd weer optrad. Wat wonder is hier over mij
gekomen? Hoor toe, hoe 't Phrygisch lied nu klinkt!’ En in den langen monoloog,
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dien de muziek zoo stemmingsvol verlucht, geeft hij geen verklaring van dezen
ommekeer, die een raadsel blijft. Hij zingt nu zijn allereerste wijze en Deiopeia stijgt
op uit hare bron, gewekt door eene wondervolle muziek. Marsyas gelooft, dat het
z i j n lied is, dat haar wekte, maar Deiopeia voorvoelt een hoogere kracht: ‘Mij wekt
een vreemd en wild gerucht. Er trilt iets godlijks in de lucht.’ Dan schimpt de satyr
den Olympus, roemt zich zelf een God tot ruischend verschijnt Phoebus-Apollo en
hij een oogenblik verblind neervalt. Nu volgt hun wedstrijd. Ieder roept zijn lot voor
de nymf ‘Gij zijt mijn zucht, mijn zang, mijn leven.’ - ‘dat is de lokkende Grieksche
lier’ schreeuwt de faun. Apollo daarentegen pathetisch: ‘Te lang reeds was uw voet
gekluisterd aan dees grond.’ De zonnegod wint en leidt Deiopeia weg, die Marsyas
versloeg met haar zwakken rietstengel. In een schoonen monoloog uit de satyr zijn
verdriet. Hij verloor in Deiopeia het licht en zijn lied, want: ‘Zoo vond ik in mijn
lied het licht herboren,’ en: ‘Is dit het antwoord op mijn schaterlach?’ krijscht hij
grijnzend. Nymphen komen op in zeer mooie costumes, prachtige poses en
dansmuziek zet in. Zij belachen den faun, die hen ten laatste verjaagt. Hij beproeft
zijn zeventonige fluit, zij zwijgt en in het orkest brengt zijn lied-motief het niet verder
dan tot den aanvang. Dit stemt zijn smart tot somberheid en de muziek klinkt uit in
een langen klaaglijken hoorntoon (prachtig, onovertrefbaar effect!) Hier treedt Lycoris
op en vraagt hem troost. Nooit-geboren en Dood zijn de twee beste wenschen,
antwoordt hij. Doch hij krijgt een idee, hij zal die verliefden laten drinken uit de
bron, waaraan hij treurde en welke zijn tranen betooverden. Dit geeft hem zijn
vroolijkheid terug: ‘Aan 't eind van een rampzaal'gen dag, Behoudt de satyr toch zijn
lach!’ Hiermee sluit het tweede bedrijf.
De belichting had het landschap omgetooverd tot mysterieus glinsterenden nacht,
waarin het tooneel af zou spelen, dat elk reeds voorzag: Allen drinken aan de bron.
Eerst Arethusa en de tuinman, die dronken opkomt. Daarna Lycoris en de verwaande
philosoof, waarmee Marsyas spot: ‘Hij denkt zich god en is een aap.’ Vervolgens
Alexander en allen verlieven, de eersten op elkaar, de herder op een boom. Dit brengt
Marsyas een sterke bekoring: ‘O bron, schenkt gij zoo wondre teugen, Beneem ook
mij dan het geheugen.’ Hij drinkt. Dan volgt zijn waanzin. ‘Er vliegen vonken, roode
vlammen mij door 't hoofd’ - en - ‘een faun in pijn is wel een ding, dat goden kan
behagen.’ - ‘Wel maak ik deze hooge sprongen, Hier voor dees weeke kikkerjongen.’
De dageraad glinstert, de verliefden worden wakker en Alexander, die zoolang
zijn boom omhelsd heeft, wil Marsyas te lijf (Lycoris en de oude Atlas zijn 't
ondertusschen eens geworden). Men houdt hem terug. Allen gaan bevredigd af ten
slotte, want ook Alexander en Arethusa komen tot een verdrag. Maar de dag rijst en
dit voert den satyr, die zijn lied nogmaals zag mislukken, tot krankzinnige wanhoop,
daar hij zijn vijand Apollo ziet in de stralende zon. Hij verdrinkt zich. Een mooi
tooneel volgt dan: De schare nymphen, die hem betreuren in den aldoor groeienden
dagglans, de reeds verstooten Deiopeia, roerend van leed, die nu ook den
jammervollen satyr beklaagt, de schoone muziek en ten slotte Apollo, die komt
aanruischen om den epiloog te zeggen. Hij voorspelt Deiopeia een zoon, die stamvader
zal zijn van een eeuwig-jong geslacht, dat het Bacchisch bloed vermengd met het
Appollinische in zijne aderen zal hebben. In hun hart zal dus de pathetische
levensbegeerte van de familie ruischen, doch het zal beheerscht worden door de
wetten van cultuur en ethiek, welke in Apollo's heir gesymboliseerd zijn:
‘Dan worden kunst en leven één
En strenglen troostrijk zich dooreen
Voor al die zijn geboren.’
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Met deze woorden sluit de mythische comedie.
Zie hier den opzet van den heer Balthazar Verhagen, den eersteling van een
negen-en-twintig-jarig dichter, Amsterdammer van geboorte. Hij schreef een spel,
waarbij het gemoed zeer rustig blijft. De sage van Marsyas kent iedereen, hij
moderniseert haar eenigszins, doch dit geeft geen nieuwe gezichtspunten op de mythe,
spanning ontbreekt dus. En het bijwerk, de quasi-komische verwisselingen door den
liefde-drank, zijn op en top dezelfde als in Shakespeare's Midzomernachtsdroom.
Bovendien hebben die van Verhagen nog het gebrek niet organisch te zijn of te
schijnen met Marsyas' stemmingen en lotgevallen. Men voelt dit onmiddellijk in het
eerste bedrijf bij het optreden van Alexander en Arethusa. Marsyas' intens meeleven
met de lente-natuur verloopt bij hem aanstonds in een verliefd kibbelpartijtje, dat als
zoodanig even goed en even slecht in een ander stuk als hier op zijn plaats ware
geweest. De organische bouw had Balthazar Verhagen toch óók kunnen vinden in
den Midsummernightsdream! of elders bij Shakespeare, bij voorbeeld in Koning
Lear, in Hamlet. Vervolgens lijkt het stuk vrij caduuk, want op verschillende plaatsen
mist het de onontbeerlijke evenredigheid. Men weet ten slotte niet, wie deze comedie
eigenlijk beheerscht: Marsyas of zijne omgeving van Grieksche landlieden. Deze
onevenredigheid stoort ook in de onderdeelen. De twist tusschen Apollo en Marsyas
o.a. is te lang, evenzeer te lang is de monoloog van Marsyas vóór zijn sterven. Ook
de epiloog, die den zin van het spel moet ontwarren, lijkt ons te gerekt. Maar deze
‘zin’? Op hoeveel andere manieren zou hij wel ontward kunnen worden? En vrij wat
simpeler dan op deze sociaal-oeconomische manier. Ook hier faalde de dichter. Men
voelt de logica niet, men proeft geen consequentie.
De dichter vond aanleiding tot zijn onderwerp in Xenophons ‘Anabasis’ en in een
schilderij van Rafaël, welke zich bevindt in het Louvre te Parijs, voorstellend Apollo
en Marsyas. Mooie en gelijkwaardige bronnen, welke in artisticiteit geenszins bij
elkaar ten achter staan. Maar hoe uit zich het gemoedsleven van den schrijver in de
bewerking?
Het stuk bezit een tooverachtige bekoorlijkheid ondanks zijn gebreken, het heeft
iets zoet-geheimzinnigs, men ruikt er den wijn, de olijf, men voelt er den lentewind,
de zon, die warm streelt, de huivering-wekkende blauwe lucht. Dat de schrijver ons
dit kan doen ondergaan, bewijst in elk geval, dat ook in hem leeft de geheimzinnige
macht van den kunstenaar. Maar dit is, behalve de Marsyas-figuur, de eenige
sterk-individueele hoedanigheid, welke het stuk bezit. Wij gaven vele citaten van
verzen in onze analyse. Zij zijn vlak als proza. Het eeuwigdurend jamben-metrum
glijdt het geheele stuk door als kindergekeuvel, toonloos en zonder eenige variatie.
De rijmen zijn gewoon. Klankenpoëzie geeft de dichter zeer zelden. Hij vertelt op
rijm en maat als een oude kroniek-schrijver. Zijn beeldspraak is bijna nooit origineel,
daarentegen vol clichés, conventioneele wendingen, en waarlijk tal van uitdrukkingen
in ouden stijl. Diepe gedachten, forsche ideeën vindt men er niet, en waar ze er zijn,
copieerde de schrijver ze van anderen. Voor humor voelt de heer Verhagen wel wat,
lévend echter kan hij hem nog niet weergeven. Tragische tooneelen vindt hij
gemakkelijker door uiterlijke middelen dan innerlijke.
En de psychologie? Deze is er nauwelijks, omdat er geen psyche is. ‘Marsyas’ schrijft Balthazar Verhagen in het goedkoop en mooi geïllustreerd boekje, dat aan
den schouwburg verkrijgbaar is - ‘Marsyas’ is een van die phantastische,
phantasie-rijke natuurwezens, ‘daemonen’ (volgens het antieke begrip meer dan
mensch, maar minder dan een god), die zich in de welige dalen en wouden van
Phrygië ophielden, meest bij bronnen en beeken, waar zij het ontwaken, den bloei,
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het volle leven en het weder afsterven der natuur, in de afwisseling der jaargetijden,
met groote hartstochtelijkheid meeleefden.’
‘De Faun leeft “in het oogenblik”, is daardoor onderhevig aan voortdurend
wisselende, sterke gemoedsbewegingen en is zoodoende als het ware de
verpersoonlijking van het pathetische, d.w.z. het o n d e r v o n d e n leven.’ Een
gemakkelijke manier om er zich van af te maken!
‘God’, zegt Kloos in een of ander sonnet: ‘denkt niet, hoort niet, ziet niet, voelt
niet.’ Verhagen is in principe vrijwel volgeling van dien dichter (niet in zijn verzen;
ofschoon men de wijzen van verschillende modernen er in terughoort, niet die van
Willem Kloos). Dit komt hem te pas bij Apollo. Deze is hier waarlijk de ‘Deus ex
Machina’ en bovendien de machinale God, wiens woorden klinken in doode staatsie.
En de overige personen zijn lieve poppetjes, welke de dichter heel roerend leven
doet, maar alleen uiterlijk, hem innerlijk zullen wij niet kennen. Op dezen schrijver
kan men echter niet kwaad worden, want alles is ‘a p r è s t o u t ’ bekoorlijk,
betooverend, aandoenlijk-naïef, ideëel, zoo aardig en fijn en daarbij: Marsyas is in
ieder geval een goedgeslaagde, zeer individueele schepping van den heer Balthazar
Verhagen.
Voor wij overgaan tot de muziek, willen wij nog de volgende opmerkingen maken.
De tekst der comedie behandelt een lente-idylle in lentestemming, waarom geeft het
decor 't landschap in vollen z o m e r g r o e i ?
Vervolgens raden wij den Apollo-vertolker dringend, zijn woorden te zeggen met
meer leven en minder dorre plechtigheid. Zij zullen dan korter schijnen en veel
aangenamer klinken. Nu stoort de plechtstatige toonval in verband met de
oppervlakkige, onbeduidende woorden, welke men te hooren krijgt, eene onaangename
antithese.
Ten laatste geven wij den regisseur in overweging bij het eerste inzetten der
inleidende muziek het doek o n m i d d e l l i j k te halen. De hoorder is dan direct in
de sfeer der tonen en kan deze des te beter waardeeren. Bovendien zal dat lastige
belletje dan niet storen.
Wij hebben ons afgevraagd: Hoe kon deze comedie Alphons Diepenbrock
inspireeren tot illustreerende muziek? Het antwoord ligt voor de hand. Diepenbrock
ging uit van de idee, de grondgedachte van 't stuk, welke in ieder waar
kunstenaarsgemoed veel dieper en sterker leeft dan de werkelijkheid. En eerst de
musicus heeft ons Marsyas geroepen tot het werkelijke, voelbare leven. Niet door
de woorden, noch door de gebaren, eerst door de muzikale klanken, begrijpen wij
het zware leed van deze natuur-ziel. Wij bewonderen d e z e n Marsyas, en hebben
hem lief. Beter dan de dichter, beter dan de costumier (en hem ontbreekt het niet aan
het plastisch uitdrukkingsvermogen) stelde ons Diepenbrock de nymph Deiopeia
voor den geest. Wanneer zij uit het water rijst straalt de muziek, er gebeurt iets
wonderlijks door klanken, het is hier waarlijk glans, licht en schoonheid welke ons
toeruischt. Zou dit tooneel ook maar eenigen indruk maken zonder de tonen?
Schilder noch schrijver konden ons de lente verbeelden in al hare ijlheid, de frissche
wind die waait, het nieuwe, jonge, zoele, pasgeborene, teere, luchtige, wazige. Het
is de muziek, die hierin wel slaagde. Wij kunnen het gevoel niet anders beschrijven
dan als bovenstaande lenteindrukken, het jongzonnige, dat die gedurige trillers geven
der houtblazers, in alle fijnheid polyphoon beleefd. Het is een ruizelend woudleven,
de innige werkelijkheid van het woud, niet als bladerengeruisch of vogelenzang,
maar als het bewegelijk-mysterieuze van 't fantastische schaduwen- en klanken-geheel
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in de ijle, jeugdige atmosfeer, vluchtig en aanhoudend wisselwerkend op de gevoelige
ziel.
En ieder zal moeten toegeven, dat de muziek den Apollo gered heeft. Een
Goethe-kop met glanzig-krullende pruik, weidschen gang, de lier plechtig op het
spierwitte kleed, geven nog niet de l e v e n d i g e majesteit. De sonore klank der
begeleiding maakte dit pas tot aannemelijke werkelijkheid.
De bezetting van Diepenbrock's orkestje is tamelijk bijzonder; klein strijkerskorps,
fluit, klarinet, hobo, fagot, contrafagot, hoorn, harp, pauken, triangel, bekken,
kastagnetten, tamboerijn. Met deze eenvoudige middelen (wij zijn in de opgave
wellicht wat onnauwkeurig, doch moeten afgaan op ons geheugen en enkele duistere
aanteekeningen) doet de componist onverwachte, ongedachte dingen en alleen aan
klankeffecten reeds, overtreft dit klein orkestje menig groot ensemble. De p.p. bekken
tremolo b.v. wanneer de nymph rijst uit het water. De dansmuziek uit het tweede
bedrijf. De tonen na den dood van Marsyas. De tallooze combinaties der hout-blazers
in 't voorspel. De snerpende inzet van den viool-solo in 't derde bedrijf enz. enz. Alles
in gelijke mate bewonderenswaardig.
Speurt men in den gang der handeling zelve geen stijgend leven, hoeveel te meer
in de muziek! Het hoogtepunt, dat men vergeefs wacht in het eerste voorspel wordt
bereikt in de prelude van het tweede bedrijf. De triller en de ijl-vlugge
versieringsfiguur, welke het grootste gedeelte der muziek hier beheerscht, wordt tot
schelle schatering, tot joelend juichen - dit is het gewekte leven. Dan op eens schallen
de hoorns en heel de stemming slaat om. Wij kunnen hier nogmaals vragen: Wat zou
dit stuk zijn zonder de muziek? De wending in Marsyas' humeur is niet door den
dichter voorbereid of verklaard, wel door den componist.
Zoo klimt de muziek in kracht van expressie tot het optreden van Apollo, den
musicus, aanleiding geeft tot geheel nieuwe bladzijden: ginds rokige polyphonie,
exotische klankencombinaties, zeer gevoelige rythmen, hier alles zwaar afgerand tot
een homophoon geheel in statigen stoeren gang, forsch gerythmeerd.
Het zou ons te ver voeren, en bij een eerste hooren is dit ook zeer moeilijk. Vooral
omdat men op woord en toon beide te letten heeft, indien wij de geheele partituur in
haar opbouw wilden analyseeren. Het werk heeft zijn leidmotieven, overal met groote
klaarheid geëxposeerd en doorgevoerd. Deze raken hoofdzakelijk Marsyas in zijn
verschillende karakters en stemmingen, Deiopeia en Apollo. Zij groepeeren zich zeer
mooi om de lentestemming, gaan er volkomen in op. Een der motieven (het
boven-quart-interval) Marsyas fluit-motief namelijk, wordt in al zijn eenvoud
meesterlijk bewerkt en beheerscht een groot gedeelte der partituur. In het begin van
het tweede bedrijf vooral wordt het opgevoerd tot groote schoonheid.
Minder voelen wij voor het snurkend basmotief, dat zich in het eerste voorspel al
te zeer opdringt. Het sarcastische is wel goed getroffen, doch met deze rommelende
contra-fagottonen heeft Diepenbrock naar onze meening de grenzen der muzikale
schoonheid overschreden. Bijzonder om die leege harmonieën, welke voor ons oor
al te dikwijls terugkeerden.
Alleszins opmerkenswaardig is verder de muzikale illustratie der verschillende
monologen van Marsyas en Apollo's epiloog. Hier klonken muziek en de gevoelens,
gewekt door het woord, in de volmaakste overeensteming, ofschoon de componist
vrijwel de beginselen volgde der oude melodramatici, schijnbaar zich niet
bekommerend om rythme en klank van het woord, zoodat dus ook de spelers
meestentijds niet waren te verstaan, als de muziek de leiding had. Wat Diepenbrock
hier gaf, behoort volgens onze meening tot het allerbeste dat op dit gebied bekend
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werd. De muziek klonk als in een droom en bewees zich lelkens en telkens als
oppermachtige heerscheres over elke stemming. Eenige klanken uit het overdekt
orkest en de hoorder was onder den indruk, welke hem ten einde toe bleef boeien.
Zij wekte poëzie en bracht aandoeningen en ontroeringen welke woord noch spel
vermochten te geven. (o.a. Monoloog van Marsyas 2de bedrijf, 1e tooneel).
Op de decors en costumes van den heer R. N. Roland Holst kunnen wij tot onzen
spijt niet nader ingaan. Veel delicieuze kleurenmengelingen hadden wij gaarne nader
beschreven en geroemd. Ook het werk der dames A. Beck en M. Adama van
Scheltema, de dames in het tweede en derde bedrijf kunnen wij slechts vluchtig
vermelden. Het was tout à fait Jacques Dalcroze, ofschoon men hier en daar de
lenigheid in beweging, de zekerheid der groepeering, het spontane miste. Dit zal
winnen bij de volgende opvoeringen. Ons verslag beslaat reeds te veel ruimte en wij
vatten daarom onze indrukken in 't kort samen.
De voorstelling betoovert. Hieraan heeft de schrijver de comedie het minst aandeel.
Diepenbrock, die zich wonderlijk in het stuk in kon leven, droeg het meest bij tot
dien heerlijken waan der kunst, welken wij smaakten. Allen lof vervolgens aan Roland
Holst.
Het stuk zal een geruimen tijd vertoond worden, wij betwijfelen dit niet, want het
verdient 't, en duizenden zullen het genieten. Wij beschouwen deze première als een
évènement, voornamelijk wat de muzikale zijde der comedie betreft. Kan men wel
één bladzijde aanwijzen bij Richard Wagner, Strauss of wie ook, waar de muziek
zóó psychologisch een is met den tekst als in dit werk, waar de muziek het woord
zóó fijnvoelend completeert?
Wanneer Diepenbrock eens op dezen weg doorging, maar in een rythmischen
samenval met de versmuziek?

[Werken van Beethoven (solist Jacques Thibaud, viool) en Symfonie
nr 2 van Brahms o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Jacques Thibaud, de jonge Fransche violist (geboren in 1880 te Bordeaux), het
wonderkind, dat reeds op dertienjarigen leeftijd optrad te Angers, het oud-lid en
solo-violist van Edouard Colonne's beroemd orkest en de tegenwoordige virtuoos,
die op dertigjarigen leeftijd als bewonderd kunstenaar reeds de heele oude en nieuwe
wereld bereisd heeft, is de eerste uitheemsche violist, die zich dit seizoen in het
Concertgebouw liet hooren. Hij had ter uitvoering gekozen het vioolconcert en de
Romanze voor viool met orkestbegeleiding (in F groot) van Beethoven.
Het vioolconcert biedt de speler, gelijk men weet, bijna onoverkomelijke
zwarigheden van dubbel soort. Beethoven in een roes van scheppingskracht (hij
componeerde dit werk, in tegenstelling met de meeste anderen, in zeer korten tijd)
heeft hier zijn diepste ziel uitgezongen, al zijn voelen uitgezegd, en tegelijkertijd een
virtuozenstuk geschreven, dat wellicht ook van dien kant zijns gelijke niet vindt in
de muzieklitteratuur.
Na het hooren van Jacques Thibaud is men geneigd ook zijne praestaties te
beoordeelen naar dit tweevoudige schema, die van den virtuoos en van den zuiveren
kunstenaar. Dezen maal echter omdat zij elkaar zoo ongelijk zijn.
Het is bekend, dat Beethoven geen galant, zwierig, oppervlakkig man was. Er zijn
philosophen die beweren, dat het uiterlijke van een mensch op zijn innerlijk
terugwerkt, andere zijn van meening, dat het innerlijke reageert op het uiterlijke, nog
andere nemen beiden aan. Vergelijk nu Beethoven's gelaatstrekken en gij zult zien,
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dat dit alles bij hem volkomen opgaat. Beiden getuigen van ernst en concentratie.
Al te veel geest (in den zin van geestigheid hier) charme en losheid zal deze muziek
dus niet zeer van nutte zijn. Maar verg eens ernst en concentratie van een Franschman!
Het is bekend, dat in een compositie van Beethoven niet alleen de verschillende
deelen, niet alleen de groepen dier deelen een levend g e h e e l vormen, niet alleen
de phrases onverbreekbaar é é n zijn, niet alleen de thema's, niet alleen de motieven,
maar (vooral in zijn latere werken) zelfs de noten op zich zelf organissh met elkaar
in verband staan. Heeft een speler, hij zij Duitscher, Italiaan, Belg of Franschman
daar geen rekening mee te houden? Tegen den kunstenaar Jacques Thibaud hebben
wij deze twee groote grieven: Er was in zijne voordracht een te kort aan ernst,
bezonkenheid, wijding en piëteit en: hij miste den blik voor het diepere organisme
van het kunstwerk.
Nu ontbrak wel is waar aan deze uitvoering eenheid en hoogheid, wij werden niet
opgevoerd in één zucht tot de toppen van den heiligen berg waar Beethoven ons alle
heerlijkheden der aarde zal laten smaken, de ontroering kwam bij kleine teugjes,
week en keerde weer, erg wisselvallig, de v i r t u o o s heeft dit in zekere mate vergoed.
Wij hebben Jacques Thibaud bewonderd en konden wij zijn opvatting van het
vioolconcert aannemen wij zouden hem misschien vereeren.
In den Rondo had de solist last van zakken, de cadens in 't eerste deel was niet
bijzonder keurig, overigens was heel zijn spel vlekkeloos, wat niet zal verwonderen
bij een virtuoos, die het zware werk meer dan honderd keeren voordroeg. Ook de
toon van zijn instrument, zelfs de hoogste flageolettonen klonken opmerkelijk zuiver
in de eerste twee deelen. Het geluid was hel en stralend, wat zinnelijk getint, zeer
streelend van timbre, vol echt-Fransche levendigheid van expressie, warm en vurig.
In de Romanze kwamen Thibaud's goede hoedanigheden 't voordeeligst uit. Week
van toon, met breeden streek en forsch, zangerig geluid, maar niet altijd accordeeren
met het orkest evenmin als in 't concert.
Thibaud is natuurlijk geestdriftig toegejuicht. Toch vindt hij misschien de
Hollanders wel wat koud. Edoch, dat is zijn eigen schuld. We hebben hier wel eens
betere Beethoven-vertolkers gehoord.
Willem Mengelberg leidde de uitvoering, welke begon met de Leonore No. 3. Wij
hebben de finale dezer ouverture nimmer hooren klinken met zooveel bezieling.
Brahms' tweede symphonie, het zonnigste werk van dezen diepzinnigen meester,
sloot het concert. Het tweede thema, de laatste helft der doorvoering, de hoornsolo,
het Coda, alles uit het eerste deel, ziedaar enkele hoogtepunten. Het wonderlijke
adagio klinkend in majestueuze schoonheid van het begin tot het eind, de houtblazers
in het liefelijk-weemoedige scherzo, de koperklanken uit de finale, dit zijn uitstekend
geslaagde stukken, welke ten volle verdienden dat Mengelberg zijn orkest deed
opstaan om te deelen in het groote applaus.
Ten laatste nog een nieuwtje, dat Donderdagavond reeds de ronde deed, doch
waarvan wij vergaten melding te maken. Het grootste gedeelte namelijk van het geld,
noodig voor de electrische verlichting der zaal, is door ijveraars voor onze
voortreffelijke concertinstelling bij elkaar gebracht. Hoog noodig is 't, dat de
gasverlichting verdwijnt. De temperatuur zal dan niet meer zoo dikwijls te wenschen
overlaten en ook van het suizen der tallooze kousjes zal men dan in p.p. gedeelten
geen last meer hebben. Wie helpt nu met het tweede, kleinste gedeelte der benoodigde
som?

Messchaert - Röntgen (Concertgebouw, kleine zaal)
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Messchaert heeft inderdaad gezongen. Met welk enthousiasme werd hij ontvangen
door zijne talrijke hoorders! En Messchaert bleek nog de oude. Hij boog en lachte,
vriendelijk-intiem en zoo'n beetje onderons; het was een prettig weerzien.
Zijn bravourstukken had hij dezen keer niet meegebracht. Het programma telde
vijf liederen van Johannes Brahms, vier van Oskar Posa en twee ballades van Löwe.
Wie kende hier Oskar Posa vóór hij diens composities zong? Niemand. Maar mogen
wij verheugd zijn over deze nieuwe kennismaking? Heeft zij ons verstand rijker, ons
hart warmer gemaakt? Naar ons gevoelen, neen, want deze liederen, geen enkel
uitgezonderd, behooren tot het matige decadenten-werk. Doch het geestdriftig publiek
beapplaudisseerde niet minder zijn gevierden landgenoot. Tot straf heeft 't het
Weihnachtslied tweemaal moeten slikken. Messchaert bisseerde. Wij hebben alle
bewondering voor Messchaert en daarom kunnen wij met te meer recht vragen: Komt
men op deze uitvoeringen om den zanger te genieten of het kunstwerk? Zonder twijfel
om beiden te smaken. Kan dit genot verdeeld worden op een van beiden afzonderlijk?
Neen. Wanneer ik een schoon kunstwerk slecht hoor uitgevoerd, bevalt mij dit niet.
En omgekeerd, wanneer ik een slecht kunstwerk schoon hoor uitgevoerd, prikkelt
me dat nog erger. De geringe muziek doodt dan het genoegen dat de uitvoerende
geeft.
Van Brahms had Messchaert gekozen ‘Der Tod das ist die kühle Nacht’, ‘Auf dem
Kirchhof’, ‘Wie Melodien zieht es’, ‘Auf dem Schiffe’ en ‘Unüberwindlich’. De
laatste twee hadden 't meest succes. ‘Auf dem Schiffe’ met de dartele, magnifieke
begeleiding, door Röntgen prachtig gespeeld, 't laatste een drastisch drinkliedje,
ruw-komisch en zwaar van klank, dat Messchaert zong met kolossaal stemgeweld.
Wat een orgaan heeft deze kunstenaar! De techniek hiervan gaat alle beschrijving te
boven. Is dit oefening, vraagt men zich af, of aangeboren? Beiden houdt men ten
slotte voor onmogelijk. Alles is af, glad, geslepen, rond, mollig, fijn, in de hoogste
mate volmaakt. Wat een onberispelijke ademhaling! Wat een klankvorming! Hoe
natuurlijk en vol klinkt de kopstem! Wat een uitspraak, letter voor letter te volgen!
Wat een veelzijdigheid van toon! Wat een zekerheid van onovertroffen intonaties,
allerfijnst getempereerde geluids-schakeeringen! Wat een staccato! En ten slotte,
wat een timbre in alle liggingen! Hoe bewonderenswaardig klinkt deze stem in de
hoogte, in de laagte, in het medium!
Met de ballades van Carl Löwe ‘Der Nöck’ en ‘Das Hochzeitslied’ had Messchaert
de hoorders natuurlijk direct op zijn hand. Deze componist maakt altijd effect. Geheel
in Messchaert's geest trouwens lag het grappige ‘Hochzeitslied’. Het werd zeer
humoristisch voorgedragen. Messchaert leek ons Zaterdagavond toch beter
gedisponeerd voor de komische muziek. In de ernstige liederen van Brahms ten
minste, misten we het diepere, het psychische.
Röntgen speelde de Waldstein-Sonate van Beethoven. Wij vroegen ons af waarom
de meeste pianisten een speciale voorkeur hebben voor deze Sonate; zij komt voor
op al hunne programma's. Geeft het brillante van dit werk daartoe aanleiding?
Waarschijnlijk wel. Röntgen heeft dit werk gespeeld als puur virtuoos en zelden
hoorden wij 't eerste en 't laatste deel van dit werk zoo schitterend van klank en
techniek. Wat een geweld in 't eerste thema, dat het Rondo-refrein volgt! Vervolgens
gaf hij eene serie eigen composities, 't ‘Dolce far Niente’, dat het vorig jaar ter eerste
uitvoering kwam. Het werk bestaat uit een luchtig dansje, een droomerig-droef adagio,
een vroolijk huppelend wijsje, een zwaarmoedig Andante con moto, en een haastigen
Impromptu. Al deze vijf stukjes zijn even goed bedoeld en handig gecomponeerd.
Zij gaan echter niet diep en hun aard van geestig-oppervlakkige genre-muziek
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verloochenen zij nergens. Toch wist Röntgen ze weer tot een groot succes te voeren
door zijne meesterlijke vertolking.

[Paul Juon Vaegtervise, Georg Schumann Variationen und
Doppelfuge über ein lustiges Thema o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
Paul Hielscher, aan wiens artikel in ‘Die Neue Musikzeitung’ (Tonsetzer der
Gegenwart: Georg Schumann) eene beschrijving ontleend werd en afgedrukt in het
programmaboekje, is blijkbaar geen musicus. Zijn indrukken van Georg Schumann's
‘Variationen und Doppelfuge über ein lustiges Thema,’ geeft hij weer als een heel
geestig mensch, die het manuscript eens door mocht bladeren. De noten, omhoog en
omlaag, zwart en wit, vlug en langzaam, lijken dan teekens waar men alles uit meent
te kunnen lezen; het wordt beeldenschrift gelijk Théophile Gauthier dat in zijn tijd
maakte met zijne sprookjesvertellingen: ‘Hij ging de trap af’ liet hij drukken in
trappenvorm, bij ‘het was een zeer hobbelige weg’ werd op een zelfde manier het
oneffene te kunnen gegeven. Zoo ook moet Paul Hielscher deze muziekbladen
bekeken hebben. Misschien zelfs door een blauwen of zwarten bril, want zijn
commentaar op het dorre moderne werk is fantastisch genoeg. Op ons maakte het
den indruk van een zeer goed geslaagde studie van een compositie-leerling. Het werk
blijkt een verzameling van specialiteiten-stukjes. Elk heeft zijn instrumentale,
harmonische of rythmische eigenaardigheden en effecten voor elke variatie, zonderling
genoeg, als 't ware afgewogen op de bascule. Maar die dubbel fuge! God schijnt voor
de fuge waarlijk een heel apart rythme geschapen te hebben (evenals voor onze
tegenwoordige kerkmuziek). Men vergelijke de fuges van Buxtehude tot Max Reger!
Zij lijken van af de expositie al gepraedestineerd tot perpetuum mobile. Hieraan gaat
ook die van Georg Schumann mank. Maar behalve dat, van af de eerste inzet der
thema's verloopt alles in een janboel, alle klaarheid ontbreekt. 't Moge regelmatig in
elkaar zitten, misschien wel, ‘con alcune licenze’, men mist er het leven. De uitvoering
liet niets te wenschen over.
Een noviteit, waarover men aangenaam en zonder 't minste chagrijn kan praten,
bracht ons gisterenavond de heer Cornelis Dopper met ‘Vaegtervise’ van Paul Juon.
Paul Juon werd hier, voor zoover ik weet, enkel bekend door zijn pianotrio, dat
het Russische driemanschap verleden winter met veel succes uitvoerde, en enkele
andere kleine stukken. Hij is een eigenaardig componist. Leerling van Arensky, dezen
tweeden Tschaikowsky, van Tanejew, den Russischen contrapuntist, van Bargiel (!)
is hij ten slotte geworden volgeling van Johannes Brahms. Zijn instrumentatie is
levendiger, zinnelijker en meer gekleurd, de gedachte daarentegen is even stoer en
gereserveerd.
Als de meeste Russische kunstenaars is ook Paul Juon de zoon van een hoog
ambtenaar. Dit stelde hem in staat tot de reizen, gedurende welke den musicus menige
compositie is te binnen gevallen. De stadhuisklok in Kopenhagen inspireerde hem
‘Vaegtervise’. Deze klok slaat elk kwartier een motief van vier tonen. Bij het uur
speelt zij een klein lied, gebouwd op deze vier noten. Juon heeft dit in muziek
gebracht. Om echter zijn composities meer afwisseling te brengen vond hij 't geschikt
deze ‘Wächterweise’ twee Deensche volksliederen tegenover te stellen: 1e. Dronning
Dagmar (Königin Dagmar), 2e. ‘Ridderen i Lunden’ (Ritter im Hain).
De volksliederen in dit stuk zijn zeer mooi. Hoe echter kreeg 't de componist in 't
hoofd No. 2 te laten spelen, zoowel solistisch (fagotten o.a.) als Tutti in een dor en
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droog staccato? Wie ter wereld zong ooit zóó een volkslied? Door deze voordracht
kreeg 't iets wezenloos en idioot's.
En voor 't overige! 't Stuk muziek is te lang, werkelijk te lang. Daarbij is de
bewerking te eentonig, ofschoon Juon af en toe een zeer aardige polyphonie ten beste
geeft. En de vier klokken die hij in dit stuk gebruikt, het klinkt wel mooi maar wat
zegt het tot 't hart? 't Is bedacht, 't is maakwerk. Zij slaan om 't kwartier, jawel, dan
slaat het volle uur (op den gong), goed - was 't elf of twaalf uur? - dan speelt het een
gemoedelijk wijsje, ook goed, maar wie dat wil hooren reize even naar Kopenhagen,
een zeer schoone stad, en bezoeke het raadhuis o.a.
Een aparte opmerking wat de klokken van het Concertgebouw betreft. Zij klinken
te hard, te houterig, het is te zeer een blikgeluid. Dit ligt mijns inziens aan den klepel
en ware wellicht te verhelpen wanneer men deze verwisselde met een véél zachteren.
Puren klokken-klank zal men nooit verkrijgen met deze metalen staven, maar in elk
geval is die wij gisterenavond hoorden wel te verbeteren.
Behalve deze twee nummers bestond het programma nog uit de Tragische
Ouverture van Brahms en Beethoven's 3de Symphonie (Eroïca) waarover wij liever
niet schrijven.

Nieuwe muziekuitgaven
Bij de gebroeders Scholt in Brussel (voor Duitschland Otto Junne te Leipzig)
verscheen een bundel ‘Passie-Sonnetten’, gedicht door Antoon Huybers,
gecomponeerd door Eduard Potjes, professor aan het Koninklijk Conservatorium te
Gent, die zijn werk opdroeg aan Edgar Tinel. De uitgave is prachtig, zwaar papier
met mooien Duitschen notendruk.
De gedichten zijn getiteld: Hosanna, Coenaculum, Gethsemani, Ave Rex, Ecce
Homo, Exivit, In montem, Golgotha, Tenebrae en Mortui.
De componist koos zich geen gemakkelijken dichter en had heel wat moeilijkheden
te overwinnen. Men hoore de twee quatrijnen slechts van het eerst sonnet:
De Bergen schateren van rinkelbommen.
Geroep, gejuich: Hij komt!... Hoog, midden in
Gezeten op een glanzende ezelin,
De lelievorst, omring van maagden drommen.
Omringd, gevolgd, voorafgegaan. Van palmen
Omwuifd. Zijn weg gelijkt een wit tapijt
Van kleederen... Davids Zoon! Gezegend zijt
Gij! Koning! Hosanna! Hoor 't zegegalmen.

Dit is een zeer gebrekkig vers. De uitdrukking is meermalen foutief, het rythme bijna
overal stroef, de gedachtengang geforceerd ter wille der rijmen, welke desniettemin
zeer ongelukkig uitvielen. Bovendien maken die talrijke, zwakke enjambementen 't
den musicus niet gemakkelijker. Van het sonnet dan ook geen spoor meer in de
muzikale illustratie. Is dat niet de Cerculus vitiosus? De dichter schrijft een sonnet,
de musicus beukt dit zoolang tot er van rythme, rijm en metrum niets meer over is.
Dan toch liever proza!
Ook de muziek maakt in dit sonnet niet op ons den indruk van logisch te zijn. B.v.
het tweede quatrijn. Hier volgen zich de accoorden a klein - b klein, a, c, e, g; fis, a,
c, e; fis groot, e groot, b groot. Dit e accoord klinkt dus als onderdominant in b. Op
hoogst onhandige wijze duidt de componist het echter om tot tonika. Dit is een zeer
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zwakke passage. Van evenveel gebrek aan logica getuigen enkele maten uit No. 2.
(Bij de woorden ‘Doodstil’) etc.
De tekst heeft gebreken en de muziek. Dit neemt niet weg, dat dit werk van waarde
is. In zijn melodiek is de componist immer nobel en kieskeurig. Hij is een van veel
smaak. Hij is tegelijk kunstenaar genoeg om diep door te dringen in de stemming
van den tekst. Zijne declamatie respecteert zooveel mogelijk de verzen. Hij weet het
juist rythme te kiezen, de juiste uitdrukking voor elk sonnet. Hier tegenover staat,
dat zijne muziek nog voor allerlei invloeden toegankelijk blijkt. In No. 1 hoort men
duidelijk het Jugend-motief uit Wagner's Rheingold! Verschillende anderen konden
wel geschreven zijn door een talentvol leerling van Brahms. No. 4 herinnert aan
Händel. In No. 7 hoort men de stem van Bach in de droefgeestige tertsenbegeleiding.
In anderen, welke meer dramatisch zijn opgevat, hoort men veel conventioneels, van
hier en van daar. B.v. No. 9.
Daar wij niet gelooven, dat deze sonnetten van den weleerw. heer Huybers reeds
gepubliceerd zijn, laten wij een der besten afdrukken:

Exivit
Hij komt, hij komt de hoogten afgeschreden;
Hoe zijn zijn kleederen zoo purperrood,
De wangen gloeiend, en de borst ontbloot,
Bloedrood, bij 't hijgen langs de marmertreden?
Zijn aderen gezwollen, aan het kloppen
En bersten en verkleuren: druivenbloed
Gelijk, dat droppelend in overvloed
Uitleekt, aan voeten en aan vingertoppen.
Is Hij het die van Edom kwam geschreden,
Is Hij het die de wijnpers heeft getreden
Geheel alleen en niemand aan zijn zij?...
Is nu het woord in Salomons portieken
Gesproken tot zijn armen en zijn zieken,
Vervuld: Wie dorst heeft kome hier tot Mij?...

Dit klinkt in waarheid, al hoort men een moderne stem en al staat de expressie af en
toe beneden het sentiment. Dit echter is sterk genoeg om te treffen.
Tot de muzikaal 't best geslaagde rekenen wij No. 3 Gethsemani, No. 7 In Montem
en No. 4 Ave Rex.

[Optreden van Julia Culp, zowel met orkest- als met pianobegeleiding
(Willem Mengelberg) – vooraf o.a. Beethoven Die Geschöpfe der
Prometheus, na de pauze werken van Wagner o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)]
Drie weken geleden hoorden wij de ouverture ‘Der Wasserträger’ van Cherubini,
onder den titel van ‘Les deux Journées.’ Het geldt hier dezelfde opera. Eene
zonderlinge herhaling echter, welke wij niet goed begrijpen. Cherubini is hier niet
zoo ruim bekend en schreef toch wel meer. Men herdenkt den honderd en vijftigsten
geboortedag van een meester ook bij voorkeur door zijn beste werken. En hij
componeerde toch wel mooiere ouvertures. Maar ofschoon het programma al lang
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bleek, spijt van het hooren hebben wij niet. De muziek klonk frisscher dan den vorigen
keer, de tempi werden wat sneller genomen, het geheel meer bestudeerd, de effecten
forscher berekend en bereikt.
Met ‘Die Geschöpfe des Prometheus’ van Beethoven deed Willem Mengelberg
eene voortreffelijke keuze. Het is een van Beethoven's aangenaamste werken, pure
romantiek, verklankt tot verrukkelijke muzikale welluidendheid. Men noemt
Beethoven wel eens Titan, een hemelbestormer. Maar hoe weinig voelde hij zich
verwant met reuzen! Hij bezat de bloeiende gedachte en het levende gevoel. Doch
hij was een goed en goedig man en de ethische tragiek vond nooit plaats in zijne
fantasie. Zijn diep leven was een hartstochtelijk zoeken naar warmte van liefde en
het zonnige geluk der vreugde, welk trachten culmineerde in de zevende symphonie
en het slotdeel der negende. Men vergelijke Beethoven's ‘Geschöpfe des Prometheus'
met Percy Shelley's ‘Prometheus Unbound’. Welk een afstand, en toch waren dichter
en musicus tijdgenooten. Het revolutionnaire is Beethoven immer vreemd geweest.
Zijn kunst is heroisch en monumentaal tragisch en hartstochtelijk. Doch de schepper
was minder fel man dan Shakespeare en Shelley, Dante en Michel Angelo. Hij zag
het leven minder somber, minder zwaar van gedachten, lichter, in kleurige atmosfeer.
Wat een verrassing in de Finale het tweede thema te hooren uit den laatsten satz der
Eroica! Kan men deze symphonie Heroïsch noemen? Kan men de vijfde titelen
‘Schicksalsymphonie’? Het is toch alles rijkdom van schoonen klank, vredige
melodieusheid, hooge gedachten, maar uit een lichte, gelukkige, zonnige hoogte.
Uitvoeringen als deze werken wel eens als revelaties. Waarom stelt men Beethoven
zoo gaarne voor in een storm van zwarte donderwolken en bliksemflitsen? - De
ondergrond van zijn gedachten en zieleleven was het geluk.
Van de voordracht memoreeren wij het derde deel, den Adagio, Andante quasi
Allegretto. De harpsoli, het pizzicato, de fluitmelodiën, de clarinettenpassages, het
violoncelspel.
Julia Culp! Geen bloemen maar een stampvolle zaal, eindeloos applaus, geestdrift
en een toegift.
Het programma der zangeres bestond uit het Recitatief en Aria ‘Morir vogl'io’ van
E. d'Astorga, het bekende Arioso ‘Dank sei Dir, Herr,’ uit de ‘Cantata con strumenti’
van Händel, beiden voor zang met orkestbegeleiding ('t laatste ook met orgel) en
liederen van Beethoven.
De Italiaansche taal klonk zoet en vol, de muziek rijk, maar D'Astorga is niet zoo
dramatisch als mevrouw Julia Culp hem gaf. De tegenwoordige concertzangeressen
staan bijna allen onder den invloed der opera. Wat mevrouw Julia Culp met vele
harer kunstzusteren ontbreekt, is de naïeviteit der uitdrukking, de spontaniteit, het
zich geheel geven. Gebaren en mimiek make men op het tooneel, plastische uitspraak,
realistische voordrachtseffecten geve men in moderne zangnummers, in de oudere
werken speure men den geest, den zang en vertolke deze naar het hart klopt, zooals
de ziel zegt. De voordracht mag niet expressiever zijn dan muziek, stem en innerlijke
gesteldheid toelaten.
Maar overigens! Wie zal beter zingen dan mevrouw Julia Culp? Zij heeft een
orgaan met gongklank. Verdween de vleugel-begeleiding (gespeeld door Willem
Mengelberg) bij Beethoven's liederen, ‘Adelaïde’, ‘Die Trommel gerühret’, ‘Freudvoll
und leidvoll’, niet meermalen in het ontzaglijk geluid harer stem? Zij kan ook streelen,
in fijne tonen en zachte nuances: ‘Ave Maria’ van Schubert (toegift). In lyrische
stukken hooren wij haar 't liefst. Zij beheerscht dan de stemming met haar door en
door vrouwelijk gemoed. Het humoristische gaat haar wel goed af, maar daar denkt
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men immer, waarom niet een tikje luchtiger, pittiger. Klinken de tonen echter innig
dan kan zij den hoorder opvoeren tot groot geluk van luisteren. Haar stem is week,
zacht en mollig, resoneert tot vol geluid, de techniek bespeurt men nooit, zoo kent
zij ze, aan het muzikale der voordracht ontbreekt niets. Wat verlangt men meer? De
kunstenares proeve sterker de heerlijkheid der lyriek, zij zal haar nog intensiever
weergeven.
Na de pauze volgde het Siegfried-Idyll en Voorspel en Slot-scène uit het
muziekdrama ‘Trisan und Isolde’ van Wagner, twee magnifieke tegenstellingen. De
vadervreugde en de doodende hartstocht, het spelen van den kleinen Siegfried en het
sterven der liefde-vrouw Isolde. Ook dit deel van het programma bracht schoonheden,
waarvoor wij Willem Mengelberg dankbaar zijn; want krachtige stemmingen, sterke
indrukken zijn in het tegenwoordige muziekleven met zijn wisselvallige stroomingen,
zoeken, trachten en krasse modes zeer zeldzaam. Wij waardeeren een middag als
deze des te meer.

Marie Leroy - Maurice Dumesnil-Emanuel Moor
Dit trio gaf gisteravond een concert behoorende tot die, waaraan men eenmaal buiten
het gebouw niet meer terugdenkt, omdat zij noch goeden noch slechten indruk
achterlaten. Men qualificeert ze 't best als reclame-uitvoeringen, waarvan er elk
seizoen hoe langer hoe meer te vermelden zouden vallen, wanneer men te goeder
trouw of uit medelijden deze bijzonderheid niet dikwijls wegliet.
Wij bedoelen niet, dat de artisticiteit geheel ontbrak. Madame Marie Leroy heeft
een lieve contra-alt stem, gevoileerd, mat-glimmend, niet sterk, week, een beetje
melancoliek gekleurd, bovendien iet of wat eenzijdig. Hare zangkunst is goed
ontwikkeld. Maar de persoonlijkheid, haar innerlijk wezen, de kunstenares? Zij heeft
ons van dien kant niet getroffen, wij durven echter daarover nog geen beslissing
schrijven. Het was Moor en nog eens Moor. De zangeres, dit bleek genoeg, lééft in
deze muziek. Persoonlijke attractie kan daar zeer goed oorzaak van zijn. Doch zal
zij zich ook kunnen inwerken in liederen van grootere meesters en ze even intiem
voordragen?
Bij 't eerste stukje ‘Extase’ (Victor Hugo) was Marie Leroy wat onder den indruk
van 't volle zaaltje. Dit beïnvloedde sterk hare stem. De keel leek toegeknepen, 't
geluid botste tegen de tanden en vond geen uitweg door de lippen van den kleinen
vrouwenmond. Wat klankvorming betreft dunkt mij de school, welke zij doormaakte,
niet van de beste. Maar de overige nummers, dit zij niet verzwegen, werden
gaandeweg beter en beter. Hare uitspraak zoowel van het Fransch als van het Engelsch
is delicieus. (Zij is Fransch-Amerikaansche van afkomst.) In het lyrische en
humoristische voldoet zij 't gelukkigst.
Dit concert heeft ongetwijfeld vele hoorders een nieuwen kijk gegeven op het
talent van den heer Emanuel Moor. Won hij er bij? Wij gelooven het niet, al was er
tamelijk veel enthousiasme. De componist heeft een groot intellect, maar een klein
gemoedsleven. Inspiratie, daargelaten zelfs hevige, hartstochtelijke, treft nergens in
zijn werk. De passie zijner klanken ligt in een verstandelijk gecombineerd rythme,
in een zorgvuldig gekozen klank b.v.; nooit in het vrijelijk uitbarstende gevoel. Zijn
beste hoedanigheid is de volmaakte declamatie van den tekst. Hier stoort nooit een
fout.
Maar de artistieke opvatting? Hoe jammerlijk verongelukte het kinderlijke rythme,
dat luchtig staat als vogelengeluid in het Shakespeareaansche:
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Come away, come away, death,
And in sad cypres let me be laid;
Fly away, fly away, breath,
I am slain by a fair cruel maid.

Wij zouden meer dergelijks kunnen aanhalen. De hoofdstemming van het gedicht is
echter meestal getroffen. ‘Ireland’ b.v. lukte voortreffelijk. La Chanson du Rouet
eveneens. In de Berceuse hinderde de banaliteit der melodiek. Geen goed teeken,
waar dit opvalt bij de eerste eigenlijke melodie welke men te hooren geeft. De totaal
indruk is: uitstekend verstandswerk, zelden spontaan, meermalen geaffecteerd.
Maurice Dumesnil, de derde, is de pianist van het effectbejag. Hij moest daarom
nooit meer op een Pleyel spelen, liever op een Duitsch instrument. De bas dezer
Fransche piano's klinkt zwaar, met glanzend-vollen klank, waartegen in fortissimo's
als van Dumesnil de boventonen te week afsteken. Wij gelooven, dat het lichaam
van den pianist niet evenredig ontwikkeld is. In zijn linkerhand huist veel meer kracht
dan in zijn rechter. Wat een aanslag daar!
Hij speelde variaties van Mozart, Prelude et Fuge van Bach (transcription van Em.
Moor; ook al Moor!) en Esquisses van Em. Moor. De techniek van dezen jongen
Franschman is geweldig. Wat voordracht betreft heeft hij echter nog veel te leeren.
Deze is nog te schoolsch, ziet alleen naar voordrachtsteekens, waarin het echte gevoel
doodloopt. De stroeve accenten, het voortdurend ontbreken van geleidelijken overgang
tusschen piano en forte, paste al even slecht bij Mozart als bij Bach. En in 's
Hemelsnaam wat minder geluid en beweging, de stoel kraakte er ontzettend van. Wij
gelooven toch wel, dat u spieren hebt in arm en vingers, dat er geweldigen klank zit
in een Pleyel!

[R. Kreutzer Vioolconcert nr 19, Bach Vioolconcert in e (solist
Christiaan Timmner), tevens Suite nr 1 (eerste uitvoering) – Haydn
en Wagner o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Een vioolconcert van Rudolph Kreutzer, den virtuoos, wien Beethoven zijn bekende
vioolsonate opdroeg, welke echter nimmer door den kunstenaar is gespeeld, daar hij
haar ‘te weinig effectvol’ vond, kwam gisteravond den eersten keer voor op een
Concertgebouw-programma, naast een andere noviteit, eene Suite van Bach,
geëncadreerd door Joseph Haydns eerste Engelsche symphonie (in Es) door het
vioolconcert in e groot van Bach en Wagner's Meistersinger-ouverture. Ziehier enkele
tijdperken der muziekgeschiedenis den hoorder op één avond, in enkele uren, voor
de verbeelding gebracht, met harde wisseling der stemmingen en indrukken. Wat al
te ruw echter was de overgang van Bach's concert naar het voorspel der
Meesterzangers-opera. Waarom klonk de inzet van dit stralende werk gisteravond
zoo mat? Men moest misschien wennen aan deze nieuwe wereld van geluid. Of was
't omdat het slotaccoord (e-groot) van Bach's meesterstuk nog in de ooren ruischte,
waartegen de minder helle C bedeesder aanklonk? Volgens Berlioz klinkt C ernstig
maar gedempt en droef, e schitterend, prachtvol, edel. Hoe dit zij: ondanks de veel
grootere moeite die Mengelberg zich gaf dan anders, de partituur te illustreeren door
z i j n klank en z i j n gebaar, hij heeft ons gisteravond de echte feeststemming niet
kunnen suggereeren. Het bleef innerlijk een strijd van gevoel tegen gevoel. De dirigent
had moeten inzien, dat deze Bach en Wagner in 't sentiment dat uit deze werken
spreekt, te ver van elkaar staan dan hen te kunnen laten volgen.
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Christiaan Timmner speelde de beide vioolconcerten met alle zekerheid, waarover
een virtuoos gewoonlijk beschikt. Wij hoorden hem echter liever in Kreutzer dan in
Bach. Kreutzer's muziek is lichter, gemoedelijker, de uitvoerende heft zich
gemakkelijker op het zeer bereikbare niveau van kalm romantisch voelen en droomen.
Het werk is melodieus met veel uiterlijke effectjes, heel begrijpelijke lieve dingen.
Men kan het nonchalant voordragen en toch indruk maken. Dit is niet het geval bij
Bach. De muziek staat oneindig veel hooger. Het is dus niet meer dan logisch wanneer
de speler zich oneindig meer moeite geeft, ten eerste om het werk tot zijn recht te
brengen, ten tweede om den hoorder op te voeren tot die verre pracht van verborgen
grootheid. Wij bemerkten dat niet bij Chr. Timmner. Twee vioolconcerten op één
avond, dat is een harde taak, welke wij waardeeren. Bach schreef zijn werk om de
muziek, Kreutzer om het instrument; staan beide composities nu zoover van elkaar,
dan komt men ook lichter tot een vergelijking tusschen de voordracht der twee.
Ziedaar wat de taak nog harder maakt. Slaagde de heer Timmner minder goed in het
concert van Bach, des te meesterlijker vertolkte hij dat van Rudolph Kreutzer. Eén
ding slechts betreuren wij daar in de uitvoering: dat zijne e en d snaren niet voller,
sterker geluid geven. De toon zal magnifiek klinken in een kleine ruimte, in de groote
zaal kan hij niet geheel voldoen. Te meer trof dit omdat de g en d snaren dit gebrek
niet hebben. Timmner speelde beide concerten uit het hoofd, wat men eerst in den
allerlaatsten tijd van hem gewoon is. Dit geeft de uitvoering zonder twijfel meer
losheid, vrijheid en spontaniteit. De kunstenaar behaalde veel succes.
De nieuwe Suite van Bach is ons slechts van ééne zijde meegevallen: de sublieme
voordracht door het orkest. Bach schreef dit werk in zijn zorgeloozen tijd aan het
hof van Prins Leopold in Köthen (omstreeks 1720) met meerdere suiten, concerten
en tallooze pianowerken. Men hoort dat zorgelooze weerklinken in de muziek. Van
af de inleiding, hierna de gefugeerde Vivace, de staatsie-volle Courante, de Gavotte
met het even melancolieke tusschenspelletje van hobo's en pizzicato's der strijkers,
de korte Forlane, het menuetto met het lieve trio, de Bourrée met hetzelfde triestige
intermezzo voor hobo's en fagotten, als in No. 4, - wisselt nergens het gevoel, nergens
de uitdrukking, nergens de kleur der instrumentatie, het verschilt alleen in toon en
heel even in rythme. Bovendien ziet men immer in de pedant-statige danspassen het
wiegelen der pruiklokken uit dien vreeselijk gefatsoeneerden tijd, waarin menschen
met vol oprecht hart schaarsch geweest moeten zijn.

Nieuwe muziekuitgaven
Missa in Honorem Sanctissimae Trinitatis, van Hubert Cuypers
De componist hield ons inziens dit werk te lang in portefeuille. Want iedere poging
in de goede richting, en dit is er eene voortreffelijke, kan hier en in dezen tijd niet te
spoedig ter openbaarheid komen. En als men bedenkt, dat deze mis haar Nihil obstat
nog verkreeg van Monseigneur mr. J.A. Lans in 1907, dan zal men toegeven, dat zij
niet te vlug ter perse is gegaan.
Deze compositie lijkt ons een uitstekende poging in de goede richting welke is:
Gevoel in de melodie, leven in den klank, expressie in het rythme, individueel geluid,
de loochening van het stereotype, vermijding der conventie. De muziek herleve. Wij
hopen, dat dit streven invloed uitoefene op de jongeren. Een alledaagschen inval te
verwerken tot eene mis, tot een gerekt motet, opgesierd met quasi-artistieke
contrapuntiek, dit te laten zingen in eene kerk, daartoe heeft niemand het recht. Men
moest in deze zaken ter plaatse waar de autoriteit zetelt, eens strenger het verschil
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onder oogen zien tusschen handwerksman en kunstenaar. Wij begrijpen niet, waarom
tegenwoordig elk organist in dorp en stad moet componeeren.
Cuypers heeft deze mis bewerkt met zoogenaamde leidmotieven. Het eene, dat
op God den Vader slaat, is ontnomen aan de Hymne Miris modis, het andere (God
de Zoon) aan het Gregoriaansche Kyrie, het derde, dat op den H. Geest betrekking
heeft, van eigen vinding. Dit is pure middeneeuwsche symboliek. Zij werd vroeger
meer aangewend en een prachtig voorbeeld er van vindt men in een vrij onbekend
werk van J.S. Bach, het allerlaatste en misschien wel allerschoonste van den meester,
de 9 choraal-bewerkingen, waarvan de drie eersten een Kyrië, Christe en Kyrie. Bach
voert de symboliek nog strenger en schoolscher door dan Cuypers. God de Vader
geeft hij een opwaarts strevend motief; Jezus Christus is aangeduid door een langer
motief, dat eerst daalt (ter aarde, zijne menschwording), vervolgens stijgt (zijne
hemelvaart en Godheid); het wezen van den H. Geest, ‘die uit beiden voorkomt’,
wordt uitgedrukt door een contrapuntische combinatie uit de motieffragmenten van
Vader en Zoon. Ondanks dit schijnbaar gezochte is de muziek van grootsche werking.
Hubert Cuypers ging minder ver, doch voor den tegenwoordigen tijd slaagde hij
niet minder goed. De drie motieven hebben in melodisch of rythmisch opzicht weinig
met elkaar uitstaande, wat vooral den inhoud van No. 3 wel iets vervlakt, hij voert
ze echter fijn door. De laatste Agnus Dei, waar alle drie tegelijk inzetten (Dona nobis
pacem) als een gebed tot de Drieëenheid, is in dat opzicht een voortreffelijk
gecombineerd kunststukje. Wel lijkt ons in deze mis de toonsoort es al te streng
vastgehouden: ook het eerste thema drukt ons al te uniform en te dikwijls verwerkt.
(In deze korte mis hoort men 't, behalve de verschillende varianten, 34 malen in zijn
oorspronkelijken vorm.) Men moet eene mis niet alleen beschouwen als eene
verzameling kunststukjes, doch evenzeer als geheel. Ook tast de componist wel eens
mis in de keuze der toonsoorten, den harmonischen gedachtengang. B.v. de volgende
passage uit den Gloria: Iesu Christe (1ste motief in as: orgel), modulatie van as naar
es; Domine Deus, Agnus Dei. Filius Patris (1e motief in es; zang) nieuwe overgang
naar as door orgel. Solo inzet (qui tollis peccata mundi) op, het 1e motief nogmaals
inzet. Dit moet zoo ten slotte leiden tot monotonie. In denzelfden Gloria hoort men
echter ook passages van groote kracht en uitdrukking. De Credo is naar onze meening
't best geslaagd. Hier heerscht de meeste verscheidenheid met afwisseling en nergens
faalde de fantasie. In den Sanctus geeft Cuypers opmerkerswaardige stukjes
polyphonie (blz. 17 en 18 der partituur, de 9 maten a cappella). Zijne harmoniek is
voor een kerkcompositie bij wijlen zeer gedurfd en interessant, b.v. de Incarnatus.
In het geheel is dit een werk, dat iedere jonge kerkcomponist zich tot voorbeeld mag
nemen.

De Bohemers (Concertgebouw, kleine zaal)
De Bohemers: Karel Hoffman, Joseph Suk, Georg Herold en Hanus Wihan, ziehier
een onovertrefbaar ensemble van vier kunstenaars; zij bezitten de macht der
virtuositeit en het artistieke temperament. Zij zijn meer dan uitvoerders, herscheppers,
die hun deel hebben in de muzikale pracht. Zij doorvoelen het kunstwerk, zij begrijpen
het; Antonyn Dvorak werd gespeeld in stijl, zinnelijk, met veel uiterlijkheden in
voordracht, tempi rubati, niet enkel goed gekozen, maar over welker volmaakt
samenstemmen der uitvoerders men verstomd stond; met élan, bruusk, wild, vol
zigeuner-hartstocht en weemoed. Het was 't quartet in de klein op. 34 een der beste
van den Hongaar en een der frappantste. In Brahms hoorde men oogenschijnlijk
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andere uitvoerders, het geaffecteerde, maar zeer artistieke, effectbejag was weg. Niet
enkel de compositie, ook de voordracht was bezonkener, beheerschter. En de waarde
van het samenspel, wij bedoelen de kunst van den stijl, steeg met de waarde der
muziek, want op Brahms volgde Beethoven met het derde der Russische quartetten.
Wij hadden in het tweede deel van dit meesterstuk (Andante con moto quasi
Allegretto) de dynamiek gaarne een beetje minder verfijnd, wat minder decadent
gewild. Voor 't overige was dit quartet een wonder van reproductie, dat culmineerde
in den Allegro molto, met de magnifieke fuga.
Op het gebied van quartetspel, praesteert dit ensemble het volmaakte. Wie hen
nog niet hoorde, ga de matinee bijwonen, die zij Zondagmiddag te twee uur geven
in den Hollandschen Schouwburg, Plantage Middellaan.

Fransche Opera [Mignon van Jules Massenet] (Stadsschouwburg)
Waarin ligt de kracht van mevrouw Sigrid Arnoldson's befaamdheid? Niet in haar
dramatisch kunnen. De eerste de beste tooneelspeelster van beroep kan haar dit
verbeteren. Niet in haar gestalte. Zij imponeert noch door gelaat, dat voor mimische
expressie vrijwel ongeschikt is, noch door lichaam, stoer en kort gedrongen van
bouw, weinig convenabel voor de meeste succes-rollen als Margaretha, Julia, Ophelia,
M i g n o n etc. Zij is een zangeres, ‘hooge concertzangeres’ kan men zeggen, op en
d'op van de oude school der Patti's, Nilsson's en Lind's, gekweekt door het eenzijdig
systeem der opera-componisten en zangleeraren tegelijk, die, alle universaliteit
versmadende, het povere unicum kozen de een door al 't effect te concentreeren op
de stem der Diva primadonna, welke de ander cultiveerde tot de allerhoogste
virtuositeit, waarbij enkel de buitengewoon bevoorrechten als deze Sigrid Arnoldson
het geluk hadden hare kunst niet te verliezen in het gekunstelde. Hierin ligt de reden
waarom deze begenadigden, vergeleken bij een moderne operazangeres, werkend
met betrekkelijk arme middelen, het brengen tot den roem welke de ontzaglijke
bewondering geeft. Willens nillens raakt men tot waardeering, langzamerhand tot
fel enthousiasme, bij 't hooren naar de enorme zangtechniek, verbluffend en waarlijk
een kunst op zich zelf wanneer zij wordt opgevoerd tot deze hoogte; wij bedoelen
de wonderlijke vierde scène, tweede bedrijf, waar Mignon haar Ta, la ralla koert en
echo's lokt uit den handspiegel een grillig rococo stukje als alleen mogelijk was in
den ouden opera-stijl. Dit was Sigrid Arnoldson's phenomenale toppunt in de Mignon
voorstelling van gisterenavond.
De kunstenares speelde in een goede omgeving. Jarno, haar harde meester, die
haar in 't eerste bedrijf zoo vaardig met den stok achterna zat, was uitgebeeld door
Monsieur Faber; Lothario, de oude zanger-bedelaar die telkens op de meest
raadselachtige manier komt aansukkelen, de verborgen Italiaansche graaf, in 't derde
bedrijf haar ontpopten vader, door mr. Druie met goede basstem; Philine wat scherp
van geluid maar met zeer vaardige techniek en routine door Mademoiselle Devilloy;
Wilhelm Meister de karakterlooze jonge Duitscher, door Mr. Dister. Ook de rest van
het entourage werkte mede tot een goede opvoering: het ballet uit 't eerste bedrijf,
onder leiding van Madame Céréza, de décors, ofschoon men wel eens twijfelt of ze
Duitschland voorstellen of Italië, de costumes, waarin men vooral bij de groote
ensembles meer logische groepeering zou wenschen. Waar de zangers comediespelen
zijn ze niet in hun fort. Zij reciteeren te veel; wel met Fransche joligheid en sans-gêne,
doch het voortdurend hoog-zangerige ontkomt hier niet aan eentonigheid. Het orkest
bezit een uitstekenden leider in Mr. Paul Bastide. Hij brengt deze oppervlakkige
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muziek tot haar recht, haalt er uit wat hij kan en de gelegenheid om met zijn tamelijk
beperkt troepje, dat hij geheel beheerscht, een aardig klankeffectje te doen hooren,
laat hij nooit voorbij gaan; de finale b.v. der ouverture. Wat een zinlooze, brokkelige
potpourri is dit overigens. Ook de koren werden zeer voldoende uitgevoerd. Vlekjes
toch merkt men altijd op, zelfs bij de allerbeste.
De Fransche opera is een heel speciaal gezelschap, dat vóór alles der traditie haar
toekomende eer geeft. De coloratuur-opera, waarvoor de troep apart schijnt
samengesteld, is dood. Wat doet het er toe wanneer zij artisten laat optreden die wij
hier ande s nie zouden hooren, als mevrouw Sigrid Arnoldson
Een kleine rectificatie ten slotte op wat het programma meldde over deze
kunstenares. Zij is niet geboren in 1869, maar in 1864. Zij debuteerde niet te Sint
Petersburg maar te Moscou; en niet in 1888 maar in 1886, dus op
twee-en-twintig-jarigen leeftijd, niet op negentien-jarigen.

Fitzner-quartett (Concertgebouw, kleine zaal)
Vergelijking is in de meeste gevallen de beste critiek omdat men den beoordeelaar
dan 't eerst en 't liefst gelooft. Maar hier dringt zij zich op. Niemand toch die de
Bohemers hoorde en dit Fitzner-quartett zal nalaten zich te vragen welk de voorkeur
verdient. De cellist van het tweede wint het van Professor Hanus Wihan. Zijn
instrument lijkt ons veel waardevoller; het timbre is weeker, rijker aan
geluidsschakeering; maar behalve dat is J. Walther's spel van sensitiever voordracht
en beduidend artistieker. De eerste violisten staan elkaar ongeveer gelijk. Dat R.
Fitzner schijnbaar moet onderdoen voor Karel Holfman schrijven wij toe aan zijn
partners, den tweeden violist W. Weissgärber en den altist J. Czerny. Men mag deze
zelfs niet stellen n a a s t Josef Suk, den fellen kunstenaar (waarom hoort men hier
nooit iets van zijn belangrijke composities?) noch naast Georg Herold. Zij spelen
goed maar zijn hunne gezellen niet gelijkwaardig; zie hier de zwakke zijde van het
Fitzner-ensemble. Men merkte dat minder in Brahms dan in Mozart. Mozart's kwartet
is ijler geconcipieerd, teerder uitgevoerd, licht, fijn, gracieus, afgerond tot in 't kleinste.
Een gemankeerd rythme valt hier veeleer op, de dynamiek vergt meer attentie, de
individueele phraseering van elk uitvoerder ligt bloot voor elk oor en 't geringste
defect in 't samenspel proeft men onmiddellijk bitter in geringste onderbreken dezer
mollige toongolvingen. Dit leidt de aandacht af, de stemming blijft niet een, de
belangstelling gaat doolen. Wij spreken niet eens over de krakende forte-aanzetten,
den drogen streek van de 2de viool en viola. Dat zij hun uit te voeren stukken voortaan
beter kiezen. Muziek als die van Mozart is hun te aetherisch. Zij speelden 't kwartet
in C groot, met de geniale inleiding over welks harmonische complicaties de
convervatorium professoren van na meer dan honderd jaar in hun theoretische
commentaren het nog niet eens zijn. Bij Brahms waren de spelers beter in hun element.
Het tweede deel van zijn strijkkwartet in C klein (opus 51 No. 1), de Romanze (poco
adagio) was wat toon, voordracht en samenspel betreft hun beste praestatie.
De Romantische Serenade van Jan Brandts Buys, een zeer interessante noviteit,
gaf dezen eersten kamermuziek-avond (van de zesvoudige serie Concertbureau
Augustin) zijn groote belangrijkheid. Wij danken het Fitzner-Quartett dat het zich
wilde spannen voor deze zwarige oeropvoering. Want wordt de kamermuziek in het
buitenland reeds beschouwt als archaïstische liefhebberij, en eenigszins met reden,
hoeveel te meer hier in Holland, waar drie orkesten, ondanks de phenomenale armoede
op dit gebied, toch nog altijd eer beschikbaar zijn dan é é n goed strijkquartett.
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De Romantische Serenade is een zeer belangrijke compositie. De oude meesters
drukten de serenade-stemming uit door muziek, Jan Brandts Buys drukt de muziek
uit door de stemming, bij de vroegere heerscht de toon, bij dezen de klank. Dit zegt
reeds genoeg dat het werk op en d'op modern werd gevonden en uitgevoerd. Hij sluit
zich aan bij Chopin en vervolgt dezen in de richting van Claude Debussy. Zijn
harmoniek is echter logischer en meer waar. Zijn melodiek natuurlijker, warm gevoeld
en van groote uitdrukking. Hij geeft nergens thematische arbeid in 't groot, speelt
graag een tijdlang met een zelfde rythme, bemint de onafgebroken, in elkaar
verglijdende stemmingen en is een heet vereerder van het klankeffect. Hij kent den
hartstocht en deze bezielt zijn muziek. Hij begrijpt het voordeel eener gezonde
architectuur en sluit zich hierin zonder schroom aan bij meesters, van wier opvattingen
hij verre afstaat. Verder is hij nooit bijzonder doorwrocht, doordacht, ingewikkeld,
duister, onbegrijpelijk. Zijn jonge jaren bewaarden hem daarvoor. Aan zijn jeugd
heeft hij het ook toe te schrijven dat hij den weg naar het leven der ziel nog niet vond.
Maar het zij in vreugde of leed, deze jonge, hoogst begaafde kunstenaar zal zijne
leid-ster ook wel ontdekken.
Een aardige attentie voor het Fitzner-Quartett was de krans met rood-wit-blauw
lint, den spelers na de uitvoering der Romantische Serenade aangeboden.

Bram Eldering - Hedwig Meyer (Concertgebouw, kleine zaal)
Er waren vrienden van den violist, oud-leerlingen van Eldering en een lauwerkrans
werd den kunstenaar aangeboden vóór het concert onder 't geweldig applaus van
geestdriftige enthousiasten. Dit was het hoogtepunt van Zaterdagavond. Wie Bram
Eldering nog niet kenden, en tot hen behoorde ik, gingen af op zijn vermaardheid en
de buitengewone vriendschappelijkheid en waardeering der zeer weinige hoorders.
Zij verwachtten iets ongehoords en verkneutelden zich al op een paar zaligheden.
Maar ronduit gezegd: het is tegengevallen. Wij waardeeren reserve,
teruggetrokkenheid van een solist. Maar er is analogie en onderscheid tegelijk tusschen
koud en hoog. Bram Eldering leek ons koud. Zijn toonklank onverzorgd en
nonchalant. Wat een grondige negatie overigens van den zoogenaamden
virtuozenklank. Of men een man als Eldering laat spelen op een minderwaardige
studieviool of op een Stradivarius, dat moet ongeveer gelijk staan. Ons lijkt dit
ascetisme veel te ver gedreven. Men komt den violist toch niet hooren enkel om zich
te verlustigen aan zijn losse, lenige vingers. Uit technisch oogpunt praesteert Bram
Eldering overigens veel voortreffelijks. Maar hij kan zich niet meten met zijn
soortgenoot Carl Flesch en aan een vergelijking met het geniale oertype dezer school,
Joseph Joachim, valt niet te denken.
De Brahms-avond bracht alle drie de viool-sonates van den meester. Brahms is
ook nogal in zich zelf gekeerd, streng, stroef en koel. Gecombineerd met het bijzonder
vlakke, koude van den violist gaf dit niet heel veel hartelijks. Hedwig-Meyer, de
Keulsche pianiste met wie Eldering den laatsten tijd concerteert, had de muziek graag
van een sympathiekere zijde bekeken, men voelde dat zoo in haar vlotten sierlijken
aanslag en aan de weeke soepele klankschakeeringen welke den vleugel ontvloten.
Mevrouw Hedwig-Meyer is eene kunstenares met temperament. In temperament ligt
gracie, gevoel, geest, ziel, alles opgesloten. Eldering is een kunstenaar zonder
temperament; hij mist dus alles behalve zijn techniek. Dit dualisme deed hun
samenspel niet altijd goed. Toch was er een stijging in de uitvoering. Het werd
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gaandeweg hoe langer hoe beter. De tweede sonate mag in ieder geval gelden als
iets zeer voorbeeldigs.

[Brahms Vioolconcert (solist Bram Eldering) en Serenade, Bach
Suite in C o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Bram Eldering trad hier op als solist met het vioolconcert van Brahms. Bijzonder
gaaf innig en intiem hoorden wij hem in het zware adagio. In de orkestrale omgeving
voldeed zijn spel veel beter dan geëscorteerd door eenzijdigen pianoklank. De
schijnbare monotonie waartoe zijn manier van voordragen al licht aanleiding geeft,
verdween in het varieerend geheel der instrumenten groepen. Minder voortreffelijk
leek ons zijn spel in de snelle deelen. Wil hij hiermee bewondering wekken, dan
moet hij 't op kunnen voeren tot den allerhoogsten graad van virtuoziteit. Slechts één
kon dit tot nu toe: Joseph Joachim. Hij stond boven zich zelf en domineerde
tegelijkertijd het kunstwerk. Maar dit was zijn aangeboren gave en wie hem na wil
volgen moet die ook bezitten. Eldering bezit die niet geheel, doch waarom zouden
wij hem niet waardeeren? Hoe zeldzaam toch worden de kunstnaars van zijn genre!
Den zelfden middag werden uitgevoerd de suite in C groot van Bach en de a-dur
serenade van Brahms onder Willem Mengelberg. Zooals men ziet een zeer stijlvol
programma.

Georges Enesco (Concertgebouw, kleine zaal)
Georges Enesco is Roemeniër. Reeds in zijn vroege jeugd toonde hij groote
begaafdheid voor de compositie en het vioolspel; hij ontwikkelde beiden op het
Parijsche Conservatorium onder leiding van Massenet en Fauré en den vioolvirtuoos
Paul Marziek. Ofschoon hij reeds op 15-jarigen leeftijd (in 1897) sterk de aandacht
trok met vroeg-rijp schepperstalent is hij ten slotte als violistisch wereld-wonder
befaamd geworden. In Scheveningen heeft hij in het afgeloopen badseizoen heel wat
bakvischjes, gevoelige vrouwen en sentimenteele mannen en critici in extase gebracht,
liever zeg ik eigenlijk in een zenuw-aanval, want zijn spel werkt in de eerste plaats
op de nerven. Georges Enesco heeft zich gisteravond hier doeh hooren voor een klein
publiek, met veel moeite door vrijkaarten bijeengetrommeld, dat hij met weinig
moeite voor zich heeft begeesterd.
Begeesterd is weer het ware woord niet. Er werd geklapt en met voeten gestampt;
wanneer men het ontzaglijk gevoel, dat uitging van den hartstochtelijken mensch,
werkelijk had doorleefd, dan zou men bij wijze van tevredenheid die oorverdoovende
herrie niet gemaakt hebben Na dit concert sta ik, evenals indertijd Hercules, aan een
kruispunt; dààr lokte me de rozige weg der ‘Gefühlsduselei, der impressies, der
emotie, hier het stijle pad der negatie van alle kunst-nervositeit, van alle effectbejag.
Ik kies den laatsten, want ik verlies er niets bij, daar mijn stijle pad de ruime hoogte
ingaat, van waar ik mij omkeerende, als ik wil, nog altijd kan genieten van de
herinnering der goedkoope en banale heerlijkheden, die daar ginds schitteren. Enesco
overtreft Kathleen Parlow minstens driemaal. Hun genre is compleet hetzelfde; maar
Enesco beoefent het forscher, vrijer, gewaagder, spontaner, met algeheele overgave
van al zijn capaciteiten. Hij overtreft ook Elmann. Hij is veel sterker dan deze beide
concurrenten, niet enkel geestelijk ook lichamelijk, wat natuurlijk op het brio der
uitvoering grooten invloed heeft.
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Hij is de koning van alle virtuozen, die vóór alles op het gevoel werken. Zijn
techniek is door hare volmaaktheid onbeschrijfbaar. Wij vermoeden ook dat hij
daarom alle snelle tempi ongeveer tweemaal vlugger nam dan men gewoon is. Dat
de hoorder daardoor in een roes geraakt, ligt voor de hand. De Zigeunerweisen van
Sarasate, die ook hier niet ontbraken, werkten duizelingwekkend Zijn gezangstoon
is overmatig expressief. Men voelt den toon niet meer als finale! Ongelooflijk de
bravour, waarmee hij heete gloed, hij prikkelt, hitst aan. En die 't moeilijkste de zaal
insmeet. Enesco had echter niet op zijn programma moeten nemen de Sonate in
a-groot van Händel noch die voor viool-solo in b-klein van Bach. Serieuze menschen
zal hij daarmee tegen zich in nemen. Deze meesters passen slecht zijn decadenten
stijl van voordragen.
Als componist leerden wij Enesco nog kennen uit een Sonate voor piano en viool,
zijn zesde werk. Vreemd leek het, dat hij zelf begeleidde en de viool-partij overgaf
aan mevr. Goldbeck-Bles, een bekwame violiste, doch slap van streek en onbeduidend
van klank. Het werk zelf is, evenals de kunstenaar, door en door romantisch, het
bevat mooie passages, voortreffelijke muziek, vooral krachtig van melodiek naast
veel overladens, gewilde en geforceerde klankencombinaties van de modernste soort.
Rythmisch is deze muziek echter nog oer-gezond, de mooiste zijde, ook in zijn spel,
van Enesco's zigeuner-aard.
V.d.M.

Koninklijke Oratorium-Vereeniging [– Georg Henschel Requiem
(gedirigeerd door de componist) – Bach Sehet, wir gehen hinauf nach
Jerusalem en Nänie van Brahms o.l.v. Anton Tierie] (Concertgebouw)
Naast de Cantate van Joh. Seb. Bach ‘Sehet, wir gehn hinauf nach Jerusalem’ en de
Nänie van Brahms had de heer Tierie voor deze uitvoering, welke zijn 12½-jarig
dirigentschap aan de Kon. Oratorium-Vereeniging afsluit, gekozen het Requiem van
Georg Henschel. Alle drie de werken zijn ongeveer in denzelfden stijl en raken
elkander in ieder geval zeer nauw, wij memoreeren dit in de eerste plaats. Vervolgens
hulde hier aan den heer Anton Tierie voor de wederopvoering van Henschel's
Requiem, dat dirigent, zangers, solisten en spelers zulke enorme eischen stelt. Het
is een daad van vérziende artisticiteit het Requiem dat na de eerste opvoering in Den
Haag in vergetelheid dreigde te raken, op het programma te nemen. Het is minder
visionair geconcipieerd dan de Doodenmis van Berlioz, het overtreft dit werk in
intimiteit van uitdrukking. Het is uiterlijker dan de lijkzang van Brahms, doch wint
het van deze compositie in verscheidenheid van sentiment. Voor zoover het polyphoon
klinkt is het minder doorwrocht en verdiept dan de muziek van Bach of César Franck.
Het spreekt echter zooveel te vlugger aan. De componist houdt zich strenger aan den
liturgischen tekst dan eenig ander. Doch naast de Gregoriaansche melodieën doorgeurd
van eeuwigheid en onvergankelijkheid lijkt dit geluid slechts vogelengekweel. Op
sommige plaatsen bereikt dit Requiem echter een intensiteit van expressie, een zóó
grandiose hoogheid, dat men nedrig erkent: Het is een meesterwerk. Het ‘Hostias et
preces tibi Domine’, de drie Agnus Dei bij het slot-requiem b.v. Wie dit kon schrijven
moet men rangschikken naast de grootsten.
Het koor der Kon. Oratorium-Vereeniging heeft zich Zondagavond overtroffen in
schoonheid van klank, zuiverheid van intonaties, muzikaliteit en
volhardingsvermogen. Van de solisten was mejuffrouw Tilia Hill een voortreffelijke
sopraan, de heer J.C. van Oort een even goede bas, die beiden volkomen thuis bleken
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in hunne partijen, wat de heer Rudolph van Schaik ook had. Deze jonge tenor heeft
een prettige, bekoorlijke stem, welke zich echter nog in eene ontwikkelingsperiode
bevindt, vooral wat het lage register betreft. Maar hij schijnt ons een serieus
kunstenaar en te verstandig om zich reeds homme arrivé te wanen. Hij studeere stevig
verder. Mejuffrouw Tine Heskes verving mevrouw Pauline de Haan-Manifarges, die
wegens ongesteldheid had afgezegd; dit vervangen heeft immer een zeer lastigen en
gevaarlijken kant, doch mej. Heskes kweet zich uitnemend van haar moeilijke
opdracht; toch wel wat onvrij, onzeker en zoekend. De heer Louis Robert was een
degelijk organist, het Concertgebouw-orkest gaf een prachtig accompagnement:
Alles te zamen voor de Kon. Oratorium-Vereeniging en haar leider een schoonen
avond met bloemen, kransen en geestdrift, niet het minst intusschen voor Georg
Henschel, die zijn werk zelf dirigeerde met evenveel routine en talent als hij zingt,
klavier speelt of componeert.

Residentie-Orkest [Brahms Symfonie nr 2, Svendsen Zorahayda,
werken van Liszt, Wagner – optreden van Jo Bejaminse, alt o.l.v.
Willem J.C. Gerke] (Concertgebouw)
Het was niet de eerste keer, dat Willem J.C. Gerke officieel optrad als dirigent. Wij
reserveeren ons echter eene critiek en karakteriseering van zijn kunnen als zoodanig
tot het volgende concert, dat hij geven zal op Maandag 12 December. Te meer daar
de artistieke praestaties van het Residentie-orkest voldoende bekend zijn.
Ondertusschen is de avond van gisteren een succes geweest voor allen. Het
programma bevatte de tweede symphonie van Brahms, het Lohengrin-Voorspel,
Zorahayda, een orkest-legende van Joh. S. Svendsen en ‘Les Préludes’ van Liszt.
Hier trad mej. Jo Benjaminse op in plaats van mevr. de Haan-Manifarges. Wij leerden
haar kennen als jonge alt-zangeres met mooi expressief geluid, doch met weinig
zelfbeheersching in haar optreden. Zij zong een recitatievisch stukje van Anton
Averkamp ‘Das Paradies’, op woorden van Hamerling; ‘Weyla's Gesang’ van Hugo
Wolf en ‘Wiegenlied’ van E. Humperdinck, alles met orkestbegeleiding.

[Eerste gastdirectie van Georges Enesco met zijn twee Roemeense
rapsodieën – Willem Mengelberg dirigeert Symfonie in C van
Schubert en de Ritt der Walküren van Wagner] (Concertgebouw)
De Roemeensche Rhapsodieën van Georges Enesco die Donderdagavond voor 't
eerst te Amsterdam werden uitgevoerd, gaven ons meer te voelen dan te denken. Het
is impressionistische, uiterst sensitieve muziek, zooals trouwens de grootste helft
der tegenwoordige kunst. Wat Enesco echter onderscheidt van zijne voorgangers,
Berlioz, Liszt en zijne tijdgenooten Fauré, Debussy, bij welk viertal hij zich zeer
nauw aansluit, is zijne onbedwingbare melodiek. Hij wint het daarom van allen in
rijkdom en kracht van expressie, omdat hij even voortreffelijk als zij, de harmoniek
beheerscht, de geheimen kent der compositie met de verborgenste en effectvolle
complicaties der orchestreering, maar hen allen te boven gaat in ongeëvenaarde
vindingrijkheid der melodieën.
Gedeeltelijk sluit hij zich hier aan bij de cultuurmuziek, gedeeltelijk bij de
oer-primitieven. In beide rhapsodieën vindt men wijsjes zoo aartsoud en
onloochenbaar ethnographisch, méér dan artistiek, in hun eigenaardige opvolging
van halve tonen, heele en overmatige seconden, dat ons Boheme, de Balkan-bergen
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en de Kaukasus, waar de melancolische herdersfluit ze wel gespeeld zal hebben, nog
te dichtbij liggen. Zij missen alle preciseering van rythme, alle bepaalde melodische
lijn. Het is niet 't gevonden lied, maar het gezochte lied; in een historisch milieu kan
men ze daarom moeilijk plaatsen.
Zij bezitten echter een zeer curieuze bekoorlijkheid; vooral zooals Enesco ze
aanwendt in dialogen van fluit (of klarinet) en hobo. Deze passages vormen het
middendeel der eerste rhapsodie, het begin der tweede. De werken hielden den hoorder
in spanning, het meeste echter de tweede. Rythmisch overtreft hij hier Dvorak,
Tschaikowsky en alle verdere Zigeuner-componisten. Deze bijna altijd grof en ruw,
met lawaaierig slagwerk als bekkens en groote troms. Enesco is fijn en zoekt het
vooral in de subtiele beweging. Prachtig is de climax, die hij bereikt in de tweede
Rhapsodie.
Enesco dirigeerde zelf en had een ontzaglijk succes. Willem Mengelberg echter
stond niet bij hem ten achter en de C dur symphonie van Schubert, Der Ritt der
Walküren zijn niet alleen wel zoo dankbare werken, doch bovendien werden zij ook
magistraal vertolkt.

De Première van Lucifer [van Vondel door de NV Het Tooneel (dir.
Willem Royaards) met muziek van Hubert Cuypers]
Voor een flink bezette, maar toch niet geheel uitverkochte schouwburgzaal ging
gisterenavond in het ‘Paleis voor Volksvlijt’ de première van ‘Lucifer’. Zooals men
weet, wilde Royaards zelf de opvoeringen voor de vereeniging ‘Arti et Religioni’ en
de vorige week die te Leuven en Antwerpen slechts als generale repetities beschouwd
zien.
De vertooning van gisterenavond was tot in alle onderdeelen verzorgd, maar veel
zal nog meer bekoren als het beter is ingespeeld. Willem Royaards, die prachtig bij
stem was, zeide in het eerste bedrijf de boodschap van Gabriël en speelde met niet
weinig uitmuntende momenten de hoofdrol; mevrouw Royaards-Sandberg creëerde
den teederen Rafaël verrukkelijk. De overige rollen werden door de volgende spelers
vertolkt: Belzebub, Daan van Ollefen; Belial, Jan Musch; Apollion, Const. van
Kerckhoven; Gabriël, Ben C. Kok; Michaël, J. te Wechel; Uriël, A. van Dalsum;
reyvoerders der Luciferisten: A. Verheijen en Pierre Mols. De engelenreyen werden
gezongen door de dames Gestman en Petersen-Kroesen, sopranen, en H. de Kruyff,
alt.
Het gestyleerde, wijdingvolle spel werd ondersteund door orkestmuziek van Hub.
Cuypers, uitgevoerd onder leiding van den componist, en door met ongemeene smaak
verzorgde décors en costumes naar ontwerpen van R.N. Roland Holst.
Na het laatste bedrijf hield het publiek niet af de spelers toe te juichen. Toen een
groote bloemenkrans op de trappen van den Engelenburgh was gelegd, verscheen
Roland Holst tot tweemaal toe ten tooneele om te danken.
Wegens plaatsgebrek moeten wij een uitvoeriger, critische bespreking der
‘Lucifer’-vertooning tot morgen uitstellen.
Gisteravond ging inderdaad de lang uitgestelde première van Lucifer voor een bijna
uitsluitend kunstenaarspubliek, van letterkundigen en letterlievenden. Voor hen, die
de eerste opvoering, in den besloten kring van Arti et Religioni bijwoonden - en
onder onze lezers zullen er velen zijn - was deze voorstelling een ware verrassing
en gaf een uitstekenden kijk op de enorme werkkracht en het idealistisch streven van
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Willem Royaards. Niet enkel dat de leider van ‘Het Tooneel’ dezen keer zelf de
hoofdrol speelde, geheele bedrijven, o.a. het derde, vond men wat dictie, spel en
muziek betreft geheel omgewerkt. Het zonderling gehuil der Luciferisten b.v. is tot
een minimum beperkt. Onze tooneelverslaggever zal u te gelegener tijd beschrijven,
welk een magnifieke creatie Royaards maakte van het hoofdpersonnagie, hoe Jan
Musch gegroeid is in de Belial-rol, Const. van Kerckhoven in die van Apollion, Joh.
te Wechel in den Michaël. Ook de belichting is vereenvoudigd, de groepeering
levendiger, spontaner. Doch wij moeten ons beperken tot een voorbericht om er later
uitvoeriger op terug te komen. Ook op de muziek van Hubert Cuypers. Hoe hij
Vondels Olympisch rythme heeft behandeld; zijn staatsievolle reien concipieerde;
hoe hij zich rekenschap gaf van het sentiment der verzen; hoe hij lette op 't rhythme
van het woord, den klank der taal bij zetten-op-muziek van deze gewijde poëzie; hoe
hij den stand der actie waarnam bij de compositie; hoe hij het tragische getroffen
heeft; in hoeverre hij de hooge epiek meester bleek, die moet klinken als Bijbel-taal;
hoe hij zijne melodieën koos; hoe hij zijne rhythmen vond; hoe hij de harmonieën
reide; hoe hij het geheel orchestreerde, b.v. zijn merkwaardig gebruik der groote
trom; hoe hij tobde met zijn orkest; hoe hij toch een ensemble verkreeg - dit alles
melden wij u later wellicht. Het ‘Paleis voor Volksvlijt’ was vol gisteren en ‘Lucifer’
had zeer veel succes. Er is bij het einde vele malen gehaald, een krans gelegd op de
treden van den Engelenburcht-top en werd hardnekkig geroepen om Royaards, doch
niemand verscheen. Royaards, volledigheidshalve, had weinig geluk met zijn,
windwagentje dezen avond, de ‘onzichtbare geesten’ vertikten 't tweemaal het recht
te sturen en in beweging te brengen.

De muziek van Lucifer's reyen
Een vergelijking met opera-muziek of zelfs met het vaudeville-genre, is bij deze
Lucifer-verklanking totaal onmogelijk. Tegen hoeveel zwarigheden heeft de heer
Cuypers zich moeten opwerken! Wie zal gelooven, dat er bij de eerste voorstelling
negen musici voor het eerst medewerkten, die de dirigent, - in den hoogsten nood
geen spelers te hebben! - 's morgens in allerhaast per telefoon of telegraaf moest
bijeen schrapen? Dit verklaart ruim dat het orkest menigeen niet heeft voldaan. En
verder:
Om tal van redenen mag dit orkest niet te groot zijn, eerstens economische,
tweedens om wille der verhouding tot de spelers en de drie rey-zangeressen,
(uitstekend gezongen door mevr. C. Gestman, mevr. W. Petersen-Kroesen, 1ste en
2de sopraan, en mej. H. de Kruyff, alt.)
Dit belemmert dus den componist geweldig in de instrumentatie. Wie zal er daarom
over vallen, dat het slagwerk, groote trom, kleine trom, pauken en gong
overheerschten? waarom 't voorloopig dan den auteur ten kwade geduid, dat de
tegenstelling van goede en slechte geesten, de preciseering, de afronding miste, omdat
zij niet onderstreept kon worden met de kleurende orkestrale lijn? Kan het
verwondering geven, dat de typeering der Luciferisten slap scheen en mat, wanneer
men rekening wil houden met al deze den kunstenaar stremmende omstandigheden?
Na de voorstelling moest men concludeeren, dat de muzikale illustratie geenszins
bijdroeg tot de stemming van het treurspel - zonder haar daarom in het geringste te
schaden - maar hoe anders had dit kunnen zijn. Wanneer Royaards zich bij sommige
voorstellingen de weelde veroorlooft van begeleidende muziek, dan ware het billijk
ook den componist, in gelijke mate als den decorateur vrijheid te laten alle krachten,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

die tot z i j n effect kunnen bijdragen, aan te wenden. Zie eens het koor achter de
schermen, dat de reyen afwisselde. Was er genoegzaam contrast? Neen. Waaraan
lag dit? Er klonk één mannenstem naast een zestal vrouwenstemmen. Dit m o e s t
een poveren, leegen indruk maken, maar hoe gemakkelijk waren deze leelijke
octaven-unisono's te verbeteren geweest! Doch 't zij zoo 't zij, wanneer dit alles den
musicus de stemming niet bederft, dan zeker niet den leeken-hoorder. En bovendien
telt de muziek nog zooveel charmante passages, zij geeft zooveel zoeten klank, zoo
rijke melodieusheid te genieten, de teekening der goede engelen is zoo idyllisch, zoo
puur; het Paradijs motief klinkt zóó bekoorlijk, de muziek der reyen is zoo
harmonieus, rijk aan sentiment, vol streelend geluid; het voorspel en tusschenspelen
zijn zoo vol van achtenswaardige muzikaliteit, - waarom dit alles niet allereerst
gewaardeerd en toegejuicht?

Variaties over een St. Nicolaasliedje van Jan van Gilse [o.l.v. de
componist] (Concertgebouw)
Er verschijnen op muzikaal gebied niet veel St. Nicolaas-actualiteiten, het werk is
geestig, of minstens het thema en de instrumentatie, de componist is een Hollander,
het stuk is uitgegeven als orkest-partituur en als pianobewerking voor vier handen,
bij A.A. Noske te Middelburg, (en dan is een weinig propaganda te billijken), de zes
vaste orkesten van ons land kochten de compositie reeds aan (zij verscheen in den
herfst) ter uitvoering, wij zetten ons daarom met genoegen aan een bespreking, omdat
het er allen schijn van heeft dat dit gemoedelijke muziekstuk ons land zal gaan
veroveren. Hierop kunnen wij niets tegen hebben. Verging het van Anrooy's
Hollandsche Rhapsodie niet glorieus? Z e s drukken in korten tijd, van dit even
gemoedelijke, onschuldige werk. En méér naar onze meening verdienen het Jan van
Gilse's ‘Variaties over een St. Nicolaas-liedje’. Dit is ten minste artistiek bedoeld
werk. Wij kwamen echter tot deze korte parallel, omdat een vrij groot deeltje onzer
muzikale kunst den laatsten tijd den populairen kant uitdraait. Denk slechts aan Johan
Wagenaars humoristische parodieën, komische opera, en ander grappig werk. Wij
memoreeren het ook omdat het veler opinie is, dat in die richting de toekomst ligt
onzer nationale muziek-kunst. Hoe dit zij, de meeste onzer musici schrijven in dat
genre genietbaarder dan in alle overige. Vergelijk Jan van Gilse's symphonie
‘Erhebung’ b.v. eens met deze variaties!
Zij zijn gisterenavond, voor 't eerst hier te Amsterdam, uitgevoerd door het
Concertgebouw-orkest, onder leiding van Jan van Gilse zelf. Wat ons bij 't hooren
in de eerste plaats trof, was niet de fijne muziek, doch de instrumentatie. Met een
tweevoudige bezetting der houtblazers, 4 hoorns, 2 trompetten, 3 bazuinen, pauken
en strijk-orkest, ziet men de componisten van tegenwoordig niet dikwijls meer aan
't werk, Van Gilse echter bereikt er veel mee. Toch ook weer niet zonder aparte trucs,
zooals de verdeeling van het strijkorkest in acht partijen. B.v. de vierde variatie: een
bekoorlijk-melodieusen clarinet-solo gedragen op de zachtzware, massieve
harmonieën van het schijnbaar verdubbelde strijkerscorps. Instrumentale liefelijkheden
als deze zou men gaarne langer hooren; evenzeer de 8ste Var. een gelijk arrangement,
de clarinet echter afgewisseld door heerlijke duo's van Fluit en Engelschen Hoorn;
evenzeer de klankschoone combinaties van No. 10: een welluidend polyphoon
spelletje van Engelsche Hoorn, clarinet, hobo en fagot; ook No. 14 brengt kostelijke
trekjes: twee fluiten zingen de naïeve melodie met accoordbrekingen der altviool,
waarbij een clarinet in lage ligging een soort van bas geeft.
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Wat de compositie betreft: Een voorspel van een twintigtal maten, gebouwd op
een melodie in den boertigen Franschen musettenstijl, gaat het thema vooraf. Wij
hebben ons afgevraagd, wat dit wijsje, een beetje al te heterogeen naast ‘Zie daar
komt de stoomboot uit Spanje weer aan’, eigenlijk in dit exclusief-Hollandsche milieu
komt doen. Temeer daar het later niet meer terugkeert; wel voegt de componist bij
de slot-variatie - No. 18 - nog het bekende volksdeuntje: ‘Zie de maan schijnt door
de boomen’. De opmerking zij veroorloofd dat dit enkel voor den Hollander zin
heeft. Een buitenlander, zal zich verwonderd afvragen, waarom dit splinternieuwe
thema pas bij den slotsatz wordt ingevoerd. Overigens bezit dit werk een stevige
gezonde architectuur. De gemoedelijke humor van de hoofd-melodie, is aardig
geschakeerd door de kleurrijke, poëtische serie in Des-groot - van No. 7 tot 11 -, vol
interessante harmoniën; hierop volgt een feestelijk interludium, beurtelings in a-groot
en a-klein, - van No. 11 tot 15 - in langzaam of snel marsch-tempo; een zacht-deinende
pastorale, met curieuse rythmische complicatie voert naar een presto, waar men de
oer-melodie weer duidelijker hoort, waarop No. 17 volgt, zwaar, stroef, vreemd en
moeilijk, maar effectvol gerythmeerd, leidend naar de breed gemarkeerde slot-variatie,
een pompeus einde.
Op de uitvoering zelve behoeven wij niet in te gaan; ook niet op het succes: het
lag voor de hand dat deze lichte, gracieuse muziek zou inslaan. En de rest van het
programma, onder leiding van Willem Mengelberg, de Pastorale van Beethoven en
de D-moll Symphonie van Chr. Sinding, geven evenmin aanleiding tot een nader
beschouwing.

Wassili Safonoff [dirigeert Scriabine Symfonie nr 1, Wladimir Metzl
Die versunkene Glocke, Alexander Arensky Variaties voor orkest]
(Concertgebouw)
Wassili Safonoff heeft al meer gedirigeerd in Amsterdam. Hij was het, die even na
Tschaikowsky's dood hier de Symphonie pathétique voor het eerst uitvoerde en haar
in éénen populariseerde. Hij stond toen aan het hoofd van een vrij schamel orkest en
dit in aanmerking genomen kan men voor 's mans suggestieve macht slechts de
grootste bewondering voelen. Ziehier inderdaad een persoonlijkheid. Alles in zijn
directie is berekend, maar zij blijft spontaan. Hij heeft oor en oog voor alles, de
nietigste details niet buitengesloten, doch het geheel vervaagt zeer zelden in
mimiatuur-werk; hij wil de muziek niet illustreeren met handen en arm, doch weet
haar toch te dwingen tot de gewenschte plastiek van melodie en rythme; overal en
immer heerschen eenvoud, gracie met juistheid en zwierig sentiment. Hij is geen
man van het monumentaal en indrukwekkend gebaar als Gustav Mahler, maar hij is
elegant. Hij lijkt niet, als Mahler, koninklijk gebeeldhouwd, grootsch van lijnen - hij
is op en top diens tegenvoeter en dat typeert hem het best.
Wassili Safonoff gaf een Russisch programma: De eerste symphonie van Alexander
Scriabine, zesdeelig werk, welks slotkoor ‘Hymne an die Kunst’ echter moest
wegvallen. Tot onze spijt, want wellicht had het veel dubbelslachtigheden van stijl,
veel kunnen ophelderen, veel monotonie kunnen vergoelijken. No. 2 was ‘Die
versunkene Glocke’, dramatische Tondichtung zu Gerard Hauptmanns gleichnamigen
Märchen-drama van een zeer jongen componist Wladimir Metzl. Het werk is lang
en in de conceptie treffen twee doode punten waar men de aandacht, die daar een
geweldigen krak krijgt, met de grootste moeite over heen zet. Het een bevindt zich
tusschen het vijfde en zesde stemmingsfragment (volgens het programmaboekje),
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het andere tusschen het zesde en zevende (waar de klok gaat luiden). Talentvol werk
overigens; een jonge meester die wie weet nog wat wonderlijks zal geven als hij het
geluk heeft naast talent genie te bezitten. Doch tot nu toe schreef hij slechts
epigonen-muziek, totaal afhankelijk van Richard Strauss in alle opzichten. De derde
noviteit was van Alex. Arensky een anderen Rus, in 1906 gestorven op
vijf-en-veertigjarigen leeftijd: ‘Variaties voor strijkorkest.’ Het bleek knap werk,
muzikaal, boeiend, zelfs spannend; nu en dan toch ook wel wat goedkoop: het thema
gespeeld door de tweede violen en alten met een doodgewoon passage-werk van de
eerste violen, dat is niet ver van banaal.
‘Niets nieuws onder de zon,’ in Rusland ook niet. Men begint weer te haken, te
snakken naar een nieuw geluid. Het is nu al dertig jaren koekoek een zang. Strauss,
dien zich zelf uit schreef. (Wat een eenzijdigheid immers in vergelijking van
Beethoven of Wagner!) Strauss en nog eens Strauss. Van Rusland echter heeft men
niets te verwachten. Dat weten wij nu ten minste.

Kamermuziek-avond [door J.W. Kersbergen, piano, Jan Vel, viool,
S. van Adelberg, altviool en J. Mossel, cello – Paul Juon Trio Caprice,
Sinigaglia Serenade voor viool, alt en violoncel] (Concertgebouw,
kleine zaal)
Paul Juon begint meer en meer door te dringen en, zij 't nog geen beroemdheid, toch
de bekendheid nabij te komen. Het Russische Trio introduceerde verleden jaar zijn
kunst met het Trio-Caprice, het Concertgebouw-orkest speelde onlangs zijn
Vaegtervise, Zaterdagavond gaf het sympathieke Hollandsche viertal, de heeren J.W.
Kersbergen, piano, Jan Vel, viool, S. van Adelberg, alt, en J. Mossel, violoncel, een
herhaling van het reeds genoemde ‘Trio-Caprice’, voor klavier, viool en cello. Het
behoeft niet gezegd te worden dat een vergelijking van de voordracht dezer
kunstenaars met die der Russen totaal is buitengesloten. Zij hebben een geheel anderen
aard. Zij missen dat hartstochtelijk-beweeglijke, dat gepassioneerde voelen, de
onberekende spontaniteit. Het is ons dan ook duidelijk, waarom het werkje van Juon
hier geenszins een indruk maakte als elders. Deze muziek is teer en ijl, zeer vaag
van klank, zeer broos van rythme. De harmoniek is geforceerd, de melodie ontbreekt
sensitiviteit, alles berust op de hoogst gevoelige rythmiek. Voor een juiste waardeering
dezer muziek als composttie is eene minder goed aangepaste uitvoering zeer geëigend.
Men merkt dan dat de melodiek niet boeit, dat de harmoniek, ondanks alle
quasi-veelzijdigheid, al gauw eentonig klinkt. Het stuk is geïnspireerd door Selma
Lagerlöfs Gösta Berling. Het is wel wat onbegrijpelijk dat een serieus kunstenaar
zich laat beinvloeden door dien dwazen, onbeduidenden roman. Men schudt echter
't hoofd, hoorend dat Paul Juon, naar aanleiding van dit grillig-nerveuse
decadenten-werk nog een tweede compositie schreef: een Rhapsodie voor viool,
viola, cello en klavier. Maar de muziek zegt evenveel als het boek.
Een aardige noviteit, maar ook niet van groote beteekenis, was de Serenade voor
viool, alt en cello van Leone Sinigaglia. Het is enkel muziek, melodieus, interessant
geharmoniseerd en pikant-rythmisch. Doch ook Sinigaglia, als Juon, is in de
bewerking oorspronkelijker dan in de vinding; eveneens getuigt hier, gelijk bij den
Rus, de bewerking van meer individueele kracht. Het bleek echter tamelijk leeg en
oppervlakkig, geeft eigenlijk noch te denken, noch te voelen. Ook de reproductie
dezer Serenade kan men niet de gelukkigste noemen. Er ontbrak iets aan de stemming
der violen en de harmonieën bleven voortdurend zwevend en onvast. Als karakteristiek
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geheel ging het romantische klavierkunst [moet zijn: klavierkwartet] Opus 60 in C
klein van Brahms den spelers veel beter af. Wij gelooven, dat de vier uitvoerenden,
bij wie altijd veel voortreffelijks valt op te merken, dezen keer geen heel
psychologischen kijk hebben gehad op hun programma. Toch zal men hunne concerten
blijven achten, enkel reeds om het loffelijk streven ons vooral de nieuwere
kamermuziek bekend te maken.

Residentie-Orkest [o.m. Beethoven Symfonie nr 7 en Strauss Tod
und Verklärung o.l.v. Willem Gerke, met medewerking van Richard
Breitenfeld, bariton]
Willem Gerke's levensbaan was eene moeilijke en merkwaardige. Hij werd geboren
in 1876 te Amsterdam en begon op 9-jarigen leeftijd vioolstudies. In 1891 nam
Willem Kes hem aan als leerling zijner orkestklasse: studeerde onder diens leiding
ook piano, hoorn en de muzikale theorie. In 1895 benoemde C. van der Linden hem
tot violist, der Ned. Opera; in 1896 trad hij toe tot het Concertgebouw-orkest, 't welk
hij verliet in 1904. Van af toen leefde hij uitsluitend voor het vioolonderwijs,
middelerwijl het dirigeeren leerend bij Bernard Zweers. In 1905 werd W. Gerke
benoemd tot directeur van het A'damsch Studenten Muz. Gez. ‘J. Pzn. Sweelinck.’
Reeds in 1906 stond hij als muzikaal assistent den directeur der Wagnervereeniging
ter zijde, en in 1909 is hij dirigent geworden van het Utrechtsch Studenten Concert.
Aldus het programma van de uitvoering, welke Gerke leidde den veertienden van de
vorige maand. Ik geef dit verkort weer. Het gevaar immers bestaat, dat men, dezen
tot dusver vrij onbekenden hemelbestormer op eens vindend aan het hoofd van een
zeer eminent ensemble als het Residentie-orkest, hem gaat houden voor een over het
paard getilden beginneling, voor wien men op zijn hoede moet zijn. Edoch, de techniek
van het dirigeeren verstaat Gerke. Hij weet hoe men een twee vierde, een drie-achtste,
een 12/8 een 5/4 of 7/4 slaat; hij weet hoe een goed dirigent zijn teekens kan
verstaanbaar maken aan de spelers; hij weet de plaats der orkestgroepen nu al van
buiten; hij weet hoe men het rythme accent weert en nog zooveel andere détails van
de zeer zwarige dirigeerkunst. Ik zou er dan ook niet tegen opzien den heer Willem
Gerke een zeer voortreffelijk orkestleider te noemen, wanneer hij o.a. de partituur
der uit te voeren werken voor zooverre in het hoofd had, dat hij zijne oogen ook eens
zonder vreeze van de partituur af kon wenden, om den een of den ander een zeer
nuttigen wenk te geven; wanneer hij b.v. het geheim der juiste tempi verstond;
wanneer hij het levenselixer kende van een fijn samenspel, want dat hangt geheel af
van den dirigent; wanneer hij de groote lijnen wist te vinden van een kunstwerk;
wanneer hij die met plastieke kracht wist weer te geven; wanneer hem de geest van
den genialen schepper niet altijd vreemd en onbekend bleef en nog zooveel andere
détails van de dirigeerkunst.
Beethovens zevende symphonie is voor mij een der meest divine kunstwerken
welke bestaan. Wagner heeft haar genoemd een apotheose van den dans en, Eilacy,
Isidora Duncan, danst op deze muziek. Eilacy, gisterenavond werd zij uitgevoerd op
danswijze. Zou dat allemaal gebeuren op gezag van Wagner? Het heeft mij zeer
verdroten. Want ik hoorde wel den goddelijken klank der melodie maar over het
podium, rond den zich veel moeite gevenden dirigent zag ik maar aldoor hotsende
Volendammer visschers en vleezige Friesche boerinnen. Ik schrijf dit in hoofdzaak
ter karakteriseering van het rythme. De heer Gerke heeft de zonderling-suggestieve
macht u allerlei dwaze beelden voor het oog te tooveren, het is soms onhoudbaar,
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en hoe amusant ook, ten langenlaatste schreeuwt men in zijn binnenste: houd op. Hij
heeft ook den heer Richard Breitenfeld, bariton uit Frankfort, een massieven, bleeken
jongeling, belachelijk gemaakt. Deze zong glansloos en sentimenteel-huilerig; nu,
in zoo'n parodistische omgeving lokt dit al gauw tot kinematografische fantasieën
ondanks den ernst van Wolframs ‘Erster Gesang’ uit den Wartburger prijskamp van
Wagner en ondanks de heilige belangrijkheid van ‘Amfortas' Klange’ uit Parsifal.
‘Tod und Verklärung’ van Richard Strauss besloot dit tweede en laatste concert.

[Brahms Symfonie nr 2, Grieg Pianoconcert (solist Percy Grainger)
en werken van Liszt en Wagner o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Van een of andere feestelijkheid, naar aanleiding van Willem Mengelbergs terugkeer
uit Rusland bleek niets; geen krans om de lessenaar, gelijk Zaterdagavond in Den
Haag, maar een schamel applausje bij zijn verschijnen op het podium: alles had
hartelijker kunnen zijn. Er lag trouwens over den heelen middag iets mats, iets
dompigs, een voorjaarsmist-stemming in de door het middag-schemeren meer dan
anders befloerde groote-zaal. Brahms' levensvreugdige tweede symphonie was daar
slecht thuis. Van waar kwam die dorheid, die kilte? Van 't reizen der orkestleden?
Van oververmoeidheid bij den dirigent? Wat Mengelberg vergt van zich zelf kan
men gerust ontzaglijk heeten. Behalve zijn heen en weer trekken door de Russische
steppen van Petersburg naar Moskou: Vrijdagavond in Frankfort, Zaterdag in Den
Haag, Zondagmiddag in Amsterdam!
Percy Grainger, de jonge Australiaan, die verleden jaar door Julius Röntgen hier
geïntroduceerd werd en al spoedig tot roem steeg - getuige zijn optreden in het
Concertgebouw - speelde het pianoconcert (orkestbegeleiding) van Edward Grieg,
een werk dat hij eenmaal voorgedragen heeft, onder leiding van Grieg zelf.
Het zijn niet de gunstigste omstandigheden voor een pianist, om zich in al zijn
eigenaardigheden te doen kennen, dat hij moest spelen in een wijde ruimte, naast
een voortreffelijk orkest, waarvan ieder klankschoon instrument protesteert tegen de
kleurloosheid van het klavier, waarvan elk ensemble, en vooral een tutti of een
fragment voor de kopergroepen het doode timbre der piano nog versombert en verder,
dat men hem moet hooren in Griegsche muziek, tegenover welke ieder zich ook weer
anders plaatst. Voor mij is Griegsch concert lang zijn beste werk niet en 't heeft mij
nergens kunnen boeien. Wij laten nog daar, de vele ongelukkige combinaties van
piano en orkest, die hij telkens zoo schijnt te arrangeeren, dat de piano, wat klank
betreft, in 't nadeel komt. In de eerste plaats stoorde ons echter zijn vormeloosheid;
het barokke, planlooze volgen der stemmingen. Gaven deze den pianist soms zijne
vele - op zich zelf uitnemende - tempi rubati in waarmee hij verschillende keeren
met zijne begeleiders in een licht conflict kwam? Verder lokt ons in dit concert de
Mendelssohnsche rythmiek (waar hij niet Noorsch is, n.l.; Grieg streed wel tegen
den invloed van Mendelssohn, doch heeft hem nooit geheel overwonnen, wat hij
wijten mag aan zijne studie jaren in Leipziger conservatorium) en diens
trompetten-behandeling maar heel weinig.
Doch Percy Grainger behaalde een ruim succes. Hij is voor de Hollanders een
soort van Noorsche blonde Licht-god, een Balder. Meer nog, toen hij solistisch optrad
met ‘Triana’ van I. Albeniz, dat wij al een van hem hoorden en ‘Sussex Christmas
Choral’ in eigen bewerking. Over zijne virtuositeit zullen wij nog spreken bij het
concert dat hij Zaterdagavond gaat geven in de kleine zaal. Nu wijzen wij slechts op
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zijn ontzaglijke praestaties in de Toccata (cis klein) van Claude Debussy, een
opeenhooping van onnoemelijke moeilijkheden.
Behalve het genoemde bevatte het programma nog de vierde symphonische
Dichtung ‘Orpheus’ van Liszt en Wagners Tannhäuser-ouverture.

‘Eine Lebensmesse’ van Jan van Gilse te Arnhem
Zaterdagavond is door de Arnhemsche afdeeling der Maatschappij tot Bevordering
der Toonkunst in ‘Musis Sacrum’ voor 't eerst uitgevoerd ‘Eine Lebensmesse,’ van
Jan van Gilse, voor vier solo-stemmen, mannen-, vrouwen- en kinderkoor met
orkestbegeleiding. Wij zijn voornemens in een der volgende nummers op de artistieke
waarde van de Lebensmesse (tekst van Richard Dehmel) terug te komen om ons nu
te bepalen tot de praestaties van zangers en spelers. Mevrouw Alida Lohman, die
wij eens in van Gilse's derde symphonie (‘Erhebung’) de sopraan-soli hoorden
voordragen, zong ook hier de partijen der ‘Jungfrau’, soli uit het koor der ‘Mütter’,
verrukkelijk met haar stralend orgaan. De heer Jules Moes personificerde den Held,
en ons dunkt, dat men moeilijk een betere keuze had kunnen doen. De heer Jules
Moes is van huis uit opera-zanger, wat hem voor sommige gedeelten der tenor-partij
als 't ware praedestineert. Bovendien bezit hij een magnifiek orgaan, dat wij niet
zonden aarzelen, wanneer de klankvorming iet of wat artistieker verzorgd was, met
de allerbesten op een lijn te stellen: het vloeit over van glans en kracht, het heeft een
zeer ruimen omvang en in alle liggingen een prachtig timbre. Schrof daar tegenover
stond de heer Otto Schwendy, bas, uit Berlijn; hij mist alle schakeering en zingt
bovendien totaal krachteloos, zoodat zijn geluid al spoedig verzwindt, zelfs in de
doorzichtigste bezetting. Mej. J. Benjaminse, de ‘Waise’ in van Gilse's werk, alt, uit
Zaandam, had zeer mooie oogenblikken in haar eersten solo ‘Ich kenne Keinen’.
Overigens hindert bij deze sympathieke stem nog wat jeugd, onrijpheid en
onervarenheid. Het koor der Arnhemsche Toonkunst-afdeeling beschikt over al te
weinig vrouwenstemmen, waardoor van Gilse's muziek op vele plaatsen heel wat
inboette. De mannenstemmen klonken goed. De begeleiding van de Arnhemsche
orkestvereeniging (belangrijk versterkt) kan niet gemeten worden naar grootsteedsche
waardebepalingen (slechte bekkens o.a. en weinig strijkers) doch kon een
idealiseerenden minder-eischende wel voldoen. Jan van Gilse, een geroutineerd
dirigent en kunstenaar, leidde zijn werk zelf. Het publiek was enthousiast en mèt hen
de uitvoerders over de briljante compositie; een lauwerkrans ontbrak niet, er klonken
hoera's, gejuich en geestdriftig applaus.
Naast de ‘Lebensmesse’ vermeldde het programma ‘Das Neue Leben’ (op woorden
van Dante) van E. Wolf-Ferrari, onder leiding van den heer Joh. Wagenaar.

[Electrische verlichting in de grote zaal – Fritz Kreisler solist in
concerten van Brahms en Mozart o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Men was Donderdagavond in een enthousiasten kunst-roes. Fritz Kreisler heeft de
overmacht dien demon te wekken in het anders nog al klamme gevoel en kille
gereserveerdheid, waarmee men in ons goêlijk landje het allergrootste langs zich laat
heentrekken. Hij vergaarde er ook het genot van: een eindeloos applaus. Het was als
of Brahms nooit bestaan had, alsof Kreisler-zelf het concert van Mozart en dat van
Brahms had geschreven. In dat geval zouden wij ons geen grooter toejuichingen
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kunnen uitdenken. Bracht Fritz Kreisler zijn dankbare hoorders waarlijk visioenen,
openbaringen, vergezichten of andere glorieuze emoties? Het leek wel zoo. Maar
dan gaat men onderzoeken welke innerlijke krachten dat ongewone ontrijst. Ik ben
tot de conclusie gekomen, dat bij Kreisler in hoofdzaak zijn rythmiek de factor is.
Ieder virtuoos, ieder kunstenaar heeft in dezen tijd zijn kleine eigenaardigheid; in
plaats van een algeheele of halve universaliteit; daarvoor leven wij in de moderne
machinerie der menschheid, waar elk zijn werkplichtje meent te krijgen als in een
groote fabriek.
De een kiest dit de ander dat: Mahler de melodie, Strauss den nabootsenden klank,
Reger de contrapuntiek, Debussy de miniatuur; bij de uitvoerende kunstenaars vindt
men een zelfde soort van eenzijdigheid, welke de laatste dertig jaren de kunst heeft
overvallen. Bij Fritz Kreisler de rythmiek, waarmee hij al het overige der muziek in
ondergeschikte mate schijnt vereenzelvigd te hebben. Alles bij dezen virtuoos wordt
metrische beweging, zijn gaan en staan, elk zijner gebaren, de stokvoering, alles;
zijne phraseering berust uitsluitend op de rythmiek; ik zou haast zeggen, dat zijne
klankgolvingen rythmisch zijn! Daarnaast staat zijn aangename gracie en lieve [?]
daarnaast zijn zeer bewonderenswaardige techniek.
Hiermee is het voornaamste gezegd, daar Kreisler morgenmiddag weer speelt,
houden wij het overige in petto. Wat volgt raakt de nieuwe electrische verlichting te
langen tijd begeerd, om er niet een en ander van te melden. De groote zaal wordt nu
verlicht door vijf flonkerende, kristallen kronen, welke ook het plafond een zeer
verfraaid aanzien geven. De grootste, in het midden, heeft een middellijn van 3.25
meter en weegt niet minder dan 1500 kilo. De maximum lichtsterkte bedraagt 16000
kaarsen. De daarop nog volgende hangt achter in de zaal en geeft 8500 kaarsen;
boven het podium hangen drie kleinere lampen met een gezamenlijke lichtsterkte
van 4000 kaarsen. Onder het balcon voorts zijn zeventien plafonières aangebracht,
elk van 200 kaarsen en rondom het orkest stralen tien drie-lichts armen totaal den
glans van 1500 kaarsen. Alles is dus voortreffelijk geconcentreerd in de hoogte.

Agnes Nicholls [liederen recital, met medewerking van Max Mossel,
viool] (Concertgebouw, kleine zaal)
Mevrouw Agnes Nicholls heeft bekoorlijkheden, welke specifiek Engelsch zijn, maar
Engelsch op zijn best, want zij is niet de fijne spichtige miss, met overbeschaafde
allures, de zoetelijke herfstdradige fee der tegenwoordige teekenaars van het
Vereenigd Koninkrijk, maar charmante, ouderwetsche dame der bekende
Dickens-illustraties, uit het tijdperk, dat alle jonge dames en hare moeders nog naar
schouwburg of concertzaal gingen met de breikous of het haakwerkje, de steken
tellend op de maat der muziek. De herinnering aan de lang voorbije dagen der
amusementskunst, toen een zanger ook wel eens wedijverde in vaardigheid met een
trompetter en het won (eigenlijk een anarchisme in verband met het voorgaande)
worde niet verkeerd uitgelegd. Wij waardeerden die luchtige hoofschheid der
voordracht van mevr. Nicholls en het zwierig-oppervlakkige harer intenties zeer in
de oud-Engelsche liederen van Purcell b.v., van welk soort zij er gisteren tot onzen
spijt niet op haar programma had. Wij achten dit ook in de artistieke salonkunst van
Hamilton Hartz, welke wij heden nader leeren kennen; aardige liederen, zeer lieve
dingetjes en zeer muzikaal (Lullaby) die, moesten wij ze thuis brengen in een
omgeving, prachtig konden figureeren bij Frans Abt of Friedrich Kuhlau, ietwat
gemoderniseerd wel te verstaan; doch op de hoogte van hun tijd zijn ze niet, vooral
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niet wat betreft de tekst-declamatie (At Sea o.a.). Dat de muzikale ondergrond der
liederen van Brahms en Richard Strauss soms tegenover de opvattingen staat van
Mevrouw Nicholls, die liefst blijmoedig kwinkeleert, ligt voor de hand. Wij schatten
er het vreugdige coloriet der stem en hare degelijke ontwikkeling niet minder om.
Ook Hamilton Harty heeft eene hoedanigheid, welke wij in alle opzichten moeten
loven: zijn schoon accompagnement. Het paste zich even voortreffelijk aan bij de
zangers als bij den violist. Deze, de heer Max Mossel, droeg voor de Sonate in g
groot van Edward Grieg, de Fantasie appassionate van Vieuxtemps en eenige kleine
stukjes. Het rhapsodische der Fantasie bedroog weer de helft der hoorders en ontlokte
al handgeklap bij een der schijnbare fermates in 't midden; dit is voor de uitvoerders
zonder twijfel prettiger, dan wat we Lambrino eens zagen gebeuren: men wist niet,
dat het uit was! Toch ontbrak dezen avond het talrijk publiek en het bovenmatig
enthousiasme van het vorig concert.

Percy Grainger (Concertgebouw, kleine zaal)
Percy Grainger is hier binnen een jaar éven populair geworden als Raoul Pugno of
Harold Bauer; men critiseert hem zelfs niet meer; vóór dat men hem gehoord heeft,
hoort men al praten van: hm! ontzaglijk virtuoos - en buitengewoon artiest! welke
kunstlievende dame heeft zijn portret niet? wie weet nu niet dat hij tien levende talen
spreekt, dat hij gespeeld heeft op het koninklijk slot te Kopenhagen, voor 't hof te
Christiania? Ik geloof niet dat iemand al ooit zoo heilzame uitwerking gebeurd is
met Röntgen-stralen als dezen Percy Grainger. Want Julius Röntgen beleeft succes
van den glans waarin hij ons nieuwe godje op eens heeft doen glimmeren! Men
veroorlooft ons toch wel twijfel? Ik ben geruimen tijd zeer lankmoedig en toegevend
geweest voor onze nieuwe komeet, doch van haar opkomst uit het Noorden tot nu
toe wacht ik nog altijd op den staart die er bij hoort. Van ééne zaak ben ik ten volle
overtuigd: de kern is er. Ik geloof echter niet dat daar iets ongedachts uit groeien zal,
noch minder iets boven-natuurlijks. Percy Grainger heeft een prachtige techniek, hij
heeft kracht en lenigheid in vingers en handgewricht en geeft een imposanten aanslag,
in allerlei schakeeringen gevarieerd, van donder tot nachtegaalzang, zoo ge wilt! Ik
trek Grainger's persoonlijkheid, in zooverre men daarop doelend spreekt van macht,
in twijfel, doch ontken ze niet; wat Grainger in de allereerste plaats ontbeert is een
autoritaire ziel. Nu zouden wij over dit laatste kunnen uitweiden met mooie zinnen
en lange tirades, doch er niet verder mee komen; bewijzen dat iemand het artistiek
enthousiasme mist? Dergelijks raakt uitsluitend het intiemste gevoel. Wij zouden er
heel Schuberts Wanderer-fantasie voor moeten ontleden (in dit werk bevredigde hij
als kunstenaar het minst) en nog weinig definitiefs bereiken.
Naast vier Choral-Vorspiele van Bach-Busoni en eene studie voor pedaal-vleugel
van Schumann stonden vier boerenliedjes en oud-Nederlandsche dansen van Julius
Röntgen, tusschen een Etude van Chopin (opus 25 No 7 in Cis kl;) en de twaalfde
Hongaarsche Rhapsodie van Liszt! Hoe die liedjes en dansen daar verzeild raakten?
Heel veel hebben zij niet om 't lijf. Zij staan achter in elk opzicht bij Griegs boeren
dansen, in navolging van welke Röntgen, Griegs vriend, ze wel zal geschreven
hebben. Of het brillante piano-arrangement wel te verdedigen is bij deze gemoedelijke
boert? In ieder geval lijkt het ons een misgreep van Grainger ze te plaatsen tusschen
bovenstaande serieuze muziek. Hij had er echter een zeer royaal succes mee en moest
zelfs een toegift spelen, een nummertje uit de zelfde bundels, doch in anderen trant,
melancholisch en innig.
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Het Sevcik-quartett (Concertgebouw, kleine zaal)
De vierde Kamermuziek-avond is dezen keer gegeven door het bekende
Sevcik-quartett met medewerking van Julius Röntgen. Zij vertolkten het piano-kwintet
van Brahms, het derde kwartert (in es) van Anton Dvorak en het tiende (Harfen
kwart) van Beethoven.
Leest men buitenlandsche berichten, dan ziet men het Sevcik-quartett zeer dikwijls
voor den dag komen met noviteiten. Ik heb me daarom afgevraagd, waarom het hier
altijd koekoek éénzang is. Te meer valt dit in 't oor, daar we hier op het gebied van
kamermuziek-noviteiten of zeldzaamheden, om niet al te exclusief te zijn, zoo uiterst
schaarsch bedeeld worden.
Maar het Sevcik-ensemble bezit hier ter stede eene populariteit, waarbij de oude
Bohemers in de schaduw staan. Hoe het komt aan die bekendheid, dien roem van
het succes, aan 't enthousisme weet niemand. Elders dan in Holland ontvangt men
ze met een tamelijke gereserveerdheid en men gaat niet van den beginne af uit
verbazing op den kop staan; elders dan in ons land noemt men ze loffelijk en zonder
een goelijk woordje laat men ze niet vertrekken. Hier stelt men onomwonden Bohuslav
Lhotsky naast Karl Hoffman, Karel Prochaska naast Joseph Suk, Karel Monravec
naast Oskar Nedbal, Bedrich Vaska naast Hanus Wihan. Men zoeke niet naar de
reden want die is in dergelijke gevallen altijd onvindbaar. Maar voor ons is het
Sevcik-quartett altijd een doorsnee-ensemble geweest, van de gulden-middelmaat.
Te beginnen bij den eersten violist hoort men er goeden klank, doch meer niet, een
streek, die er juist door kan, een voordracht, die vóór alles let op de leesteekens in
de partituur, opvattingen, welke wij niet graag artistiek zouden noemen. Is er b.v.
ook verschil in hunne visie op de muziek van Brahms, Dvorak en Beethoven? De
rythmische grofheden, als de gedwongen rinforzandi, de syncopes, crescendo's en
dergelijke noemt men ‘zigeunerachtig’ of ‘temperamentvol’, goed, doch muzikaal
lijken ze ons niet. Van timbre-eenheid der vier strijkinstrumenten kan men hier
heelemaal niet spreken, daar de klank nergens samensmelt de intenties der uitvoerders
zich nergens vereenzelvigen. In het pianokwintet van Brahms werd dit viervoud door
medewerking van Julius Röntgen vermeerderd tot een vijfvoud. Ten kwade duiden
willen wij dat den uitnemenden klavierspeler geenszins. Hij heeft nu eenmaal zijn
onstuimigheid van muzikalen stormvogel en volgt de ingevingen van zijn binnenste
zonder beheersching, en zonder bedenking, of hij solistisch optreedt of in
medewerking met anderen, daarop let hij nauwelijks. Men begrijpt dat ook dezen
avond zijn spel op zich zelf aangenaam was om aan te hooren; het stak ons inziens
zelfs sterk af door klank verscheidenheid tegen een zekere droogte en eenvormigheid
van het geluid der strijkinstrumenten. En Röntgen's kijk op Brahms is ook zooveel
juister en muzikaler dan die der vier vedelaars. Het geheel heeft heel wat menschen
in zaligheid gebracht, naar onze meening zonderling genoeg, en dit slot hadden wij
weg kunnen laten; enthousiasme is er bij het Sevick-quartet altijd.

La Mer van Claude Debussy
De ‘T r o i s E s q u i s s e s s y m p h o n i q u e s ’ van Claude Debussy zijn deze en
verleden week niet minder dan driemaal uitgevoerd, onder leiding van Willem
Mengelberg. Wij waardeeren deze propaganda en krachtige activiteit even hoog als
wij het werk zelve schatten. Een lieve wensch, die wij reeds lang koesterden en
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herhaaldelijk uitspraken is zoo langzamerhand in vervulling gegaan. De Fransche
muziek treedt op de programma's van het Concertgebouw geprononceerder naar
voren. Wij willen dit echter alleen toeschrijven aan de logische en consequente
ontwikkeling der groote lijn, welke onze tegenwoordige Hollandsche kunst contoert:
Franschen invloed in de regionen der litteratuur en schilderkunst, Romaansche
richtingen in de architectuur. Dat zich de muziek hierbij aansluit schijnt ons niet
meer dan redelijk. En het staat reeds vast als een feit, dat sommige onzer componisten,
die in de eerste plaats uitblinken in a r t i s t i c i t e i t , als Alphons Diepenbrock en
Carl Smulders, om enkelen te noemen, duidelijk de Fransche visie en het sentiment
belijden in vinding en schrijfwijze. Dat hun hier te lande een zware kamp wacht om
de erkenning is even zeker, als dat Mengelberg nog lang zal moeten vechten voor
Debussy's werk eenigermate gepopulariseerd mag heeten. De Hollandsche smaak
waart nog altijd boven het dompige moeras der Mendelssohn-Schumann-school en
eene zeer onzalige traditie, belijnd helaas als een spoorweg, zal hem de eerste
decenniën blijven sturen over dien afgebakenden weg (Schumann - Verhulst - Hol
- Zweers en diens leerlingen) tot hij zich te pletter loopt op een stootblok. Wij mogen
daar met te meer beslistheid op wijzen, omdat bij die componisten niet enkel geldt
de bewuste loochening der Latijnsche Kunst en hare vertakkingen, doch ook, maar
onbewust, de ontkenning der eigenlijke e s s e n c e van Wagners, Mahlers en Strauss'
kunstenaarsschap. Zij blijven, ondanks alle moderniteit, in den kern onmiskenbare
Schumannianen. Wij gelooven echter, dat zij zullen uitsterven zonder 't zelf te weten
en tot een vijandig partijschap zullen de voor- en tegenstanders der twee richtingen
wel nooit geraken, want daartoe is de ziel der oudere school reeds te dof en krachteloos
afgeleefd.
Wij behielden ons eene bespreking van ‘La Mer’ voor, daar wij wilden wachten
tot uit den oorspronkelijken broehaha der orkestgeluiden van de eerste uitvoering
(Donderdag 26 Jan.) de Zee zelf zich zou hebben ontworsteld in stralende klaarheid
en onbelemmerd golvenspel. De partitie toch is een zoo ingewikkeld complex van
stemmen en klanken, dat niet alleen de spelers, doch ook de dirigent zich voor de
bezwaarlijkste moeilijkheden geplaatst ziet, welke hij voor zich ook heeft te
overwinnen. Duitsche dirigenten met beroemden naam brengen er weinig van te
recht en wat Mengelberg in ‘La Mer’ gepraesteerd heeft, is een wonderbaarlijk
specimen van de meest virtuose orkestbeheersching. Onderling hebben de
instrumentalisten aan elkander nauwlijks eenigen houvast, wij stellen ons zelfs voor,
dat zij elkaar haast niet hooren; het bijwerk dat de muzikale structuur omrankt is van
het allerteerste miniatuur, rythmisch, metrisch en harmonisch uiterst gecompliceerd,
waaruit de groote, allesbeheerschende figuur (want die i s er) slechts kan oprijzen
bij een fijne, geacheveerde voordracht, afgerond in de geringste détails. De dirigent
heeft dus een zware taak en wij kennen waarlijk geen partitie uit den ouden noch
nieuwen tijd, welke den leider zoo hooge eischen stelt. De harmonieën klinken
voortdurend dissonant, zou men zeggen. Doch het hangt slechts af van een goede
evenredigheid dier dissonanten om ze te hervormen tot de bekoorlijkste
welluidendheid. Dit wordt den leider nog moeilijker gemaakt door het oude systeem,
dat Debussy volgt in zijn dynamische aanwijzingen, welke hij voor alle partijen
gelijkluidend noteert. En dergelijke hinderpalen voor den dirigent vindt men in ‘La
Mer’ bij tientallen.
De orkestbezetting is als die van ieder ander werk: strijkers, twee fluiten, twee
hobo's, twee clarinetten, kleine fluit, Cor anglais, 3 fagotten, contrafagot - No. 3 vier hoorns in f, drie trompetten in f, twee cornets à pistons in c - in ons orkest,
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jammer genoeg, geblazen door trompetten -, drie bazuinen, twee harpen, klokkenspel,
drie pauken, bekkens, groote trom en tam-tam. Maar door dempers op de hoorns, op
de trompetten, op de bazuinen metamorphoseert Debussy dit alledaagsch ensemble
tot klanken voor de weelderigste Oostersche tooververhalen, tot geraffineerde
reproductie van Indische natuur-geluiden als 't ware, tot mysterieuse illustratie van
oer-fantasieën, Tritons en Nereïden uit onderzeesche prachtpaleizen.
Laten wij vollediger zijn, - want iedereen schrijft tegenwoordig met sourdines.
Het is nog meer de muziek zelf, welke de drie schetsen hun fantasmagorisch wezen
geeft en hun vreemde wonderlijkheid; in de eerste plaats de harmonie, indien men
de klanken-combinaties in ‘La Mer’ zoo mag noemen. Want overmatige drieklanken
in lange eindelooze rijen wat is dat eigenlijk meer voor onze tegenwoordige begrippen
dan effect? Of het eene noonaccoord na het andere? de eigenaardigste dissonanten,
de willekeurigste stemvoeringen? zijn heele-tonen reeks, c, d, e, fis, gis, ais, c?
waarmee hij de subtielste werkingen verkrijgt; de emancipatie van de tritonus, in
wezen een onderdeel van 't voorafgaande?
Een contrapuntiek van melodiën kan men 't in de meeste gevallen niet heeten,
omdat het stemmenweefsel daar hoogstens wordt gevormd uit korte motiefjes, men
zou 't moeten titelen een contrapuntiek van geluiden, ieder hun weg gaand naar het
droomschoon rijk van den samenklank. Vervolgens is het Debussy's eigenaardige
melodiseering, welke deze symphonie dien spookachtigen rijkdom uit legendaire
werelden geeft en emoties oproept, waarin men de spraak van geen enkele andere
kunst terug kent. Men zou haar Gregoriaansch willen karakteriseeren, wanneer ook
hier het overmatig quart-interval niet het hoofd-element vormde, naast de vele
onregelmatige toonschreden. Zij gaat er in ieder geval door rythme zoowel als door
expressie zeer nauw mee samen en maakt een archaïstischen indruk. Toch trof het
ons, dat men het sentiment dat zij te weeg brengt niet historisch kan definiëeren,
noch nader bepalen door een of andere omgeving; ook zal men in dit onderdeel zijner
kunst tevergeefs een beeld zoeken van de individualiteit van Claude Debussy.
Waar deze kunst overigens vandaan is gekomen. Het zou voor den
muziek-historicus een zeer dankbaar onderwerp zijn de vele belangstellenden een
blik te doen slaan op de wordingsgeschiedenis van deze nieuwe schoonheid, te meer
daar dergelijken arbeid pas kiemt in essais over Debussy, zijn voorloopers en
volgelingen. Want analogie met de Duitsche harmonie-leer bestaat hier nauwlijks
meer. Deze expliceert de gewaagdste verbindingen en groepeeringen nog altijd als
variaties op den tonalen cadens, vraagt dus een muzikale logica. Bij Debassy is dit
geheel onmogelijk, omdat tonaliteit bijna nergens te herkennen is; toch vindt men
bij hem nog een arithmetische logica in de meest onuitlegbare, samenkoppelingen
van geluiden: het principiëele meeklinken van den zevenden, elfden en dertienden
natuur-boventoon. Om nog even terug te komen op zijne tonaliteit: de kerk-toonaarden
zijn overheerschend, zeer zelden zal men er de moderne toonladder ontmoeten.
Wat zijn wijze van componeeren, de bouw, de structuur aangaat, deze is door en
door muzikaal en elke oplettende hoorder zal er eene rigoureuse eenheid zoowel
rhythmisch als motievisch gemakkelijk in terug vinden, vooral daar het spel van het
Concertgebouw-orkest door de herhaalde uitvoeringen zooveel gewonnen heeft aan
duidelijkheid. Rhythmisch is geheel ‘La Mer’ opgebouwd uit de syncope waarmee
de violoncellen in de derde maat inzetten. In ‘De l'aube à midi sur la mer’ bereikt zij
in 't slot een geweldig hoogtepunt, ook in ‘Jeux de vagues’ en ‘Dialogue du vent et
de la mer’ wordt dit motief verwerkt tot talrijke en machtige climaxen. Voorbeelden
van melodische eenheid zou ik beter kunnen aanhalen met muzieknoten, waartoe
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hier natuurlijk geen gelegenheid is; zij bestaat echter, en met die eenheid blijkt de
componist niet minder consequent te arbeiden dan met zijn harmonisch systeem.
Of ten slotte de zee verschijnt in de verbeelding, terwijl de klanken allen
aanruischen? Onze meening is dat de programma-muziek alleen als zoodanig werkt
op den niet-musicus, en voor hem schijnt ons ‘La Mer’ meer dan eenig ander
Symphonisch Gedicht geschikt plastische voorstellingen op te roepen in de
onbevangen fantasie. De musicus zal echter altijd in de eerste plaats blijven luisteren
naar den muzikalen zin van 't spel, de beteekenis van 't geluid als geluid. Hierin
schuilt dan ook voor een groot deel het blijvende der waarde: of de programma-muziek
vermag te boeien zonder programma. Dit voordeel heeft La Mer ook.

[Mahler Symfonie nr 1, Mendelssohn Italiaanse Symfonie o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Het Concertgebouw leek mij Zondagmiddag verdeeld in twee kampen, de eenen
klapten na de Symphonie van Mahler, en die heeft hier fanatieke vereerders, de
anderen na de Symphonie van Mendelssohn, bij wijze van protest, dacht me half en
half en ik kreeg zelfs den indruk, dat het daarom zoo gedwongen en stroefjes ging,
een indruk, waarschijnlijk toe te schrijven aan de wisselwerking van mijn eigen
stemming, want ik kan niet helpen, dat ik alle applaus voor werken van Mendelssohn
enkelen uitgezonderd, in den grond van 't hart houd voor leven om niets.
Het ligt niet in ons plan een vergelijking te maken tusschen deze Eerste Symphonie
van Gustav Mahler en Mendelssohns vierde, zijne Italiaansche. Het is o.i. al te
duidelijk in wiens nadeel zij uit zou vallen. Bij het hooren of zien van Mendelssohns
muziek moet ik altijd denken aan zijn notenschrift, dat door facsimile's genoeg bekend
werd; het is keurig, net, glad, recht, de letters met sierlijke krulletjes en een beetje
zwier, maar alles karakterloos en zonder psyche, zonder diepte of eigen leven - juist
als de muziek zelf, geestig, onderhoudend, alles gelikt en ordelijk, er staat geen toon
verkeerd en allen op de goede plaats, keuvelend, amusant, melodieus, zacht van
gebaar tot in haar uitingen van quasie-appassionato. Het rythme zijner Italiaansche
geeft ons hiervoor een behoorlijk voorbeeld. Heeft hij eenmaal de evenredige maat
beet als het eerste deel en tweede dan is er waarlijk geen ophouden aan en na den
z.g. Pelgrimsmarsch (het Andante) gaat u de ongehoord gelijkmatige beweging van
den Continu-bas zóó in 't bloed zitten, en ik geloof inderdaad, langzamerhand in den
polsklop, dat men de grootste moeite voelt in het 3/4 van 't Scherzo mee te gaan en
dan wederom behaaglijk trippelenden twee-kwarts van den Saltarello ondervindt als
een gewaarwording van verlossing. Ons dunkt dat men een werk als dit, ook wat de
instrumentatie betreft (slechts het Trio is in dit opzicht noemenswaard) mag gaan
beschouwen als verouderd, behoord hebben tot een overgangstijdperk in de Duitsche
muziek.
Pal daartegenover staat Gustav Mahler. Wij heeten het jammer, dat men hier van
dezen buitengewonen componist, in vergelijking van Richard Strauss n a a s t wien
men hem toch zonder den minsten twijfel gerust mag stellen, zoo weinig te hooren
krijgt. Het is waar, dat de meeste zijner Symphoniën groote moeilijkheden bieden
wat de bezetting aangaat, er is al gauw hulppersoneel noodig bij het slagwerk, een
solist of een koor, maar wij gelooven toch te mogen wijzen op eene zeker
verwaarloozing in zijne kunst richting. Anton Bruckner behoort immers ook daartoe?
en kennen wij hier ander werk van dezen grooten kunstenaar dan zijne zevende
Symphonie? Wij gelooven, dat ook hier eene revisie van het repertoire wel eenigszins
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noodig zal blijken bij nauwkeurige beschouwing. Voor Willem Mengelberg zien wij
bovendien in deze richting een nieuw veld om lauweren te behalen.
Gustav Mahlers eerste symphonie is geen programma-muziek, ofschoon men zich
bij haar structuur die duidelijk wijst op een zeer bewuste architectuur gemakkelijk
een tekst zou kunnen phantaseeren. Zoo iets als het ontwaken van een nieuw leven
en geluid; of de eeuwige verjonging en de durende barenskracht van alle dingen etc.
Wellicht zal men deze gedachten wat ver gezocht vinden; toch bevatten zij wel een
kern van waarschijnlijkheid. Het is b.v. al te treffend hoe alle motieven en thema's
zich ontwikkelen uit het quart-interval, waarmee in het langzame deel de symphonie
wordt opgezet: een vogel-lokroep, een woud-toon, een natuurstem, waarin de kiem
van al wat volgt besloten ligt. Weinigen der moderne componisten kunnen bogen op
zoodanige consequentie en concentratie, als waarmee Mahler dit motief, ook in zijn
omkeering als quint doorvoert. Den ostinato der pauken b.v. in het mystieke derde
deel een zonderlinge mengeling van donkere plechtstaatsie en rythmische bevalligheid;
welk een logica! En de pauken-solo bij 't slot van het eerste deel; nogmaals welk een
logica zelfs in zijn effect-middelen, welke, wil men luisteren altijd een verborgen
zin hebben. Ook in den door-en-door modernen slot-satz kan men dergelijke
bewonderenswaardige vasthoudendheid aan het oer-beeld terugvinden; behalve nog
dat de meeste motieven uit het voorafgaande, beurtelings wederkeeren.
Om kort te zijn: deze eerste Symphonie telt talrijke plaatsen van hartstochtelijke
schoonheid, van visionaire kracht, en niet het minst waar Mahler werkt met gewone
middelen. Zij bracht veel enthousiasme te weeg, wat Willem Mengelberg heeft willen
deelen met het orkest.

Concertgebouw
Evert Cornelis bracht gisterenavond ter eerste uitvoering de tweede Symphonie van
Jean Sibelius, den leider der z.g. Finsche School, van wien we hier reeds herhaalde
malen werk te hooren kregen; hij is ook de eenige Finsche componist wiens muziek
tot hier doordrong en vrijwel ook de eenige die buiten zijn vaderland tot een populaire
bekendheid kon raken. Men loopt veel minder met Kajanus, Wegelius, Armas Jarnefelt
en andere, die tamelijk wel beperkt blijven tot het hooge Noorden.
Is het niet zonderling, dat men in een klein landje, dat sinds menschenheugenis
een provincie, nu eens van Zweden dan weer van Rusland, in een streek met nog
geen drie millioen inwoners, een nationale kunst kon ontstaan welke zegt iets
uitsluitend-Finsch te beoogen? Zij schraagt op de cultuur-melodie; maar waren er
afwijkingen en onderscheid in het innerlijkste voelen, (wat muziek vertolkt) in dien
oertijd toen dat lied geboren werd, tusschen Finnen of Skandinaviërs, Finnen of
Noord-Russen? Neen, en dat maakt het opbloeien dier Finsche kunst, welke, als alle
nationalisme, en vooral muzikaal nationalisme, geheel en al berust of de Folklore.
Maar bovendien, verbeeld u eens dat er in Duitschland zulk streven ontwaakt,
richtingen van Pruisen, Polen, Saksers, Thuringen, Westfalen, Beieren, en zooveel
anderen, of in Frankrijk van Vlamingen, Vendéeers, Provençalen, Normandiërs,
Bretagners, welke alle evenveel recht hebben op belangstelling als de Finnen, en zoo
voort, waar zou dat heen moeten? Wel is het treffend dat er op een zeker tijdstip in
Finland een aantal componisten opstonden, die de aandacht der wereld op zich
vermochten te vestigen vooral gedurende een eeuw, waarin ieder land zijn
particulariteiten bood; doch gesteld dat er in hunne tegenwoordige praestaties een
groote waarde school, het ligt voor de hand, dat zulk klein contingent inwoners op
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den langen duur geen geniën kan blijven voortbrengen, te meer daar Finland op elk
ander gebied zoo bijzonder weinig eigen leven vertoont. Het heeft mij nooit meer
geleken dat een achtenswaardige academie van fraaie geesten, die met veel handigheid
een kunstmatigen muziekbloei hebben kunnen kweeken.
Jean Sibelius’ tweede symphonie dateert van 1899. Dat wij er zoo laat mee kennis
maken behoeft niemand te rouwen; zij komt nog altijd te vroeg, vergeleken bij zooveel
andere vrij wat interessantere werken welke al jaren en jaren liggen te wachten. Wij
meenen wel te mogen voorspellen dat de symphonie hier geen ruim leven zal
beschoren zijn. De hoofdfout van de compositie is haar innerlijke armoede, naast
een even poveren vorm, welke ondanks de schijnbare verbrokkeling zoo gemakkelijk
is terug te brengen op eén schema. Het is de formule een-twee, twee-een,
doorloopende tweespraak tusschen instrumenten onderling of tusschen de
orkestgroepen, in het geheele werk vastgehouden met een verwonderlijke eenzijdig
en een halstarrige soberte. En die psychische armoede: het gebrek aan fantasie, tekort
aan vinding, waarop ook de vele fermate's duiden, ook de homophone zetting, de
ontelbare herhalingen van af het eerste deel tot het laatste, het altijd eendere coloriet,
spruitend uit het voortdurend gebruik van nationale motieven, waarvan vooral geldt,
dat zij als druppels water op elkaar lijken, omdat zij rezen uit de impressie, niet uit
de reflex van een geconcentreerd sentiment, als het Gregoriaansch b.v., ook
cultuur-muziek; dat altijd eenvormig coloriet, hetwelk Sibelius, hier een
onloochenbaar volgeling van Schumann-Brahms, schroomt op te heffen door zijn
instrumentatie, van begin tot eind wèl degelijk, wèl mooi-luidend, wèl aangenaam,
maar nergens persoonlijk, nergens imposant, hetzij door eenvoud, hetzij door
overdaad, vervolgens zijn gewone harmoniek, ten laatste het totale afwezig zijn van
rythmische schakeering, - die psychische armoede van vertikaal denken - en voelen,
de vervelendste gelijkmatigheid, de meest dorre vereffening, zij beklijft het heele
werk, elk deel en elke maat zonder een oogenblik te boeien, zonder de aandacht een
seconde te spannen. En behalve dit alles is deze compositie van een phenomenale
gerektheid; vooral in slotsatz blijkt Sibelius onuitputtelijk.
Het werk verwierf een heel schraal gelegenheids-applausje en zelden hebben wij
een muziek-stuk zoo koel zien ontvangen. De heer Lingeman, de andere attractie een solist schijnt er tegenwoordig te m o e t e n zijn - vond meer bijval met het concert
in d-klein, waarschijnlijk omdat hij 't zoo sentimenteel speelde. Wij karakteriseerden
hem reeds het vorig jaar en sinds dien tijd veranderde de jonge cellist nog niet het
geringste, eene individualiteit, en dit is toch wel het brood-noodige voor een solist
- ontdekten wij ook nu niet in hem. Het spel van den heer Lingeman, is echter, wat
men noemt verdienstelijk, dit moet gezegd worden. Hij kent zijn instrument en zijn
behandeling.

Paul Schramm [Demonstratie van de z.g. stralenklaviatuur van de
firma Ibach] (Concertgebouw, kleine zaal)
De z.g. stralen-klaviatuur is eene vrij rencente vinding en ten onzent nog tamelijk
onbekend. Een propaganda-avond, gearrangeerd door de firma Bender hier ter stede,
vertegenwoordigster van het Ibach-fabrikaat waarop de noviteit was aangebracht,
en ondervonden door den heer Schwadde uit Elberfeld, de directeur van de
vennootschap welke de uitvinding exploiteert en die voor de pauze de hoedanigheid
in den breede uitlegde, vervolgens de heer Paul Schramm, een buitengewoon pianist,
die zijne kunsten op het nieuwe instrument zou vertoonen, zulke propaganda-avond
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was voor velen, waaronder wij verschillende klavier-paedagogen opmerkten, zeer
welkom. Mejuffrouw Uta Halm, concertzangeres uit Berlijn droeg bovendien liederen
voor ter afwisseling.
Men heeft de stralen-klaviatuur het Ei van Columbus genoemd. Dat het idee
inderdaad eenvoudig is, merkt ieder, die het instrument bezichtigde. De toetsen
loopen niet parallel, doch breiden zich lichtelijk straalvormig uit naar de buitenhoeken
van de piano, uitgaande van een denkbeeldig middelpunt, dat ligt in den rug van den
speler. Een der gelukkigste voordeelen moet hierin bestaan, dat het de spanwijdte
eenigszins vermindert, waarvan beginnelingen, kinderen, menschen met kleine,
poezelige handjes in de eerste plaats het gemak zullen ondervinden. Daarbij schijnt
de houding der hand, welke bij het oude systeem volgens zeggen van den commentator
zeer abnormale posities moet aannemen, door den licht cirkelenden waaiervorm der
toetsen beduidend vereenvoudigd en vergemakkelijkt. Ook de houding van den
bovenarm zal er nut van trekken wat dan verder den elleboog veel grootere
bewegingsvrijheid veroorlooft. En wie op een oud klavier kon spelen, behoeft het
eens geleerde niet om te studeeren, terwijl het nieuwe toetsenbord zonder hooge
kosten kan worden aangebracht op elke oude piano. Voor den kunstenaar besparing
van kracht, voor de jeugd een weldaad.
Dat een man als Professor Xaver Scharwenka met zeer loffelijke woorden de
uitvinding heeft besproken, zal voor menigeen zwaarder wegen dan de
goochelaars-toeren van een speler. Het nut en de praktische waarde van het idee,
moet men, dunkt ons overlaten aan het oordeel der toekomst. De noodzakelijkheid
zien wij van deze hervorming niet in. Er zijn altijd goede pianisten geweest en
sommigen oordeelen zelfs, dat er tegenwoordig te veel zijn!
De heer Paul Schramm heeft wel niet zonder voorbedachten rade de meest moeilijke
stukken ter uitvoering gekozen als een orgelpräludium und Fuga van Bach-Busoni,
Etudes van Chopin en de Polonaise in e groot van Franz Liszt. Het ging hier toch
om de speelbaarheid van de stralen-klaviatuur en die zou men beoordeelen, zooals
men een machine-piano keurt. Nu, de heer Paul Schramm was the right man on the
right place. Hij beheerscht de techniek op waarlijk verbluffende wijze, weet zijn
klank te varieeren en kent elke nuance van aanslag in de fijnste détails. Het was hem
ook aan te zien, dat hij zijne virtuosen-muziek prettig en schijnbaar zonder de minste
zwarigheid uit die nieuwe klaviatuur tokkelde. Hij lag behaaglijk tegen de
stoelleuning, men merkte aan het bovenlichaam nauw'lijks eenige beweging en hij
wendde het gelaat meestal met een charmante achteloosheid naar zijne hoorders. Hij
is nog jong, de heer Paul Schramm en daarom duiden wij hem de vele
onbezonnenheden en de onbezonkenheid in de artisticiteit zijner voordracht nog niet
euvel. Wanneer hij het echter ernstig meent met de kunst, moest hij voortaan
uitsluitend virtuosenwerk voor zijn reclame-avonden kiezen. Beethoven's Sonate in
es (opus 31 No. 3) kwam er slecht af, en aan vele détails - ook elders - zou men
twijfelen of er wel een kunstenaarsgeest in hem woont. Wanneer die ontbrak, zou
dat zeer jammer zijn voor zijn bewonderenswaardige technische kundigheden.
Zijn programma was bijster lang, maar hoe gaarne hadden wij mej. Uta Hahn
gemist! Want deze jonge dame bleek ontzaglijk weinig thuis in haar répertoire, dat
Beethoven bevatte, Schumann en Brahms! ‘Die Trommel gerühret’, ‘Freudvoll und
leidvoll’ uit Beethoven's ‘Egmont’, ‘Frühlingsnacht’ en ‘Aufträge’ van Schumann
zong zij zooals men komische coupletten zingt. Tot den ongunstigen indruk droeg
nog bij het neus geluid en het mengsel van sopraan- en alt-timbre; vervolgens haar
te kort aan distinctie en de onaangename sentimentaliteit. Het gebeurt den laatsten
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tijd zeer dikwijls, dat beroemde kunstenaars of kunstenaressen optreden in
Variété-theaters, doch hierin ligt niet de minste grond om de rollen te verwisselen!
Maar alles te zamen was het een succes-avond, bloemen voor mej. Uta Hahn en
een krans voor den pianist; ook voor de stralen-klaviatuur al hebben wij meermalen
gedacht aan het bekende conservatisme, waarmee de meeste musici ter wereld komen.

[Fragmenten uit Wagners Parsifal o.l.v. Willem Mengelberg en Voortussen- en naspelen uit Marsyas van Alphons Diepenbrock o.l.v. de
componist] (Concertgebouw)]
Het is traditie geworden Richard Wagner's sterfdag jaarlijks te herdenken, en, al
stond het niet vermeld in het programma-boekje, de uitvoering der drie
Parsifal-fragmenten, de Ouverture, de Charfreitagszauber, de Verwandlungsmusik
en Slotscène van het eerste bedrijf, zal wel tot stille bedoeling gehad hebben een
herinnering aan den 18en Februari 1883, waarop de meester te Venetië verscheidde.
Aan die muziek van hooge, strakke contemplatie, plechtstatigheid en wijding, had
men doen voorafgaan voor- tusschen- en naspelen bij ‘Marsyas of de betooverde
bron’, de mythische comedie van Balthazar Verhagen, met muziek geïllustreerd door
Alphons Diepenbrock, welker betooverende schoonheden van weelderigen klank en
melodie velen bij deze herhaling in het Concertgebouw, nog wel in de ooren zullen
geruischt hebben als echo der voorstellingen van Willem Rooyaards' ensemble.
Het was dus een tooneel-avond; alles illustratieve muziek, bij welker opvoering
de indruk en de emotie altijd luk-raak zal blijven omdat het kunstwerk uit zijn verband
is gerukt. Naar mijn oordeel heeft ‘Parsifal’ daar het meest onder geleden,
Diepenbrock's muziek het minst. Een bijkomstige oorzaak kan dat niet hebben, de
reden moet dus liggen in de klanken zelf.
Al kan ‘Parsifal’ den indruk maken van een Oratorium, ieder détail bewijst daarvan
de onmogelijkheid. Waar toch de handeling het spannendst is, heeft Wagner alles
laten afgaan op het tooneel. Om hier één voorbeeld te noemen, het binnendragen van
Amfortas, het stralen later van den Graalskelk, het hoogtepunt van het eerste bedrijf.
Daarbij is de muziek in ‘Parsifal’, zóó sober, ik zou haast zeggen povertjes en armelijk
geconcipieerd, dat de aandacht van den hoorder onmogelijk geconcentreerd mag
worden op den klank; dan verveelt men zich al gauw. De heele opgevoerde scène
van gisterenavond bestond toch hoofdzakelijk uit slechts twee motieven, Avondmaal
en Geloof. Bovendien kan ik de koorzangen uit dit tooneel niet zoo heel fraai vinden.
Zij duiden meer dan onmiskenbaar op Wagner's Dresdener periode, den tijd waarin
hij het Liebesmahl der Apostel schreef, een werk ten naastenbij iets méér dan een
gewone liedertafel compositie. Wij bedoelen hiermee voornamelijk de zangen der
Graal-ridders - in de zaal.
Bij de uitvoering van het vocale gedeelte werkten mede, leden van de Afdeeling
Amsterdam van de Maatschappij ter bevordering van Toonkunst en leden van de
liedertafel ‘Apollo’, te samen een zeer goed ensemble vormend, soepel en aangenaam
van geluid De heer Simon Denijs zong de Gurnemanz-partij, mooi van geluid doch
wat onrustig, Rudolph van Schaik de paar regeltjes van Parsifal. Waarom deze
inleiding tot de Verwandlungsscène niet geschrapt is, bleef mij onbegrijpelijk. Het
gezongene droeg niet het geringste bij tot verhooging van het geheel. Parsifal pakte
zich weg na zijn solootje en het verwonderde mij dat Gurnemanz het ook niet deed.
De heer Thomas Denijs vertolkte Amfortas' klacht en hier merkte men pas ter dege
wat er ontbrak. Lag het aan Denijs' dramatisch accent, wat hem in voortreffelijke
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mate ter beschikking bleek te staan, naast een prachtig getimbreerd geluid? Hoe feller
en snijdender het ‘Erbarmen! Erbarmen!’ klonk des te meer miste men het leven van
costume en décor, eigenlijk de motiveering van die hartstochtelijkheid. De heer F.H.
van Duinen zong den Titurel, den door den Graal gemagnetiseerden doode, wel een
van Wagner's meest origineele invallen, welke in fantastiek en zonderlingheid sterk
doet denken aan Edgar Poe. Wanneer men zingt van af de zoldering, van af de
corridors dan kan men geen al te duidelijke dictie vergen. De heer Van Duinen
evenwel bracht het er uitstekend af. De hoorders hebben trouwens wel belangrijker
dingen moeten aanvullen uit hunne verbeelding.
Maar Willem Mengelberg heeft zich moeite genoeg gegeven om de illusie van
een Graaltempel met driedeeligen koepel zooveel mogelijk te benaderen. Evert
Cornelis dirigeerde op den zolder het koortje dat de ‘Knabenstimmen’ zong, Cornelis
Dopper in den gang achter de rechter-loge het koortje van ‘Jungere Männerstimmen’.
Daar stonden nu ook de klokken, welke door die verwijdering veel juistere nabootsing
gaven van klokkengelui uit een toren; men hoorde het storend bij-geluid niet meer
van den klopper.
Dit alles stond met Mengelberg's lessenaar in electrisch contract en de maat werd
kenbaar gemaakt door genummerde gloeilampjes; dit is een procédé dat aan
duidelijkheid niets te wenschen overlaat en er heerschte uit al die zaal-hoeken een
voortreffelijke samenwerking en eenheid met het centrum.
Doch Marsyas kwam meer tot een geheel van stemming. Dit is wel hieraan toe te
schrijven dat Diepenbrock de emotie's van lucht, leven van bloemen, lente,
geheimzinnigheid van het woud zoo geniaal heeft weten te condenseeren in
orkest-geluiden. En niet enkel orkestraal, maar evenzeer melodisch en harmonisch.
Wij willen de melo-drama's uitzonderen, zij lijken ons te lang gerekt en te intiem
verbonden niet het bijbehoorend woord; elders echter, in de voorspelen, de naspelen,
de balletmuziek - nymphendans - is ieder stuk muziek tot een stemming op zich zelf
geworden, een Marsyas apart, waarvan men zonder bron, Arcadische bosschen,
Deiopeia, Apollo, Arethusa en Alexander, de zeer hooge schoonheden zonder eenige
belemmering ten volle kan smaken. Vooral nu de meeste onderdeelen der compositie
door deze concertuitvoering veel beter tot hun recht kwamen. Voorbeelden aan te
halen is bijna overbodig, wij noemen slechts een vermeerdering van rythmische
plastiek in de grootsche Apollo-hymne, het ontstijgen van Deiopeia uit de bron, de
natuurweelde van 't woud - entre-acte - met de meesterlijk bewerkte canonische
passage, de bewonderenswaardige ijlheid van den nymphendans, waar wij het
werkelijk een geluk achtten, dat de bekoorlijke reien der Dionysos-dochters de
aandacht niet meer afleiden van de veel bekoorlijker weelde der klanken.
Het is jammer dat de ‘Marsyas’ reeds van het repertoire van Royaards' tooneel is
verdwenen. Wij hopen daarom dat het in 't Concertgebouw tot een herhaling komt
van Diepenbrock's muziek, in rijkdom van geluid de gelijke van ‘La Mer’ b.v. welke
zij in fijnheid van inventie nog overtreft. Bij herhalingen zal het samenspel ook nog
winnen aan afronding, zekerheid en vrij worden van enkele vergissingen, welke
gisterenavond begaan zijn en de intonaties van den solo-violist zullen winnen aan
zuiverheid; zij waren nu geregeld een kleinigheid te laag. De heer K. Willeke blies
de fluit-soli op een waarlijk superieure wijze. De componist leidde zijn werk zelf en
vond een ontzaglijken bijval, welke ten laatste het karakter aannam van een ovatie.
Zijn Marsyas - Willeke - heeft hij naar voren geroepen en mede doen huldigen. Ook
‘Parsifal’ heeft enthousiasme gewekt. Doch om dat voldoende te uiten was het wat
laat geworden.
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Julia Culp (Concertgebouw, kleine zaal)
Julia Culp, naar ouder gewoonte door mevrouw Betsy Rijkens-Culp, begeleid aan
het klavier, heeft gisteren haar tweeden liederenavond gegeven; den vorigen keer
bestond haar programma enkel uit zangen van Johannes Brahms - dit maal droeg zij
voor van Schubert, Schumann...... en Kor Kuiler. Men vinde de tusschenschakeling
van werk van dezen Hollandschen componist niet vreemd of zonderling; hij is onze
tijdgenoot, een leerling van Bernard Zweers en ik zou daarom haast zeggen: d u s
niet modern en weer géén tijdgenoot. Hij volgt inderdaad de richting der vroegere
romantiek; hij zweert bij de woorden zijns meesters. Wat overigens zeer merkwaardig
was, die Nederlandsche composities vonden bijval genoeg om een toegiftje te
motiveeren, de zangeres gaf het dan ook na den ‘clou’ van 't viertal ‘O jubel mijn
hart’. Dit gejubel was voorafgegaan door ‘Een windeke suist om mijn ooren’, ‘Hier
onder het wuivend geboomte’, en wat vooral den tekst betreft, de zeer smakelooze
‘Kruisweg’. De muziek is nog vrij goed, maar de poëzie kan er waarlijk niet door.
En 't is natuurlijk altijd eenigszins onvermijdelijk, dat men ook onder den indruk van
het woord geraakt. Beiden gaan daarvoor te nauw samen, overigens een der beste
qualiteiten.
In Julia Culps zang en voordracht - om hierop terug te komen - voelt men gedurig
een sterke neiging tot acteeren; ze gaat af en aan, ze voegt zich zoo goed mogelijk
naar de muziek, en soms geeft de kunstenares vrij trouwe wisselwerkingen tusschen
klank- en gebaren-taal. Wij citeeren hiervoor Franz Schuberts ‘Das Lied im Grünen’,
als 't best geslaagde nummer in dat opzicht.
Men kan nu zeggen, dat bij mevrouw Culp zang en actie onafscheidelijk werden.
Of dit bij de meeste liederen past, lijkt ons eene niet zeer gewichtige vraag; de
hoofdzaak, dunkt ons, blijft wat zij bereikt. Men zou hier dan eerstens kunnen
nazoeken in hoeverre zij in hare mimiek tracht naar de waarheid, of er een innerlijk
en juist verband bestaat tusschen den gang der muzikale phrase en het gevoel of de
ontroering, welke zij, door blik en houding vooral, op den voorgrond dringt. Maar
dit ware slechts voldoende op te speuren door ontleding van allerlei minutieuze
onderdeelen en het zou ons allicht veel te ver voeren. Een voornamere zaak ook is,
of de zangeres naast den wil de macht heeft om het beoogde te bereiken en altijd te
volvoeren. Maar daar stokt men.
Julia Culps natuur is vriendelijk en zacht, lief en minzaam; het lieve en gulle vormt
wel den ondergrond van haar innerlijk wezen.
Is dit nu zoo plooibaar als de onvergelijkelijke stem, welke in elasticiteit het wint
van alle andere? Het blijkt al te duidelijk van neen: zoodra zij zich niet houdt binnen
de perken van het absoluut muzikale, wel te verstaan. Zij ‘acteert’, immer, maar
gedurig in één genre: het gracieuse lichte en minzame. Zij vervriendelijkt elk
muziekstukje, of het tragisch is, heroiesch, grootsch, diep, gepassionneerd, stemmig,
het doet er niet toe, en ziehier de groote stoornis, hare eenzijdigheid in het acteeren.
De zaak zelf kan overigens den meesten hoorders moeilijk onsympathiek zijn, want
er bestaat geen enkele grondige reden om alle effect te concentreeren op de stem
zelve. Hoe grif en zonder veel voorbehoud accepteert men het niet van Wüllner! Hij
is, opmerkelijk genoeg, in de eerste plaats voortreffelijk Brahms-zanger, geniaal
vertolker van een componist, wiens ander ik men meestal houdt voor summum
asketische reserve en teruggetrokkenheid. Waarom zou Julia Culp niet even veel
bereiken met een dergelijke voordracht? Zooals men weet, moet de mimiek van
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Wüllner een tekort aan stem vervangen, het blijft dus een aanvulling, bij Julia Culp
daarentegen zou een artistiek aangepaste gebarentaal eene verdubbeling beduiden
aan schoonheidsgenot. Of de zangeres eenmaal zoover komen zal, dat zij ook dezen
kant harer praestaties gaat herzien en dan verfijnen, verdiepen en volmaken, is het
geheim der toekomst. Ons inziens echter moet zij het mimische element geheel
vaarwel zeggen, of het verder op voeren in bovenbedoelden zin, wat haar, gelet op
hare voorliefde en zeer karakteristieken aanleg, veel minder moeite zal kosten dan
de ontzegging.
Wij gelooven, dat de zeer hoogstaande hoedanigheden der stem en techniek van
mevrouw Culp genoeg bekend zijn en spreken er dus niet nader over. De rest van
het programma zij nog even vermeld: van Schumann den languitgesponnen Cyclus
‘Frauenliebe und Leben’, welke wel ietwat vermoeit ten slotte en meer inspanning
vergt dan emoties brengt; van Schubert ‘Heimliches Lieben’, ‘Gretchen am Spinnrad’,
‘Wiegenlied’ en ‘Nacht und Träume’. Deze ontzag-wekkende componist boeit altijd,
voortdurend en zonder ophouden even sterk in allen deele.

[Mahler Kindertotenlieder (soliste Anke Schierbeek) – werken van
Beethoven en Saint-Saëns o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Mejuffrouw Anke Schierbeek, eene voortreffelijke altzangeres, trad gistermiddag
op als soliste met de ‘Kindertotenlieder’ van Gustav Mahler, welke hier indertijd
zijn gezongen door Gerard Zalsman onder persoonlijke leiding van den componist.
Dat Cornelis Dopper, die nu aan het hoofd stond van de zoo subtiele en meesterlijk
bewerkte orkestbegeleiding, deze liederen nog eens heeft doen uitvoeren, is iets wat
men ten zeerste heeft te waardeeren. Succes toch valt er zeer weinig mee te behalen
noch voor den dirigent, noch voor den uitvoerder, het is hier dus vooral de artistieke
daad. Voor mejuffrouw Schierbeek geldt dit nog meer: de muziek is zeer zwaar te
zingen, vooral de juiste voordracht biedt bijna onoverkomelijke moeilijkheden voor
iemand die de kunst niet volkomen onder de knie heeft; bovendien liggen de meeste
der vijf nummers op vele plaatsen zeer ongunstig voor welke soort van stem dan
ook, 't zij sopraan, alt, bas of tenor; en door de orkestbegeleiding zal men ze natuurlijk
niet licht transponeeren, gesteld dat dit verbetering kon brengen; eene andere even
groote zwarigheid zijn de vele lastige intonaties.
Het succes is ditmaal groot geweest en dat zal de velen die sympathiseeren met
Mahlers liederen, welke maar aldoor onbekend blijven, veel genoegen hebben gedaan.
Het sentiment der muziek is zoo diep en innig, hartstochtelijk en fel-opbruisend bij
wijlen, met gedurige overgangen van licht naar donker, woest naar teer als de teksten
van Rückert. Zwaarmoedig zijn de twee eersten, somber en gedrukt: ‘Nun will die
Sonn' so hell aufgeh'n, Als sei kein Unglück die Nacht gescheh'n’, even zwaarmoedig
doch rustiger No. 2: Nun sch' ich wohl, warum so dunkle Flammen’, het derde is
gewrongen-lief, schrijnend-simpel: ‘Wenn dein Mütterlein tritt zur Tür hinein’
moederlijk zorgvol en heel innig maar treurig het vierde, in zachte marschbeweging:
‘Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen!’ woest en gepassioneerd het laatste van
den cyclus, met smartvolle uitdrukking ‘In diesem Wetter’. Het zijn waarlijk
meesterwerken, die eene alzijdige bekendheid meer dan verdienen.
Verder bevatte het programma de eerste symphonie van Beethoven en diens
Fidelio-ouverture. Daar tusschen vier stukken uit de opera Henri VIII van Camille
Saint-Saëns, muziek van niet veel beteekenis, maar gespeeld con brio, zooals 't deze
voor 't meerendeel soldateske klanken paste.
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[Julius Röntgen Symfonie in c o.l.v. de componist – Paganini Caprice
en Tschaikowsky Vioolconcert (solist Joska Szigeti) en Mozart
(Jupiter) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Julius Röntgen is een componist, die in onzen tijd een zeer eigenaardige plaats
inneemt. Hij is een man van de traditie, die jaren ver terugreikt, van vader op zoon,
eeuwen ver zich uitstrekt tot de tijden van Jan Pietrszoon Sweelinck en misschien
nog vroeger, het baanbreken van het kunst-vijandig Calvinisme. En die traditie zal
zich wel voortzetten op Röntgen Junior, daaraan twijfele niemand. Het is een stam,
welke niet gegroeid is uit Holland, doch waaruit de Hollanders gegroeid zijn. En
zoolang de takken gezond zijn, bestaat er geen gevaar voor den boom.
Wij willen er niet op ingaan in hoeverre het Calvinistisch-cerebrale voortleeft in
deze symphonie van Julius Röntgen, welke Donderdag j.l. onder de eigen leiding
van den componist werd uitgevoerd. Ofschoon daar de artistieke hoedanigheden
mede in nauw verband staan. Dat artistieke zelf echter is van méér belang. Vooral
omdat het een heele zaal hoorders heeft meegesleept, het podium overladen met
kransen, bloemen en gejuich.
Waarin de oorzaak ligt van dat enthousiasme voor eene compositie, waarin zoo
verbazend weinig steekt wat de zenuwen roert, het gevoel doet opborrelen of spreekt
tot het gemoed, dat ook zullen wij niet verder naspeuren. Het heeft me wel geleken,
dat alleen de helft der hoorders zich vreeselijk inspande en ik zag menig boos gezicht
bij het slot, weinig stralende oogen, waarin eigenlijk toch de vreugde moest glinsteren
van zulke gespannen geestdrift.
De symphonie bestaat uit elf à twaalf thema's en motieven. Niet zeer vele wel?
Röntgen is een vindingrijk man, hij schrijft Dolce far niente's, hij arrangeert Valerius'
liederen, geeft Locatelli-sonaten uit, bewerkt oude Boerendansen, maakt
viool-sonate's, suites met veel vindingrijkheid, altijd met genoeg inspiratie. Voor
zulk arabesken-werk, voor guirlandes, festoentjes of encadreer-arbeid is hij de juiste
man op de juiste plaats; daar beschikt hij over eene kennis, welke niet in een
Statenbijbel is samen te vatten en waarvan men tientallen jaren kan leeraren aan een
Conservatorium.
En Röntgen heeft (na zoovele andere) bewezen, dat men er ook wel eene symphonie
mede componeert, eene symphonie, welke op den kopaf een half uur in beslag neemt
om haar te spelen. Met elf thema's bouwden Haydn en Mozart ook wel
eerbiedwaardige werken, zal men zeggen. Zij arbeidden evenwel iet of wat anders,
merken wij op. Zij gaven echte doorvoeringen. Röntgen sprak wel van doorvoeringen,
doch die technische term is zoo veel-omvattend! Wanneer Röntgen aan zijne dan
zoo genaamde doorvoering komt, maakt hij eene combinatie van het eene motief
met het andere, of van de andere melodie met de eene. Eene doorvoering, waarvoor
scheppings-fantasie ons nu juist niet van noode lijkt.
Men noemt dat generaliter verstandswerk. Van dit soort gaf hij zeer eigenaardige
proeven. Wij citeeren daarvoor het hoofdthema van den Andante; thema's, die
eigenlijk niet meer in onzen tijd thuis hooren; een thema, dat men zou moeten vinden
in Bach's ‘Musikalisches Opfer.’ Wij citeeren nog het trio uit het derde deel, door
den auteur gekarakteriseerd als ‘Melodische episode.’ De opmerking zij ons
verloorloofd, dat men veel zulke ‘Melodische episode's’ vindt in toonladder-studies,
in de pianoboeken van Cramer, Czerny, Clementi etc. etc. Zoo schrijft men er zonder
moeite vijf-en-twintig in het uur.
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Nu wilde de Muse, dat het Andante-hoofdthema, van de symphonie het eigenlijke
hoofdthema zal worden. Men hoort die phrase, welke den onbevangene zoo lichtelijk
antipathiek stemt een vijftig-tal keeren. Ja wat ervan te zeggen? Het zou mij niet
verwonderen, wanneer dit werk in alle Conservatorium-bibliotheken aanlandde van
de Maatschappij ter Bevordering van Toonkunst. Er staat in deze symphonie evenveel
als in een goede compositie-leer. Men kan er zich uit oefenen in de handigheid van
instrumenteeren; men leert alle harmonische combinaties kennen, welke ooit gemaakt
zijn; men krijgt een overzicht van alle geijkte vormen: twee fuga's zeggen hoe men
een correcte fuga bouwt. Er zijn periodes van vijf maten en van vier maten. Men
vindt er Beethoven in, men vindt er Bach in, Brahms en Schuman; men ontmoet er
zelfs moderne invloeden. Wie durft nog meer vragen naar uitgebreider belangrijkheid?
wanneer men 't cerebrale eenmaal voor hoofdzaak houdt, voegen wij er bij.
Een andere virtuoos leerden wij denzelfden avond kennen (hij speelde hier tot
dusverre niet) Joska Szigeti, Hongaar van origine, een blonde Hongaar zelfs, geboortig
van Budapest en leerling van Jeno Hubay. Ook hij beheerscht de techniek op
volmaakte wijze, getuige de Caprice van Paganini, welke hij voordroeg, getuige
zoovele brokstukken uit Tschaikowsky's viool-concert. Zelfbeheersching moet hij
nog leeren, hij moet zijn kunstenaarsleven verdiepen, zijn innerlijken blik verruimen,
zijne hartstochtelijkheid in psychischen zin verwijden. Wanneer hij daartoe bij machte
is, wat zal hij dan nog te berde brengen? Veel groots. Nu bespeurde men nog geen
stijl, nog geen individualiteit dus. Maar hij is jong en 't leven gaat altijd met
verrassingen en wonderbaarlijke gedaanteverwisselingen vindt men niet enkel in de
mythologie.
Willem Mengelberg had ook zijn aandeel in het programma met Mozarts
Jupiter-symphonie. Een eenigszins barokke, maar in alle opzichten zeer interessante
avond, naar men ziet.

Ilona Durigo [met pianobegeleiding van Evert Cornelis]
(Concertgebouw, kleine zaal)
Ilona Durigo trad 't vorig jaar op in een van Alphons Diepenbrocks
Novalis-Nacht-Hymnen en vond zeer grooten bijval. Is het wonder, dat zij terugkeert,
een goed-bezochten liederen-avond geeft en nòg meer enthousiasme wekt? Neen.
Want deze kunstenares behoort tot de naturen die niet aflaten in de worsteling van
willen en het wederstrevende kunnen; zij vecht en kampt tot zij zich zeker weet van
de overwinning. Daarom trof den hoorder in de eerste plaats de groote vooruitgang
in kundigheid bij deze zangeres. De techniek is nu om zoo te zeggen af; de intonaties
prachtig-zuiver; de klank verfijnd tot mollig-zacht alt-geluid, vooral in het piano.
Dat mevrouw Ilona Durigo den strijd echter nog niet te boven is bewijst haar orgaan
in de hoogte; het klinkt nog wat ruw en on af daar; nog te onvrij sprankelend uit de
keel en te dor van resonans. Ook hare te ver gesloten lippen geven het timbre dikwijls
iets neuzelends, alsof zij zingt met een halve brom-stem. En de zeggingskracht kan
nóg winnen aan duidelijkheid.
Maar eene groote en belangrijke verdienste op zich zelve is het temperament van
mevrouw Durigo. Zij stamt van het hartstochtelijke Hongaarsche ras, en, afkomstig
van Boedapest bezit zij alle kenmerkende eigenschappen van dit gepassioneerde
cultuur-volk, dat overal zijne verwandschap verraadt met de zigeuners en van alle
Slaven wellicht het temperament-volste mag heeten. Als kunstenares heeft daarom
mevrouw Ilona Durigo die fougue, innigheid, het algeheel zich geven, de opstormende
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spontaniteit, het overmatig expressieve natuurlijk à priori en bovendien in vergrootte
hoeveelheid. Dat de voorgedragen stukken die hoedanigheden eveneens hebben,
beschouwen wij dan ook als een bijna onontbeerlijke voorwaarde voor het welslagen
harer voordracht.
Robert Schumann en Johannes Brahms, zij kantten zich immer bewust of onbewust
tegen wat men heden noemt het dionysische, tegen het demonische. De helft van het
programma van mevrouw Ilona Durigo was echter samengesteld uit liederen van
deze twee romantici en dat vonden wij, gelet op haar bruischenden aanleg, wel wat
jammer. Al is ‘Waldesgespräch’ van Schumann huiveringwekkend-fantastisch, wild
en sentiment[eel] gecomponeerd, de schrijver blijft binnen den gezichtskring der
romantiek, hij geeft een stemminkje en schuwt het een technisch klein en eng-belijnd
gevoel forsch te laten indringen op het gemoed, geweldig en grootsch. Ook Brahms
mijdt dat. Geheel in sterk contrast met den aard van mevrouw Durigo. Daarom slaagde
‘Mondnacht’ wel, ook ‘Aufträge’, ‘Stille Thränen’, van Schumann, het eene meer,
het andere minder. Ook van Brahms ‘Weit über das Feld’, ‘O wüsst ich doch den
Weg zurück’, ‘Am jüngsten Tag’, ‘Muss es eine Trennung geben’, ‘Wie froh mich
frisch’, het eene weer meer, en het andere weer minder, maar den echten Brahms en
Schumann, in hunne geheel eigenaardige bekoorlijkheden hebben wij niet gehoord.
Daartoe is hunne kunst te fijn gevonden, fijn in den zin van precieus, te beperkt van
milieu voor ongebonden, alles-omvattende, onmiddellijk-natuurlijke (en dus wel wat
rauwe on-precieuse) karakters als dat van mevrouw Durigo.
Bijna volkomen zong zij echter een vijftal liederen van den genialen Hugo Wolf,
die eene ver genoeg spannende ziel had om voor elken hoorder, de richting komt er
niet meer op aan, toegankelijk te zijn en wiens aard lijnrecht staat tegenover de
Riemannsche ‘Akademiker’ Schumann en Brahms. Ilona Durigo droeg van hem voor
‘Alle gingen, Herz, zur Ruh’, ‘Ach kleine Dinge können uns entzücken’, ‘Die
Bekehrte’, ‘Und willst du deinen Liebsten sterben sehn’ (ontzagelijk!) met ‘Auf einer
Wanderung’. Daarbij sloot zich mooi aan ‘Kann ich im Busen heisse Wünsche
tragen?’ van Alphons Diepenbrock, die sonnetten zoo prachtig-verstaanbaar in
sonnetvorm weet te bewerken. Het lied is zeer zwaar gezet, doch meesterlijk
voorgedragen met een heerlijke techniek. Tot onzen spijt stond daarnaast een zeer
onbeduidend stukje (‘Wo ich bin, mich rings um dunkelt’) van Leander Schlegel,
welke wij de zangeres echter minder kwalijk duiden, omdat het eene attentie moest
gelden voor onze Hollandsche muziek. Maar ook twee liederen van Halfdan Kjerulf,
een vijftig jaar terug overleden Noor, verdienstelijk voor zijn land, maar dien men
toch dood moest laten daarbuiten, beide fragmenten uit Synnöve-Solbakken van
Björnsterne Björnson, waren van zeer weinig beteekenis; eveneens van geringe
waarde ‘Der Frühling naht’ van den populair aan 't worden Rus Rachmaninoff.
Evert Cornelis, als begeleider, had ook zijn verdienste van mevrouw Ilona Durigo's
succes. Hij weet te accompagneeren met schoonen klank en voortreffelijke
overeenstemming. Het applaus - ten slotte - steeg gedurig en motiveerde wel een
toegift; van Brahms (!) ‘Waldeinsamkeit.’

[Pablo Casals speelt het Violoncelconcert van Julius Röntgen, Willem
Mengelberg dirigeert Brahms' Symfonie nr 3 en Akademische
Festouvertüre] (Concertgebouw)
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Nogmaals lezers: Julius Röntgen. Ditmaal een violoncel-concert, een werk wanneer
wij ons niet vergissen, al jaren lang manuscript. Gistermiddag gespeeld door Pablo
Casals, den Spaanschen virtuoos-kunstenaar, onder leiding van den componist zelf.
Dat Röntgen op eene zeer origineele wijze dirigeert wie weet het niet? Hij dirigeert,
zooals hij klavierspeelt, niet met de armen, de handen, den stok alleen, doch met het
geheele lichaam van onderen tot boven. Ook hakt hij als 't ware de maat en
geprononceerder rythmiek in drieën of in vieren kan men zich moeilijk voorstellen.
En sinds hij er het bijltje (een alleszins reëele beeldspraak nu) een dozijn jaren bij
neerlei en zich terugtrok als leeraar in 't pianospel zijn die eigenaardigheden, (beter
thuis hoorend in dien tijd, waarin de dilettant in 't muziekleven nog een vrij
gerespecteerder plaats vond dan in onze langzaam-aan gestegen muzikale cultuuren smaak plus schoonheidsverlangen in alles tot in wapperende rokpander hier!) die
excentriciteiten eer toe- dan àfgenomen.
Dat Julius Röntgen op eene zeer origineele wijze componeert, wie weet het niet?
Het is alsof 't publiek telken jaren in den loop van het concertseizoen, een paar keeren
werken vergt, waarbij het eens heelemaal niet behoeft na te denken, heusch niet hoeft
te voelen en nog minder ontroeringen heeft te wachten, in dit geval de C-klein
symphonie van Röntgen en zijn Violoncel-concert in g-moll.
Willem Mengelberg heeft het niet zonder bijbedoeling geëncadreerd in de derde
symphonie van Brahms, de minst Musische der vier, en de Academische
Fest-ouverture, een zeer geestdriftige potpourri over studenten-liederen, een zeer
verdienstelijke tevens. Pablo Casals te gelijker tijd verloor den stijl niet uit het oog,
en koos het a-klein concert van Schumann (een onzaglijk kunstenaar als hij het werk
moet spelen om voor den huidigen hoorder aannemelijk te maken de onbeduidendheid
van thema's, rythmiek en harmoniek!) een strenger milieu zal waarlijk niemand
vergen. Röntgen is er in thuis van top teen.
Gelukkig dat zijn concert moest reflexeeren op de matte, spierlooze muziek van
Schumann! Gelukkig, dat een cellist als Casals het voordroeg! Is het meer dan een
p o t p o u r r i van een tiental thema's? 't Een volgt na 't andere, een derde komt en
dan combineert ze de behendige techniker met een vierde; hij gooit er een vijfde
tusschen en keert de andere om, verdraait het rythme, verkort of verbreedt ze; hij
treft een Iersche melodie, zooals hij in zijn Symphonie een Zweedsche gaf, een
Iersche dezen keer, waarvoor wij er hem honderd mooiere kunnen bezorgen; uit die
melodie extraheert gij nog een paar thema's; alles gaat opnieuw in den heksen-ketel,
en in allerlei saucen gekookt, springt het er dan quasi-verjongd en verfrischt uit. Dat
is de finale, een aardig gemoedelijk-geestig stuk, met grappen zooals er ten Kate in
zijn tijd succesvol debiteerde. Academisch natuurlijk en even natuurlijk professoraal.
Daarnaast zijn de variaties op die Iersche melodie nogal prettig om aan te hooren.
Ongelooflijk barok echter is 't wanneer hij thema no. 5, een dartele spring-in-'t-veld,
(ongelooflijk banaal), doorvoert in 't orkest en de cello een der voorafgaande
Adagio-melodiën laat contrapunteeren. En zoo verder. Wanneer een jonge beginneling
het Concert had geschreven, men zou (dunkt ons) met het jonge wel raad weten in
een emmer water! De Gernsheim- of Bargiel-redivivus (het concert kon vóór zestig
jaar gecomponeerd zijn) had inderdaad niet beter verdiend.

De dames Roll (Concertgebouw, kleine zaal)
Mevrouw G. Vogel-van Vladeracken verzamelde Zweedsche kinderliederen, gaf er
een paar bundeltjes van uit, zij componeerde zelf kinderdeuntjes, welker teksten zij

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

eigenhandig dichtte, zij zong er al van en gisteravond weer, - hoe zal men dat talent
van deze dame, meer pedagoge in hare praestaties dan artieste combineeren met
‘Trennung’ en ‘Feldeinsamkeit’ van Brahms, ‘Ständchen’ van Richard Strauss, een
lied, waarvan 't laatste couplet zoo bijzonder zwaar is voor te dragen; ja, zelfs met
de lievere en kinderlijke wijsjes van Schubert ‘Das Rosenband’ en Mendelssohn's
‘Frühlingslied’? Vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat de stem van mevrouw
G. Vogel-van Vladeracken, broosjes klinkt, nauwlijks krachtig genoeg om het kleine
zaaltje te vullen; naïevelijk neuriënd verder, grappig dodijnend met wat neuzel-timbre,
alles zacht, licht en gemoedelijk, juist iets om kleintjes te sussen. Zij had zich waarlijk
moeten beperken tot het specifieke genre dat haar uitmuntend afgaat: het
kinderkamerlijke. ‘Een tuintje in den Zonneschijn’, ‘Poesje nel’, ‘Het klokje van
Gehoorzaamheid’, ‘Sneeuwklokjes’, ‘Hagedisje’ waardig gecomponeerd door haar
zelf, zijn ook aardig gezongen, de eenigste nummertjes van haar programma, die
slaagden. Alleen de tekst wil me niet aanstaan, hij is wat te oud-bakken, in den trant
van Van Alphen zaliger.
Mevrouw Vogel-van Vladeracken is begeleid door de dames Roll beurtelings, op
zeer intelligente wijze; deze uitstekende pianistinnen speelden ook de verschillende
goedgekozen pièces de résistance (gelukkig dat ze er waren!) op twee vleugels. De
compositie welke van hun belangwekkend programma bij ons de meeste aandacht
trok was de ‘Passacaglia’ van Leander Schlegel, een veteraan, en misschien de oudste
Brahmsiaan wel van al de volgelingen van dezen meester.
Het werk is gecomponeerd op de stijgende en dalende toonladder. Dus niet eens
het quart-interval, de quinten-gang of het haxachord der oude passacaglia-makers!
Eene bedenking van eenig gewicht is dit niet, het thema is en blijft goedkoop of men
de halve scala neemt of de heele. De hoofdzaak is de inventie, de omranking van het
in ieder geval praignante idee.
Leander Schlegel, een Hollander, is in den laatsten tijd wat meer op den voorgrond
geraakt als componist na de jaren van vergetelheid welke zijn loopbaan als
klavierspeler volgden. Onlangs nog vertolke Henri Marteau een vioolconcert van
hem, her en der zoo niet enthousiastisch geprezen, dan toch goed bevonden door de
Duitsche pers. Of die emancipatie schuilt in onberekenbare toevallige omstandigheden,
of in zijne verdiensten, wij willen het op 't oogenblik niet met beslistheid uitspreken.
Zeker is het dat er in de pers door de dames Roll voorgedragen ‘Passacaglia’ niet
een enkele ‘note personnelle’ klinkt. Het werk staat niet eens in den gladden, gelikten
conservatorium-stijl; het is brokkelig, er ontbreekt zoowel een groote lijn als een
volgehouden lijn. Dit kunnen wij niet eens voor het bezwaarlijkste gebrek houden.
Veel storender nog is het totale ontbreken van expressie, van sentiment, geest, van
gedachte, kortom, van het artistieke. Het is verdienstelijk studie-werk maar iets meer
in de verste verte niet; technische behendigheid, waaruit met veel inspanning en
oneindigen goeden wil een zeer langdurig geheel groeide. Langdradig natuurlijk ook.
Over het zware, massieve, het op end' op ultra-Duitsche willen wij niet eens spreken.
Interessanter waren de Variaties in es-klein van Christaan Sinding. Ook diens
thema is verre van veelzeggend en nog minder karakteristiek. Wij zouden dan ook
zeer gaarne tusschen Schlegels artisticiteit en het kunstenaarsschap van Sinding een
vergelijking maken, wanneer plaatsruimte ons deze breedvoerigheid veroorloofde.
In een paar woorden gezegd: Wat Schlegel mist bezit Sinding; hij boeit omdat hij
fantasie heeft; ook de inspiratie laat bij hem niet voortdurend af; hij weet te
concipieeren; en al luidt zijn zeggingskracht niet forsch en doordringend hij overtreft
hem ook daarin in alle opzichten.
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Beiden schrijven moeilijk; dit viel ook op in de sonate van Johannes Brahms (opus
34 bis) welke hij componeerde naar het bekende klavier-quintett in f-kleine terts.
Eene zeer eigenaardige en zonderlinge copie, waardoor de muziek won en verloor
tegelijkertijd: kracht en plastiek vermeerderden, het coloriet, toch al niet de sterkste
zijde van Brahms, nam natuurlijk af. Technisch veel-eischend is ook de ‘Tarantella’
van Joachim Raff, als compositie overigens onbeteekend.
Maar - evenals de passacaglia van Schlegel eene uitmuntende gelegenheid voor
de dames Henriëtte Roll en Anna Ris-Roll om te toonen, hoe voortreffelijk zij de
kunst van het klavier verstaan, het pedaal-gebruik, de aanslag, de klank-kleur,
passage-, legato- en staccato-spel en niet het minst het ensemble-spel. De eene
(Henriëtte Roll) pianiste scheen ons nerveuser en gevoeliger van aard, dan de tweede,
die krachtiger en steviger musiceert. Maar toch, welk een eenheid, ook in hun
opvattingen. Al deze buitengewone hoedanigheden zijn vriendelijk gewaardeerd
door een groot aantal hoorders (waarvan wel 't meerendeel leerlingen of oud-leerlingen
der uitvoerenden) met veel applaus en een onafzienbare rij bloemstukken.

Schäfer - Hekking (Concertgebouw, kleine zaal)
De laatste der zes kamermuziekavonden bracht ons het kunstenaarspaar
Schäfer-Hekking. De spelers hadden op hun programma genomen eene der
Violoncello-sonaten, welke verleden jaar voor 't eerst werd uitgevoerd (in C groot)
en nog altijd manuscript bleef, de Variaties en Fuga op een thema van Bach, een in
technisch opzicht verbazingwekkend meesterstuk voor piano-solo, eene sonate van
den ouden Antwerpenaar Willem de Fesch, een organist en componist, van wiens
geboorte- of sterftejaar men niets zeker weet, doch die schreef omstreeks 1720, van
Elégie voor Cello-solo van Gabriel Fauré en de eenige violoncel-sonate, die gemaakt
werd door Frédéric Chopin. Uiterlijk was deze avond niet bijzonder succesvol, wat
verwonderen mag bij de hier zoo sympathieke kunstenaars Schäfer en Hekking. Maar
hun programma was er niet naar, hetgeen wij ten zeerste waardeeren.
Of de Sonate in C groot is meegevallen bij 't tweede hooren? De beste toetssteen
voor de waarde van een kunstwerk is een herhaaldelijke kennisneming. Hier valt ons
een besliste meening wel ietwat moeilijk. Dirk Schäfer is een zeer knap componist
en men vraagt zich allicht af: waarom zich zelf niet even goed of eer gewantrouwd
dan de auteur? Het hoofdthema van 't eerste deel is verre van belangrijk; in de Adagio
heerscht een stemming en innige expressiviteit. Gaat men de muziek onderzoeken,
dan vindt men er, afgezien van de interessante harmoniek, een zeer zwak fond; de
bewerking is intellect genoeg; de vinding, het psychische en het zuiver-sensitieve
daarentegen reikt niet ver noch hoog. De thema's van het laatste deel treffen geen
van allen door diepte of impulsief leven. Doch alles is zeer fijn bewerkt, met veel
routine zouden wij haast zeggen; eerste en tweede thema volgen elkaar met een logica
en onfeilbare consequentie, alsof Dirk Schäfer levenslang niet anders hadde gedaan
dan contrasteerende thema's componeren; en bij geen tegenwoordig componist doet
de herhaling van den opzet zoo organisch aan. Alles is ook bondig. Alles is ook
nauwgezet bearbeid met de grootste nauwkeurigheid. Er klinkt ook een persoonlijk
geluid in; wel ietwat abstract, niet machtig, niet fel noch doordringend; objectief in
alle opzichten.
Doch wat in Max Regers een en tachtigste opus ook trof in de eerste plaats, was
de objectiviteit, het koele en kalme, het afwezig zijn van alle sensitivisme. Het zou
ons te ver voeren, wanneer wij nagingen waaruit dat spruit, in hoeverre dat in
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tegenspraak staat met de uiterlijke fougue en klank-geweld zijner muziek, met het
onstavaste zijner harmoniek, of wel in hoeverre men het met elkaar in verband kan
brengen. Ook in hoeverre die objectiviteit ongenaakbaar blijft en geisoleerd, wanneer
men vertrouwt is geraakt met den geest van het werk of wanneer men er zich algeheel
aan wil overgeven. Eene zaak is voor ons zeker: aan inventie heeft het onder alle
werken der laatste twintig jaren zijns gelijke niet. Hier vindt men eene vruchtbaarheid
aan gedachten, eene overdaad van fantasie, een rijkdom van kennis en kundigheid,
welke verbluffen in de hoogste maten. De variaties zijn gerekt in het oneindige, zij
nemen langzamerhand de lengte aan van een paar symphoniedeelen, de fuge laat
drommels lang op zich wachten, die fuge bevredigt niet in den aanvang, zij klinkt te
traag en talmt te veel eer zij de bewogenheid bereikt, welke ten slotte doel blijkt: een
ontzaglijke apotheose. Maar dat alles vergeet men bij den schat aan muzikaliteit, den
reusachtigen schat aan onuitputtelijke vindingrijkheid, welke de compositie sieren
in elk harer onderdeelen.
Het is een muziekstuk, dat den vertolker de hoogst denkbare eischen stelt. Dirk
Schäfer, die wij al meermalen een pianist noemden van groote beteekenis,
bekwaamheid en virtuoziteit, is er volkomen tegen opgewassen, tegen elke der
bezwaarlijkheden, welke legio zijn. Het pedaal-gebruik van dezen kunstenaar is zeer
eigenaardig en bijzonder persoonlijk. Het past zich prachtig aan bij de muziek van
Max Reger vooral; deze componist toch, zou men zeggen, gaat op vele plaatsen uit
van het orgel, waarvoor hij ook een zeer groot aantal werken schreef. Vele zijner
bassen doen voortdurend denken aan pedaal-stemmen. Maar ook in de overige
geheimen van het klavierspel is Dirk Schäfer een volledig ingewijde. En Hekking
evenaart hem daarin op zijn instrument. In 't eerst van den avond (Schäfers sonate)
scheen hij er moeilijk in te kunnen komen. Men merkte verstrooidheden (enkele
minder juiste intonaties) welke men niet van hem gewoon is. Hij nam revanche in
de Sonate van Willem Fesch en in de Elégie van Fauré. Onze lezers trouwens kennen
Hekking voldoende en ook onze bewondering voor dezen kunstenaar.

[Eerste uitvoering van de Symfonie in D van Cherubini – daarnaast
Beethovens Eroica en Mozarts Haffner-serenade o.l.v. Evert Cornelis]
(Concertgebouw)
Cherubini - dat heeft de klank als de naam van een grootmeester. En 't is een der
zonderlingste spelingen van de geschiedenis, dat de naam van Cherubini hoog blijft
staan, terwijl zijn werk al meer en meer in vergetelheid raakt. Van zijn eerste periode,
de luchtige Italiaansche bel-canto-muziek, weten enkel historieschrijvers te vertellen.
Van later, toen hij Glucks kunst had leeren kennen, serieuze opera's componeerde,
doch door Napoleons doods-vijandschap, wiens haat hem zoolang Bonaparte leefde,
achtervolgde, immer werd tegengewerkt en belemmerd in zijn uitingen, - enkele
ouvertures bloeien nog voort in de herinnering. En zijne kerkmuziek, waarmee hij
begon, toen hij de onmogelijkheid van theater-succes inzag, na een jaar vegeteeren
in botanische studies en teekenen, die kerkmuziek, eenmaal beroemd en geprezen,
zij is verdwenen van iedere repertoire.
Het zou de moeite loonen, te onderzoeken, waarin die weinige belangstelling der
nageslachten hare oorzaak vindt; zij moet toch een grond hebben, welke ligt in de
artisticiteit van den meester zelve. Zal men het toeschrijven aan zijn karakter, dat
levenslang Italiaansch bleef, ondanks zijn ernstig en energiek streven naar schooner
kunst en wijdingvoller schoonheid, welke hem trof in Gluck, de ‘Duitsche’ muziek
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(een wel wat onpreciese term). Kan met het in verband brengen met den beruchten
strijd der Piccinisten en Gluckisten, door de laatste gewonnen. Cherubini toch in zijn
innerlijkst wezen was altijd meer een volgeling van Piccini dan van Gluck. Steekt
de fout, die hem de eeuwigheid deed missen ook in zijne tweeslachtigheid. Hij werd
nooit Duitscher en verloor nimmer het typeerend Italiaansch cachet.
Cherubini, dat staat vast, keek meer naar den vervlogen tijd dan naar de toekomst.
Napoleon was zijn vijand, hij twistte met Berlioz, hij begreep Beethoven niet, den
man noch zijne muziek; hij stond geheel vreemd van het heroisme dier tijden, en den
krijgshaftigen nagalm in Frankrijk en Duitschland, het epische, het dramatische, dat
in Richard Wagner zijn opperste ontwikkeling zou bereiken en onze wereld zou
overgolven. Zou men toch nog moeten besluiten dat Cherubini een zeer talentvol
musicus was, maar het profetische en visionnaire miste, evenals Grétry, Gossec,
Méhul en zooveel anderen? Want heeft een geniaal kunstenaar niet in de eerste plaats
den blik te richten op de toekomende tijden?
Daaraan denkt men, nu men op eens komt te staan voor eene symphonie van
Cherubini, gisteren hier uitgevoerd als noviteit, onder leiding van Evert Cornelis.
Het is de eerste en eenigste van den componist, een gelegenheidsstuk, dat hij in 1815,
in Engeland vertoevende, schreef voor de Philharmonie in Londen met eene
ongetitelde ouverture en een Lente-hymne. Dat het bleef bij een enkele symphonie
in Cherubini's oeuvre, men begrijpt het, want de meester zelf-critisch genoeg, moet
wel ingezien hebben, dat zijne kracht niet lag in den symphonie-vorm. Zijne
doorvoeringen, waarop alles berust, zijn verbrokkeld, te miniatuur-achtig aangelegd.
De opzet is altijd magnifiek en boeit als alle exposities van hem. Wat het thematisch
materiaal betreft, het spreekt den geest en de taal van Haydn, vluchtig aanhoord,
maar minder fijn, niet zoo divien in het idyllische, minder licht en gracieus-rythmisch.
De bekoorlijke en luchtige contrapuntiek is zeer typeerend voor deze symphonie.
Cherubini trouwens liefhebberde daarin altijd en in dit werk liggen de imitaties
waarlijk te grabbelen.
In onze eerste regels, dunkt ons, karakteriseerden wij den meester voldoende en
meenen te kunnen volstaan. Deze herdenking van 's meesters honderd-vijftig-jarigen
geboortedag (wij houden de uitvoering voor een voorzetting van een paar nummers,
waarmee Mengelberg Cherubini vierde in 't begin van het seizoen) waardeeren wij
ten zeerste bij Evert Cornelis. Te meer daar de compositie met veel brio voortreffelijk
vertolkt is.
De rest van het programma bevatte de Eroïca en Mozarts Haffner-Serenade,
waarvan de vioolsoli gespeeld zijn door den heer J.C. Herbschleb. Hij droeg ze al
meermalen voor en wij bespraken ze al dikwijls, daarom slaan wij 't ditmaal eens
over. Zijn talent en goeden smaak vond meer bijval dan Cherubini's muziek.

Marie Jannette Walen - Thomas Canivez (Concertgebouw, kleine
zaal)
Voor hoeverre de een den ander schraagde, de violoncelliste de pianiste, of wellicht
omgekeerd, moet voor hen, die Thomas Canivez voor 't eerst hoorden (vergissen wij
ons niet, dan is dit de allereerste kamermuziek-avond, welke de talentvolle
medewerker van ons Concertgebouw-orkest hier geeft) moeilijk zijn geweest te
beslissen, daar geen van beiden solistisch optrad. Want de beste eigenschap der twee
concertanten, van wie mejuffrouw Jannette Walen eene nieuwelinge voor ons was,
leek ons de buitengewone eenheid van hun samenspel. Wij laten daar dat de vleugel
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den cello-klank af en toe te gemakkelijk en te fel overgolfde met zijn geluid; het
rythmische gedeelte hunner vertolking, en daar ligt toch het eigenlijke zwaartepunt,
was voortreffelijk geacheveerd en fraai afgerond. We houden dit voor een
merkwaardig uitvloeisel van beider karakter. Canivez moet een poëtisch-voelend
man zijn om in het piano zulken zijig-zachten toon te strijken; een
droomer-bij-voorkeur, wat men raadt uit de ijle, heel licht aangezette stokvoering;
wat men ook hoort uit de schoonheid, welke een stil adagio of verruischend allegro,
door hem voorgedragen, bekoorlijk maakt. Mejuffrouw Walen's aard is daarmee
overeenkomstig. Zij speelt blijkbaar met voorliefde en tegelijkertijd met mooie
fijnheid melodieuse harmonie, teer-rinkelende toon-reeksen, even-klaterende
accoord-brekingen, zooals de Franschen die graag schrijven, het glanzige
Célesta-timbre geaccentueerd met lieve zorgzaamheid. En evenmin als haar partner,
de violoncellist, munt zij uit in een straffen toetsengreep. Er is zelfs te weinig
schakeering in de dynamiek harer toon-vorming, te gering voelbaar onderscheid
tusschen zwak en sterk. Misschien is daarvan het gevolg, dat de Cellist, die méer
varieerde, in het piano moest onderdoen; maar we hebben ook verondersteld, wat
dat betreft, of er wellicht enkel met pianino gerepeteerd is? - Spelers als mejufrrouw
Jannette Walen en Thomas Canivez hebben hunne eenzijdigheid, nu ja. Hun aard
zal hen ook in een bepaalde richting sturen, wat aangaat de keuze van hun programma.
Doch in die richting ligt ongedolven schats genoeg.
Het best slaagde gisteravond de Violoncel-sonate (in C kleine terts) van Camille
Saint-Saëns. De waarde van diens werk is zeer ongelijk, alles wisselt en wankelt
tusschen hoog en laag, overdaad en vrekkerigheid aan muzikale heerlijkheden. Dit
houdt het midden. Men bewondert er voortdurend de geniale beheersching der
techniek, het onophoudelijke der inspiratie, het meesterschap der inventie, maar het
treft nergens door diepte, door rijkdom aan sentiment. Het vlotte en luchtige echter
bleek volkomen in 't bereik te liggen van het zoeken der twee vertolkers. Beethovens
Cello-sonate (opus 5 No. 2 in g klein) boeide tot en met den inleidenden adagio. De
Allegro molto più tosto presto en de geleidelijk aangeschakelde Rondo zijn te brillant
geconcipieerd en uitgevoerd, voor het intieme karakter van Canivez en mej. Walen
om te kunnen stijgen tot schittering en gloed, waarin ze geschreven zijn. Warm leven
ging uit van de Sonate (No. 2 in D gr.) van J.S. Bach en de drie Fantasie-Stücke van
Robert Schumann zijn gespeeld met veel intelligentie en enthousiasme.
De concerten in dezen tijd van 't jaar zijn waarlijk niet zeldzaam; maar voortdurend
zijn er hoorders genoeg te vinden, om minstens half de zaal te vullen; pianiste en
violoncellist hebben hen geboeid vanaf begin tot eind; men merkte geen voorkeur.
Er was veel geestdrift voor hunne praestaties en een bloemstuk voor mejuffrouw
Marie Jannette Walen.

Die Matthäus-Passion
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (Concertgebouw)
Het is een fatum voor muziek en componisten, dat alles of bijna alles afhangt van
den dirigent. Berlioz te zijner tijd heeft er meer dan eens op gewezen, na hem nog
anderen, en wij kunnen de bewering voortdurend toetsen aan de praestaties van het
Concertgebouw-orkest onder een van zijn drie leiders, maar nooit werd ons de
waarheid duidelijker dan gisteren bij de jongste uitvoeringen van Bach's
Matthäus-Passion. Men is bezig geweest het werk te populariseeren en 't laatste jaar
is het niet minder dan een vier- of vijfmalen ten gehoore gebracht. Vergelijkingen
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zouden dus voor de hand kunnen liggen. Wij willen er echter niet aan beginnen, zelfs
niets aan een parallel tusschen de emoties, welke de ontzaglijke muziek altijd oproept,
Maar wij kunnen niet laten te wijzen op de twee artistieke stroomingen, welke daarin
tot uiting komen. Deze worden gericht door den dirigent. Wanneer wij nu het willen
en de bedoeling van W i l l e m M e n g e l b e r g trachten te karakteriseeren en de
lezer wenscht een voorstelling van ander streven, dan zoeke hij zich een beeld, dat
de keerzijde van het eene trachten weergeeft.
Het fatum der muziek kan buitengewone gevolgen hebben, wanneer het bestierd
wordt door een waarachtig kunstenaar. Het is te bekend om er ver op door te gaan,
dat de muziek van Bach bij de Zuidelijke volken zeer weinig populair is. Het zal wel
voor velen een raadsel blijven, waaraan dit is toe te schrijven, vooral als men ook in
acht neemt, dat Bach's meesters, op wie hij zijn kunst voortbouwde, Lully waren,
een verfranscht Italiaan, en Corelli. En niet zeer verklaarbaar, hoe Beethoven, de
Demoniker, vurig kon sympathiseeren met het Wohltemperiertes klavier, of Wagner
de praal-lievende, Vincent d'Indy, de sensitivist. Wanneer ik Harold Bauer de
Chromatische fantasie hoor spelen, dan trekt mij dit werk geenszins aan; wanneer
ik ze lees, dan vind ik haar evenwel een meesterwerk van psychologische diepte,
doordringend sentiment en zware hartstochtelijkheid. Ziehier een voorbeeld. Het is
de geest, die levend maakt; het leven echter moet noodgedwongen dubbelslachtig
zijn, omdat de menschelijke geest de onwankelbare eenheid van voelen en denken
ontbeert.
Voor de Matthäus-Passion is het bovendien een soort van fatum geweest, dat
Mendelssohn als dirigent de toevallige ontdekker moest zijn van deze Nieuwe Wereld,
en geduchter nog dat hij ze zelfs heeft kunnen cultiveeren. Mendelssohn, de
systematisch metronomiseerende orkestleider, wiens maatstokje als de slinger van
een klok eindeloos zigzagde (volgens de historie) in eenerlei tempo, tot de fermate
den tiktak stop zette. Het is even ongelukkig, dat die eerste uitvoering moest plaats
hebben in Berlijn. Dat vormde het karakter van Bach's reuzenwerk voor meer dan
eene halve eeuw naar den aard van het kille, phantasielooze Noord-Duitschland. Het
is ook ongelukkig, dat het werk werd opgedolven in den tijd der Romantiek, het
begin van wat Riemann later noemde ‘De Academische School’, en wat thans ontaard
is tot Conservatoriums-stijl en bespot wordt. Deze uitwijding zegt meer dan
woordelijke preciseering. Het is de tweespalt der negentiende eeuwsche cultuur,
welke hier zich geldig maakt.
Is Bach's muziek Protestantsch? Die vraag staat er mee in het nauwste verband.
Men speure den aard en de ziel na der Italiaansche muziek van Frescobaldi, Viadana,
Monteverdi, Scarlatti, Lully, Corelli (door elkaar genoemd) om het antwoord te
vinden. Wanneer Bach (wat ook op gaat voor Händel) protestantsch is, dan is het die
heele Italiaansche muziek. Bach kan men nauwelijks een Germaan noemen, Duitscher
in den gebruikelijken zin, evenmin als Beethoven, Weber of Haydn!
Dat Willem Mengelberg's directie en opvattingen lijnrecht staat tegenover
boven-omschreven afdwalingen, verheugt ons van harte. Hij schijnt daarin verder
en verder te schrijden, doelbewust en wilszeker, overtuigd van de waarheid en
steunend op de zekere overwinning.
Hij d r a m a t i s e e r t Bach. Allereerst met kleuren, fijn geschakeerd en fijn
gemengd. De heerlijk-poëtische clavecimbaal, door Evert Cornelis bespeeld, welke
den Evangelist begeleidt, danken wij hem. Het is een voortdurend stemmig ruischen
zacht en gedempt, half harp, half mandoline, het is een onophoudelijk
effect-van-klankweelde op zich zelf en een contrast van onschatbaar coloriet,
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onuitputtelijk van werking, na een koor-ensemble, een orkestraal tusschenspel, een
solo, den clavecimbaal te hooren invallen. Er is geen teerder stemming denkbaar.
Noch nauwer aansluiting bij het geheel, 't zij als dramatische tegenstelling met de
ontzagwekkende koren, 't zij als harmonisch samengaan, met het zachtschreiende
van sommige aria's, gewijde klanken van anderen, geestelijke passie van zangerige
droefheid, of de wijd-reikende lyriek, welke 't hart schrijnt, den adem doet stokken
en treft met kracht-van-gevoel, treft tot lichamelijke pijn.
Wij behoeven die eindelooze kleur-werkingen eigenlijk niet te rechtvaardigen.
Zie eens de harmoniseering van Bach's koralen! Ieder belangrijk woord, ieder
karakteristiek woord is onderstreept, 't zij door een modulatie, 't zij door een dissonant,
door eigenaardige accoordligging, of door stemvoering. Wie der modernen overtrof
hem in deze pittoreske symboliek?
Mengelberg dramatiseert Bach door 't op den voorgrond brengen der koor-lyriek.
Wij voelden nooit zoo fel de fanatisch domineerende schoonheid van een Bach-koor
als bij deze jongste uitvoeringen. Het geheel leefde grandioos als stad in een wereld,
terwijl ieder detail gebaarde als klein leven van die stad met warmen polsklop. Iedere
stem werd een individualiteit, zoowel in koor als dubbel koor, elk kreeg haar eigen
psyche, eigen expressiviteit.
Mengelberg dramatiseerde Bach in den grooten opzet, vol verscheidenheid, vol
aangrijpende antitheses, bruuske overgangen als verblindend clair-obscur of geleidelijk
verglijdend, maar overal gemotiveerd. Hij wist ‘Die Matthäus-Passion’ ook op te
voeren tot onverbreeklijk organisme van hooge eenheid, zoodat men de coupures
(dezelfde als altijd) niet meer merkte.
Johan Messchaert als Christus, Jac. Urlus als Evangelist, bleken onmiddellijk van
af 't begin twee vertegenwoordigers, ieder dragers van een ideaal, dat door zijn ver
liggende uitersten de dramatiek nog sterker prononceerde; Messchaert de hooge
onbewogen rust, het onwankelbare tronen boven de aarde, Urlus het woelende aardsch
bestaan, het krieken der wereld. Messchaert, Christus Geduldige Drager van het
kruis, het lijdensgrage Zoenoffer; Urlus, het Joodsche volk Jeruzalem, de haat van
schriftgeleerden en Phariseeërs, de groote liefde van Magdalena, het medelijden van
den Evangelist, - en men begrijpt, dat hij de Wagner-zanger, allereerst de klemtoon
legde op de intensense bewogenheid van ‘Die Matthäus-Passion’ als Lijdens-d r a m a .
Schooner en (schijnbaar) meer overwogen contrasten dan tusschen Messchaert en
Urlus vonden we nooit in eene vertolking van Bach's meesterwerk.
De overige solisten staan eigenlijk te hoog om er kortweg over te schrijven. Doch
we moeten. Mevrouw Noordewier-Reddingius, de eenige die met genialen tref immer
de verhevenheden bereikt van ‘Er hat uns allen wohlgethan’, ‘Aus Liebe will mein
Heiland sterben’. Mevrouw Pauline de Haan-Manifarges, met wijdingsvolle
voordracht van klank en sentiment, Thomas Denijs Petrus Pilatus en Hoogepriesters
met Judas. De uitbeelding dezer vier lang niet homogene karakters was wat erg
versmolten tot één en had hunne eigenaardigheden vervaagd, maar wat
stem-qualiteiten aangaat, was hij van Messchaert een waardig partner. De heer C.F.
Hendriks bespeelde het orgel zeer harmonisch geregistreerd in dynamiek en kleur
met koor en orkest. De overige instrumentalisten zijn dezelfde van vroegere jaren.
Herbschleb viool-solo in de Alt-aria ‘Erbarme dich, mein Gott’, Robert Krüger en
G. Blanchard de tweestemmige oboi d'amore, K. Willeke, de fluit.

Amsterdamsch a Cappella-koor (Ronde Luthersche koepelkerk)
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‘Der gewoonte getrouw, komen op dit Goeden Vrijdag-programma louter werken
voor, welke betrekking hebben op dien gedenkdag’, schrijft Antoon Averkamp in
het tekstboekje, dat het jongste concert van het Amsterdamsch a-cappella-koor ten
dienste stond. Na het aanhooren van den Sequens ‘Ab arce siderea’ van Julius Röntgen
hebben wij ons daarom afgevraagd: waarom koos de dirigent dit werk meer op
Kerstmis dan Goeden Vrijdag toepasselijk voor de uit te voeren stukken?’ Wij zeggen
‘na het aanhooren’; want het spreekt van zelf, dat we afwachtten, en dat we de vraag
niet zouden gesteld hebben, als de muziek die verwachting beantwoord had. Ons
inziens had het een beteren indruk gemaakt, wanneer de heer Averkamp het Miserere
van Josquin de Près i n z i j n g e h e e l had uit doen voeren en de sequens, tegen
welke wij willens nillens partij moeten trekken had weggelaten. De coupures in
Josquin's Miserere zijn ons zeer ter harte gegaan, en onze antipathie tegen Röntgen's
sequens zullen wij nader verklaren.
De homophonie, vierstemmig, is op zich zelf goed; de accoorden zijn simpel en
de dorische toonaard blijft volgehouden. Ook in de polyphonie. Maar die polyphonie
vormt ons grootste bezwaar; wij bedoelen de imitaties waarmee in de eerste strofen
de sequens herhaaldelijk inzet, de hooge stem voorop, de lagere volgend. Niet de
symboliek, (ofschoon men ze terugvindt bij alle 15de en 16de eeuwsche meesters)
zinspelend op
Ab arce siderea
descendens lux aurea...

eenigszins wèl omdat zij reeds bij de tweede strofe haar zin verliest. Het is om het
dunne klank-timbre, de repetities van den inval, wat van slotte burlesk wordt; het is
om het mislukte der invitaties; volgens de regels, zeker, doch uit het hoofd van een
componist die slechts harmonieën kan schrijven; het is, ondanks den regelmatigen
samenklank, om de afwezig-zijn van alle welluidenheid. Het doet als 't ware aan als
een parodie op de simple Gregoriaansche melodie. - Een tweede bezwaar vervolgens
is de afwisseling van solo en koor in den loop der compositie, ongemotiveerd in
litanie-vorm en daardoor zonder eenig aannemelijk effect. - Het derde bezwaar is,
dat het religieuse sentiment volkomen ontbreekt. Men vindt er 't oorspronkelijke
zelfs nauwlijks terug.
Julius Röntgen waardeeren wij als zeer verdienstelijk bewerker van
Oud-Hollandsche boeren-liedjes, boerendansen, van vaderlandsche volkséederen uit
vorige eeuwen, van sonates van Locatelli etc. etc. Nu heeft hij misgetast. ‘De sequens
(aldus het programma-boekje) is gevonden door prof. dr Angul Hammerich
(Kopenhagen) in de bibliotheek van de domkerk te Lund (Zweden - vroeger de oude
Metropolitaan-kerk van Denemarken) in een ouden perkamenten codex, het
zoogenaamde Liber Daticus uit het einde der XII eeuw. Dus 1180 nemen we aan.
En wiens denken en voelen staat, door afkomst, ontwikkeling, kunnen en aspiraties,
verder van dezen tijd dan Julius Röntgen? Wie kan minder voeling hebben met de
mystieke eeuwen dan hij? Eene bewerking - aangenomen dat ze noodig ware in
d e r g e l i j k e n vorm ware in zulk geval Antoon Averkamp-zelf béter toevertrouwd
geweest.
Men vergeve ons, dat wij uit de ‘stemming’ raakten. Tekorten vallen natuurlijk
sterker op wanneer zij staan naast meester-werken: de Miserere van Josquin de Près,
de ‘Improperiën’ van Palestrina, ‘O vos omnes’ van Christobald Morales. Het
programma had ook ietwat stijlvoller kunnen zijn. Waarom eene soliste noodig is
(en zij werd traditioneel) hoe voortreffelijk ook - hier J u l i a C u l p - hare praestaties,
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begrijpen wij niet geheel. En de koralen van Bach staan toch lijnrecht tegenover de
kunst de oude, jammerlijk vergeten contrapuntisten? Hoeveel te beter sluit bij deze
aan het ‘Stabat Mater’ van Alphons Diepenbrock! Men zinge Josquin's en Palestrina's
muziek met gevoel, met expressie, met gepassioneerd begrijpen en meeleven - dan:
iedere melodie bloeit op, wij staan van aangezicht tot aangezicht tegenover 't warme
voelen die meesters, die o o k k u n s t e n a a r s waren met hartstocht, hier religieusen,
de heete gloed slaat brand in onze oogen, men kan mee-voelen en men luistert verrukt.
Vergelijk beiden dan - Josquin met Diepenbrock! wel te verstaan, de geest, het
gemoed, dat luidt uit den klank. Maar ook de muziek van Diepenbrock kan artisticiteit
van uitvoerenden, kracht van uitdrukking, innigheid van begrijpen, en volle, machtige,
bewogen wedergave n i e t ontberen. Dan verstart zij als die van Palestrina, van Pitoni,
van Morales, van Josquin, tot geschreven noten.
Katholieken zullen zich nooit thuis voelen in de Ronde Luthersche Koepel-kerk.
Van de oude kathedraal zei Goethe, dat het versteende muziek was; had hij een
aphorisme ten beste willen geven over Protestantschen bouw, als deze kil-witte
ruimte, hij had kunnen meenen: 't is versteend dogma. Katholieken eveneens zullen
altijd sterker voelen het ontbreken der liturgie, het illustratieve dezer r e l i g i e u s
d r a m a t i s c h e muziek. Te meer daar alles wat mystisch getint is: de klank uit de
hoogte etc. en zij de omgeving anders (en intiemer) gewoon zijn. Dit valt nog sterker
op daar de reproductie der contrapuntisten immer een weinig cerebraal (ten onrechte
meenen wij) geintoneerd wordt.
Onze lezers kennen het ‘Amsterdamsch a cappella koor’, dat zich zelf in den loop
der jaren tamelijk gelijk blijft, en zijne voortreffelijkheid, genoeg en wij zullen daar
niet nader op ingaan. Dit betreft ook Julia Culp, zeer schoon van stem, van voordracht,
vol intenzieven gloed en emotioneerend, die voordroeg ‘Pietà Signora’ kerk-aria van
Allessandro Stradella, en ‘Schlage doch, gewünschte Stunde’ Cantate aria van Bach
met den heer Tierie aan het orgel. Voor dezen kunstenaar moet een orgel-bespeling
op een verouderd instrument, dat wellicht nooit fraai geklonken heeft, bovendien
weinig aantrekkelijkheid hebben. Uit het a cappella-ensemble was een goed
solo-quartet gekozen, bestaan uit mejuffrouw Anna Ristjouw, sopraan, mej. Johanna
Benjaminse, alt, de heeren Jos. E. Schilderman, tenor en Joh. A. Hoes, bas.

Corry Nera [aan de piano begeleid door Coenraad Bos]
(Concertgebouw, kleine zaal)
Coenraad Bos, de begeleider van Ludwig Wüllner, die allengs even bekend en populair
werd als de befaamde zanger, heeft Corry Nera geïntroduceerd, eene zangeres, die
sommigen zich nog herinnerden als Corry Nagtegaal, van uit De Kleine Lord en de
lieve Page in Parsifal.
Wanneer Coenraad Bos eene kunstenares helpt bij haar debuut dan geschiedt dat
niet zonder reden. En wij gelooven niet mis te tasten in de toekomst, wanneer wij
van Corry Nera veel schoons verwachten. Hare kunst en haar innerlijk leven zijn
nog niet volgroeid, doch zij bezit stem en temperament. Haar stem, dunkt ons, zal
wel gedijen van zelf, de lichte ongelijkheid der registers, het te scherpe der hoogte
zal zich allengs vervolmaken door routine en oefening of door zelfkennis. Het andere
heeft wellicht voorlichting noodig. Daar zij dan Coenraad Bos, de veel-ervarene haar
Mentor. Niet de richting uit van Julia Culp, het geforceerd-geestige, het al-te-lieve,
- waaraan Julia Culp ook gaat verzaken - dit zou jammer zijn. Het beperkt de emotie,
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de reputatie en het programma. Diep en rijk voelen van smart en geluk, beiden tot
heerlijkheid van herscheppen, zij 't streven van mejuffrouw Nera.
Nu was zij allerbekoorlijkst in ‘Loreley’ van Schumann, ‘Nachtigall’ van Brahms,
‘Ihr Junge Leute’ van Hugo Wolf, ‘Gefunden’ van Richard Strauss. Tinkelende stem,
goede techniek en artistieke opvattingen. Enkele andere had zij nog niet in hare
macht, de zwaardere van Brahms - ‘Wehe, so willst du mich wieder’ ‘Mädchenlied’
- de muzikaal intensievere van Wolf ‘Auf ein altes Bild’, ‘Melancholie’ van Schumann
en enkele andere. Het ligt aan hare vroege jeugd, aan hare eer vroolijke natuur, aan
haar debuut ter slotte. Wij zijn er zeker van dat mej. Nera ze entre nous schooner zal
voordragen. Begaafdheid is er genoeg. Wanneer de kunstenares zoekt naar stempunt,
naar den ontwikkelingsweg, dan richt zij de aandacht op haar begeleider en zijn
uitstekende eigenschappen: beheersching, diepte en getemperde kracht. Timbre en
intentie zullen dan ook beter voegen naast het spel van Coenraad Bos.

[Beethoven Pianoconcert nr 1 en Saint-Saëns Pianoconcert in c (solist
Alfred Cortot) – Strauss Tod und Verklärung, Beethoven, Brahms
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Een pianist, van grooter belangrijkheid dan de voorgaande, en van wiens hooge
artisticiteit wij onze lezers nog melding moeten doen, is Alfred Cortot, opgetreden
in het Concertgebouw. Hij is de pianist van het beroemde Parijsche Trio, met Jacques
Thibaut tot violist en Pablo Casals, dat men hier zelden te hooren krijgt. Een des te
grooter werkwaardigheid, die wel het vermelden verdient, is dat het ensemble, een
der onvergelijkelijkste Vrijdag 21 April, zal optreden met werken van Beethoven,
in den loop der Beethoven-feesten te 's Gravenhage.
Alfred Cortot speelde het eerste klavierconcert van Beethoven. Wie [in] dit concert,
door den meester uitgegeven als opus 15, hoort den bijna overdadigen rijkdom aan
melodie, expressief sentiment en aangrijpende innigheid of geest, de interessante
harmoniek en volmaakten vorm, zal niet vermoeden, dat het stamt uit 1795, de eerste
jaren van Beethovens verblijf te Weenen, toen hij dus de leerjaren, zoo genaamd nog
niet achter den rug had. Cortot heeft het werk gespeeld op onnavolgbare wijze, als
weelde van vroege-romantiek, pure melodieusheid en schoonen klank. Met
schitterende techniek, en zeer doorvoeld.
Wat de reproductie aangaat, stond daarmee het klavier-concert in C moll van den
genialen Franschman Saint-Säens op één lijn. Het orkest treedt hier echter even sterk
(of sterker) op den voorgrond als de solist. Van het Concertgebouw-orkest herinneren
wij ons met veel ingenomenheid de Egmont-ouverture en Tod und Verklärung. Het
Symphonisch Gedicht, zooals men weet, behoort tot de ‘Meisterleistungen’ van
Willem Mengelberg. Het programma werd aangevuld (en overladen dunkt ons) met
de variaties van Johannes Brahms over een thema van Haydn. Of deze paraphraseering
van het Anthony-koraal door den componist bedoeld is als ernst of als parodie kon
ons ook dèzen keer niet duidelijk worden. De min of meer burleske opzet van het
thema door de houtblazers en ook enkele der verdere omwerkingen deden ons de
parodie raden en vermoeden.

Eine Deutsche Messe [van Otto Taubmann]
Christelijke Oratorium-Vereeniging
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Het is buiten allen twijfel: Hun, die gisteravond Otto Taubmann's ‘Deutsche Messe’
hoorden, zal het werk lang in het geheugen blijven! Wat een veelsoortigheid in den
Duitschen geest van onzen tegenwoordigen tijd! Het is dus noch Mahler, noch Reger,
noch Strauss, noch Wagner, noch Brahms, noch allen samen, die hem belichaamden
in partituren? Want wat Otto Taubmann nu gebracht heeft is, strikt genomen, even
ongehoord als ongedacht, het is nieuw. Of de kunst, zooals hij ze maakt, nooit bestaan
heeft, wie zal het zeggen? Dat daargelaten! Het is eene kunst van zeer bijzondere
soort, een mengsel van dood en leven, buitengewoon en zeldzaam. Daarbij hybridisch
in hooge mate. Als eene waterlelie in bevrozen vijver bijvoorbeeld; onze heilige
kunst verstard in vormvergoding. Zooals Taubmann de techniek kent en beheerscht
verstaan er haar weinigen, laten wij dit erkennen in de allereerste plaats. Hij strooit
canons, fuga's en dubbelfuga's zooals een operette-componist zijn wals-deuntjes.
‘Eine Deutsche Messe’ is het culminatie-punt der contrapuntiek gelijk men ze heden
ten dage beoefent. Hij stapelt in dien trant stuk op stuk, aaneengeschakeld door soli;
ieder koor imponeert door zijn conceptie-in-'t groot en vooral door afmetingen. De
harmonie klinkt soms verrassend en de instrumentatie is even knap en handig als de
rest. Wij zeiden dat het den hoorder in de herinnering zal wortelen!
Denk eens: vier solo-stemmen, achtstemmig dubbelkoor, vierstemmig gemengd
koor, vierstemmig jongenskoor, orkest en orgel, daarbij nog een koor uit de verte.
Eene bezetting, niet waar, welke in haar soort een record slaat! Welke zoogenaamde
Apollinische componist of Akademiker heeft ooit zoo vrijmoedig durven grijpen in
schatkamers die eigenlijk de Dionysiërs toebehooren?
Hier is het zonderlingst denkbare echter gebeurd: Iemand met gezond verstand,
penseelen in beide handen en alle mogelijke kleuren en tinten op zijn palet, heeft
niet kunnen schilderen. Iemand die eigenlijk Romanticus is, is het niet; en tevens is
hij een zwart-kijkend klassicist zonder het eenigermate te zijn; bovendien koestert
hij eene verdachte genegenheid voor de modernen.
Hoe alles flets is en vaal kan ik niet beschrijven; het is de abstractie der objectiviteit
en de subjectiveering van de verst-gelegen abstractie!
Alle lust ontbreekt mij om het werk te analyseeren voor den lezer die deze
merkwaardige uitvoering niet bijwoonde. Maar om hem eenigszins op de hoogte te
stellen van de strekking der muziek en de bedoeling van den auteur geef ik een klein
citaat van Otto Taubmann zelf. Eerst de tekst: 2 Chron. 16:19: ‘Want de oogen des
Heeren gaan over alle landen om te sterken degenen, die van ganscher harte met hem
zijn’, welke geheel het werk beheerscht. Daarover zegt de componist: ‘Dezen tekst
met de middelen der toonkunst te omschrijven, uit te leggen en te verduidelijken,
zooals een predikant dat in zijne desbetreffende rede zou kunnen doen, was de mijzelf
gestelde opgave, welker volvoering natuurlijk naar mijne persoonlijke inzichten kon
geschieden. Als nabijliggenden, algemeen verstaanbaren uitwendigen vorm bood
zich hiervoor de “Messe” aan. Ieder afzonderlijk deel geeft eene uitlegging van het
motto op zijne eigen manier.’ De woorden zijn werkelijk letterlijk van Taubmann.
Er is een tijd geweest dat men gedichten schreef in beker-, boom-, kruis-vorm of
anderszins; zou men niet wanen of mogen beweren dat Taubmann's idee thuis hoort
in die eeuw van kwanselaars met kunst? Nu durven wij deze scheeve psyche en
wanstaltige artisticiteit niet toeschrijven aan Taubmann's Noord-Duitsche afkomst.
Want waar hij geboren werd in Hamburg zag ook Brahms, niet heel veel vroeger het
levenslicht!
Gelukkig voor Otto Taubmann dat de ‘Messe’ ‘zich aanbood’! Hoe zou hij zijn
origineele inval anders hebben verwezenlijkt? Als een heusche predicatie wellicht,
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op muziek gezet? De verschillende deelen correspondeeren inderdaad trouw met de
Katholieke Mis, van af Kyrie en Gloria tot den laatsten Agnus Dei. Doch het zal hem
nooit worden aangerekend tot verdienste, dat hij de Mis metamorphoseerde tot een
protestantsche levenloosheid. Zijn eigenaardige roem, dunkt ons, is dat wij in hem
den eersten componist ontmoeten, die bewust en stelselmatig heeft willen redeneeren
in muziek. Geen beeldend voorstellen, geen programma-kunst, doch de allereerste
Didaktische muziek. Men veroorlove ons die kleine vermenigvuldiging van
‘redeneeren’, omdat ‘didaktisch’ ons de beste definitie lijkt.
Het kan voor den heer Johan Schoonderbeek, den leider der Christelijke
Oratorium-Vereeniging, eene langdurige studie geweest zijn, hoe deze compositie
het best is op te werken tot een succes. Met alle respect voor zijn bekwaamheid, zij
het evenwel gememoreerd, dat hij, menschelijkerwijze nagedacht, mistastte, toen hij
besloot het Oratorium ons voor te zetten zonder aglomeraat van uiterlijke charme.
Hij durfde uitgaan van de streng genomen individualiteit van den componist. Dit
werd nog een grooter waagstuk door de waarlijk onvoldoende kwaliteiten van Albert
Jungblut, de tenor-solist. Eene juiste intonatie van dezen in-Duitschen zanger,
behoorde tot de overige zeldzaamheden. Maar bovendien bezat hij voor het hooge
register geen klank genoeg en het geluid vervaagde daar tot adem; en met schoonheid
van timbre en expressie van voordracht sprong hij zéér karig om. Een geluk mag
men 't noemen dat mejuffrouw Tilia Hill, die de sopraan-partij vertolkte voortreffelijk
gedisponeerd was; dat Gerard Zalsman de bas en mejuffrouw Hermine Scholten de
alt vormden van het solo-quartett. Een geluk dat het koor alle intenties van den
componist bleek te doorvoelen en ze in klank bracht met eerbiedwaardigen ernst,
met bekwaamheid, al hoorde men niet altijd een fraaien toon. Deze laatste trouwens
ontbrak ook het jongenskoor, aangevoerd door den heer H.P.V. Schoonderbeek. Het
beste element in dit concert was de medewerking van het Amsterdamsche A Capella
koor, onder leiding van Anton Averkamp, dat van uit den boven-corridor de muziek
uit de verte voordroeg. Het beste naast het Concertgebouw-orkest, met de uitnemende
koperblazers, van wie Otto Taubmann niet weinig vergt, vooral in de gefugeerde
stukken. Ook den heer Louis Robert komt veel lof toe voor de smaakvol gespeeld
orgel-partij, welke evenmin gewone eischen stelt.
De componist woonde zelf de uitvoering zijner Deutsche Messe bij. De zaal was
stampvol, zooals altijd bij de concerten der Christelijke Oratorium-vereeniging. Op
het podium was er meer enthousiasme dan in de zaal; de zangers juichten, Taubmann
verscheen in hun midden, bedankte en kreeg een grooten lauwerkrans. Er was voor
hèm inderdaad alle reden tot tevredenheid.

Gustav Mahler
Gustav Mahler is pas enkele maanden dood en het kan dus niet verwonderen, dat er
nog weinig verscheen over zijn leven en werken wat men zou mogen noemen eene
ernstige psychologische studie. Voor den grooten kunstenaar is 't bestaan de tijd van
strijd, het sterven opent de aera der anecdoten; daarna komt het objectieve onderzoek
van zijn bestaan en nalatenschap. Zoo ver zijn we bij Mahler nog niet. Het is tot
heden de gewoonte geweest een kunstenaar te beoordeelen in verband met zijn werk
en omgekeerd, het werk in verband met den schepper, zijn leven en zijne wereld.
Men heeft dus bescheiden noodig, brieven, mededeelingen, en zoo verder. Deze
ontbreken nog en de beoordeeler van den uitnemenden man is in hoofdzaak beperkt
tot de eigen ervaring en tot artikelen van journalisten. B.v.: Mahler, Israëliet geboren,
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is Katholiek geworden; dit staat vast. Doch de een zegt dat hij nog zeer jong reeds
gedoopt werd, de ander, dat hij bekeerde op zijn dertigste jaar. Slechts de biograaf
zal daar dus gevolgtrekkingen uit kunnen maken na een nauwgezet onderzoek;
zoolang men tenminste de methode niet verandert en eene schepping beoordeelt als
een geïsoleerd leven, onafhankelijk na hare wording van wat was, is, of zijn zal. En
wij gelooven, dat een muziekstuk, eene symphonie, daar wel recht op heeft vóór alle
andere kunstwerken.
Gustav Mahler was zóó groot, dat het schrijven van een woord zonder de inwerking
te voelen van zijn machtigen geest ons onmogelijk lijkt. Dat doet de herinnering aan
zijn lyriek en epische hoogheid; het is de weemoed en verrukking waarvan deze
herdenking zacht straalt. De macht, die een kunstenaar uitoefent op het geestelijk
leven zijner vrienden en vereerders vertolkt het klaarst de macht van zijn genie. De
liefde van Mahler's vrienden kon men lezen, volgens sommige berichten, in de
gloeiende opschriften der kransen, welke zijne lijkbaar sierden, eene brandende
liefde-taal, die men hier in 't Noorden moeilijk begrijpen zal. En het valt ook niet te
betwijfelen, dat er een belangrijke invloed zal uitgaan van zijne muziek. Doch dit
zal men eveneens eerst later strikt kunnen vaststellen: maar een paar bekende namen
kan men reeds noemen. Alfredo Casella in Italië, Georges Enesco in Frankrijk, Jan
Van Gilse bij ons, die meer of minder de onweerstaanbaarheid van Mahler's psyche
hebben bewezen. En nog vele anderen zullen later volgen.
Het leven van Gustav Mahler had een vrij eenvoudig verloop, zooals dat van
Beethoven of Haydn; later misschien, zooals gebeurde bij die meesters, zal men
simpele dingen tot legendaire gebeurtenissen omtooveren; wanneer tenminste onze
geest niet al te nuchter wordt.
Gustav Mahler is geboren in een nietig dorp van Bohemen, het onbekende Kalischt.
Hij stamt dus uit het land, vanwaar velen Johann Sebastian Bach afkomstig houden;
het land van 't rythme en de melodie; het land dat een schat van volkswijzen bezat
in de vroegste middeleeuwen, bijna volkomen gebouwd naar onze tegenwoordige
begrippen, toen in andere streken de geleerden nog rondtastten naar de regels, daar
zij geen voorbeelden vonden. Zonderling voor onzen bureaucratischen tijd - men
weet niet den juisten datum van Mahler's geboorte, de eenen zeggen 7 Juli 1860, de
anderen (waaronder zijn ouders) 1 Juli, de papieren zijn verloren. Hij was geen
wonderkind, doch behoorde tot de categorie stillen, schuwen, eenzelvigen. Op zijn
zesde jaar vindt hij onder den vergeten zolderrommel een oud klavier en de
muzikantenziel begint te ontwaken, hij speelt uur aan uur. En met dezelfde passie
gaat hij allengs aan 't boeken lezen. De schoolontwikkeling krijgt hij in Iglau en even
in Praag op het gymnasium. Zijn vader, een kleine koopman, twijfelt niet aan het
beroep dat hij zijn zoontje zal laten kiezen, hij ziet wel den toekomstigen musicus,
doch er waren meer kinderen. Vóór hem daarom naar het consevatorium te sturen
wil hij alle zekerheid en hij trekt met Gustav naar Julius Epstein in Weenen. Julius
Epstein, nu zeer bejaard, is als leeraar beroemd geworden en heeft zich Gustav Mahler
later nog dikwijls herinnerd. Op zijn aanraden is de jonge kunstenaar opgenomen in
het Conservatorium van Weenen. Hij was toen vijftien jaar.
Dan komt de tijd dat hij de eerste prijzen wint van zijne medeleerlingen, als pianist
en componist. In beide hoedanigheden moet hij al vroeg hebben uitgemunt. Aan het
conservatorium hield men hem voor een toekomstige meester op het klavier, iemand
die zich eenmaal met de grootsten zou kunnen meten; als kunstenaar met ziel, geest
en matelooze energie, eigenschappen, welke hem later maakten tot befaamd dirigent,
en als technisch virtuoos. Van zíjn vroege kundigheid als componist vertelle ons het
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volgend geschiedenisje: Mahler had bij gelegenheid van het
Conservatorium-eindexamen eene symphonie gecomponeerd. Eén dag voor het
afloopen van den inzendingstermijn wordt zij door een leerlingenorkest gespeeld ten
aanhoore van de jury. Er komt eene oorverscheurende kakophonie voor den dag......
Partituur en stemmen waren misvormd door een boosaardig mensch. Doch de jonge
Gustav Mahler, vlug besloten en energiek, componeert den daarop volgenden nacht
een Satz voor strijk-kwintet, sommigen zeggen een héél strijk-kwintet, hij is tijdig
klaar en wint den prijs.
Het is ietwat zonderling, dat men als leeraars van Gustav Mahler genoemd ziet
Epstein (klavier), Fuchs (harmonie), Krenn (compositie), doch niet Anton Bruckner,
die terzelfder tijd daar contrapunt doceerde. Ook schijnt Mahler diens voorlezingen
aan de Weensche universiteit te hebben bijgewoond. Bruckners vriendschap blijkt
hem meer geleerd te hebben dan methodisch onderwijs vermocht had. Mahler bezocht
den eenvoudigen kunstenaar dikwijls en Bruckner speelde hem dan meermalen voor
uit zijne werken. Mahler heeft ook het klavier-uittreksel gearrangeerd van Bruckner's
derde symphonie (opgedragen aan Richard Wagner). Hier hadden twee innerlijk
gelijkgestemde naturen elkaar ontmoet. Het gelukkige gevolg was, dat Mahler door
zijn eigen werk het oeuvre van Bruckner verder heeft kunnen ontwikkelen en
volmaken. Als dirigent heeft hij later practisch van zijne vereering voor den genialen
kunstenaar mogen getuigen door de opvoering van diens vijfde en zesde symphonieën.
Paul Stephan, een van Gustav Mahler's vurigste propagandisten, citeert een kernachtig
woord van hem, toen men indertijd den toenmaligen Hofopera-directeur wilde doen
teekenen voor een Bruckner-monument. Hij weigerde en zei tot zijne orkestleden:
‘Wir wollen Bruckner lieber aufführen. Wo Leute mittun, die den lebenden Bruckner
verkannt, ja gehemmt haben, da ist mein Platz nicht.’
In dien leeftijd heeft hij gecomponeerd; men noemt eene viool-sonate, eene
Noorsche symphonie, zijne eerste liederen, waarvan er gedrukt en bekend zijn, eene
gedeelte der opera ‘Die Argonauten,’ welke hij zelf gedicht had in staf rijm, en ‘Das
klagende Lied.’ Dit laatste, eerst geconcipieerd als opera, is 't eenigste werk dat hij
heeft willen opnemen (in een nieuwe bewerking) onder zijne composities.
Toen volgden zware jaren. In 1897 moest hij een engagement aannemen als
kapelmeester van het zomertheater in Hall, het latere ‘Bad Hall’, waar hij, vereerder
van Wagner en Bruckner, veroordeeld was operette's en kluchten te dirigeeren voor
een honorarium van 30 gulden!
Het zou echter nog slechter worden. In den herfst moest hij weder naar Weenen
waar hij piano-onderwijs gaf. In 1881 vond hij een plaats aan het theater van Laibach.
En in welke omgeving! Men verhaalt dat de kapelmeester eens voor 't geval stond
in Flotow's Martha de ‘letzte Rose’ te moeten fluiten!! In 1852 bevindt hij zich weer
in Weenen en werkt er 's winters aan de sprookjesopera ‘Rübezal’, welke onafgewerkt
is blijven liggen. In 1883 wordt hij weer kapelmeester aan het theater van Olmütz.
Om zich ten minste de grootste ergernissen en artistieke kwellingen te sparen weet
hij Wagner en Mozart van het programma te verwijderen. Daar dirigeert hij bijna
uitsluitend Meyerbeer en Verdi, vervolgens ‘Joseph in Egypte’ en ten laatste
‘Carmen’. Dan komt hij aan het hoftheater in Kassel als tweede kapelmeester. Zijn
repertoire echter verandert niet tot hij na tweejarigen arbeid daar met Angelo Neumann
in aanraking komt, die hem zal engageeren voor Praag. Daarop volgden nog Leipzig,
als plaatsvervanger van Nikisch, Pest, Hamburg en Weenen, het hoogtepunt van zijn
dirigentenloopbaan.
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Als dirigent was hij een wonder-mensch. Vele lezers hebben hem waarschijnlijk
gezien en bewonderd in het Amsterdamsche Concertgebouw, waar hij persoonlijk
zijne werken heeft opgevoerd in 1903, 1906 en voor 't laatst in 1909: imposant voor
vijand en vriend, meeslepend, overweldigend. Hij bezat de gave der plastiek van het
gebaar, instinctief, onbewust zonder twijfel, want iedere gestie was spontaan. In die
plastiek lag de meest soevereine rust en tegelijkertijd de meest demonische kracht.
Hij fascineerde den speler niet minder dan den hoorder. En waarlijk interessant zou
het zijn om na te gaan wat den meesten indruk maakte op den sensitieven luisteraar,
de hooge expressie van zijn schoon asceten-hoofd met de dwingende kracht van zijne
gebaren, metriek en rythmiek op zich zelf, - of de muziek. Mij dunkt wij mogen n u
nog het bestuur van het Concertgebouw, onzen hartelijken dank uitspreken, dat het
geen moeite noch verdrietelijkheid heeft geschroomd om Mahler en zijn werk in
Nederland bekend te maken, ondanks eene vijandig gezinde pers en een voor de
grootste helft onverschillig of onheusch gestemd publiek.
Als dirigent heeft hij talrijke bewijzen gegeven van het meest geraffineerde kunnen.
Hij wist meermalen de orkest-musici te verbluffen door ware goocheltoeren van
gehoor. Richard Specht verhaalt, hoe Mahler op de repetitie van een oratorium van
Don Perosi onder een koor van 300 zangers een heer aanriep die één toon - ofschoon
zuiver getroffen - eene octaaf lager gezongen had! een ander maal hoe hij bij eene
orkest-repetitie te midden eener sterk bezette passage een voorafgezeten
tweeden-violist aanriep en hem verzocht den weliswaar juisten toon liever op de
a-snaar te spelen! Zulke kunststukjes beteekenen in de oogen der uitvoerenden meer
dan een goedmuzikale opvatting van Beethoven of Wagner, meer dan geest of
bezieling. Specht voegt er dan ook bij dat Mahler allereerst door zulke
ongelooflijkheden den muzikant of zanger heeft betooverd en de meest onwilligen
tot volgzaamheid dwong.
Wat een eigenaardigen kijk geeft op dit soort van kunstenaars, die tegenwoordig
ook al hunne emancipatie beleven!
Misschien wordt later door een of ander muziek-historicus de tijd welken wij nu
meemaken nog eens gekarakteriseerd als de periode der stijl-manie, waarvan de
symptomen ook in de andere kunsten doch in de eerste plaats bij de muziek-critici
en de in dat vak overvloedig dilettanteerende aesthetici kunnen worden geconstateerd.
Het devies is hier geworden: ‘Le style pour l'art. Wanneer er een werk van Richard
Strauss verschijnt dan hoort men als eerste vraag in dagbladen en geschriften: ‘Vond
hij een nieuwen stijl?’ Tot vermaak van hen, die daar het buitengewoon komische
in vermogen te zien was dit nog onlangs het geval bij Strauss' laatste opera ‘Der
Rosenkavalier.’
Het treffende is, dat men ten opzichte van Gustav Mahler détails zijner kunst voor
het essentieele heeft gehouden van het karakter zijner werken, b.v.: de gigantische
vorm, het matelooze van zijn orkest-apparaat; en hierin hebben hem zijne epigonen
ook allereerst nagevolgd, b.v. Alfredo Casella van wien den vorigen winter onder
leiding van den componist zelf eene symphonie gespeeld is, waaruit onze lezers zich
misschien nog de monsterachtige opeenhooping van dissoneerende stemmen, effecten
en orkestmateriaal herinneren. Daarin moeten wij eene vergissing zien, want zoo
redeneerende vereffent men zijne genialiteit tot de middelmatigheid van elk
veelschrijvend doorsnee-musicus. Wij gelooven dat Gustav Mahler, onbewust, zelf
zijn wezen (en wellicht misschien ook de toekomst) heeft bloot gelegd in woorden,
die Ernst Decsey, de bekende biograaf van Hugo Wolf en Mahlers vriend citeert in
zijn opstel ‘Stunden mit Mahler’ verschenen in het Mahler-nummer van ‘Die Musik.’
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Het gesprek liep over Delius, van wien iemand gezegd had, dat hij (Delius) een
kunstenaar was die weinig heel liet. Bach b.v. hield hij voor vermolmd. Mahler vloog
op: ‘Dan heeft hij gelijk, hij is vermolmd maar dat verandert niets aan zijn grootheid.
Iedere tijd heeft zijn eigen taal, en eene latere tijd kan den vervlogene niet soontaan
genieten; die generatie moet het intellect ter hulp roepen, al maakt zij zich dan
weliswaar dikwijls genoeg wijs, dat zij Bach spontaan geniet! Zijne 200 Cantaten
zou ik op willen voeren...... maar de rest......? Zijne aria's zijn te lang, en bovendien,
daar ontbreekt ook nog de wet der tegenstelling, welke Haydn invoerde. Haydn vindt
twee thema's, Beethoven ook neen Beethoven - twee werelden. De muziek is nog
zeer jong. Met Bach heeft de polyphonie zich ontwikkeld, dan verdwijnt zij plotseling.
De volksmuziek brak baan, Haydn en Beethoven openden haar den weg; maar zij
waren, natuurlijk cum grano salis, niet zulke “k e n n e r s ” als Bach. H e t i d e a a l
der toekomst zouden zijn kunstenaars, die de Bachsche
p o l y p h o n i e e v e n g o e d “k o n d e n ” a l s v o l k s m u z i e k z i n g e n .’
Een dergelijke uiting, men ziet het, heeft alleen waarde met het oog op Mahler's
muziek zelf. Want ieder kan opmerken dat de tegenwoordige jonge componisten een
broertje dood hebben aan elke intellectueele ascese. Hun eigenlijke kennis gaat
gewoonlijk niet verder dan de harmonieleer, en meenen zij die te kennen, dan hebben
zij van hunne leeraren een respectabele verachting voor de cantilene, vooral voor de
Italiaansche en de volksmuziek huist voor hen bij Schumann en Brahms. Zij schrijven
ook weinig anders dan symphonische Gedichten voor groot orkest.
Maar in de woorden, welke wij boven onderstreepten, ligt voor Gustav Mahler
zijn geheelen eigen levensgang en de ontwikkeling zijner kunst. Zij is waarlijk
gegroeid uit de volksmuziek, zijne magnifieke liederen uit de Oostenrijksche ziel,
zijne symphonieën uit zijn liederen. Wanneer men daarom een beeld zou willen
geven van zijn oeuvre zou men moeten beginnen met de liederen.
De eersten waren ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’, van welke hij den tekst,
eveneens volkspoëzie, zelf dichtte. In de muziek zweeft eene woud-lucht, de melodie
neigt naar den licht geneurieden marsch; ook hoort men er jacht-geschal, fanfares,
militaire signalen en soldateske rythmen, doch immer in de zachte atmosfeer van
woud en boomen. Het is naïeve kunst. Kunst van een natuur-kind, van een vlug en
spontaan voelend mensch, muziek zonder effecten, zonder sentimentaliteit, zonder
salon-passie, lijnrecht in tegenstelling met onzen concert-zaal-smaak. - Later haalt
Mahler zijne teksten uit ‘Des Knaben Wunderhorn’ de beroemde verzameling van
Arnim en Brentano. Men vindt er aangrijpende smart-kreten onder; zoo kennen wij
niets tragischer en pijnvoller dan ‘Das Irdische Leben’ de geweldige dramatiseering
van een alledaagschen nood, in ontroering reikend tot de hoogte der machtigste kunst.
Men vindt er liefdes-liederen, men vindt er hymnen. In deze laatste treft hij met de
eenvoudigste middelen de spheren van den ‘Pater extaticus’ zijner achtste symphonie.
Grandioos is ‘Urlicht’ de lichtende hymne uit zijne tweede, de symphonie der
Verrijzenis:
‘Ich komme von Gott,
Ich will wieder zu Gott.’

‘Der mensch liegt in höchster Pein, der mensch liegt in höchster Noth.’ Onbeschrijflijk
is wat hij hier bereikt met enkele eenvoudige klanken en een simpele melodie.
Men vindt er ook kinderliederen, (‘Es kam ein Herr zum Schlösseli’; ‘Aus, Aus’;
‘Starke Einbildungskraft’) schalksche, aardige stukjes, waaraan ieder deftig criticus
zich geërgerd heeft, omdat ze zoo onbegrijpelijk naïef zijn gevonden en uitgewerkt.
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Wanneer men zoo'n melodie ziet, zegt men bij zich zelf: ‘die vindt de eerste de beste
scholier van een Conservatorium’. Maar laat het welke musicus ook beproeven; hij
schrijft er eene misschien, doch dan is ze...... van Mahler. Dat is het geheim van zijn
genie. Simpel, primitief, maar onbereikbaar, onovertrefbaar.
Men vindt er ook heriosche liederen (‘Das Lied des Verfolgten im Turme’),
komische stukjes (‘Des Antonius von Padua Fischpredigt’; ‘Lob des hohen
Verstandes’) en al deze staan in het nauwste verband met zijne symphonieën. In de
Eerste vindt men als hoofdthema verwerkt het tweede der ‘Lieder eines fahrenden
Gesellen’, in de Derde ‘Es sungen drei Engel einen süssen Gesang’, in de vierde het
lied ‘Des Antonius von Padua Fischpredigt’, en zoo verder.
Ziehier de ‘volksmuziek’, straks zullen wij zien hoe Mahler haar polyphoon
verwerkte, hij zelf, de kunstenaar der toekomst. Een Fransch criticus (Paul de Stöcklin
in ‘Le Courrier Musical’) heeft dit vrij juist omschreven: ‘Il a voulu, en effet, créer
la symphonie populaire, un art puissant, définitif qui fut pour le peuple, allant au
peuple, auquel le peuple participat. Derrière le peuple il voit le monde, l'univers. Son
oeuvre v[eut?] chanter cet univers, elle sera un poème symphonique merveilleux, où
toutes les aspirations de l'âme, où l'homme entier, aver ses joies, ses tristesses, sa
légèreté, son besoin de plaisir, sa grossièreté (cum grano salis, v.v.p.! V.d.M.) et ses
élans métaphysiques les plus sublimes seront enclos.’ Paul Stephan zegt het nog
precieser en vollediger: ‘Das Erlebniss des Weltalls beginnt auf der Strasse und endet
im Unendlichen. Wendungen aus der Musik des Alltags, Tänze von Bauern, Märsche
der Soldaten, Weisen von der Landstrasse im grellen Kleid der “böhmischen
Musikanten”, buntes Gemisch aus dem bunten Oesterreich, das alles wird aufgelesen,
emporgehoben, ins Ewige gerückt. Das sind die “Banalitäten” Mahler's von denen
unsere Gebildeten mit so viel Vornehmheit sprachen. Man denke sie gestrichen und
Mahler wird unwahr: diese Läuterung des Irdischen, dieses Speisen mit Zöllnern
und Sündern ist seine Art. Ganz abgesehen von den vielen Stellen, in denen er den
Widerstand des Gemeinen schildert, ihn übertreibt, um ihn als Mittel zu gebrauchen.’
Het is wel treffend, dat deze beide spreken van Mahler's banaliteiten. Dit is het
stokpaardje (behalve nog zijn marsch-rythmen) der critici. Doch men denke eens na
hoeveel in Beethoven's tijd populair en dus ‘banaal’ was, wat men nu voor
ideaal-typeerende melodieën houdt. Men late toch de geschiedenis en de ontwikkeling
onbelemmerd haar gang gaan. Over vijf en twintig jaren zal men in ieder geval geheel
andere conclusies trekken.
Nooit was het Gustav Mahler's gewoonte fuga's te schrijven en canonische
doorvoeringen tot...... hij zijne Achtste symphonie schreef. Het was de consequentie
van zijn vroegere manier van werken al is zij in dit technisch opzicht een unicum in
den levensarbeid van den meester. Deze Achtste is het hoogtepunt van Gustav
Mahler's scheppingsdaad; hier heeft hij voor 't eerst d o o r l o o p e n d doorgevoerd
zijn conceptie van de ideale muziek, de polyphone kunst van Bach uit de ziel van
een Boheemschen muzikant. Het hoofdthema van den ‘Veni Creator Spiritus’ is een
marsch-melodie, gebouwd op het kwart-interval. Dit thema wordt verwerkt op de
meest wonderlijke wijze, het klinkt altijd en overal door den geheelen Hymnus in
iedere gedaante, verlengd, verkort, omgekeerd en in alle combinaties. De
quarten-bouw van dit thema en zijne eigenaardige bewerkingen doorgalmt den
Hymmus met klokgelui. Het is inderdaad niet de stil-devote stemming, de mystieke
roep van het zachte Gregoriaansche gezang. Wanneer het zware hoofd-thema een
symbool verbeeldt, dan spreekt dit uit Gods strijdende Kerk op aarde.
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Wij noemden dit werk een unicum, doch dit is natuurlijk zeer betrekkelijk; want
alles te zamen genomen blijft het eene echte Mahlersche symphonie. Het is echter
de alles kronende consequentie van zijn levenslang streven, en wat men hier
bewondert als essentieel bestanddeel van het geheel, vindt men reeds in zijne eerste
symphonie als bewonderenswaardig détail. Er mag wel op gewezen worden, dat de
polyphone schrijfwijze van Gustav Mahler in lijnrecht contrast staat met die van
Richard Strauss of andere componisten. Dezen geven uitsluitend motievisch werk,
zij bouwen altijd op uit ééne leidende stem; zelfs Max Reger heeft daaraan nooit
kunnen verzaken, hij wortelt te vast in Brahms; Mahler in zijne Achtste heeft deze
methode consequent verworpen en men vindt passages in deze geniale muziek waar
men geen rythme meer hoort, geen maat meer, noch akkoorden; maar alles is opgelost
in eene vol-stroomende melodie, van veelvoudigheid als in eindeloos licht.
Wij behoeven er wel niet op te wijzen dat daartoe behoort een ongehoorde
phantasie, een buitengewonen vinding-rijkdom. Mahler bezat ze grenzeloos.
Men kan niet eens volledig beschrijven de werkingen der muziek, hoe wil men
dan met woorden een beeld geven van 't kunstwerk zelf? De componist, dien wij hier
vereeren, heeft zelf gezegd: ‘Ik voor mij, weet, dat ik, zoolang als ik iets in woorden
kan samenvatten, daarover geene muziek zou maken. De drang om mij in muziek
uit te spreken begint eerst, waar de donkere gevoelens regeeren; dus, om zoo te
zeggen, bij de poort welke toegang geeft in de andere wereld, de wereld, waarin de
dingen niet uiteenrafelen door plaats en tijd.’
Inderdaad waren zijne inspiraties noch zijne concepties van deze wereld evenmin
als hijzelf. Ook dat heeft Mahler gevoeld en aangeduid toen hij zei: ‘Wel ben ik mij
bewust, dat ik als componist tijdens mijn leven niet zal erkend worden; dit kan mij
pas in 't graf ten deel vallen. De “Jenseitsdistanz” is voor een rechtvaardige
beoordeeling van een verschijning als de mijne een conditio sine qua non. Zoolang
ik Mahler ben die hier onder u rondwandelt, “een mensch met menschen” moet ik
ook als scheppende op “all zu menschliche” behandeling verdacht zijn. Eerst wanneer
ik de aardsche stof zal hebben afgeschud, zal men mij rechtvaardigheid doen
wedervaren. Ik ben, om met Nietzsche te spreken, een “Unzeitgemäszer”. Dit hangt
voor alles ook met den aard van mijn scheppen samen. De ware “Zeitgemäsze” is
Richard Strauss. Daarom geniet hij reeds hier beneden van de onsterfelijkheid.’
Woorden van een groot kunstenaar, woorden vol zeldzamen trots en zelfbewustzijn,
doch welke men zich later nog zal herinneren.
Laten wij, naar aanleiding van dit laatste citaat, met enkele woorden toelichten
hoe hij dacht over tijdgenooten en vroegere kunstenaars. Voor Jacques Halévy, den
componist van ‘La Juive’ had hij een bijzondere hoogachting, Brahms bewonderde
hij in tegenstelling met Hugo Wolf wiens vriend hij in zijne jonge jaren geweest is.
Er is in sommige opzichten tusschen Brahms en Mahler dan ook wel eenige
overeenkomst, zij het een geringe. Hij was van af den conservatorium-tijd een
overtuigd vereerder van Richard Wagner. In zijne jeugd heeft ‘Parsifal’ hem
begeesterd; later noemde hij dit drama het werk van een ‘Wagneriaan’. Hij hield van
Mendelssohn en heeft hem verdedigd wanneer er aanleiding was. Hij interesseerde
zich voor allerlei soort van studie, dierkunde, chemie, philosophische litteratuur.
Haeckel hield hij voor een zwendelaar en zijn materialisme haatte hij als
boerenbedrog. Het zien van een boek van Haeckel kon hem in woede doen ontsteken.
Zijne lieveling-auteurs waren Jean Paul en E.T.A. Hoffmann. Dikwijls heeft men
reeds een parallel getrokken tusschen Mahler en Kapellmeister Kreisler. Theoretisch
of liever instinctief was hij méér romanticus dan in werkelijkheid; daarvoor was de
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grootste helft van zijn leven te prozaïsch, te bitter en te waanvol. Hij was enthousiast
over Robert Schumann's symphonie in Es dur. Hij hield haar voor Schumann's beste
werk. ‘Maar, - vertelt Ernst Decsey -, ‘men moest ze om-instrumenteeren, doch met
respect. Niet ruw toetastend, maar navoelend - met een woord, in zulk geval wordt
de kapelmeester regisseur.’ Max Reger heeft hij niet verstaan of begrepen. De partituur
van een quartet van Arnold Schönberg - den bekenden ultra-moderne - vermocht hij
niet te lezen. Doch toen er op een concert, dat hij in Weenen bijwoonde, muziek van
Schönberg werd uitgefloten, brak hij uit in toorn. De fluiter, een bekend criticus, was
zoo goed hem te zeggen, dat hij in München ook zijne achtste hartelijk had
uitgejouwd. Van den Duitschen schrijver - waarschijnlijk dr. Marsop - zegt Decsey,
die ijvert voor een hervorming van het concertwezen, wilde hij niets weten: ‘Houd
u toch op, concertzalen in 't donker te zetten! Men moet zóó muziek maken, dat
hooren en zien den menschen vergaat...... minstens het zien,’ voegde hij er voorzichtig
lachend aan toe. Eens verklaarde hij Peter Rosegger voor den grootste der levende
dichters. Voor Strauss is hij zeer ingenomen geweest. Teruggekeerd van een
Strauss-feest in München heeft hij bijna met geestdrift verzekerd, dat hij ‘Don
Quixote’ voor een meesterwerk hield. Dostojevsky vereerde hij bovenmate als
psycholoog en dichter.
Om deze karakteristiek zoo volledig mogelijk te maken, zullen wij nog met enkele
woorden aanduiden, hoe Mahler's kunstwerken ontstonden, voor zoover teekenende
bijzonderheden bekend werden tot heden.
Zeer eigenaardig overviel hem de conceptie van het laatste deel zijner tweede
symphonie en het vinden van den tekst. Hij liep al maanden rond in Hamburg met
de ideeën voor dit werk in al zijne gedachten, doch hij kon niet besluiten tot een
definitieven vorm. Toen woonde hij de begrafenis bij van Hans von Bülow, gestorven
in Caïro, wiens lijk was overgebracht naar Hamburg. Hij was in een zonderlinge
stemming, gedeeltelijk door de sombere plechtigheid gedeeltelijk door het snakken
der uitstorting van zijn overvolle ziel, de onvoldaanheid van zijn geest. En plotseling
zette een koor in met het koraal van Klopstock: ‘Auferstehn, ja auferstehn wirst du!’
De woorden en de toon overgolfden hem als een visioen en 't werd een inspiratie,
welke hij verwerkt heeft tot den machtigen slotsatz, welke zijne tweede symphonie
kroont met een koor waarvan hij de eene helft zelf dichtte, voor de andere helft den
tekst van Klopstock gebruikte.
Maar vreemder nog ontstond de reeds veelgenoemde Achtste. Hij bewoonde dien
zomer een tuinhuisje in een dorp dicht bij Weenen, waar hij lange tochten maakte.
Na een van die wandelingen keerde hij terug in den avond en trad zijne
schemer-duistere kamer binnen. Dan hoort hij opeens eene stem, die zingt, woorden
en toon samen ‘Veni Creator Spiritus’, kom Schepper, Geest, Mahler zet zich aan 't
schrijven. Doch hij kent de hymne, waarvan de eerste regel zoo mystiek werd
geintoneerd, niet van buiten. Hij laat een bevriend philoloog telegraphisch om den
compleeten tekst vrager en deze seint hem de overige verzen. Ondertusschen
componeerde Mahler verder er zijne muziek werd een Symphonie-deel, waar bij hij
later de woorden heeft aangepast. Onder 't werken echter bemerkte hij dat er muziek
te veel, poëzie te weinig was. Men had hem namelijk de liturgische lezing bezorgd
en er bestaat, zooals men weet, een tweede versie, welke ééne strophe meer telt. Een
vriend heeft Mahler die buiten raad was, dit couplet nog bezorgd: tot zijn groote
verrassing en groote vreugde, want wonderlijk genoeg, de woorden pasten volkomen
bij de te overvloedige muziek en voegden zich geheel naar de noten.
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De stof is nog lang niet uitgeput, vriendelijke lezer, doch wij moeten ons beperken
en mogen deze herdenking niet rekken. Zijne dirigenten-jaren zijn wij te vlug
voorbijgegaan: er is nog veel te zeggen over het verband van den componist tusschen
verleden en toekomst; zijne symphonieën zouden wij gaarne stuk voor stuk
analyseeren; Gustav Mahler als hymnicus hebben wij u slechts in 't voorbijgaan
genoemd en de hymne is voor 't kader van zijne kunst niet minder belangrijk dan 't
volkslied - daarom werd zij zoo slecht begrepen; Mahler als organisateur sloegen
wij geheel over; wij hadden Mahler's ziekte, zijn dood en zijn begrafenis misschien
moeten beschrijven; wij hadden Mahler nauwkeuriger kunnen beschouwen als dichter.
Doch wij hopen dat het komende concert-seizoen - het staat weer haast voor de deur
- ons door de uitvoering van zijn werken, nog meermalen gelegenheid verschaft op
den grooten kunstenaar terug te komen.

[B.J. Dale Romance en Finale uit de Suite voor altviool en strijkorkest
(solist Lionel Tertis), Mahler Kindertotenlieder (Theodor Harrison,
bariton) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Er zijn menschen die zeggen: zie eens, de klassieke tijd der Duitsche muziek, de
rijke eeuw van Beethoven en Schubert viel in de jaren dat er in 't openbaar bijna geen
muziek beoefend, noch uitgegeven werd. De kunstenaars konden dus nog eens
nadenken. Doch tegenwoordig...! Ze laten maar spelen en we moeten maar luisteren.
Een axioma voor vele landen, inderdaad. Hoe echter kan er zulke slechte muziek
komen uit Engeland, waar de toestanden, in vergelijking met elders, zoo buitengewoon
gunstig zijn, van dit standpunt bezien? Laten we 't slechts constateeren, zonder dit
raadsel op te lossen. Want, wilde ik 't doen, misschien begon ik bij de Angelsaksers
('t ingenieuse verband met Leipzig en z'n midzomernacht...dutje!) en wat zou de
lezer me toeroepen? Passons au déluge.
Benjamin J. Dale is geboren Londenaar en zoon van een welbekend
muziekliefhebber. Hij ontving zijn opleiding in Engeland en van Engelschen. Zijn
voornaamste vakken zijn piano- en orgelspel. Hij is nog jong (1885) en smaakt dus
reeds vroeg de eer door een kunstenaar als Willem Mengelberg gedirigeerd te worden.
Dit laatste is waarlijk geen kleine voorsprong! Er is Zondagmiddag van hem gespeeld
eene Romance en Finale uit zijne Suite voor alt-viool en orkest.
Hoe een idee te geven van dit werk? Vroeger sprak men van ‘Italianismen’, het
tingelend melodieuse passage-werk, eindeloos, zoetvloeiend en onbeduidend. Men
vindt het in de Romance ten overvloede, doch men zal 't anders moeten betitelen.
Het is namelijk folkloristisch getint nu. Hoe dus? Slavismen? Mahomedanismen?
Turkismen? Tartarismen? Men kieze, het is al gelijk, doch dat men spoedig te velde
trekke tegen deze folklore-manie. Benjamin Dale geeft zijne snuisterijen gemengd,
dit moet hier bijgevoegd worden; het oude staat naast het meer nieuwerwetsche.
Trouwens, de geheele compositie van den heer Dale wijst daarop. Zij is een
voortdurende afwisseling van sentimenteele oppervlakkigheid en passages welke
een oogenblik schijnen te voeren naar het beloofde land. Zij is meestal langgerekt,
tot vervelens toe, dan weer komen er momenten dat de auteur zich trachtte te
concentreeren. Zij mist meerendeels een eigen physionomie, een eigen stemming,
zelfs wat daarop doelen zou, maar nu en dan verschijnt er ten minste in de
instrumentatie een eigen kleurtje (trompetten met den solo-alt,) dat even in 't bijzonder
bekoort. Maar, zij staat in een voorname salon-toonsoort! het oppervlakkige is ten
minste niet origineel; men kan luisteren zonder geschokt te worden door barbaarsche
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zwendelarijen. In een woord: ze is niet goed, laat staan schoon, maar toch iets beter
dan wat ons bereikt uit het over-Maas- en over-Rijnsche, waar men alles speelt en
alles drukt. (Hier zijn niet bedoeld de producties der hopmans.)
Lionel Tertis heeft het werk voorgedragen. Wat men leest in het programmaboekje:
‘zijn geacheveerd spel, zijn bewonderenswaardige techniek en zijn warm geluid’
mag ten volle beaamd worden. Welk een genot zou het zijn dezen kunstenaar de
Harold-symphonie van Hector Berlioz te hooren spelen! Hoe belangrijk had men
daarmee het programma kunnen maken! Want zelden hoort men dit geniale werk
uitgevoerd door een alt-violist met artistiek temperament. Dat heeft Lionel Tertis in
ieder geval. Zijn instrument bezit ook het melancholisch timbre van den Cor anglais
of van den alt-hobo en diens innig-mijmerende of stil-ingehouden stemmingen zoo
van pas voor de Harold-symphonie, doch geenszins ter plaatse in de brokkelige
alledaagsheden van Benjamin Dale.
Nog ware te vermelden Theodor Harrison, de Amerikaansche baryton met de
prachtige stem en uitstekende techniek, die opnieuw Gustav Mahlers
‘Kindertotenlieder’ gezongen heeft. Wij schreven echter reeds over hem en kregen
geen andere noch nieuwe indrukken van zijne voordracht.

Kerk-Concert [door Aaltje Noordewier-Reddingius en Pauline de
Haan-Manifarges, zang en A.B.H. Verhey, orgel in de grote kerk te
Naarden]
Mevrouw Noordewier-Reddingius en Pauline de Haan-Manifarges hebben met den
heer A.B. Verheij een kerk-concert gegeven in den tempel te Naarden, welks muren
een latere nuchterer geest bekalkte, de figuren der kapiteelen vergroovde met 't zelfde
smeersel, maar de prachtige zoldering ten minste gespaard liet. Een werk van César
Franck overgebracht in het milieu...? Het lijkt mij onmogelijk.
César Franck waa volbloed middeleeuwer, hij is voor mij de levende realiseering
van Alberdingk Thijms dom-organist, in Franck's muziek leeft de ziel der kathedraal.
Niet de uitwendige, een kunstwerk van dit soort moet, als 't leven dat het verbeeldt,
twee aspecten hebben, maar de inwendige, de sfeer van stille mystiek. Franck is ook
zacht, innig-intiem, Gothisch gekleurd; bij deze tonen krijgt men de sensatie van
mysterieus en wierook; hij is nooit hartstochtelijk, maar altijd liefelijk-zachtaardig,
fijn gevoelig als de weemoed die hij uit zijn aard in zich droeg.
Dat maakt het monumentale verschil tusschen hem en Bach, met wien hij overigens
zulke diep-psychische overeenkomst heeft. Maar Bach dat is 't uitwendige der
Kathedraal. Zijn orgelwerken zijn geschreven voor den geest, verstrooiingen, doch
van veel hooger orde, als de tegenwoordige ‘Entrées’ en ‘Sorties’, niet voor de
Elegische innigheden van het gemoed. Zij bruischen luid op als 't felle daglicht, hun
rythme rolt hard en onophoudelijk als de onophoudelijke golvingen van 't uitwendige
leven.
Toch is me zoo'n gekalefaterde ruimte te kil voor deze muziek. Het nadeel van
zoo'n kerkbouw blijft dat hij de fantasie in die mate spant, dat ze belijnd wordt. De
concert-zaal-hervormers moesten hierover eens goed mediteeren, alvorens een
tempel-ruimte tot voorbeeld te stellen. De éérste emotie m o e t , als men naar muziek
gaat luisteren, uitgaan van de muziek; ziehier het ideaal.
De heer A.B. Verhey heeft gespeeld het Praeludium und Fuga in e-mineur van
J.S. Bach en de Prélude, Fugue et Variation in b-mineur, van César Franck; met
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betrekkelijk beperkte registratie of andere expressiviteit, doch met een
technisch-zekere voordracht, welke erkentelijkheid vraagt.
Tot onze spijt moesten wij vier duetten van Max Reger laten ontglippen, waarvan
wij afgaande op het gehoorde zouden willen zeggen, dat zij 't belangrijkste deel
vormden van het programma der kunstenaressen. Men mag niet verzwijgen dat de
uitvoerenden van kerk-concerten immer voor een onafwijsbaar dilemma staan!
De z.g. gewijde muziek voor soli en orgel bestaat al schaarsch en is bovendien
weinig aanlokkelijk of erger nog, verveelt, omdat zij dateert uit een eeuw dat de
tegenwoordige kunstprinciepen pas in hun eerste opkomst waren. En de uitvoerenden
weten 't zelf 't best: arragementen of omwerkingen tot gewijden stijl deugen bijna
nooit. Zeker niet wanneer zij moderne kunst raken.
De begeleiding van Hugo Wolfs ‘Herr, was trägt der Boden hier’ uit zijn
‘Spanisches Liederbuch’, waarin de componist het gloeiende voelen der Spanjaarden
schetst met even brandende harmonieën, was niet om aan te hooren op 't orgel. Het
‘Gebet’ van Liszt werd zeer dunnetjes.
Mendelssohn is uiteraard zwak in zijn Kerkmuziek. Wat was zijn genre toch? kan
men vragen; maar dit zeker niet: ‘Wohin habt ihr ihn getragen’ en ‘Das ist der Tag
des Herrn’ zijn ons voorbij gegaan als bekoorlijke schoonheden van klank. Niets
meer, en 't voldeed niet, doch 't gegevene zal men zelden zoo schoon-evenwichtig
aantreffen: de weelde van een heerlijke sopraan in het gouden flonkerlicht van een
mooien alt.
Was Mevrouw Noordewier wel reeds goed gedisponeerd, vroegen we ons even
af, als de melodie hoog steeg; doch slechts even in 't voorbijgaan. De liederen, welke
gekozen waren uit de verzameling van F. Coers zijn voor onzen tijd wat glad en effen
in de concertzaal - zonderling! toch niet zoo glad als Mendelssohn - maar het timbre
was verrukkelijk. Vooral: Heer Jezus heeft een hofken’ met de signaal schilderende
strofe: ‘Trompetten en claretten en die veelkens alsoo wel’.
De kunstenaressen zullen te Amsterdam geen concert geven, daarom bespraken
wij deze uitvoering. Het is jammer dat men noch mevrouw Noordewier noch mevrouw
de Haan-Manifarges ooit intiem maar altijd van het verre podium hoort; wanneer
eens een liederenavond in een kleine zaal? Het kerkconcert te Naarden is een groot
succes geweest: de straten van het nauw-omwalde stadje vol rijtuigen en
automobielen; talrijke bezoekers van heinde en verre.

[Borodin Symfonie nr 2 en Brahms Symfonie nr 1 o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concert-gebouw)
In plaats van eene herhaling van Gustav Mahlers Vierde, welke velen wenschen,
bracht ons deze avond de twee symphonie van A. Borodine en de eerste van J. Brahms.
Wij zullen niet nalaten onzen lezers te melden hoe dikwijls deze laatste naam op de
programma's van het Concertgebouw-orkest voorkomt, vergelijkingen maken en
tegelegenertijd conclusies trekken.
Alexander Borodine was een genie, daaraan valt niet te twijfelen; maar hoeveel
genialiteit ging er reeds niet verloren in dat onmetelijke Rusland? Waarom? Waarom
ontbreekt in dat halve werelddeel, tot den boorde vol natuurlijke oerkrachten, de
instinctieve schoonheidsdrang, welke den waren kunstenaar eigen is. Borodine had
ook geen godenaard. Niet omdat hij medicus, ambulance docter, en achtereenvolgens
professor was, ondertusschen ijverig de muziek beoefenend. Maar omdat hij
bewonderenswaardige thema's vond en geen van alle kon uitwerken tot een kunststuk.
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De twee hoofd-melodieën uit het eerste deel zijner tweede symphonie zijn ware
trouvailles; naast de expressie en 't geweld dezer tonen is Tschaikowsky een beetje
beschaafd en duf. Doch allerverwonderlijkst is de engheid van geest en de
fantasielooze onvruchtbaarheid welke spreken uit de verwerking van dit materiaal.
Alles, relatief genomen, volgens wetten en regels, maar niettemin zonder eenig
plan. Het is ook onbelangrijk en in hooge mate eentonig. Erger nog: hij waaghalst
met de nobele vorstelijkheid zijner thema's. Doch hun hooge hoedanigheid kan hij
waarlijk niet banaliseeren. Zonderling, blijft het, dat niets in dit werk den indruk
geeft van schoonheid en hierin kan men het gelijkstellen met de muziek van Johannes
Brahms. Diens eerste symphonie sloot ook zeer goed aan bij Alexander Borodine's
klanken. De hoofdfout van Brahms moet voor een min of meer zuidelijk voelend
hoorder zijn: Brahms' gebrek aan p l a s t i e k . D.w.z. het geheimzinnige verband
tusschen het gehoor en de innerlijke fantasie. Iets duidelijker, maar onvoldoende,
omdat het te materieel wordt: De tonen moeten gestalten oproepen. Isidora Duncan's
danskunst is verkeerd, omdat zij wat onbewust en zuiver-geestelijk behoort te blijven
tot werkelijkheid wil maken.
Doch haar streven zegt wat ik bedoel met muzikale plastiek, welke Brahms
volkomen ontbreekt. Noch zijne thema's bezitten die mysterieuze eigenschap, welke
even mysterieus opbloeit uit het rythme; noch zijne doorwerkingen. Daarom zijn
deze laatste zoo langdradig, zoo onbeduidend uit psychisch oogpunt. Men verklaart
daarmee de populariteit van Brahms in de Germaansche landen: de phantasie der
Germanen is bewegingloos en onbeholpen; zij mist lenigheid; in tegenstelling tot de
zuidelijke volken. Kunst, welke weinig inspanning vergt voor hun loomen geest, zal
hun daarom immer welkom zijn. Gustav Mahler bezit deze p l a s t i e k in hooge
mate; met Beethoven, Berlioz, Mozart.
Men kan Brahms, en hier met name zijne eerste symphonie, nog meer verwijten,
als men wil: 't is zijne Beethoven-copie, en laten we er bijvoegen, zijne machtelooze
Beethoven-copie. Het clarinetten-hoofdthema van 't derde deel is wat onnoozel en
kinderachtig-lallend; tot de elfde maat waar hij eene figuur opneemt, welke ontleed
is aan 't scherzo-thema van Beethovens Zevende en dezes karakter zeer specifiek
behoudt. Zoo draagt het C-majeur-thema der finale onmiskenbaar rythme en zang
van Beethoven's vreugde-hymne; Vooral de tweede frase wordt bijna plagiaat. Maar...
Brahms' architectuur niet waar? Inderdaad, inderdaad.
Het is verbijsterend, dat men daarvan 't zinsbedrog, de hartelooze Fata Morgana
nog niet ontdekt heeft. Doch hierover ware een dik boekdeel te schrijven en interessant
zou 't niet worden.
Willem Mengelberg, dien men nooit nalaat het kleurige te verwijten waarmee hij
den Germaanschen mist verzont, heeft Brahms een beetje aannemelijk gemaakt en
Borodine gered. Het was magistraal, dat moeten we toegeven.

[Louis Zimmermann presenteert zich als nieuwe concertmeester in
Beethovens Vioolconcert o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Louis Zimmermann is gisteren geïnstalleerd als concertmeester. Hij kwam en scheidde
onder handgeklap, werkelijk enthousiast, hij kreeg bloemen en ik geloof, dat men
hem zonder ver mis te raden voor de persona grata mag houden van de bezoekers.
Voor hem is men gekomen, toen hij niet meer speelde, ging men weg. Beethovens
vierde symphonie beschouwt men wel als een kunstwerk, nu ja, maar ze klinkt toch
wat zwierig en al te rijkelijke melodieus voor velen. De Noord-Duitschers en nog
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enkele andere volken hebben de beschouwelijkheids-manie gemeen met de menschen
van elders; zonder twijfel, doch ze moeten er gemakkelijk bij kunnen blijven zitten.
In extase twee voet van den grond rijzen, dat zou hun niet erg bevallen. Wij zijn
Louis Zimmermann ondertusschen reeds dankbaar dat hij Beethovens Concert gekozen
heeft. Hij kon immers een andere keuze doen. En we weten nog niet of er voor hem
evenals voor Bülow, maar 3 B's zijn; of hij ook denkt: tous les autres sont crétins?
Hij speelt goed, en een goede concert-meester blijft, evenzeer als een goed dirigent,
de uitkomst van een orkest. De muzikale geest der violisten hangt af van hem, die
der gezamenlijke spelers van den dirigent. Het wezen der muziek brengt mee, dat
haar beoefenaar in den volsten zin des woords dienstbaar wordt. Ik kan het geen
orkest-lid kwalijk duiden, dat hij lijdelijk handelt als een fellah. Het meerendeel
manoeuvreert als poppen, zij kijken kil en doen machinaal, alsof ze waarlijk
instrumenten hanteeren, welke geen klank voortbrachten. 't Is niet erg. Hun Pharao
staat aan den dirigeer-lessenaar en demonisch gaat zijn wit stokje op en neer, met
toovenaarsgebaar. Laat ze zielloos zijn, de onderdanen, koud en hard, er heerscht
maar één wil, die van hun koning, en daar k a n er slechts één heerschen. Mochten
sommige musici, ook al te tuk op emancipatie, het hiermee niet eens zijn, dat ze dan
zelf hunne praestaties vergelijken, zooals wij ze objectief constateeren, als er gespeeld
wordt onder aanvoering van Willem Mengelberg, van Cornelis Dopper en van Evert
Cornelis. We zullen hen gelooven, zoodra er geen verschil in g r a a d van
hoedanigheid meer te bespeuren valt.
Louis Zimmermann deed velen genoegen met zijne voordracht van Beethovens
meesterwerk. Wij laten daarom onze subjectieve meening gereedelijk wegvallen.
Immers, men kan de zaak zoo gemakkelijk van twee kanten bezien: Zimmermann
speelde of als voortreffelijk kunstenaar, of als voortreffelijk concertmeester. Wij
zagen in de eerste plaats den voortreffelijken concertmeester. Hij openbaarde zijne
persoonlijkheid nog niet en wat wil men dan zeggen? Een kunstenaar toch is
persoonlijkheid in den engen zin, of karakter in universeeler beteekenis. Maar
Zimmermann heeft een soort van naïeve grandezza, weliswaar wat objectief, hij is
ernstig en zijn geest staat boven die zijner gezellen door voornaamheid. Zijn rythme
is niet dat van Fritz Kreisler, niet die van Georges Enesco, maar...... wat zouden dat
slechte concertmeesters zijn in het hedendaagsche orchest. Gaarne hadden wij in 't
eerste deel van Beethovens Concert een anderen cadens gehoord, gaarne meer
sereniteit, meer bezieling in 't tweede. Doch aarzelen wij niet uit te spreken dat
Zimmermann in ons ensemble op hoogst bevredigende wijze Christiaan Timmner
zal vervangen. We behoeven slechts te denken aan de viool-soli uit Gustav Mahlers
‘H i m m l i s c h e s L e b e n ’ om 't voor een onbetwistbare waarheid te houden. De
rol van den concertmeester is in de laatste eeuw essentieel veranderd, dit verlieze
men niet uit het oog. Als de kunst zich blijft ontwikkelen in dezelfde richting, dan
zal na verloop van tijd, wat nu enkel nog titel is, zelfs niet meer vernoemd worden.
De eigenlijke ‘concertmeester’ behoort in de practijk tot het verleden, sinds bazuinen,
klokkenspel, pauken, alt-violen, trompetten even belangrijke partijen kregen in 't
geheel als de eerste violist. De muziek-zelf domineert voortaan, haar onmiddellijk
medium is de persoonlijkheid van den dirigent. Uitgezonderd solo-stukken natuurlijk,
waar de individualiteit van den solist op den voorgrond moet treden.
Voor hen, die philosopheeren over de psyche van den scheppenden kunstenaar,
over den aard van het kunstscheppen, over de inspiratie etc. is eene vergelijking
tusschen de Leonore-ouvertures No. 2 en No. 3 van het grootste nut. Men ziet er uit
van hoe weinig waarde de conceptie is op zich zelf; hoe machtige factor de
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détail-bewerking blijft. No. 2 en No. 3 zijn eender van opzet. No. 3 is de schoonste
en geweldigste en toch is No. 2 strenger van lijn. No. 2 is geslotener, daar vindt men
de z.g. architectuur, er is weinig bijwerk. No. 3 mist dat evenwicht, maar tegelijkertijd
verdwijnt die begrensde sfeer. De stemmingen worden verscheidener en tegelijk
veelzijdiger bewerkt, men kan niet meer spreken van een rigoureuse eenheid, doch
het effect wordt grandioos. Zonder nog te vergelijken de tragiek der twee stukken,
waarin No. 3 het eveneens verre wint. Men vergeet deze dan ook nooit onder het
hooren der andere, men blijft ze wenschen en daarom zal No. 2 nooit geheel
bevredigen.
De uitvoering was supérieur; niet minder die der Vierde symphonie. Voor dit
laatste werk heeft Mengelberg een bijzondere sympathie. Geen wonder! In welke
symphonie van Beethoven vindt men een gelijken onophoudelijken stroom van
zangerigheid en zoetvloeienden klank? Misschien zelfs niet in de Pastorale. Ook het
rythme in deze vierde is zacht en stil-verglijdend zonder schokken; het moet ook zoo
gespeeld worden. In het tweede thema van het eerste deel is een straf geprononceerd
accent na iedere maat. De canonbewerking (clarinet en fagot) breekt den stroeven
slag, welke deze melodieuse wijs eentonig zou maken; hij moet dus wel degelijk
ontbreken. Welk een harmonie en romantieke wellust in het Trio! En welke
hoog-idyllische liefelijkheid in 't rythme en den klank uit de tweede groep van 't
laatste deel! Het Andante wordt met recht beschreven als bovenaardsche muziek.

[Festklänge, Lamento e Trionfo, Les Préludes als begin van het
Liszt-eeuwfeest, Strauss Also sprach Zarathustra o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Wat was wel het interessantste van dezen rijken avond? De drie poèmes symphoniques
van Franz Liszt, waarmee Willem Mengelberg het eeuwfeest van dezen kunstenaar
heeft ingezet, of ‘Also sprach Zarathustra’ Tondichtung van Richard Strauss? Wij
voor ons kiezen zonder bedenken de ‘Festklänge’, de ‘Lamento e Trionfo’ en ‘Les
Préludes.’
Het kunstenaarsleven van Franz Liszt lijkt te zijn eene serie opwekkingen van den
betooverenden Renaissance-tijd, en beurtelings was hij vorst, dan nobilé, dan
fantastisch burger als Cellini b.v. Liszt heeft alle verschijningen van het leven gekend
en al zijne phases mede-doorgemaakt. Het kan dus niet verwonderen als men zijne
ziel voortdurend gespannen ziet ten hoogste en in haar streven vèr-reikend, nog
verder dan de romantici in hun droomen. Als hij de pen wilde grijpen dan kon hij
componeeren, de muziek in hem was als een waterval, een onafgebroken stroom
welke levenslang duurde. Liszt's levenswerk is dan ook zeer moeilijk te overzien;
waar is 't groote, waar 't kleine, men vindt ze allerzonderlingst vermengd, hij was
waarlijk de man die 't nietige zonder moeite kon paren aan 't verhevene. Daarvandaan
dit reusachtige verschil in waarde tusschen de drie gisteravond uitgevoerde
symphonische gedichten; Mengelberg had ze gegroepeerd naar hunne artisticiteit.
‘Festklänge’ toont bekoorlijke episodes, schittering van fanfares, maar als geheel
bezit het geen physionomie, omdat men uit de bedoeling der conceptie niet wijs
wordt. De Fanfares kletteren dikwijls als Fanfaronnades, het geweld van al die
kopermonden is leeg rythmisch geluid dikwijls; maar... er ligt een gloed over alles,
een wonderbaar lichteffect; de muziek sleept niet mee, doch boeit in haar
schemerenden achtergrond: de romantiek; en, men vergete 't niet, er is veel melodieuse
heerlijkheid.
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Tasso, Lamento en Trionfo, staat, zonderling genoeg, in hetzelfde kader. Men kan
dit zoo omschrijven: de onophoudelijke wisselwerking tusschen strijk-orchest en het
blazers-corps. Daaraan is Liszt niet ontsnapt, en, wanneer men veel achter elkaar
hoort van hem, dan moet het zoo kunstig en overwogen gegroepeerd zijn, wil het
den geest gevangen houden. Liszt schreef zijn grandioze dingen te vlug, hij schreef
ook te veel grandioze dingen en - critiseerde zichzelf niet altijd genoeg. Men duide
hem deze eenvormigheid van conceptie niet kwalijk. Richard Strauss, de veel
bewonderde, lijdt er in veel hoogere mate aan, en z i j n e symphonische gedichten,
welke de meest uiteenloopende titels dragen en de verschillendste handelingen
beschrijven, (Till Eulenspiegel - Also sprach Zarathustra!) zijn terug te voeren op
één schema van constructie. Vergelijk b.v. eens het slot van deze gezegde
meesterwerken. Bijna allen dragen dezelfde stemming: de stille verzonkenheid in
het mysterie der hoogere sfeeren, de specifiek-Straussiaansche ‘Verklärung’. Hoe is
dat mogelijk. Ja, alleen de allergrootsten ontsnappen aan die eenzijdigheid van visie:
Berlioz, Gustav Mahler.
Liszt hoorde in Venetië de gondeliers de eerste strophen zingen van Tasso's
Jeruzalem Verlost en dat ging niet meer uit zijne herinnering. ‘Tasso beminde en
leed in Ferrara, hij werd gewroken in Rome en hij leeft nog heden in de volksliederen
van Venetië. Deze drie momenten zijn onafscheidelijk van zijn eeuwigen roem.’ Zoo
bouwde hij zijn symphonisch gedicht, dat hij volgens opdracht, schreef als muzikale
inleiding van Goethe's Tasso.
In de Lamento hoort men natuurlijk vele halve-toons intervallen welke traditioneel
van af Gluck (en reeds vóór Gluck) gebruikelijk zijn voor het uitbeelden van smart;
in de Trionfo hoort men de bekende praal-accoorden van Liszt. Doch alles draagt
het merk van den ernst en kunstenaars-wijding welke deze muziek alle
gelegenheids-karakter ontnemen. Maar de Préludes staan veel hooger, en men kan
dit werk misschien voor het beste houden van den componist. Het is waarschijnlijk
ook onvergankelijk. Het is visionair; Napoleontisch als Victor Hugo, Berlioz en
Delacroix; klassiek-evenwichtig met gigantische proporties; het is populair van
melodie in den allerbesten zin, een populariteit con grandezza. Wanneer Willem
Mengelberg deze muziek aanvoert komt er trouwens bezieling in elke noot en het
geringste détail treft. Welk een volmaaktheid van rythme! de groep der koper-blazers
was bewonderenswaardig en zeker onze eerste trompetter met zijn nobel geluid en
virtuositeit. Welk een volmaaktheid van détailleering door den dirigent! hoeveel
bijzonderheden zouden niet zijn te citeeren als voorbeelden van de allerfijnste
miniatuur en de allergevoeligste schakeering.
Wij spreken ongaarne over ‘A l s o s p r a c h Z a r a t h u s t r a ’ van Richard Strauss.
Friedrich Nietzsche heeft volgens de katholieke beginselen zijn gansche leven
gedwaald, wat niet buitensluit dat hij begaafd was met een veelomvattenden geest
en zeer groote ziel. Wij vinden in Strauss' muzikale paraphraseering over Also sprach
Zarathustra de profaneering van dien veelomvattenden geest en zeer groote ziel. Wij
laten daar in hoeverre Nietzsche's philosophische figuur goed of slecht werd begrepen
in haar verhouding tot de Natuur en de natuurkrachten. Het ware niet moeilijk aan
te toonen echter, dat de patriarchale Zarathustra is geparodieerd en verguisd tot
blufferig paskwil (Tanzlied!!). Maar het voornaamste schijnt ons en 't meest kwetsende
vooral voor den Katholiek, die zoo vast wortelt in de wereld-traditie, dat het ethische
fondament van dit werk niet alleen buiten die wereld-traditie staat, doch er zoo scherp
mogelijk tegen indruischt. Dit kan moeilijk in 't kort bewezen worden. We wijzen
echter op het gedeelte dat Strauss betitelde ‘Von den Hinterweltlern’. Wanneer de
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hoorns hier niet citeerden de Gregoriaansche melodie van ‘C r e d o , i n u n u m
D e u m ’ dan zou ik mij bij die ‘voor-wereldlijken’ denken Mendelssohn, Raff, Max
Bruch en een paar semieten: ik had dan gaarne, ironisch glimlachend, mijn tol betaald
voor dezen inval; maar eilaas, ten dienste van zijn protserig-doorgevoerd natuur-thema
wordt hier met goed-Joodschen humor een vijfentwintig-tal eeuwen cultuur bevuild
met slijmerige sentimentaliteiten. Ik ben zoo vrij dit begrip ‘Von den Hinterweltlern’
een beetje ruim te nemen en trek mijn eeuwen-perspectief tot Hellas. Waarlijk, het
minste gebrek van deze muziek dunkt ons nog, dat ze on-Helleensch is. En deze
Richard Strauss noemt zich de voortzetter van Richard Wagner!?
De lezer duide mij verder niet ten kwade, dat ik de muziek van Richard Strauss
al tamelijk verouderd vind. Ieder mensch wordt geboren met de eigenschappen zijner
eeuw in meerdere of mindere mate, ik weet niet meer welke wijsgeer dat gezegd
heeft doch er ligt iets waars in. Een ouder man zal Strauss modern vinden, voor den
jongere is alles wat hij doet zeer gewoon en bijna àl te gewoon; ik observeerde dit
meermalen. Zijn excessen in harmoniek, in dissoneering, in instrumentatie verloren
de hypnotische kracht welke schuilt in de nieuwheid. Men constateert ze reeds niet
meer als zoodanig. Men - het jonge geslacht - staat reeds voor het geraamte, dit is
de psychische ondergrond. Men weegt zijne ziel, zijne inspiratie. ‘Emotionneert’ ze?
Het niet-verwonderlijke antwoord hierop luidt: Neen.

Kerkmuziek [nieuwe uitgaven]
Elbert Franssen schrijft het volgende als voorwoord bij zijne ‘Missa Decima’, welke
het Nihil Obstat verwierf en uitgegeven werd bij W. Bergmans te Tilburg:
‘Deze Mis wil, althans niet op de a l l e r e e r s t e p l a a t s , niet zijn eene uiting
van groote en voorname kunst, maar wat ze wel wil, dat is dit: met b e p e r k t
materiaal en met vermijding van geleerde en moeilijk-uit-te-voeren technische
kunstgrepen i n d r u k m a k e n , iets wat ze, (men zal mij dat gaarne toegeven) met
Pater Haagh's Hymnus gemeen heeft.
‘Geene Mis dus, uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal gelukkige
koordirecteuren, die te beschikken hebben over eene keur van gemengde stemmen,
neen - dit opus is vooral geschreven voor hen, die zich met het oog op de kwantiteit
en de kwaliteit hunner zangers, tot de minder-bedeelden rekenen.’
En:
‘Het hoofdmotief dezer Mis, alsmede eenige typische trekjes in zang- en orgelpartij,
zijn ontleend aan Pater Haagh's Hymnus “Sacris Solemniis”, uit de verzameling
“Sursum Corda” indertijd bij den uitgever dezes verschenen.’
We voelden ons naar aanleiding van bovenstaande uiting genoopt tot eene reeks
opmerkingen; we bladerden de Mis door en voelen niet minder aandrang. De zaak
is ernstig, het wordt tijd dat er openlijk en vooral openhartig gewezen wordt op een
en ander, wat ons toeschijnt verbetering te behoeven.
Wat is de meest elementaire norm, naar welke kerkmuziek beoordeeld moet
worden?
Of zij het liturgisch karakter draagt.
Maar welke onvermijdelijk de tweede?
Of zij kunst is.
Het spijt mij te moeten zien, dat men beide hoofdpunten anders bekijkt dan de
aesthetica gedoogt.
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Er werd gezegd: ‘anders bekijkt dan de aesthetica gedoogt.’
Deze wil, dat men in de eerste plaats geen kunst huldigt, vergankelijk,
minderwaardig en op onjuiste grondslagen gebouwd. B.v.: De muziek der Leipziger
school, van Mendelssohn en Schumann. En wat men hier tegenwoordig componeert,
't zij voor orgel of zang, is in hoofdzaak zwakke Mendelssohn-Schumann-copie.
Men zal dit loochenen, en om het duidelijker uit te drukken: 't is eigenlijk copie van
't werk der Mendelsohn-Schumann-epigonen, en bekende organisten uit dien tijd,
waarvan in onze kerken nog veel gespeeld wordt. Om u hiervan te overtuigen, lezer,
moet gij de harmonie-leer opslaan van P. Piel, welke hier te lande veel wordt gebruikt.
Sla verder op den bundel van Protestantsche Choralen, welke uitgegeven werd door
J. Worp, een man van den Mendelssohn-tijd, en zie b.v. de voor- en nasspelen, echt
werk van den Mendelssohn-tijd. Mijn groote grief tegen onze hedendaagsche
kerkmuziek, - waarin niet de minste noemenswaardige verscheidenheid heerscht is, dat ze niet meer k a t h o l i e k is. Zij werd Protestantsch. Ik kan nog verder gaan:
Zij is niet meer Latijnsch. Dat de lezers ons wel begrijpen: het confessioneele als
zoodanig heeft hiermede niets uit te staan, enkel het artistieke.
Het bewijs hiervoor ligt in bovenstaande omschrijving: Zij stamt van componisten,
die in de muziek de exclusiefprotestantsche (= Germaansche) richting
vertegenwoordigen. Alleen in hun geest kan het opkomen een ‘Kyrie’, of ‘Tantum
ergo’ te doen zingen in loopende, onveranderlijke, vierkwarts maat met geforceerd
rythme. Dat getuigt in ieder geval van volslagen onkunde in zake Latijnsche prosodie.
Dat gaat lijnrecht tegen onze traditie in: 't Gregoriaansch en de oude contrapuntisten.
Dat strookt ook niet met de hedendaagsche (ze zijn al zoo oud, eigenlijk!)
kunstbeginselen: tekst-declamatie en tekst-begrip.
Het gaat niet aan, de Protestantsche ondertoon in onze kerkmuziek omslachtig na
te vorschen of te bewijzen, dat hij werkelijk bestaat. Dit mag desnoods een geheel
subjectieve meening zijn, welke slechts gedeeld wordt door enkele verstandige
menschen. De verstandige menschen, die het hiermee oneens zijn, verzoek ik het
gangbare rythme en de gangbare melodie-bouw (inderdaad! zij schijnen eens en voor
goed, bij allen, gangbaar!) te vergelijken met rythme en melodie van Robert
Schumann's vocale werken. Of neem bijvoorbeeld het Duitsche Magnificat van
Mendelssohn. Gij vindt de eigenaardigheden, die zoo buitengewoon psychisch zijn,
terug in de vocaal-muziek van Bernard Zweers en laatstelijk in diens Hymne aan de
Schoonheid. En hoever staat dit rythme en deze melodie van onze Gregoriaansche
traditie! Verder dan Brahms van de Grieken.
Dit is zonder twijfel een richting, tegen welke zich allereerst de Gregorianen
moeten verzetten. Zij is echter een vertakking van ons Hollandsch muziek-leven, dat
zoolang onder bestuur is geweest van Joh. Verhulst en Richard Hol,
aarts-Schumannianen.
Werken van deze richting kunnen evenwel het Nihil Obstat waard blijken, en
daarom alleen behoeft het artistiek geweten niet in opstand te komen, al blijft zulke
muziek voor katholieken een betreurenswaardige afdwaling.
Het is onbeduidende muziek; inderdaad hoogst onbeduidend. Ik zal, wien 't ook
zij, zeer dankbaar en ook verplicht zijn, die mij in de gesanctioneerde kerkmuziek
welke de laatste jaren verscheen, een rythme, een stemvoering, een harmonie aanwijst,
welke men niet terugvindt in het tijdperk van 1850. Doch er is niet alleen geen greintje
individualiteit, er ontbreekt ook artisticiteit en men beweert niet te veel wanneer men
zegt, dat een mensch zonder genie en met een heel klein beetje talent na twee jaar
studie zonder moeite de dingen componeeren kan, welke wij hier wraken.
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Vergelijk die muziek eens, vriendelijke lezer, met de muziek van Don Perosi of
Pater Hartmann. En dat is nog niet eens eersterangs werk.
Vergelijk haar eens met die van César Franck, dien hoog-ernstigen, pieusen meester.
En ook dat is niet nog het opperbeste.
Een vogel zingt zooals hij gebekt is; inderdaad; en 't kunnen allemaal geen
nachtegalen zijn; inderdaad. Ik zou dan ook niets hekelen wanneer de reden enkel
daar lag. Doch het zwijgen is mij onmogelijk nu ik systematisch als het ware, alle
s t r e v e n bij onze componisten zie ontbreken en daar alle b e z i e l i n g mis. In den
dienst van God volgen zij onmiddellijk op den priester. En zij moeten zich met niet
minder innigheid, overgave en geestdrift wijden aan deze Godsvereering als de oude
hymnen dichters en...... contrapuntisten. Al wat men van deze laatste opdelft is
volstrekt niet artistiek of vlekkeloos, verre van daar, maar men bespeurt een levende
ziel en een levietische hartstocht in elk détail hunner werken. Ik zou het toejuichen
als onze componisten slechte muziek schreven, d.w.z. gebrekkig volgens de regels,
wanneer de geestelijke warmte daarvoor in de plaats trad.
Het schijnt ons in dezen tijd van de opleving der algemeene belangstelling voor
de Liturgie het oogenblik, om hierop de aandacht te vestigen. De kerkelijke autoritett
kon wel eens de vraag stellen: Gregoriaansch of de hedendaagsche kerkmuziek? De
redenen, welke zouden pleiten voor een afschaffing van deze laatste, een totale
opheffing, zijn honderdmaal ernstiger en geldiger dan ten tijde van het Concilie van
Trente, in Palestrina's eeuw.
Gebrekkige kerkmuziek zal er altijd gemaakt worden, doch mag ze algemeenheid
zijn? Geenszins en zij behoeft het ook niet. Want verre van ons het talent van Elbert
Franssen en J.F.J. Klijn, wien wij voor 't eerst meenen te ontmoeten als componist,
geheel te loochenen! Doch beiden volgen, helaas, eene verkeerde richting, zooals al
onze toonaangevende musici, ook de aanvoerders in de profane kunst, wat wij elders
reeds duidelijk en met klem betoogden en gispten. Dat zij toch eens kennis maken
met de kerkmuziek van Vincent d'Indy, een vurig katholiek; deze zou hier het Nihil
Obstat moeten ontberen, dit is waar, doch dat heeft niets te maken met haar hoogen
aard. Bestudeer César Franck eens; ja, bestudeer de Mis van Diepenbrock, zijn Stabat
Mater eens zonder vooropgezette afkeuring en tegenkanting. Dit werk is meer
Palestrijnsch dan het uwe; want - het zou me lusten dit eens breedvoerig aan te toonen
- uwe muziek heeft van Palestrina's kunst n i e t s d a n d e n n a a m .
Om nu terug te komen op het voorwoord van Elbert Franssen.
Het is hem niet ten kwade te duiden dat hij een hoofdmotief van Pater Haagh
verwerkt; dergelijk ontleenen kwam veel voor bij onze middeleeuwsche Vlaamsche
meesters. Doch wij vragen: Had hij zelf niet gemakkelijk een even belangrijk thema
kunnen vinden? Immers, ja! En waarin bestaan die typische trekjes? Dat weten wij
niet. Mag bij het componeeren het richtsnoer zijn: gemakkelijk te zingen? Het
antwoord ligt voor de hand. Vindt men trouwens in deze Mis minder ‘technische
kunstgrepen’ dan in Franssen's andere werk? Niet noemenswaardig. De tegelijkertijd
verschenen ‘Mis voor Overledenen’ is veel gemakkelijker.
Nog enkele bijzonderheden: Hoe ontging het den auteur, dat de eerste phrase van
den Sanctus (uit de Mis ‘Sacris Solemniis’) onlogisch wordt afgesloten in f groot,
en werkelijk storender aandoet dan de bizarre cadenzen van Viadana b.v.? Het zit
'm enkel in die z e v e n d e maat; zooals de e l f d e maat der tweede frase indruischt
tegen 't gevoel van logica en evenwicht.
Uit de ‘Cantica Decem’ van J.F.J. Klijn blijkt veel kennis en veel talent. Den
componist ontbreekt slechts ervaring en originaliteit. Zijne stemvoering moet daarbij
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winnen aan verscheidenheid in melodie niet minder dan in rythme. En hij lette op
de declamatie van zijn tekst!

[Brahms Serenade nr 1, Liszt Orpheus en werken van Wagner o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Johannes Brahms' eerste Serenade, opus 11, en daarna de ‘Orpheus’ van Liszt en
drie stukken uit Wagners Tannhäuser! Het moet velen Zondagmiddag vergaan zijn
als Richard Wagner zelf en de rood-gebonden Requiem-partituur. Herinnert men
zich het verhaaltje? Kort voor zijn breuk met Wagner had Friedrich Nietzsche het
Requiem van Brahms ‘ontdekt’ en wilde zijn voorheen hoogvereerden vriend aan 't
verstand brengen, dat er in Duitschland nog andere ‘goede muziek’ gemaakt werd
dan de zijne. Daarom vond Wagner een tijdlang het in vuurrood gebonden Requiem
van Brahms op zijne piano. Wat hem, volgens zijn eigen zeggen, prikkelde als de
roode lap een stier.
Zoo was het ons en anderen. Het is niet te ontkennen, dat Brahms' muziek fascineert
en werkelijk, wij zijn onder den indruk gekomen van eene geduchte hypnose. Het
spijt mij, lezer, dat ik u bijna niets kan vertellen van Liszt's Orpheus. Het was mij
totaal onmogelijk me voldoende in te leven in dien zoo geheel tegenovergestelden
geest. Men praat wel eens over slecht samengestelde programma's, wat we tot heden
voor een fantasie of een betrekkelijke onmogelijkheid hielden. Nu... er bestaan
zooveel dingen, welke men in z'n schoolsche wijsheid niet droomt! We hebben
Willem Mengelberg bewonderd, om één ding: wat een virtuoze kunstvaardigheid
om zoo zijn voelen en denken te kunnen verwisselen in een oogenblik, zulk een
ommezwaai van het eene uiterste naar het andere! Toch lag er iets mats over heel
den middag. De Serenade van Brahms had slechts een zeer gering succes. Daarover
musiceert men toch geen drie kwartier? Maar daar schuilde de fout niet. Want we
herinneren ons uit Orpheus een zeer fraaien viool-solo van Zimmermann,
fijn-ruischende harp-accoorden, zangrijke melodieën van violoncellen, fel-schetterende
blazersaccoorden. We voelen nog heel even de avondlijke atmosfeer uit Tannhäuser,
de moede pelgrimsstemming en ook de macht der ouverture-finale. Maar zelfs deze
grootheid worstelde vergeefs tegen de hypnose onder welke Brahms ons had gebracht.
Hoe jammer, hoe betreurenswaardig jammer! Want technisch was 't onovertroffen;
wat een klank!
Wij begrijpen niet hoe deze Serenade op het programma is gekomen. Men heeft
toch kunnen constateeren, toen 't vorig jaar Brahms' tweede Serenade haar eerste
uitvoering beleefde, dat deze serenade-muziek hier zeer weinig geliefd is. En daarop
afgaande kon men toch zonder bedenken wel voorspellen dat deze eerste (in D groot)
weinig open ooren zou treffen. Wat Brahms' kunst karakteriseert, het onpersoonlijke
zijner melodieën, de onpersoonlijke instrumentatie en de weinig geprononceerde,
weinig wisselende stemming (het is het summum van zoogenaamde objectieve kunst
- Brahms was Germaan en Protestant) vindt men hier ook; doch dit maakt het werk
niet antipathieker dan zijne andere. Als men ons veroorloven wil te spreken van
‘fout’ dan is hier de hoofdfout van Brahms ieder thema verwerkt in het eindelooze.
De compositie kon ‘Suite’ heeten zonder veel bezwaar. Nu, dat Brahms van de oude
meesters der suite, die hij allen zoo aanhankelijk vereerd heeft, hunne beknoptheid
toch hadde afgekeken. Of het gedrongene der Serenade's van Mozart. Waarom, in 's
hemels naam, moet ieder thema worden opgezet en bewerkt als zou er een
symphonie-satz uit groeien? En het Serenade-karakter? O! Brahms' aard hechtte niet
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sterk aan zomeravond-liefelijkheden, al vertellen zijn biografen, dat hij in Weenen
graag een potje bier dronk met de muzikanten van zigeuner-kapellen. Het is waar,
hij woonde nog niet in Weenen (gelooven we) toen hij zijn Serenade schreef. Maar
zijn zwaarmoedige aard is in den loop van zijn leven geenszins verhelderd. Wie
echter weet hoe hij hunkerde naar de innerlijke zon? - Ze heeft nooit geschenen. En
wanneer hij beproeft om de vreugde van 't leven te verklanken dan blijft dat proeve,
hij slaagt er nooit in, zooals hij niet er in slaagde een goede vrouw te vinden en een
goeden opera tekst. Toegegeven dus, dat de hoorn-inzet (met leege kwinten der
strijkers) het serenade-karakter draagt, hoe spoedig schiet de muziek dat in
zwaarwichtige rythmen en gepresten klank! Hoe weinig verscheidenheid bovendien
in rythme en in timbre! Doch als 't nog boeide...... Het verdooft den geest, ziedaar
de hypnose.
Het werk vond weinig belangstelling en geen noemenswaardig succes. Wij
gelooven de tegenwoordige stemming te raden als wij zeggen, dat de bezoekers wat
anders verlangen dan altijd, altijd Duitsche muziek. Trouwens, hoeveel
b e l a n g r i j k e r werken (Bruckner) kan men daar niet kiezen? Wanneer echter eens
Fransche muziek uit de omgeving van Vincent d'Indy, uit de omgeving van Claude
Debussy, van de anderen?
Wanneer?

[G.H.G. von Brucken Fock Symfonie nr 1, Saint-Saëns Le rouet
d'Omphale o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
L'horreur contemple la splendeur’, aldus luidt een stuk van Victor Hugo romantische
vers. Deze overdrijving mag dan ook niet à la lettre genomen worden, verzacht het
een zoowel als 't ander, wanneer de verhouding slechts bewaard wordt: het goede en
zijn tegenovergesteld uiterste, welke elkaar met monumentale koppigheid dwars
zitten in deze eerste symphonie van Gerard H.G. von Brucken Fock.
Deze componist is een man van waarlijk groot talent en ik zou juichen als deze
symphonie het werk was van een vijf-en-twintig-jarig jongmensch. Het zou voor de
toekomst der kunst volkomen waardeloos zijn, doch niet voor hem: uit dien chaos
kon wel eene wereld verrijzen. Doch de heer Gerard H.G. von Brucken Fock heeft
reeds meer dan een halve eeuw achter den rug, grijst reeds en wie is zoo oneerbiedig
een grijzend man wijsheid te leeren of wie waagt het? Het is een baaierd, een
ondoorgrondelijke massa van gedachten, het is een vruchtbaar land, maar woest en
hoeveel vogelverschrikkers, onbehouwen draken, motieven van gedrochtelijke rotsen
en grotesk vergroeide boomen. Hier en daar een vrucht of een bloem en veel zaad,
dat tusschen dorens verstikt.
‘Waarom toch hoort men zoo dikwijls muziek-werken, overigens alle achting
waardig, welke alleen bestaan uit “périodes génératrices” in plaats van volledige
ideeën te exposeeren. Moet men hiervoor niet verantwoordelijk stellen de zoo
verspreide dwaling, welke in de inspiratie een middel ziet om zich aan iedere wet,
aan iederen dwang te onttrekken...... Alleen inspanning en geduldig zoeken kan in
werkelijkheid deze korte période, reeds voldoende voor de ijdelheid van haar vinder
of voor zijne luiheid, ter verovering leiden van het geheele idee.’
Dit zegt Vincent d'Indy, de groote kunstenaar-pedagoog. Bezonkenheid! Men
vindt ze waarlijk nergens in dit werk van Von Brucken Fock, wiens uiterlijke
verschijning (hij kwam op het podium) een stil, volstrekt niet daimonisch geslagen
karakter weergeeft. Maar... la conscience artistique? Men kan zonder gevaar voor
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vergissing voorspellen, dat Von Brucken Fock nooit een goede symphonie zal
schrijven... doch had hij wel ooit aan eene symphonie-conceptie mogen denken?
Zijne onlangs en vroeger verschenen pianowerkjes zijn aardig, harmonieus,
vlot-muzikaal, vriendelijken klank om maar te luisteren, maar niet
sterk-oorspronkelijk, noch nieuw. Is hij het als symphoneta? Geenszins. Het
klein-werk echter heeft hier de ontzaglijke proporties van een wereld-ondergang of
goden-schemering.
Hoeveel goede aanloopjes naar iets goeds! doch 't blijven aanloopjes. Hoeveel
korte passages, welke men gaarne zou bewonderen. Die bewondering stikt evenwel
onmiddellijk zooals die schoonheid onmiddellijk verstikt. Hulde aan het
Concertgebouw-orchest, dat een zoo onvoldragen compositie, in hoofdtrekken
bombastisch en zeer zwaar te spelen, met zooveel volharding gespeeld heeft. Het
was een kwellende, in alle opzichten ondankbare taak.
Het probleem: hoe de zaal vol te krijgen, vol te houden en tegelijk een interessant
programma te vertolken, is met eene symphonie als deze verre van opgelost. De zaal
was half-leeg, en 't eerste deel van dit concert heeft niemand geboeid, velen verdeeld,
enkelen gemarteld; het was te langdradig. De ‘Marche hongroise’ uit Berlioz'
‘Damnation de Faust’ is mat gedirigeerd; het kon niemand verwonderen. Doch
waarom het programma niet omgedraaid? Dan hoort men het beste ten minste goed
en Cornelis Dopper lijkt ons kunstenaar met genoeg smaak om zich niet in eene
waarde-bepaling te bedriegen.
Het poème symphonique ‘Le Rouet d'Omphale’ van Saint-Saëns is klaar en geestig
uitgevoerd. Kon het fijner, leniger? Misschien. Het was echter wèl het werk van den
musicus, die zich-zelf tot plicht stelde: ‘Se garder de toute exagération, conserver
l'intégrité de sa santé intellectuelle.’ Het is niet visionair, ietwat koel-Olympisch; te
veel in den geestig-oppervlakkigen Voltaire-stijl wellicht. Het boeide toch. Dat de
muziek van Saint-Saëns niet m e e s l e e p t zal haar later de vergetelheid berokkenen.
Hij heeft het zelf gewild. Welk een verschil van stijl, dit Symphonisch gedicht en
het Prélude du poème biblique ‘le Déluge’! Waarin ligt toch de populariteit van dit
onbeduidende, onaantrekkelijke stukje? In den viool-solo? Louis Zimmermann heeft
hem zeer smaakvol gespeeld.

[Beethoven Symfonie nr 3, Dvorak Violoncelconcert (solist Gerard
Hekking), Liszt Mazeppa o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
We zijn gisterenavond voor Willem Mengelberg en voor Louis van Beethoven in de
hoogste bewondering geraakt, tot daar, waar het denken vergaat. We leven nog onder
den indruk van Mahlers Vierde. En Mahler componeerde toch eigenlijk wel lievere
dingen, wel heroïscher en wel meer verheven boven het wijd-omvattende voelen van
den tegenwoordigen mensch; men verzinkt eer en dieper in zijne psyche dan in die
van Beethoven; Mahlers brand is zengender. Ja, dat mag men zeggen, maar toch
kalm-weg, want kunst blijft een wonder. De uitvoering der Eroïca beschrijven, zooals
ze gisterenavond gewerd, of, meer nog, de impressie's dier Eroïca, beschrijven in
vriendelijke zinnen?... Het is niet mogelijk. Wat bezielt soms Mengelberg? Hij is
uiterlijk immer dezelfde of hij dirigeert als kunstenaar, dan wel als dirigent. Maar
gisterenavond gloeide en brandde er meer in hem dan anders. Hoe wekte hij zijne
dooden weer op? Dat fugato uit den Treurmarsch meesleepend; de zacht-schetterende
klank der trompetten, de onvergelijkbare poëzie der houtblazers en onze hoorns?
Alles stond onder den geheimzinnigen invloed van een verborgen schoonheid. Het
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volmaakte is hier bereikt en deze Eroïca is eene gebeurtenis, zooals iedere diepere
emotie in het leven, welke voor mij, en ik weet voor vele anderen, onvergetelijk
blijft. Zóó moet Beethoven inderdaad worden voorgedragen: met een schoonen
hartstocht. En is Mengelberg niet de eerste, die de passie gebracht heeft in onze
muziek? Hoe begrijpt hij Beethoven, de eerste componist na de Gouden Eeuw der
oude Kerkmuziek, die de absolute Schoonheid zocht, de Deinê Theós. En hoe wil
en weet Mengelberg haar apotheose!
Gerard Hekking, de ook wel bewonderenswaardige, heeft het violoncel-concert
gespeeld van Anton Dvorak. Eene andere wereld? Neen. Maar dan had men het eerste
deel achterwege moeten laten. Daar worden wel even innige en bekoorlijke tonen
aangestemd - het tweede zangrijke thema - doch over 't geheel is het allegro zeer
zwak gebouwd, vele herhalingen, kinderachtig-onbeduidend gespeel met motieven,
verreweg de mindere van 't adagio en de Finale. Maar behalve dat: een kunstenaar
is altijd het overtuigendst en éerst ontroerend in zijne teederheden. Niet enkel Anton
Dvorak zelf, ook Gerard Hekking. Die innigheid slaat op uit het Adagio, breeder en
breeder, tot contemplatie, intensiever, tot de solo-viool verrukkelijk inzet en een
gedempte trompet even haar betooverenden toon doet hooren. Dit stuk is inderdaad
geniaal. Welk een verschil tusschen de cerebrale beschouwelijkheid van Brahms en
deze, eene sensitieve extase, welke het hart doet beven. Hekking was hier ook op
zijn best. Hij scheen me wat veranderd in zijn wijze van spelen. Het demonische, 't
direct emotioneerende is ietwat verzwakt, het is véél bezonkener; daarom is er nu
meer evenwicht in de expressie, dunkt me. Hekking heeft geen heldennatuur, hij is
in de eerste plaats droomer en dan fijn, geestig mensch; deze beide laatste
hoedanigheden kwamen door haar opgedreven sterkte zoo fel naar voren, dat zij de
kracht-zelf beknotten tot een minimum. Wij hooren hem liever in dit laatste stadium,
dat we natuurlijk nog moeten controleeren, voor 't uit te maken valt of het niet een
voorbijgaande impressie was, van hem of van ons. Hij is hartelijk toegejuicht en
vereerd met twee aureolen gevlochten van bloemen.
Ten laatste ‘Mazeppa’ symphonisch gedicht naar Victor Hugo, wiens lang en
minderwaardig gedicht men maar liever niet in het programma-boekje had moeten
afdrukken. Waarom niet liever eene reproductie van het magnifieke schilderij van
Horace Vernet? Het gedicht van Byron (of fragmenten) had in ieder geval den
voorrang verdiend boven deze Orientale van Hugo; beiden toch hebben evenveel en
even weinig uitstaande met de muziek van Liszt. De redactie der programma-boekjes
is wat eenzijdig; de inhoud is bijna altijd eene herhaling van de dwaze omschrijvingen,
eens geleverd door den heer Hutschenruyter, die van de artistieke analyse van een
kunstwerk niet het minste begrip had; en wat er later bijkwam is allesbehalve
interessant. Men veroorloove mij dit te zegeen. Ieder jaar verzamelt men aan
programma's een respectabel boekdeel en 't is niet prettig, dat die zoo op elkaar
blijven gelijken. Ook van dien kant kan men den bezoeker groote genoegens doen.
‘Mazeppa’, een grandioos-bedoeld stuk, is meesterlijk gespeeld. Ons orchest bezit
tegenwoordig een onovertroffen koperblazers-ensemble; geen enkel orchest haalt 't
erbij. De Liszt-herdenking is nog niet ten einde en wij zullen nog wel gelegenheid
vinden daarop terug te komen.

Télémaque Lambrino (Concertzaal Duwaer en Naessens)
't Is een aardig zaaltje, nog wat te nieuw en te simpel, maar misschien worden er wel
fresco's geschilderd in de vacantiemaanden - wie weet? Op den achtergrond glanzen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

de pijpen van een orgeltje en Italiaansche fantasieën zouden naar ons toe zwenken
als ook daar 't oog niet stiet op wit; doch laten we geduld beoefenen; 't klinkt er goed;
't is er ook intiem en bijna van aangezicht tot aangezicht zat men tegenover Télémaque
Lambrino.
Wij hoorden dezen Griek al verschillende keeren en schreven vroeger reeds over
hem. We konden toen alleen zijn techniek waardeeren en wenschten hem 't geluk
der schoonheid, welke den mensch overvalt als een droom en doet oprijzen met
nieuwe en grootere verlangens. Télémaque Lambrino is veranderd sinds. Hij heeft
alle zwarigheden overwonnen en nu zal zijne ziel vrijelijk gaan spreken. Wellicht!
Hij kent de bekoorlijkheid der klanken en vertolkt ze reeds als vreugde van poëzie.
Dat is een stap. Het is onbeschrijfelijk hoeveel liefelijkheid er ligt in de muziek van
Scarlatti, welke eilaas niet genoeg door de pianisten gekend en gespeeld wordt. In
het miniatuur-werk mag men hem gerust mooier noemen dan Bach en voor den
tegenwoordigen hoorder bezitten Scarlatti's kleine composities nog eene ziel, die
spreekt. Lambrino heeft ze doen spreken. Hij speelde de ‘Pastorale’, welke we nog
pas hoorden van Eleanor Spencer, met veel meer gloed en kleur, al ligt voor 't
oogenblik meer zijne kracht in de kleur dan in den gloed. Wanneer men ten minste,
met ons, onder gloed verstaan wil, een innerlijk bruisen, dat zich niet alleen uit in
zwaar opgestapelde forte's. Nog één stap; dat is: het begrijpen en weergeven van de
muzikale passie. Nu boeit hij, dan zal hij meesleepen!
Over Lambrino's bekoorlijkheid van klank ware nog veel te zeggen. Hij heeft een
aanslag, welks verscheidenheid en fijnheid zeldzaam zijn, eene techniek, die men
volmaakt moet noemen. Soms toovert hij, en, waarlijk onverwacht. Het Trio van
Beethoven's z.g. Mondschein-sonate klonk wonderlijk. Hoe jammer, dat hij de
repetities oversloeg; dat was den hoorder berooven van iets heel zonnigs en warms
in dit donker getinte werk. Hij had deze fantasie misschien ook fantastischer kunnen
spelen, dieper doorvoeld, vooral het laatste deel. Soms stremde een niet onder woorden
te brengen iets den stroom der muziek; men stokte als 't ware door een te sterk accent
of door een verwaarloosd crescendo. Maar hoe klein is 't getal van hen die Beethoven
weten te spelen als een Lamond of een Willem Mengelberg. Toch schuilt in Lambrino
een waar kunstenaar en we zouden kunnen wijzen op het poëtisch begrepen Adagio
Sostenuto dezer sonate, maar het blijkt nog eer gestaafd te kunnen worden met de
muziek van Liszt die hij gespeeld heeft. Volgde alles niet wat vlug door elkaar,
vroegen we ons af, en hoe is 't mogelijk, zoo'n snelle gedachten-verplaatsing van het
Woudruischen en Elfendansen naar den Mephistowalzer; daarop Au bord d'une
source, Irrlichter, Liebestraum en Spanische Rhapsodie! Hij was moeilijk bij te
houden maar droeg Liszt even meesterlijk voor als Scarlatti. Zijn passage spel gelijkt
glissando en hij staat voor géén truc, waarmee Liszt, de nog onovertroffen virtuoos,
zijne composities overstelpt heeft. Hij bemerkt ook de intenties van den romanticus,
die in zijne pianowerken met niet minder pittoreske bedoelingen streefde naar de
duizelende impressie dan in zijn stukken voor orchest. Zoo weet Lambrino
voortreffelijk te ‘schilderen’ en zijn schakeeringen zijn talloos. Het is bovendien een
zeer artistiek idee van hem geweest, de helft van 't programma te wijden den meester
wiens honderdsten geboortedag men allerwege herdenkt. Er bestaat zonder twijfel
een gevaar voor te veel, maar belangwekkend blijft het Liszt's piano-muziek, van
welke velen meenen dat zij zijn orchestrale muziek overtreft in waarde, zoo te hooren
vertolkt.
Want Télémaque Lambrino is in ieder geval een der meest vaardige virtuosen van
dezen tijd en dat eischt Liszt in de eerste plaats. Men ga Dinsdagavond naar hem
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luisteren; hij treedt weer op in het nieuwe Concertzaaltje, met een sonate van
Beethoven, van Schumann (opus 22) en de prachtige sonate (met den bekenden
Marche funèbre, - dat zegt meer dan opus 35 in b klein!) van Frédéric Chopin.

Het Rebner-Kwartet (Concertgebouw, kleine zaal)
Een nieuw kwartet-ensemble, dat den naam draagt van zijn primarius Adolf Rebner;
het komt uit Frankfort a/M. en trad Zaterdagavond voor het eerst hier op. De
kunstenaars bevinden zich in den bloei huns levens en 't speekt dus van zelf dat zij
spelen met temperament. Dit te kenschetsen valt niet gemakkelijk in enkele woorden.
Zij dragen voor zooals 't er staat, met eene zeldzame nauwkeurigheid, welke
tegenwoordig hoe langer hoe meer verdwijnt, tegelijk met wat de Duitsche critici
noemen de ‘golden hand-werksmässige Technik im Sinne der Klassiker’, - onder
den doemwaardigen invloed der zoogenaamde Dionysiërs, Beethoven, Berlioz,
Wagner, Mahler!
Die kunstenaars moet men prijzen om hun ernstig streven, de gewoonten van den
goeden ouden tijd levend te houden. Wanneer zij een ‘piano’ spelen, een ‘forte’ of
een ‘crescendo’ juist zooals 't er staat, dan voeren ze 't echter uit met gevoel en dit
is de ondergrond van hun temperament, dat zij de voordrachtsteekens lichtelijk of
sterk opdrijven al naar gelang de oogenblikkelijke gloed dit gebiedt, hun daimoon,
die de gestalte heeft eener p of f of cr. Wanneer een Franschman zoo kennis maakt
met de muziek van Brahms, dan begrijpen we hoe hij spreken kan van style gonflé
(ampoulé, boursouflé) opgeblazen stijl. Want hem ontbreekt daar de naïeviteit, het
[?] aanvoelen alsof de muziek rechtstreeks kwam uit de ziel van den speler zelf. Maar
wij hier zijn zoo veel eischend niet; de Noordelijke volkeren zijn van ouds niet zoo
fijn-rythmisch noch zoo fijn-melodisch ontwikkeld, (ook hunne harmonie is zwaarder)
als de zuidelijke. Vergelijk Orlando Lasso maar met Palestrina; Bach met Pearlotti
[moet zijn: Scarlatti]; César Franck met Brahms. Het Rebner-kwartet is hartelijk
toegejuicht, waarom zou men er niet mee instemmen? Zooals zij Brahms voordragen
moet het, anders maakt men hem mooier dan hij is, naar het eigen zeggen zijner
vereerders. Maar mogen de koele princiepen dier Neo-classici toegepast worden op
Beethoven? dat blijft de vraag.
Zij hebben gespeeld van Johannes Brahms opus 51 No. 1, in c klein; een stuk dat
ik het Wagner-kwartet zou willen noemen; duidelijker nog het Rheingold-kwartet.
Het is als heeft Brahms willen bewijzen: ziet eens, hoe gemakkelijk die Richard
Wagner klassiek had kunnen componeeren! De opwaartsche vaart van het hoofdthema
uit het eerst deel toont wel wat overeenkomst met het beroemde Erda-motief, Erda
de geheimzinnige alweteres, die opdoemt uit duistere grotten; vooral de doorvoering
geeft een Wagnersche visie van dit thema, maar, let wel, zonder de minste
Romantische aanstellerij. Zoo roept hij ook in de Romanze het Walhalla-motief op
als schemerings-liedje van een vriendelijk-Duitsch Gretchen. Geloof het al of niet,
lezer, ik wil het ook een fantasie noemen. Maar er zijn enkele geleerde menschen
die beweren, dat Richard Wagner zonder Brahms niet had kunnen bestaan! Waarom
zou men de rollen niet eens omkeeren?
Brahms was dikwijls voortreffelijk in zijne kamer-muziek en naast die
Erda-paraphrase hoort men een liefelijk tweede thema, even fijn gespeeld door het
Rebner-ensemble; ook het Trio en enkele passages uit het Allegretto. Verder het
kwartet van Spohr, opus 84 in b klein, eene ietwat verbleekte compositie, welke den
tegenwoordigen hoorder niet heel lang meer boeit. Men sloot met een van Beethoven's
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laatste kwartetten, welke in stylitisch opzicht zoo sterk, volgens zeggen der historie,
hebben bijgedragen tot de evolutie naar de hedendaagsche polyphone schrijfwijze.
Wij voor ons, zouden liever het ‘Molto Adagio’ - ‘Heiliger Dankgesang eines
Genesenen an die Gottheit - in der Lydischen Tonart’ ten voorbeeld willen stellen
aan hen die zich 't hoofd breken om voor den kerkmuziekstijl aanknoopingspunten
te vinden bij een groot meester na den dood van den grootsten en laatsten, die haar
bij voorkeur beoefende: Palestrina. Men begrijpt, dat wij vooral den geest bedoelen,
welken dit dankgezang uitstraalt. Den zelfden geest, die ook aan sommige passages
der M i s s a S o l e m n i s (Et incarnatus est) zulke hooge wijding geeft. Hier was
Beethoven even dicht bij God als zijne extatische voorgangers, de contrapuntisten.
Welk een afstand tusschen de zoogenaamde religieuse muziek van Mendelssohn
(oratoria, motetten), Rheinberger, zijn epigoon (missen) en deze hymne! Wanneer
men muziek zoekt, welke in onmiddellijke innigheid, in diep gevoel haar 't naaste
staat, en ook in stemming, dan moet men teruggaan tot het Gregoriaansch. Want
Palestrina-zelf bereikte zelden dien graad van heilige devotie. En hier is rythme
nauwlijks merkbaar, alles is opgelost in het zuivere geluid. D'Indy geeft er eenige
mooie regels over: ‘Niet tevreden zijne thema's te vergrooten met alle hulpmiddelen,
waarover de muziek beschikte van af de wentelende melodieën van het
Gregoriaansche tot het meest verwikkelde vlechtwerk der Passacaglia, zal Beethoven
klimmen tot de conceptie van een nieuw-muzikalen staat in hetzelfde thema. En zijn
geest schijnt door deze evolutie te naderen tot de gedachte der Middeleeuwsche
mystici, wier werk tegelijkertijd groot en eenvoudig, onbegrijpelijk blijft voor hem,
die niet e e n v o u d i g is als zij, zoo versluierd ligt deze eenvoud en verscholen achter
de overvloedigheid van het klein-werk: aldus schiepen de Fransche
meester-architecten der dertiende eeuw; zoo ook de bewonderenswaardige Italiaansche
Fresco-schilders als Giotto en Gozzoli; zoo eindelijk de diviene Sint Franciscus van
Assisië, den verteller der Fioretti, zoo de dichter der Commedia, aan wien men niet
kan nalaten te denken bij het lezen dezer muzikale wonderen.’
Het moet nog nagespoord worden hoe de componisten van kerkmuziek den sprong
hebben kunnen doen van Frescobaldi (1583-1644) overgangs-tijdperk, wiens stijl
ó ó k nog naleeft heden ten dage, naar Mendelssohn-Schumann. Doch het meest
onoplosbare raadsel blijft: hoe hebben ze deze ‘muzikale wonderen’ kunnen
voorbijgaan, zonder aangetrokken te worden?

[Julia Culp zingt liederen van Schubert (georkestreerd door Henry
Wood) en Brahms (aan de vleugel begeleid door Evert Cornelis) –
verder herhalingen van Cherubini, Dvorak en Strauss o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Mevrouw Julia Culp trad gisteren voor de tweede maal op in het Concertgebouw.
Zij heeft allen aangetrokken (de zaal en podium waren stampvol) en allen bekoord.
Wij zeggen bekoord: de tooverkracht dezer zangeres schuilt enkel in de bekoorlijkheid
harer stem en harer voordracht. Wat de Grieken daimoon noemden dat bezit mevrouw
Culp in de verste verte niet; zij is inderdaad nooit demonisch, zal daarom bekoren
maar nooit meesleepen of overweldigen. Wanneer het niet a l te paradoxaal klonk
zou ik beweren, dat zij niets bezit dan hare pracht-stem en dat zij de echte muzikale
natuur volkomen mist, want hoe dikwijls overtreedt zij in hare expressie niet de
regels van het fijn-voelen? Maar zij bekoort! Men kan zich meer diepte fantaseeren,
meer intelligentie, meer ernst, meer smaak, doch niet meer heerlijkheid van klank
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en vrouwelijk-liefs; en zij is een zangeres die hiervan alles weet te geven wat in hare
macht staat. Daarom zullen de meeste harer hoorders haar volgen met applaus en
daarom vindt zij zoo talrijke vereerders.
Zij heeft voorgedragen drie Liederen van Franz Schubert: Ellen's eerste, tweede
en derde gezang, ‘Raste Krieger! Krieg ist aus’; - ‘Jäger, ruhe von der Jagd!’ - ‘Ave
Maria’; geniale muziek, welke altijd verbaast en altijd verrukt, te heftiger ontroerend
door de poëtische orchest-begeleiding van Henry Wood, meenen wij, den
tegenwoordigen dirigent der Londensche Queens-Hall. Een meesterstuk van
instrumentatie, sober en magnifiek, simpel en sprekend tot in het kleinste détail, waar
kunstenaarswerk. Deze klanken troffen het hart. Later zong mevrouw Culp nog ‘Wie
bist du meine Königin!’ - ‘Von ewiger Liebe’ - ‘Romanze’ (Ruhe Süssliebchen) en
‘Botschaft’ van Johannes Brahms. We zijn het te veel eens met Hugo Wolf (die heeft
grandioze liederen geechreven......) in zijn opinie over Brahms: slechte teksten, slechte
declamatie, en nauwlijk gemaskeerde sentimentaliteit, om Brahms in dit genre te
kunnen genieten, behoudens een paar uitzonderingen. Vooral na Schubert's
onvergelijkelijke kunst. Maar de vleugel-begeleiding is door Evert Cornelis
bewonderenswaardig gespeeld; gevoelige aanslag en groote klankschoonheid. Toch
weer een ander soort van bekoorlijkheid, niet waar?
Er was natuurlijk een toegift en zelden was een concert zoo laat afgeloopen. Het
orchest onder Willem Mengelberg speelde Cherubini's Anacreon-ouverture; Gerard
Hekking gaf een herhaling van Anton Dvorak's Violoncel-concert; zonder het groote
succes van Donderdag, wat niet verwondert bij een werk dat zooveel schoonheid
biedt maar ook zoo onvergeeflijke fouten telt; de herhaling kwam wat vlug. Verder
nog... ja, raad eens... ‘Also sprach Zarathrustra’ van Richard Strauss! Men deed er
weinig menschen genoegen mee. We hebben 't niet meer gehoord.

[Liszt Faust-symfonie, Bruch Vioolconcert nr 1 (solist Louis
Zimmermann) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Als het Oeuvre van Liszt dit eeuwfeest overleeft...... Want hoe zal die universeele
activiteit terugwerken? Als enthousiastisch verlangen of...... moeilijk verborgen
tegenzin? Wanneer Willem Mengelberg zelf geen eklektiker was en hij stond eene
afzonderlijke school voor, wier aspiraties hij wilde doen zegevieren op de hoorders,
dan kon hij geen genialer en eenvoudiger manoeuvre bedenken dan door hen te
overladen met de muziek harer antipoden. Zij zullen hongeren en hunkeren. Het zal
hun vergaan als den subliemen Cellini in 't onderaardsche hol van den Engelenburcht
waar hij smachtte naar de zon, de zon in een visioen zag en God een bedevaart
beloofde om 't heilige licht nog éens in werkelijkheid te mogen zien! Mengelberg
schijnt te weten wat hij doet. Want de ‘Romeo et Juliette’ van Peter Tschaikowsky
is een zeer inférieur werk en mag niet genoemd worden naast het hoogelied van
Berlioz dat den zelfden titel draagt. Maar Berlioz' werk overtreft verre de composities
van Liszt, dien men bezig is te herdenken, te verheerlijken en te populariseeren, hem
en zijne naloopers. Dan neemt men liever een stuk, niet waar, dat een goeden
achtergrond vormt voor een stralend aureool... de ‘Romeo et Juliette’ b.v. van
Tschaikowsky; Ma Vlast van Smetana beschouwen wij ook in dit verband; zelfs Also
sprach Zarathustra. We twijfelen er niet aan of deze beide veronderstellingen
aangaande die mise en scène zijn onjuist, doch het kost maar weinig moeite de dingen
van zulke zijde te bezien. En de verzuchting komt toch van zelf op: Waarom

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

voortdurend muziek van epigonen? waarom den grooten p r o g o o n (Berlioz) zoo
smadelijk verwaarloosd?
De Faust-symphonie is wat mat gespeeld en ‘le Cri’ - ‘l'expression de la foi suprême
et de l'amour qui n'a plus de mesure’ zooals Léon Bloy zegt, die kreet heeft niet
kunnen klinken. Dit ligt echter niet heelemaal aan het orchest noch aan zijn dirigent.
Er bestaan twee conceptie's van den Faust welke men volmaakt mag noemen: ‘De
wonderdoende Magiër’ van Calderon de la Barca en de dramatische legende van
Berlioz. Goethe lezend vergeet men Calderon nooit, die wel bekender zou zijn als
niet het protestantisme en het jodendom de ware kunst den weg versperden met zijn
philosophie en zijn beurs. Gounod's Faust won het van den Faust van Berlioz door
zijn judaïsche manieren, afgekeken van Meyerbeer en Halévy; de Faust van Liszt
wint het door zijne philosophie. De ethos van Berlioz was: ik wil verrukken, ik wil
betooveren; van Gounod: ik wil groote recettes, ik wil behagen; van Liszt: ik wil dat
karakter zoo goed mogelijk uitdrukken in tonen. Alle drie schiepen meesterwerken,
wanneer men al oordeelende zich beperken kan tot de verwezenlijking van dien ethos.
Dit kunnen de meeste menschen en daarom ziet men dezelfde hoorders Berlioz,
Gounod en Liszt applaudisseeren en liefhebben, zooals zij even vurig juichen bij
Brahms als bij Mahler. Dit behoort tot de noodlottige afdwalingen van den
menschelijken geest. De richting tot het doel, waarheen alle ware kunst moet streven,
vertakte zich en hoogbegaafden dwaalden dikwijls ver af; zij verloren zelfs het deel.
Als men echter den ethos van den kunstenaar nog eenige waarde blijft toekennen,
dan zal men veel van hetgeen tegenwoordig kunst genoemd wordt, veroordeelen. En
dit brengt zwarigheden mee in onzen zonderlingen tijd, waar alles allereerst
g e l d s w a a r d e heeft.
Dat Liszt's karakterschildering van Faust, Gretchen en Mephistopheles geniaal
zijn, zullen we niet ontkennen. Voornamelijk de duivels-figuur concipieerde hij
ongehoord knap: alle thema's stopt satan in zijn distelleerkolf... en loutert ze van alle
muziek; Liszt's Gretchen staat tienmaal dichter bij Goethe's Gretchen dan Berlioz'
geidealiseerde droomster, die niet opgaat in hare paarlen-sieraden maar in hare liefde,
dit Gretchen zal dus alle Duitschers lief zijn; en Berlioz' Faust verdiepte zich van
nature i n a n d e r e n en wanneer hij Marguérite ziet in een eindeloos-teeder visioen
dan ontwaakt zijn h a r t en niet zijn w i l ; hij praalt dus niet ‘Grandioso’ met
soldaten-thema's; daarom zal Liszt's Faust alle Duitschers veel liever zijn; zij zijn
ijdel op hunne kracht en welk mensch pronkt niet met zijn ijdelheden?
Doch Liszt's opvattingen accepteerend, zooals men ook zijn ethos accepteert zonder
meer, dan zal men het werk geniaal noemen. Het is niet onbegrijpelijk dat Richard
Strauss ‘geniet’ bij 't hooren dezer compositie, omdat ook hij de artistieke scrupules
niet kent en omdat hij een techniker is in de eerste plaats. En hij is ook ‘philosooph’!
Om te weten hoe eng Liszt zich hield aan Goethe's idee en plan, daartoe leze men
de bekende Duitsche ‘Musikführer’ wier onuitstaanbaarheid nog oneindig
onverdraaglijker is dan de ontledingen in de programma-boekjes van het
Concertgebouw, waarin men leest bij deel II: ‘ook dit gedeelte heeft sonate-vorm’
(!) Die Duitsche uitweidingen zullen echter wel juist zijn.
Maar geeft Liszt méér dan Richard Strauss? Waar blijft het geluk, het geluk?
‘Was unaussprechlich ist:
Sich hinzugeben ganz und eine Wonne
Zu fühlen, die ewig sein muss!
Ewig!......’
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Als men eene tentoonstelling afloopt of een museum en men treft een schilderij,
welke niets zegt, dan gaat men voorbij. Eilaas, dit is in de concertzaal onmogelijk.
Een componist begint te spreken en dit duurt zelden minder dan een kwartier! Men
moet naar hem luisteren of men wil of niet. En als Liszt eenmaal aan 't improviseeren
gaat...... doch Tschaikowsky, die ongecultiveerde, is nog veel erger.
Louis Zimmermann speelde Max Bruch's viool-concert (het eerste natuurlijk!) Hij
was wat zenuwachtig vanavond en zijne viool klonk ook niet zoo heel goed. Maar
Bruch's werk, dat eenerzijds zijn mooiste passages dankt aan Beethoven-copie, welke
het publiek in den smaak valt, anderzijds Johannes Brahms stof leverde voor het
laatste deel van zijn viool-concert (wonderlijk samentreffen! zie het laatste deel
maar), dit populaire werk slaat altijd in. Dit ligt hieraan, dat niet alleen de kunstenaars
den ethos uit het oog verliezen maar ook de hoorders.
We behoeven Zimmermann's spel niet weer te gaan analyseeren en kunnen in 't
kort herhalen wat wij schreven over hem bij zijn eerste optreden: hij is een
voortreffelijk c o n c e r t m e e s t e r .

[Eerste uitvoering in Amsterdam van Die Nacht van Alphons
Diepenbrock (Ilona Durigo, mezzo-sopraan) o.l.v. Evert Cornelis]
(Concertgebouw)
Stijgt Diepenbrock hooger en hooger in zijne kunst of openen zich onze harten wijder
en wijder, hoe meer we die muziek leeren kennen? Zijne macht wordt grooter en
grooter, - en in ‘Die Nacht’ heeft de ontroeringsdwang van den meester voor ons
zijn toppunt bereikt; dit herdenken we allereerst met hartstochtelijke bewondering.
Evert Cornelis had onze stemming bedorven met eene symphonie van Haydn,
gedirigeerd zonder expressie, mevrouw Ilona Durigo met twee liederen van Edvard
Grieg, sentimenteel en onbeduidend. Zoo brachten we de pauze door in 'n slecht
humeur, dat dicht grensde aan apathie voor de rest van 't programma; en iedereen
weet wel bij ondervinding, hoe ontoegankelijk dat maakt voor elken indruk, laat
staan voor enthousiasme. Zulke dorre hopeloosheid was kleinmoedig en de
verwachting had gespannen moeten blijven door de nog vollevende herinnering aan
Marsyas, maar een hoorder heeft zich willoos en lijdelijk over te geven aan den klank,
zooals een bloem aan 't weêr, ook al wordt zij gemarteld. Maar toen.... ‘Poète prends
ton luth; c'est moi, ton immortelle.... 't heeft niets te maken met de compositie, lezer
doch dat zei me 't recitatief der solo-viola. Die aanroeping was betooverend, omdat
het romantieke geluid der viola in weinige arpeggiën niet alleer de stemming schetste,
plotseling en scherp, doch ook doordrong met eene intensiteit, welke alle vorige
impressies wegvaagde.
We wagen 't niet, het vervolg der invocatie nauwkeurig te beschrijven; 't leek ons
een voorspel, dat gloed stort over 't latere vers en den zang, eene i n c a n t a t i e , om
de schoonheid stil en geleidelijk te voorvoelen. Dat is 't echter niet heelemaal.... In
den zang der fluit, zacht maar hoog en wijd in het droeve timbre der oboe d'amore,
ligt diepe melancholie, gelatenheid - of rust. Ziehier de schemering. Dan tijgt het
leven aan: Zijn het de fakkel-lichtende wagens, de verlaten markt of de verliefde,
die de snaren tokkelt, zooals 't F r i e d r i c h H ö l d e r l i n , de dichter van ‘Die Nacht’
aanduidt. Men kan Diepenbrock's illustreering letterlijk opvatten, we hooren
guitaar-klank en 't verre schetteren der markt-trompet, maar grootscher lijkt me, dit
voorspel te verklaren als de mijmering van Baudelaire, die Hölderlins's vers
tegelijkertijd ter inleiding of commentaar zou kunnen dienen:
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‘Il est amer et doux, pendant les nuits d'hiver,
D'écouter, près du feu qui palpite et qui fume,
Les souvenirs lointains lentement s'élever
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume.’

Deze mijmering deed Diepenbrock langzaam aan tot een visioen groeien, en als na
den tam-tam-slag, na de vlug voorbijtrekkende serenade de trompetten een gedempt
signaal aanstemmen door de vol-laaiende schittering van het geheele orchest, dan
v o e l e n we eene ziel, wier prachtig leven even wil weerkaatsen als korte openbaring
van haar hoogste schoonheid.
Mevrouw Ilona Durigo heeft in ‘Die Nacht’ een in alle opzichten magnifieke
revanche genomen. ‘Der Frühling’ van Grieg en ‘Der Schwan’ zijn niet enkel
muzikaal-sentimenteel, zij werden ook voorgedragen met een timbre, dat wij niet
sympathiek konden aanvoelen; waar bleef de résonnance? en waarom dat
lichtelijk-huilerige bij deze zangeres welke zich nog nooit vergiste in de stemming,
zoo dikwijls wij haar hoorden? De verandering was wonderlijk toen zij ‘Die Nacht’
intoneerde:
‘Ringsum ruhet die Stadt, still wird die erleuchtete Gasse,
Und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg.’

Haar stem verbreedde en verdonkerde, dieper en inniger. Of zou 't spel onzer
verbeelding zijn onder hypnose der muziek? Maar Ilona Durigo gaf toch in Liszt's
‘Loreley’, dat wel niet meesterlijk maar toch goed gecomponeerd is, evenmin dien
klaren toon, de zuiverheid en de wonderlijke eenheid van kleur, welke alle tonen
deed ineenvloeien als die van een Engelschen Hoorn? Zij scheen me ook beter
ingeleefd in de psyche van Diepenbrock, zij verstaat den musicus volmaakt. En ons
dunkt dat eene zangeres meer abnegatie behoeft voor zij zich vrijelijk of spontaan
zal uiten dan een bevooroordeeld hoorder liefde om in ‘Die Nacht’ het meesterstuk
te erkennen. Niet daar de meerendeels in gedragen klank gehouden zang eene
ongehoorde techniek vergt, doch omdat hare partij geconcipieerd is als t w e e d e
factor van het kunstwerk. Het orkest scheen ons de phantastische achtergrond, de
zang eene rustige contemplatieve figuur; als 't ware de meer beredeneerde
beschouwing van het gebeurde; men zou 't orkest kunnen vergelijken met de
handeling, de stem met het koor in 't drama, zooals Aeschylos ze onafscheidelijk en
in elkaar opgaand combineerde. Volgens deze lezing dan, zou Diepenbrock de rollen
hebben verwisseld. Hoe dit zij, het samengaan tusschen woord en toon is hier
volmaakt, en wat we schreven naar aanleiding van Marsyas mogen we herhalen:
Noch bij Wagner, noch bij Strauss vindt men een dergelijk evenwicht. En Diepenbrock
menageert zijn orchest bij helle passages beter dan Debussy; want nergens werd
Durigo overgalmd. Trouwens de woord-behandeling is een der meest origineele
karaktertrekken in Diepenbrock's compositie. Hij staat hierin evenver van Debussy
als zijn orchestratie, harmoniek en melodie neigt naar de methode van dezen
aanvoerder der jonge Franschen. Aanknoopingspunten met de Duitsche kunst, zooals
die in ‘Marsyas’ nog zonder veel moeite te vinden waren, treft men in ‘Die Nacht’
slechts langs een verren omweg. Dat de componist zich dus hoe langer hoe meer
isoleert in ons muziekleven zal de lezer begrijpen. Dat is een geluk. Hij zal onze
muzikanten zoo allengs en langzamerhand meer leiden in e e n l e v e n d e w e r e l d .
Diepenbrock den geniaalsten noemen der Hollandsche componisten houden we voor
kleineerend. De lof is ook veel eenvoudiger te zeggen: zijn muziek ontroert en die
emoties zijn innig, groot en onvergetelijk. Zoo groot, dat zij de richting zullen wijzen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

(of kunnen wijzen) aan iederen jongere, die openhartig en vrij met zijn kunst in
aanraking komt. Diepenbrock is een sterke persoonlijkheid met eigenschappen, welke
van ziel tot ziel gaan.
De uitvoering is door Evert Cornelis vrij goed gedirigeerd, wat mij meeviel. De
solo-violist (de heer Herbschleb) miste tot mijn spijt plastiek in de ranke fiorituur en
dus ook duidelijkheid; zijn samenspel met den fluitist was ook niet immer doorzichtig,
noch afgerond. Nu en dan leek ons de klank der houtblazers wat warrig; eene enkele
passage der violoncellisten te zwaar en grof naar buiten-tredend. Maar de verschillende
markante inzetten der gedempte violen expressief en indrukwekkend, de illustratie
der bassen bij:
‘Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken,’

prachtig, en we zouden ook dien éénen zachte hoorntoon willen herinneren van:
‘Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.’

En zoo verder! Als ik op deze wijze doorging, kreeg men echter den indruk van
uitgezocht miniatuurwerk. Deze gedachte zou de compositie onrecht doen, zelfs de
orchest-partituur, een meesterstuk op zich zelf, omdat alles slechts één doel beoogt:
betoovering.
Op 't programma stond nog ‘Tod und Verklärung’, symphonische Dichtung van
Richard Strauss. Dat leek ons al te zonderling en anomaal, en er was geen enkele
reden om te blijven luisteren.

Felix Weingartner [dirigeert zijn Derde Symfonie] (Concertgebouw)
Er bestaat veel overeenkomst tusschen een muziek-werk en een tooneelstuk, wat wel
een der reden zou kunnen zijn, dat ze achter 't voetlicht zoo onbeholpen samengaan.
Dit moeten we voor 't oogenblik ter zijde laten omdat onze voorstelling van den
dirigent als acteerend hoofdpersoon, alleen de toonkunst raakt. Het muziekstuk wordt
inderdaad g e s p e e l d door den orkest-leider, en als een compositie eenmaal in druk
verschenen is, dan verliest de acteur meer dan de helft van zijn eigendom, welken
hij afstaat aan den reproduceerenden belangstellende. Dat is een der groote bitterheden
van het componeeren, want het schijnt dat muziek meestal in verkeerde handen
terecht moet komen. Kiest een tooneelist eene rol, die hem niet past, dan waarschuwt
hem zijn eerste optreden reeds, daar ieder, zoodra b e g r i p p e n ter sprake komen
of uitgebeeld werden, genoeg onderscheidingsvermogen bezit om het ware te zien
en het valsche. Zoodra dit onderscheidingsvermogen zich echter toetsen zal aan
g e v o e l e n s , dan verdoolt het en men ziet een dirigent zich vergrijpen aan de
individualiteit van een componist, aan zijne eigene individualiteit in de tweede plaats,
en de applaudisseerende hoorders op hunne beurt misdoen tegen den goeden smaak
en het gezonde verstand, zonder dat het 't in 't oog valt, omdat dit zonderlinge feit
zeer alledaagsch is.
Er is hier werkelijk een raadsel op te lossen. Onze verwachting was hoog gespannen
voor Felix Weingartner, als dirigent over wien men immer den meest buitengewonen
lof leest. Daarbij komt dat de Derde Leonore-ouverture van Beethoven een succes-rol
is voor iederen orchestleider, muziek welke gemakkelijk in extase en in geestdrift
brengt, wat wij meerdere malen ondervonden als Willem Mengelberg ze speelde.
Doch die extase en geestdrift bleven gistermiddag geheel en al achterwege,
daarentegen rees een gewaarwording van toorn en verbittering in gelijke mate als
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anders de emotie stijgt en welke uitbrak bij 't hoogtepunt: het jubellied van Leonore
over de verlossing.
Waaraan is dit toe te schrijven? Het vraagstuk is interessant maar moeilijk op te
lossen. Felix Weingartner schreef een brochure tegen de fratsen en aanstellerigheden
der ‘Pultvirtuosen’ die zich te buitengaan aan frenetieke lichaamstoeren. (‘Ueber das
Dirigieren’). Voor hoeverre hij gelijk had kan niemand uitmaken, behalve wanneer
men rekening wil houden met de vele kleinere knoeiers, die voor hun lessenaar een
soort van Czardas uitvoeren. Maar hoeveel professioneel-tamme onbeduidendheden
staan tegenover deze niet minder nietige maniakken? Het meest curieuze evenwel
is, dat Weingartner de romantieke virtuositeit verfoeiende, belandde bij de artiesten
van de veel gevaarlijker soort: de virtuosen der abstinentie. Want zijn temperament
in aanmerking nemende kan men zijn streven vrijelijk zoo karakteriseeren.
Felix Weingartner is de dirigent der reactie op de romantiek en hare bijna (of soms)
dionysche levensvolheid, welke reactie Hans von Bülow deed breken met Wagner,
welke Brahms pousseerde, welke op ander terrein den ‘Caecilianismus’ voortbracht,
welke nu nog tiert bij voor-wereldlijke componisten als Otto Taubmann en
onthoudings-dirigenten als Siegmund von Hausegger en Weingartner, die beide
toevalligerwijze ontstammen aan zuidelijke landen, Dalmatië, zooals ook Franz
Xaver Witt een volbloed Beiersch temperament had, welk feit op zich zelf reeds een
zeer ingewikkeld geval is.
De ‘abstinentie’ uitte zich door de geheele Leonore-ouverture, na de eerste unisono's
van den aanvang uitgezonderd, welke volkomen onjuist opgevat, niet klonken als
b e g i n , doch abrupt ingezet eer een einde leeken. Daarom deed de zacht-gehouden
dalende toonreeks zoo zenuwloos aan en werd alle spanning niet alleen opgewekt,
doch zelfs vernietigd. Van dien af aan ging men door op één toon: onophoudelijke
aanzetten, gedurige voorbereidingen, van welke de een de ander verzwakte of geheel
omverstiet. Het was ongelooflijk hoe Weingartner alles in toom hield: niet de minste
passie o.a. in de e-dur passage, welke Mengelberg een zoo hartstochtelijk timbre
weet te geven! Daarbij beging hij nog de schromelijke vergissing der
fortissimo-passages zóó te releveeren tegenover de spierlooze weekheid der rest, dat
zij totaal uit het kader vielen. Magnifieke tutti, prachtig samenspel, ja, ja, maar daar
bleef het bij. Zoo bracht de trompet-stoot in den boven-corridor, (uitstekend van
stemming met het orkest!) absoluut geen verlossing; in de melodische passage welke
het tweede klaroen-signaal onmiddellijk voorafgaan, bemerkten wij tot onze
verwondering een accentueering tégen den zin. Zou het dan nu eindelijk komen,
vroegen we ons al, het d r a m a , toen de laatste fanfare weggonsde? Neen, Weingartner
wilde maar liever wachten tot het tutti. Toen begon hij ook grandioze bewegingen
te maken en zijn gebaren expressief van rechts naar links te slingeren. Dat was wel
mooi, gelijk 't paste bij de gloeiend-geestdriftige muziek, maar......: het viel te
plotseling in en we vonden in ons hart niet de motiveering voor dat enthousiasme;
het leek ons te goedkoop te tooveren waar Beethoven-zelf tooverde; het was berekend
en wij voelden dat te sterk; het was een handige illustratie bij de muziek, zooals
Isadora Duncan of Gemma Bellincioni ze danst; het stak weer wat al te sterk af tegen
de voorafgaande dorheden zijner opvatting.
Wilden wij Weingartner naar aanleiding dezer Derde Leonore-ouverture in 't kort
karakteriseeren, wij zouden zeggen: hij geeft de muziek, doch niet het drama, hij
geeft den klank, doch niet het sentiment.
Dit gebrek doodt ook zijne composities, van welke hij bij deze gelegenheid zijne
derde symphonie (opus 49 in e-majeur) hier heeft geïntroduceerd. Wij kenden reeds
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van hem zijne opera ‘Genesius’, welke hier in 't voorjaar is opgevoerd, eene
pompeuse, theatrale Wagner-paraphrase. Nu, hier is hij gewagnerd, zooals men 't
noemt. Wanneer men onder Wagner ten minste verstaan wil den
grooten-stijl-kunstenaar, wiens ideaal was emotie en klaarheid, - en niet den technicus,
die o.a. de Nibelungen-tuben uitvond.
Een kenmerkende eigenschap dezer symphonie is, dat Weingartner ze klassiek
concipieerde: helder, zooals Brahms en Reger helder zijn! Een groot verschil echter
met Gustav Mahlers duidelijkheid. Deze vorm-gehechtheid van Weingartner, Brahms
en Reger maakt den meesten indruk op papier, omdat in hun geest het sereene
evenwicht der echte klassici Franck, Bruckner, Mahler verdween. Daarom doet
Weingartners vormelijkheid zoo pijnlijk aan. Wanneer het eerste thema is afgespeeld,
warrig geëxposeerd, dan volgt eene reeks van min of meer gemaskeerde sequenzen,
en zijn die teneinde, dan raadt ieder al de komst van het tweede thema, wat
systematisch in drie der vier deelen wordt volgehouden. Dit is de methode der
onmacht, zooals ze gedoceerd wordt op de conservatoria en Felix Weingartner gaf
blijk de geestdoodende princiepen van Leipzig, waar hij studeerde, noch als dirigent
noch als componist vergeten te hebben of te willen verachten. Doch die impotentie
wordt door den een soevereiner aan 't licht gebracht dan door den ander, en wij
moeten erkennen, dat Weingartner er koninklijker mee manoeuvreert.
Als technicus is men Weingartner bewondering verschuldigd. Hij kent en kan
inderdaad alles zooals Brahms te zijner tijd en Reger heden ten dage. Maar Berlioz
en Bruckner w a a g d e n alles en waren geniaal. Dit is 't eenigste wat Weingartner
ontbreekt bij zijn kunstenaarsschap. Men behoeft niet diep te zien op te merken, dat
hij een onbevangen Brahms-epigoon is, gemoderniseerd en met ruwe invloeden van
Tschaikowsky e.d. Zijne melodie is onpersoonlijk vooral in haar rythme, het
oer-element der muziek; die melodie is ook onaangenaam en onbekoorlijk; zij is
verder geconstrueerd op eene wijze die ten tijde van Schumann in zwang was, met
moderne allures natuurlijk maar zonder beteekenis. Zijne orchestratie is ook van een
gemoderniseerden Brahms, die Wagner eenigen tijd heeft liefgehad. Deze combinatie
zegt genoeg. Zij deed mij denken aan den onvergetelijken ‘Himmelstürmer’ Alfredo
Casella; ze is nergens doorzichtig, maar massaal en massief, oorverscheurend en
benauwend; knap doch zonder eenige schoonheid of aantrekkelijkheid.
Het is jammer dat Felix Weingartner in het laatste deel zijne toevlucht niet genomen
heeft tot solo-stem of koorzang; dat had de maat gevuld van het groot-orchest met
zes hoorns, orgel, célesta, drie trompetten en bastrompet, basclarinet, bekkens,
triangel, groote trom, etc., waarmee hij wat schakeeringen betreft toch eigenlijk heel
slecht over weg kan. Vergelijk dit eens met een Fransche partituur! ja, in Beethoven's
laatste kwartetten vindt men zelfs meer variatie dan in dit monumentaal ensemble.
Maar Weingartner bezit geen vindingrijken geest. Hij kent ook de poëzie niet en
zoekt ze nergens.
We hebben eens een kwaadaardig boekje gelezen, mooi gedrukt, fijn gebonden
en met een zeer delicaten band; we meenen van den ‘Schriftsteller’ Weingartner. De
moderne muziek werd er niet zeer geestig in geparodieerd. Een droom natuurlijk
over gigantische dissonanten-combinatie's en gigantische bezettingen uitloopend in
een gigantischen über-climax op de woorden: ‘Es ist erreicht!’ Heeft de heer
Weingartner zijne bewonderaars en critici in de maling willen nemen door eene
klank-illustratie van dit droomverhaaltje? Zulke fantastische streken heeft Hans von
Bülow ook wel eens verzonnen, naar Weingartner zelf vertelt. Men luidt gaarne de
klokken, slaat tamtams en reikt kransen uit, - dit ondervond de componist reeds: hij
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weet er eveneens partij van te trekken, zelfs door er over te moraliseeren. Es ist
erreicht!

[Händel Concerto grosso nr 23 in c (Evert Cornelis clavecimbel),
Sibelius Suite uit Pelléas et Mélisande, G. Schjelderup Sonnenaufgang
über Himalaja en Haydn Violoncelconcert in D (solist Thomas
Canivez) o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Evert Cornelis zat aan den Clavecimbel en dirigeerde tegelijkertijd zijn klein orchest,
welke wijze van musiceeren eigen was aan Händel's tijd. Diens drie-en-twintigste
‘Concerto grosso (in C klein) werd gisterenmiddag uitgevoerd als noviteit en alles
liep vlot vooral in de snelle passages.
Wie zal nog nieuws vertellen over Georg Friedrich Händel? Berlioz noemde hem
op zijn geestige manier ‘Tête emperruquée de ce tonneau à porc et bière, qui se
nomme Händel’ en Wagner heeft hem ook verfoeid; maar tot hartstocht, 't zij van
liefde of haat, verleidt Händel geen hedendaagsch hoorder meer, uitgezonderd
misschien in Engeland, waar hij populair blijft en dus reactie behoeft. Tegenwoordig
constateert men koeltjes dat Händel geniaal was doch deze goddelijke gave verkwistte;
dat hij geen greintje zelf-kritiek bezat en niet het minste bewustzijn van de hoogheid
der kunst; hij heeft de onsterfelijkheid vergooid. Wanneer men zoover van Händel
afstaat als van den tijd waarin Cheops zijn pyramide liet optrekken, zal dat nog
duidelijker blijken.
Het werk, waarover we hier moeten spreken, behoort tot het genre
zeventiende-eeuwsche tafelmuziek en we hebben ons dus niet verveeld; doch het is
ons niet gelukt er eene schoonheid in te vinden. De archaïstische bekoorlijkheid van
J.S. Bach, die componeerde voor de potestantsche gemeente, ontbreekt zelfs bij
Händel, die levenslang schreef voor Engelsche edelen, gedegenereerd van den
Shakespeare-tijd en onbeduidende leeghoofden. Händel bezat wel eene muzikale
vindingskracht, doch dat is nog geen fantasie! Hij speelt in 't eindelooze met een
motief en weet de vorm daarvan altijd te varieeren, doch dat verandert nog niet aan
de beteekenis! En men vraagt zich ten slotte verbaasd af: Wanneer zal deze
achttiende-eeuwsche Brahms eens wat anders geven dan klank? Daarbij komt nog
dat alles in dit werk stereotiep is, het rythme, de melodie en de harmoniseering.
Terwijl Bach, zijn tijdgenoot, telkens raadsels stelt, achter welke iets wonderlijks
schuilt, ontmoet men hier niets dan zeer handige kennis en groote oppervlakkigheid.
Het tweede deel verliep 't best in zijn dansende beweging. Het was niet heel
stichtelijk Cornelis zoo te zien dobberen in zijn stoel, maar onvermijdelijk. Het paste
ook niet slecht bij de onuitstaanbaarheid van het rythme, dat in den slot-satz zijn
hoogtepunt bereikt van gladde élégance. Maar wij willen de uitvoering leven. In den
statelijken gang der langzame deelen vond men soms hobbeligheden, doch ons orchest
is (gelukkig!) niet gewoon aan deze verborgen fanfaronnade's of openlijke grootspraak
en de wijze van directie is ook in ontbruik. Dat daarom alles zonder ongevallen
passeerde behoort tot de knappe stukjes. [?] men wel wat mooi's in den Andaute (met
variaties) we hopen dat Händel's Concerti hier zeldzaamheden blijven.
Men gaat zooveel groot-meesters voorbij zonder er naar om te zien! Wij noemen
nogmaals Bruckner, Berlioz, Franck, Debussy, Tournemire, Alberic Magnard etc......
Was het nu heusch noodig de ‘Suite’ van Jan Sibelius voor den dag te halen? Kan
men werkelijk een onartistiekere monotonie uitdenken...... dan No. 1 ‘Am
Schlossthor’? Ach! De Berner Conventie moest litteratoren ook weten te beschutten
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tegen dit soort van uitbuiting. Want het lijkt ons ietwat al te onbeschaamd dit
allerdorste werk ‘Pelléas et Mélisande’ te betitelen. Maar Sibelius in zijn quasi-Finsche
vermomming is een epigoon van jan-en-alleman; als Debussy geen Pelléas geschreven
had, dan ware het onderwerp immers ook niet in Sibelius' brein opgedoken. Wij
bedoelen hiermee in de verste verte niet dat hier m u z i e k van Debussy weerklinkt.
Het is integendeel een zielloos Griegje van top tot teen! En waar blijft ‘Pelléas’ in
deze suite?? Dat een Engelsche hoorn de melancholieke ‘Mélisande’ moet ver-beelden
leek ons wel een héél goedkoope oplossing (No. 2), dat Sibelius hooge extatische
geaardheid voorbijzag leek ons jammer, maar vergeeflijk en kenmerkend voor den
Noorderling zonder ‘Pelléas’?
Deze ‘Suite’ is bovendien zoo stumperig geconcipieerd, dat het zeer te betwijfelen
is of men dit nog ‘componeeren’ mag noemen. Alles is hier slordig behalve de
instrumentatie. In No. 4 ‘Die drei blinden Schwestern’ vervalt Sibelius in de
eindelooste herhalingen, in No. 8 ‘Mélisande's Tod’ is 't nog erger. De ‘gedachten’
in dit muziekstuk gelden inderdaad nihil. Welk een verschil met de passiën der kunst
van een Debussy! Vergelijkt eens z i j n e opvatting van Mélisande's jeugd en Sibelius'
voorstelling! De Fin volgde de methode van Bernard Shaw, die in zijn ‘Cesar en
Cleopatra’ de Egyptische koningin tot een Engelsch bakvischje misvormde. Een
gemakkelijke manier om er zich van af te maken! Sibelius schreef een genoeglijk
walsje. Dezelfde onvoordeelige parallel kon men trekken tusschen de scènes ‘Am
Meer’ en ‘Mélisande's Tod’. We begrijpen niet veel van Evert Cornelis' sympathie
voor Sibelius, van wien hij 't vorig jaar reeds een symphonie deed uitvoeren. Waarom
't niet eens liever geprobeerd met de ‘Pelléas et Mélisande’ van Arnold Schönberg,
die Maurice Maeterlinck ook al ‘becijferde’? Dan hadden we ten minste eens iets
nieuws gehoord op dit modernste continuo-motief, dat Nietzsche-zelf uit het hart der
componisten schijnt verdrongen te hebben.
Dit concert verdiende méér belangstelling (de vele hoorders schenen er eveneens
zoo over te denken) dan Gemma Bellincioni's liederen-matinee terzelfder tijd in den
Holl. Schouwburg, daar het programma drie noviteiten gaf, van welke de laatste was
‘Sonnenaufgang über Himalaja’, van Gerard Schjelderup, een Noor. Dit is de eenigste
compositie, welke wij van hem kennen, en wij beperken onze meening dus tot dit
werk. Het beteekent niet veel in de concertzaal. Het geleidelijk crescendo van
pianissimo tot tutti is specifiek Wagnersch (deze is inderdaad de éérste die in 't groot
concipieerde na S p o n t i n i ) de climax brengt te weinig m u z i e k om niet
bombastisch te klinken en de stijging is wat houterig; de instrumentatie wordt
bedorven door den triangel-tremolo. Het is onbeduidend, kortom. Maar welken indruk
't zal maken op het tooneel, bij K. Gjellerups drama ‘Opferfeuer’ kunnen we niet
gissen; nu zagen we geen Himalaja, geen zon, we hoorden geen vogels, we voelden
geen morgenwind noch nevels, d.w.z. de sensatie er van Schjelderup faalde.
Een laatste woord over den violoncellist Thomas Canivez, die een concert speelde
van Joseph Haydn, het hier reeds meer uitgevoerde in d-groot, een meesterwerk, dat
op de hoogte staat der Beethovensche schoonheid. Het was in den letterlijksten zin
een verkwikking na Händel's leegheid, zooals de Egmont-ouverture 't was na Sibelius.
- Canivez speelt goed maar hij was zeer zenuwachtig en dat had meerdere stoornis
ten gevolge, onzuivere intonaties en hier en daar een ontoerekenbare voordracht
Doch, wij herhalen het, hij speelt goed; zangerig en nobel. Dit werk van Haydn is
melodieuse romantiek zonder rococo-allures; de doorvoering van 't eerste deel leek
gisteren wat lang, doch wij hoorden 't Hekking spelen en toen was de indruk anders.
't Zou dan ook de éénigste fout zijn. De instrumentatie klinkt in alle opzichten geniaal
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en effectvol, als ware ze van dezen tijd; bewonderenswaardige détails zijn talrijk. In
de melodieën hoort men die bekoorlijke en gelukkig makende ‘Wonne der Wehmuth’
welke in de wereld der kunstenaars alleen de vinders van het Gregoriaansch gezang,
enkele oude contrapuntisten, Beethoven in zijn eerste periode, Haydn en Mozart in
hun rijkste oogenblikken, César Franck en Mahler vermochten weer te geven.

[Delius Paris en Brigg Fair, Berlioz Ouverture Benvenuto Cellini en
Bruch Romance voor altviool en orkest o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
Het worde toegegeven, dat men over eene nieuwe compositie bij 't eerste hooren niet
met alle zekerheid kan oordeelen en vooral bij moderne muziek is dit moeilijk, daar
het détail-werk eene zoo groote plaats inneemt. Doch ook de oppervlakkige
kennismaking met ‘Paris’, Ein Nachtstück en ‘Brigg Fair’, Engelsche rhapsodie,
beiden van Frederick Delius, doet besluiten, dat het artistiek-revolutionaire van dezen
componist namaak en maakwerk, dat zijne zoogenaamde ‘fijnheid’ of ‘raffinement’
verstomping aanduidt van alle intellect en de meest ongehoorde geestesdorheid
vertoont, welke wij tot nu toe bij een modernen ontmoetten. Want kijk eens:
Charpentier ziet er niet zoo gecoiffeerd, geparfumeerd en gemasseerd uit (we bedoelen
zijn muziek), maar hoeveel origineeler is hij desondanks! Frederick Delius is ons
onsympathiek; hij doet luisteren naar lange eindelooze noten-agglomeraties zonder
een enkel oogenblik te boeien of te ontroeren. Hij zoekt de poëzie niet. Zijne thema's
goed en nauwkeurig bekeken zijn banaliteiten, welke een zwaar-bezet orchest en
allerlei detective mystificaties van schrijfwijze moeten maskeeren. Zijne instrumentatie
getuigt ook niet van kunstenaars-keuze. We gelooven dat de aanwending der groote
trom in het laatste vierendeel van ‘Paris’ een misgreep is; zij verstikt het hooge geluid;
ook de solo viool scheen ons op sommige plaatsen ongelukkig aangebracht en de
eerste inzet der tamboerijn klonk weinig aanlokkelijk. Het slot van den ‘song of a
great city’ toont meer verdienstelijkheid dan het overige; hier raken we ten minste
in een stemming, en hier heft hij waarlijk aanvoelbare klanken aan in plaats van
geculmineerde dorheden; ware hij ermee begonnen!, het motiefje der piccolo-fluit
wordt even geblazen uit de verte, - een aardig idee. Daarentegen geeft het begin van
dit werk slechts een onbekoorlijke paraphrase over enkele passages van Charpentier's
‘Couronnement de la Muse. En de opzet van Brigg Fair is zoo
Engelsch-op-zijn-Zondags, zoo Dickensachtig of Engelsche-houtsnedenachtig, dat
wij niet begrijpen hoe hij op kan komen in het brein van een heer met zoo'n quasi
cultuur als Delius. ‘De muziek moet volgens den componist zelf de wisselende
stemmingen schilderen van een jongen man, die op een heerlijken zomermorgen
door veld en woud ter kerke gaat. Liefdesgedachten en vreugden over den schoonen
zomerdag, maken zich van hem meester, terwijl hij verder wandelt en eindelijk het
klokgelui van het bedehuis verneemt.’ Het lijkt wat, d.w.z. het idee, de psyche, op
de koraal-stemming van Zweers' derde symphonie. De muziek zelf is eentoniger dan
‘Paris’, doch van eenzelfde gehalte: op den toetssteen blijkt al gauw de volkomen
waardeloosheid van deze onmusische invallen. En er leeft op 't oogenblik geen
middelmatig musicus, die zijn orchest techniek niet even goed beheerscht als Frederick
Delius. Dat is geen verdienste meer, zoolang ze geen nieuwe gezichtspunten blootlegt.
De heer Cornelis Dopper duide ons deze harde critiek niet euvel, want al bevalt
ons de muziek niet, wij waardeeren ten volle zijne moeite en toewijding, wij
waardeeren ook de richting. Doch in 's hemelsnaam nog een beetje meridionaler!
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Daar vindt u het echte, warme, verbeeldingsvolle leven, en de gloeiende weergave,
de onmiddellijke verklanking. Een tweede-rangs Fransche componist met weinig
talent is altijd nog beter aan een zeer goede Engelsche, of een goede Duitsche
muziek-automaat. Bij de zuidelijke volken bloeit de levenwekkende gedachte en zij
leven in de muzikale sidderingen der zonnestralen. Wat doet het er toe, dat de Duitsche
pers, de Engelsche pers en de Hollandsche pers zich wèl bekommert om Frederik
Delius cum suis en hun stramme hallucinaties lofprijst? Zij behoeven die schelle
kleurlichten op hunne kreupele gestalten en zonder dien naam bleven ze waarschijnlijk
in de vergetelheid. De Hollandsche dagbladpers heeft het zoover gebracht, dat zij
het muziek-leven der Latijnsche volken bijna volkomen ignoreeren kan. Geen wonder!
De operettes komen tegenwoordig uit Londen, Berlijn en Weenen! En de wan-kunst
was altijd de maatstaf der aesthetiseerende journalisten, een eeuw geleden en
tegenwoordig. Het is verwonderlijk, hoe de grootste dagbladen moeite doen het
publiek opinies te suggereeren over kunst-zaken, opinies, welke zeer zelden met zijn
aard strooken. Ook nu is Frederick Delius weer in bescherming genomen tegen de
vox populi, welke zich gisterenavond geenszins ten zijnen gunste uitsprak. Het is
géén richtsnoer, waarop men vertrouwen kan, dat weet ieder. Doch het zou ons niet
verwonderen als de diep-verborgen meening van een dirigent er in de meeste gevallen
mede instemt.
De heer Herman Meerloo bracht als derde noviteit van dit hoogst belangrijke
programma eene Romance voor alt-viool van Max Bruch. Mooi, melodieus werk,
dat nog al dicht bij de aarde blijft, in het zelfde genre als Max Bruch's andere werken,
zoowel wat vinding aangaat als wat de orchestratie betreft. De heer Dopper leidde
de schitterende Cellini-ouverture van Berlioz met meer geestdrift dan we van hem
gewoon zijn en de pittoreske, poëtische, schoonheidsrijke ‘Impressions d'Italie’ van
Gustave Charpentier met niet minder enthousiasme. Het serenade-motief leed ietwat
door te starre rythmiek en ongelijkheid der violoncellen. Het behaalde echter veel
applaus; zoo ook de glansvolle Finale ‘Napoli’, na welke het orchest gehuldigd is
ten rechte. Wij gelooven ons niet te vergissen als we opmerken, dat de voorliefde
der meeste Concertgebouw-bezoekers zich duidelijk afwendt van de Duitsche muziek
en zich allengs keert naar de andere richting. Het zal den heer Dopper, die gelukkig
Fransche sympathieën heeft, wel genoegen doen.

[Werken van Liszt (solist Ernest Schelling, piano), Goldmark, Grieg,
Dukas en Wagner o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Een Servisch programma: Liszt, de romantieke vagabond-koning, de
sprookjes-soeverein, wiens leven een legende is, Ernest Schelling de pianist, zijn
vertolker, een fanaticus, die stalen klank hamert uit de bas-tonen en den donder
nabootst op het klavier; dan de titanische schim van Karl Goldmark, een pijnigend
droombeeld, deze onsterfelijke grijsaard met godengebaren voor een lach-spiegel;
dan Grieg, de eeuwige echo van zich zelf, wiens melodieën altijd onveranderbaar
keeren en wederkeeren totdat de lucht de verzwakte trillingen niet meer voelen wil;
Paul Dukas, de comisch-heroïsche, wiens heksensabbath magnifiek is en geestig,
eene echt-Chineesche duivels-scène! Ten slotte Wagner.
Maar een diepen indruk heeft dit alles niet gemaakt, we hebben er ons te veel
moeten bij-fantaseeren. Waarom de ouverture ‘Sappho’ van den eerwaardigen
Goldmark uit het stof gehaald? Leven we om te hooren of hooren we om te leven?
Dat het laatste gekozen worde! Dan verjagen we Grieg's muziek en in de eerste plaats
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diens suite ‘Peer Gynt’, of wij nemen hem tot vogelverschrikker op onze Elyseesche
velden. Hij is de verdorde Geest, of de mesmerieke doode, die elke maand een motief
uitstiet en dat eentonig brabbelende als een wilde in gevangenschap.
En wat heeft Ernest Schelling er toe gebracht de Rhapsodie van Liszt te spelen in
een zoo slechte bewerking van Ferruccio Busoni? Daar we 't origineel niet kennen,
spreken we alleen van de orchestratie, doch deze alleen zou reeds voldoen om van
Busoni's valschen smaak een idee te geven. Vergelijk ze maar eens met de
instrumenteering van het tweede klavier-concert, dat hij ook speelde om te zien hoe
weinig à la Liszt ze klinkt op vele plaatsen. Of moeten we misschien zeggen te veel?
Want het is een zeer merkwaardig feit, dat de meeste componisten uit de laatste
periode de tuba en de bazuinen zien door een...... verklein-glas. Zij klinken
luidruchtiger dan hun meesters 't zich denken; stelden wij het andersom voor, men
zou ons de overherodiseering van Shakespeare verwijten, tooneelspeler, die ieder
criticus moet zijn! Want mag hij ‘v o e l e n ’? Neen zei de heer Dopper, ten minste
vanmiddag. Doch had hij niet te doen met een onwillig orchest? Kon hij (hij deed
moeite genoeg) klank krijgen uit de al te schuchtere violen in Wagners
Lohengrin-ouverture-derde-bedrijf? Waarom speelde men den tusschensatz in een
ongeaccentueerd legato? Waarom blies het koper Busoni's ultra-germanismen nog
massiever? Misschien vergissen we ons en moeten we zeggen: het moede orchest,
dat Zaterdag-avond in den Haag een uitvoering gaf onder Willem Mengelberg. Een
orchest is geen Aeolus-harp, welke klinkt door de streeling van den wind, en
Mengelberg (naar wiens bewonderenswaardige kunst we snakken) triompheerend
met Beethovens Vijfde, spaart zijn garde nooit. Nu is Cornelis Dopper een energieke
kunstenaar, een wilsvaste, ook wel enthousiast, maar geen hartstochteling, en te
bezadigd om zich demoniker te wenschen. Hij preciseert echter alles in hooge maten.
‘L'apprenti sorcier’ van Dukas deed daarom veel genoegen. Het is wel eens aardig
een kleuren-schel schilderij te zien als photographie, daar er compositie en idee
genoeg in dit meesterwerk leeft om te blijven boeien zelfs in een klavier-uittreksel.
Doch ware de uitvoering brillanter geweest, dan was er een enthousiasme losgebroken,
want men brandde van verlangen. De heer Dopper houdt zijne tempi wel wat veel
in en daarmee de vurigere hoorders; toch hoort men ze uit de verre hoeken nog altijd
even naklappen, de sympathieke dilettanten!
We zouden nog graag terloops zeggen, dat het slagwerk (bekkens, triangel,
tamboerijn, castagnetten) tegenwoordige te hard klinkt. We merkten 't
Donderdagavond reeds op, doch zwegen er over omdat we 't een illusie dachten.
Vooral de triangel is droog en geruchtig, dezen middag de castagnetten te fel, te
onmuzikaal tevens. Men kreeg de gedachte, dat beiden wel de helft kleiner konden
zijn! Trouwens wat maakt Busoni er een afschuwelijk gebruik van, ook van den
tamboerijn; men had het werkelijk wat mogen maskeeren!
Nog eenmaal hulde aan Ernest Schelling, den grooten virtuoos. Wat hij doet is
vereerenswaardig en iedere piano-fabrikant behoort in zijn etalage het gipsen masker
te hebben van dezen klavier-held, die de bekoorlijke veld- en stroom-nymphen niet
minder trouw nabootst, dan de gigantisch-brullende bosch-faunen. Hij is hartelijk
toegejuicht.

De Bohemers (Concertgebouw, kleine zaal)
De Bohemers speelden een kwartet van Franz Schubert, opus 161, een compositie
dus, welke vermoedelijk in 't laatst van zijn leven geschreven werd, toen hij er over
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dacht les te gaan nemen, wat de vroege dood verhinderde. Hij stierf twee jaren na
Beethoven! - De Bohemers speelden ook opus 61, van Anton Dvorak, die overleed
in 1904.
Bij het hooren der werken verbeeldt men zich deze datums echter omgekeerd,
want Schubert klinkt moderner dan Dvorak, en hij bezit veel meer vindingskracht,
meer klankfantasie en eene veel ruimere techniek dan zijn lateren navolger, wiens
rythmiek hij ook verre overtreft in veelzijdigheid. Schubert's rijkdom was onbegrensd,
de eene melodie ging na de andere, hij speelt er mede en laat ze volgen in een geniale
achteloosheid; Dvorak's muzikaliteit was zeer beperkt en zooals Mendelssohn,
Schumann en Brahms heeft hij willen woekeren met de weinige gunsten, die de Muze
hem schonk; maar op geheel verkeerde wijze. Van vorm is bij Schubert bijna geen
sprake meer; bij Dvorak is de vorm alles; zoo staat ook beider tonaliteit in dezelfde
verhouding en beider harmoniek; bij Dvorak heerscht het conventioneele princiep;
Schubert schept en in iedere maat vindt men bewonderenswaardige invallen, welke
ook in onzen z.g. gekunstelden tijd nog onverwacht en nieuw klinken. Dit kwartet
van Schubert is in hooge mate dramatisch en wild, wij gelooven dan ook dat zeker
het eerste deel in grooteren stijl gespeeld moet worden, dan dien waarin de Bohemers
het voordroegen. In het zangerige genre trouwens, het licht-idyllische, of het geestige,
het fijn-gerythmeerde munten deze vooral uit. Wij weten niet of er iets haperde aan
hunne psychische gesteldheid dezen avond, doch wij hoorden niet de tragiek, niet
de smart en dus niet de schoonheid, zelfs niet in Beethoven. Het leek ons dezen keer
alsof ook zij het beginsel toepassen van Brahms: bas en bovenstem, de rest is bijzaak!
het zou ons wat verwonderen van Joseph Suk, den tweeden violist die zelf componeert,
en wel niet naar die geheel verouderde manier. Het ligt dan ook aan den eersten
violist Karel Hoffmann, die alle passagewerk en vulnoten zijner partij strijkt als héél
gewichtig en héél onontbeerlijk, een foutief gezichtspunt. Ook phraseeren zij soms
zonderling en vrij onmuzikaal, b.v. in het laatste deel van Beethoven's opus 135, het
legendaire ‘Muss es sein? Es muss sein!’ Hier ontbrak het overwogen en zielkundige
deinen van vreugde en smart; om een moderne terminologie te gebruiken: het
programmatische. Men merkte niet het latente symbool dezer verschrikkelijke
humoreske, waarvan ik het tweede thema zou willen illustreeren met Rückert's regels
uit de ‘Kindertotenlieder’:
‘Nun will die Sonn' so hell aufgehn,
Als sei kein Unglück die Nacht geschehn!’

Toch mogen wij niet verzwijgen van deze finale een diepe emotie te hebben gekregen.
Beethoven bezat alles en wij zijn arm! heeft Berlioz eens uitgeroepen, na 't hooren
van een der laatste kwartetten. Dit geldt nog voor ons, die ons lieten begoochelen
door de ontelbare waardeloosheden der negentiende eeuw. Prof. Hanus Wihan, de
violoncellist, heeft dikwijls prachtige oogenblikken, zoo Herold de altist eveneens,
en toch is het niet te loochenen, dat de absoluut on-Beethovensche gemaniereerdheid
van den Mendelssohn-stijl, welke zulken betreurenswaardigen invloed uitoefende
op het heele muziek-leven en nog altijd voortbestaat bij componisten, dirigenten en
solisten, ook op deze overigens voortreffelijke kunstenaars ondanks hun temperament,
op hun spel heeft ingewerkt. Het is jammer dat zij de voordrachtsteekens zoo
dubbel-slaafsch à la lettre nemen; jammer dat de eenheid van beweging altijd zoo
streng en onverbreekbaar wordt vastgehouden!
In het kwartet van Schubert merkten we (tweede deel) een kleine coupure.
Verschillen de uitgaven of geschiedde zij door de spelers? Wat overigens het
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ensemble-spel betreft, mag men de voordracht van dit zeer gecompliceerde werk
onovertrefbaar noemen; het trio was zeer poëtisch; wat heeft dit meesterwerk een
dankbare violoncel-partij! En welk een merkwaardigde polyphonie! Schubert was
inderdaad de eerste die Beethoven daarin nabij kwam en overtrof. Maar was Schubert
niet eveneens de eerste volbloed Romanticus in de muziek-geschiedenis? Hij deed
in het genre der kamermuziek, wat Berlioz deed op symphonisch gebied, en wat
Beethoven's laatste periode voorbereidde.

Caecilia-Concert [Ouvertures van Wagner, Liszt Pianoconcert nr 1
(solist Eleanor Spencer) en Les Préludes o.l.v. Willem Mengelberg]
(Stadsschouwburg)
Het is een succesavond geworden voor den dirigent Willem Mengelberg. Welk een
uitdrukking en welk een artistieke intelligentie! Welk een bewonderenswaardig
detailwerk! En ook weer, welk een nieuwe gezichtspunten, het versnelde tempo
bijvoorbeeld, waarmee hij in Wagners Tristan-ouverture den eersten climax bereikte!
Alles was grootsch bedoeld en magistraal opgebouwd; geen enkel miniatuurtje ging
verloren: bijvoorbeeld het Meistersinger-thema, ietwat grotesk-pompeus onderstreept,
waar het voorgedragen wordt door bas-tuba en contra-bassen, terwijl in de violen
het liefdes-thema zingt, ge weet wel, na dien éénen genialen triangelslag, een van
Wagners meesterlijkste effecten! Of den brandenden gloed in het graal-thema der
violen, een passie, devoot, hartstochtelijk en innig, die stijging verder in het
Lohengrin-voorspel, de extase-uitstorting met bekkenslag en klaroen-klank! Of de
gracieus-melancolische melodie uit Tasso, tintelend-somber gezongen door den
solo-violoncel, later huppelend-droefgeestig verwerkt in 't breede, een van Liszt's
meesterstukjes, - hoe fijn en hoe bekoorlijk! Of in de ‘Préludes’ - ‘la trompette a jeté
le signal des alarmes’ naar de Lamartine, die bezieling in dit Roelandslied! En alle
waardeering voor onzen eersten trompetter, die op zijn instrument de nobelste geluiden
speelt in allerlei tongslagen. Hij had wel verreweg de moeilijkste met den zeer
bekwamen eersten hoornist. Want, lezer, het is geen kleinigheid een paar uurtjes
trompet te blazen - in moderne werken - op zulk een volkomen wijze! Maar.... is er
wel een onderdeel in ons tegenwoordig orchest, dat niet van den eersten rang is? Het
schijnt nu volmaakt.
De stadsschouwburg was vol en dat heeft niet verhinderd - of misschien wel
bewerkt - dat de acoustiek slechter was dan ooit, ondanks de overdekte orchest-ruimte.
Het is ook de oorzaak geweest, dat wij geen eenheids-indruk gekregen hebben van
al wat er werd voorgedragen. Wie verklaart het, dat twee trompetten, wel is waar
met geheven beker, maar 't blijft toch vreemd, het geheele ensemble overstemmen?
Als de geachte critici dezen avond de Meistersinger-ouverture voor 't eerst gehoord
hadden, we twijfelen er niet aan, dan zouden ze gezegd hebben: het begin is toch
wat al te slecht geïnstrumenteerd. Het klonk inderdaad niet fraai. Hoe men dergelijke
stoornissen verhindert valt niet te zeggen, men kan slechts experimenteeren in zulk
geval. Zeker aanbevelenswaardig schijnt het ons, de trompetten niet zoo dicht bij
den mond en niet zoo ver van de bazuinen te plaatsen, want, dit is teekenend voor
den aard van het instrument, hoe meer men ze isoleert, des te scheller klinken ze. De
bekkens konden ook wat meer naar voren, dit zou de rythmische precisiteit geen
kwaad doen. Het is merkwaardig hoe de sterk-bezette violen, die wederom tot ver
op de voor-scène geplaatst waren, soms verzonken in het kopergeluid, b.v. in de
Lohengrin-ouverture, nà het hoogtepunt. Waarlijk, men moest een en ander aan dezen
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schouwburg veranderen, men klaagt immers ook telkens als er eene
Wagner-voorstelling gegeven wordt. Het is eveneens opmerkelijk, dat eene symphonie
van Beethoven of dergelijke er wel klinkt. Het schijnt dus enkel te liggen aan de
koperinstrumenten.
Eleanor Spencer heeft Liszt's eerste piano-concert gespeeld, op eene wijze, welke
wij niet geheel en al à la Liszt kunnen noemen. Waar bleef het ‘brio’ en de kracht,
waardoor de psyche van dezen componist zich onderscheidt? Zij ontbraken, en wat
is Liszt zonder brio en kracht? Het is altijd een waagstuk voor eene pianiste, muziek
van Liszt te kiezen, zelfs al beschikken zij over de begaafdheid en het technisch
geweld eener Teresa Carreno, hier leek het ons een onvergeeflijke misgreep. Bij haar
eerste concert, eenigen tijd geleden, spraken wij vergoelijkend over Spencers dorheid,
daar we ze eenigszins meenden te mogen wijten aan zenuwachtigheid; wij moeten
't nu gebrek aan temperament noemen. Mejuffrouw Spencer speelde het werk alsof
het huis-muziek was; zij speelde het zonder poëzie en zonder verscheidenheid; haar
aanslag klinkt wel krachtig in een kleine ruimte, doch hier bleek hij geenszins waarlijk
ontwikkeld in groot; hij is ook eenzijdig ontwikkeld, zonder inachtneming van noodige
klankschakeeringen en zonder een sprekend rythme. Wanneer men dit vergelijkt met
de beschrijvingen van Liszt's eigen klavierspel, (hij componeerde toch niet voor
jonge dames), ze mogen overdreven zijn of niet, dan betreurt men het dat Eleonor
Spencer hier den honderdsten geboortedag van Liszt a l s p i a n i s t herdacht heeft.
Nog wel naast Ernest Schelling, dien men toch gaarne eens tweemaal gehoord had.
Mej. Spencer staat mijlen ver van de romantiek, zij schijnt er zelfs geen idee van te
hebben, zou men zeggen; dit is haar grootste fout; zij gaf daarom niets boeiends,
niets fascineerends, het was te nuchter-amerikaansch en wat dilettantisch.
Dit is een dissonant, die opgelost moet worden. Hij werd verzwolgen in de
‘Préludes’ van Liszt, een van 's meesters machtigste composities. Of hij den geest
van de Lamartine begreep naar 't leven is volkomen bijzaak; zijn eigen ziel heeft hij
hier uitgezongen, vol en prachtig. Melodisch gaf hij zich ook in grootere rijkheid
dan in eenig ander van zijn werken.
Het komt dikwijls voor op onze programma's, doch 't blijft altijd nieuw, 't is ook
't aantrekkelijkste, 't populairste, en tegelijkertijd zoo geharnast en à la panache, dat
het daarin nauwelijks door ‘Mazeppa’ of ‘Hunnenslacht’ overtroffen wordt. Wel een
stuk dus voor Mengelberg!

[Brahms Vioolconcert (solist Georges Enesco), Tschaikowsky
Symfonie nr 5 o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Er sprong een snaar! - vergeef me, lezer, dat ik van dergelijke nietigheden nota neem,
- er sprong een snaar te midden van den cadens in Brahms' vioolconcert! Alle hoorders
reikhalsden - laat ons dit woord eens in zijn etymologische beteekenis nemen - en
weg was de heerlijkheid der muziek, de bekoring der voordracht, men keek nog maar
alleen naar Enesco en zijn onttakeld instrument. Hij, geen Paganini, die altijd
doorspeelde, ruilde vlug Zimmermann's vedel. Waarom ik dit vertel? Ach, er lag een
vleugje banaliteit over dit concert, de artistieke atmosfeer ontbrak zoowat geheel en
al, het was allemaal mooi en fijn, doch 't leek gespeeld voor oude menschen, die voor
tijdverdrijf of voor pleizier een middag muziek gaan hooren; alles glansde en
schitterde, alles klonk aristocratisch en genoegelijk, doch we zochten en misten eene
ziel in 't geluid, hier werd gemusiceerd met engelentongen, om het beeld van den H.
Paulus te gebruiken, doch wat baat het als de liefde ontbreekt?
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Georges Enesco hebben wij altijd bewonderd, doch gistermiddag vergde hij waarlijk
te veel aandacht voor zich alleen; dat hij een dweper is, goed, maar waarom een
sentimenteel dweper? Het was geen romantiek meer, doch een beetje modern
effect-bejag, van plaatjes afgekeken pose. Een knap violist bleef hij, een
bewonderenswaardig technicus, waarom echter zoo weinig geestelijken gloed en zoo
veel onechtheid? zoo melodramatisch? Het lag toch niet aan het viool-concert van
Johannes Brahms, wien nog niemand theatrale drakerigheid verweten heeft! Waarom
koos hij dit concert, dat zoo slecht stemt met zijn jongen, heeten aard, met zijn
fanastische aspiratiën van vroeger? Geen mensch toch zal neigen tot een cultus voor
deze kunst, die koel is en verstandelijk; en Enesco's karakter haakt naar menschelijke
betoovering. Ja, kon hij daarin aetherischer stijgen! Want wij merkten hier menige
oppervlakkigheid, welke men alleen onervarenen in den schoonheidsdienst vergeeft.
En dat is bij hem eene Brahms-voordracht even kwalijk te nemen als wanneer hij
Beethoven zoo zou spelen. Hoe jammer dat het laatste deel van dit concert zoo sterk
herinnert aan Max Bruch's eerste, vooral omdat Max Bruch in de typeering van het
Zigeunerswezen, de rythmische hartstochtelijkheid en wildheid, veel beter slaagde
dan Brahms. Enesco leek ons hier op zijn best, doch de muziek gaat nu eenmaal niet
parallel met zijn geaardheid, ook in het Magyaarsche niet, - waarom speelt hij ze?
Zelfs de Brahms-vereerders heeft hij niet echt-warm kunnen maken, en geen wonder,
want bij zulke voordracht ware het lichter gevallen niet-Brahminen (zoo noemde ze
Hugo Wolf) te betooveren. Doch ook hierin slaagde hij niet; men drijft Beëlzebub
niet uit met Beëlzebub!
Willem Mengelberg dirigeerde nog de vijfde symphonie van Tschaikowsky, welke
hij zich de moeite gaf van buiten te leeren tot ongelooflijk enthousiasme zijner
bewonderaars. Wij erkennen gaarne Mengelbergs onvergelijkelijk meesterschap,
doch tegen het Tschaikowsky-enthousiasme zullen wij niet nalaten te protesteeren,
bij elke gelegenheid, omdat het ons leed doet, dat glorie en waardeering wordt
weggeschonken aan minderwaardigheden, terwijl men de kunst, welke de eerste
plaats moest innemen zoo jammerlijk verwaarloost. Wij bedoelen natuurlijk Berlioz,
wiens Symphonie Phantastique in vergetelheid ligt, wiens Harold in Italië men
veronachtzaamt en van wiens Romeo et Juliette men zelfs geen brokstukken meer
hoort! Het is inderdaad een genoegen na de leegheid en den bombast van
Tschaikowsky, welke Mengelberg's reproductie eer markeert dan maskeert (hoe die
te maskeeren??) eene Berlioz-partituur ter hand te nemen; Berlioz, die niet alleen de
geheele romantiek doch de geheele negentiende eeuwsche muziek verpersoonlijkt.
Vergelijk eens de onnoemelijk platte onbeduidendheden van Wagner's Rienzi, b.v.
gewoonlijk zijne eerste opera genoemd en dateerend van 1840, met de Romeo en
Juliette-symphonie, een der wonderbaarste werken van alle tijden, welke dagteekent
van 1839! Zoo is ook de verhouding van Berlioz en Tschaikowsky; Berlioz had alles,
de ander niets. Van hem stamt toch het symphonie-leidmotief, zooals dat later
Smetana, Dvorak, Tschaikowsky etc. misbruikt hebben, niet waar? en wie zal
uitmaken in hoeverre Berlioz' geniale vondst heeft ingewerkt op Wagners latere
opera-leidmotief? Berlioz bracht toch het demonische in de muzikale kunst, hij de
opvolger van Gluck en Beethoven beiden! Hoe slecht is hij hierin begrepen door zijn
navolgers!
Doch laten wij nog een woordje zeggen over deze vijfde symphonie: het materiaal
is vrij kostbaar doch slecht verwerkt; en wie begrijpt de strekking van het leidmotief,
niet artistiek gegrondvest, noch programmatisch en wie zal het bewonderen? vooral
waar Tschäikowsky het parodieert aan het slot der compositie, parodieert met
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onbegrijpelijke barbaarschheid tot een zeer banalen marsch. Maar effectvol! Het
hoofdthema uit het eerste deel van deze Russische symphonie bezit eene
onloochenbare en zeer curieuse analogie met de mooie hymne, welke in onze
katholieke kerk met Paschen gezongen word (ik hoorde ze echter nog niet in
Nederland):
O filii et filiae,
Rex coelestis, Rex gloriae,
Morte surrexit hodie, alleluja.

De belangstellende kan bladzijde 1224 der uitgave van Solesmes naslaan en
vergelijken. En laat ik sluiten met deze vermelding.

Heinrich Fiedler (Concertgebouw, kleine zaal)
Heinrich Fiedler geeft ieder jaar twee concerten en wij veronderstellen omdat de
buiten-wereld (die is voor den tegenwoordigen ‘kunstenaar’ onontbeerlijk!) hem
anders wel eens kon vergeten, want de herinneringen aan Fiedler's prestaties vervagen
vlugjes en verdwijnen spoedig. Spel als het zijne behoeft niemand voor zijn innerlijk
leven, het laat onbewogen.
Fiedler is niettemin een goed violist en beheerscht zijn instrument volkomen. Van
hem kan men ook de gracie leeren der stokvoering, welke hij behandeld met een
haast Engelsche élégance en fijnheid, fraai en sierlijk. Maar de geest der muziek zit
niet in de stokvoering, noch in den toon en in geen van beide handen, zij mogen dan
zacht-vrouwelijk zijn! Een straatviolist, of een boer in Noorwegen, waar de viool
het volksinstrument is, bezitten hem soms, een zeer gecultiveerd musicus dikwijls
niet. Men kan niet zeggen waar dit aan ligt. Maar Heinrich Fiedler speelt hoogst
verdienstelijk, uit het werk van Mozart klonk veel lieflijks en ook uit Bach, vooral
in het mooie largo. We zouden willen, dat Heinrich Fiedler beter phraseerde i n 't
g r o o t . Of in 't klein? We bedoelen dit: hij schikt de zinnen wel goed, doch ook de
woorden van een zin moeten op hunne plaats staan. Doch ziehier weer den geest der
muziek!
Fiedler componeerde ook cadensen bij een ‘concert’ van Mozart, vermeldde het
program; Zimmermann componeerde er bij - Beethovens concert, - eene gevaarlijke
liefhebberij, Röntgen componeerde er ook al. Dit ‘concert’ trouwens is eigenlijk een
‘sonate’ van omvang, van bouw en van inhoud en het vraagt geen cadensen. Doch
Fiedler is wèl binnen alle perken gebleven, dit verzwijgen wij niet.
Hij droeg nog voor eene vioolsonate van Raff, en met eene leerlinge, die hij
introduceerde, een concert voor twee violen van Bach. Mevrouw Gratama-Schultz
van Haegen is reeds een goede violiste. Mej. Gisela Fiedler uit Weenen begeleidde
zeer verdienstelijk en speelde als soliste een stukje van Schumann en Chopin.
Er waren zeer vele bloemstukken.

Das Rheinische Trio
Concertgebouw Duwaer en Naessens
Das Rheinische Trio is een goed ensemble en, moge de toon der eerste viool wat
glanziger en zachter klinken, de Cello wat sterker en zangeriger, het samenspel is
feilloos en rythmisch goed verzorgd. Zij speelden een trio van Max Reger opus 102,
dat wij niet konden hooren, daar de uitvoering samenviel met het concert van Fiedler;
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verder van Beethoven opus 97, met veel schoonheid in het andante; ten slot het G
dur trio van Haydn, waarvan het eerste thema zoo sterk herinnert aan de Landman-aria
uit zijne Jahreszeiten. Een zeer mooi werkje, dat de drie musici aardig voordroegen;
temperamentvol vooral de finale, een zigeunerdans als rondo.
Wat waren er weinig belangstellenden!

Concertgebouw-Sextet [o.m. Divertissement van Roussel en
Introduction et Allegro van Ravel, noviteiten]
Twee nieuwe Fransche werken van moderne meesters, welk eene verrassing! Zoo
begint het Concertgebouw-sextet allervoortreffelijkst het nieuwe seizoen en z i j n
n i e u w e p h a s e . Wij bedoelen hiermee, dat men de leerjaren kan beschouwen als
volbracht; het samenspel verfijnde en het solisten-element kwam bij de spelers
duidelijk en artistiek te voorschijn. Het blijkt dat zij hunne taak zeer ernstig en als
kunstenaars hebben opgevat, wij sporen daarom den lezer aan deze vereeniging te
steunen, welke nog zooveel belangrijks en schoons tot stand kan brengen: men wordt
donateur door een jaarlijksche bijdrage van minstens tien gulden, die tegelijkertijd
toegang geeft tot alle uitvoeringen.
A. Roussel kenden wij nog niet, wat niet verwonderen mag daar men hier
Frankrijk's muzikale leven in tijdschriften en in dagbladen op de meest vermetele
wijze negeert. Het doet dan dubbel genoegen een componist te vinden, die beschikt
over een matig talent, maar toch alle tweede-rangs beroemdheden van Duitschland
verre te boven gaat in vindingskracht en originaliteit. Het is een ‘Divertissement’ en
een werkelijk geestig stukje, waarin de kennisrijke musicus een prachtig gebruik
maakt van de bonhomie en den boertigen aard der fagot; hij speelt ook bekoorlijk
met den gedempten hoorn, - en de polyphone instrumentatie, dit wil hier zeggen
individueele, want eigenlijk is het werkje homophoon, schijnt ons opmerkelijk.
Jammer leek ons de aanwending van het klavier, welks timbre moeilijk verglijdt in
dit hout-en-kopergeluid en waaraan trouwens de rol van vulstem werd toegedacht.
Maar wij zeiden reeds, Roussel heeft een matig talent, dat wij waardeeren, hij bezit
echter geen sterke ziel, naar deze compositie te oordeelen.
Een meester noemen wij Maurice Ravel en dankbaar zijn we Evert Cornelis, die
hier zeer subtiel dirigeerde, dat hij deze ‘Introduction et Allegro’ ontdekte, want hem
schrijven we 't toe. Die muziek klinkt bewonderenswaardig in alle opzichten; zij
vereenigt vormschoonheid, altijd boeiende klankkleur en warme expressie; zij geeft
het hoogste in rythme en melodie, dunkt ons, omdat zij verrukt. Maurice Ravel is
inderdaad een oorspronkelijk kunstenaar en volstrekt geen simpele epigoon van
Debussy.
Hij schreef dit werk voor eene bezetting van harp, strijkkwartet, fluit en klarinet.
Een thema in tertsen wordt ingezet door beide hout-instrumenten, cello en alt
stempelen het later tot leidend idee; het klinkt innig en romantisch bekoorlijk vooral
waar de componist het solistisch laat spelen door de harp. Welk een geniale inval!
Die Maurice Ravel weet zijne instrumenten te behandelen; de harp als solo-instrument
heeft altijd iets salonachtigs en dilettantigs in kamermuziek-werken, doch zoo
aangewend geeft hij juist tegenovergestelde indrukken. We vermelden ook, dat
mevrouw Paula Fischer haar harp tokkelt met virtuositeit, zij weet zelfs uitdrukking
te leggen in het spel en dit valt niet zoo heel gemakkelijk; hoe fijn-voelend schakeert
zij de crescendi van een glissando! En 't voegt ons ook de andere medewerkers te
noemen: Herbschleb, eerste viool, die enkele dissonanten een beetje had mogen
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temperen, maar vele plaatsen toch zeer mooi voordroeg; H. Meerloo de altist, die, 't
geldt algemeen, wat haastig en onoverwogen er op los strijkt, hetgeen ons jammer
schijnt daar zijne alt betooverend klinkt, met een natuurlijk vibrato, dat geheel in
den aard der viola ligt en waarmee hij zijn melodieën eigenaardig weet te
accentueeren; verder L.H. Meerloo in den minder op den voorgrond tredende
violoncel-partij, de heeren Nic. Klasen, fluit, en P. Swager, klarinet, uitstekende
musici.
Zij, die beweren dat de hedendaagsche componisten, vooral de jongere kunstenaars,
weinig of niets weten te bereiken met beperkt materiaal, zullen hunne meening
gewijzigd hebben na het hooren van dit meesterwerk. Want zelfs op den
onvoorbereiden hoorder maakt het een zeer machtigen indruk. Het bijzonderste
kenmerk dezer muziek is dan ook wel, dat men ze niet behoeft te ‘begrijpen’ om
eene uitdrukking te bezigen, welke in Duitschland werd uitgevonden. Men mag dit
zelfs niet trachten en alleen reeds dat zij ‘kunst’ is motiveert dit. Hetzelfde treft men
immers in de werken der oude contrapuntisten; zoodra men tracht ze te analyseeren
onder het luisteren, sluit men het hart voor alle emotie.
Maurice Ravel staat weer op den traditioneelen grondslag: de oude kerktoonsoorten,
welke de melodieën van de meeste moderne Franschen karakteriseeren. Julius Röntgen
put nog altijd uit Brahms en opnieuw in dit klavier-kwintet (piano, fluit, hobo, clarinet,
hoorn) dat zijn eerste uitvoering beleefde. De hoornpartij domineert en vergt een
bekwaam speler (de heer H. Tak, over wien Röntgen alleszins tevreden kan zijn).
Wij konden in deze muziek echter niets ontdekken dan hare technische
voortreffelijkheid en zoolang zij niet verder reikt mogen we haar niet prijzen. Röntgen
is een handig componist, doch artisticiteit in den eigenlijken zin ontbreekt hem; hij
geeft ouderwetsche melodiek, verouderde rythmen en vrij onbeduidende harmonieën;
hoe banaal klinken niet zijne ‘Trugschlüsse’! We hopen dat het Concertgebouw-sextet
niet vele dergelijke vriendschapsdiensten doet, anders zou 't vrienden verliezen; of
wel, dat het zijn programma altijd even zorgzaam equilibreert met oude en nieuwe
muziek als dezen keer.
Dat dit ensemble allengs onberispelijk werd toonde Beethoven's Septet, uitgevoerd
zonder directie, en het Adagio en Rondo van Mozart (door de harmonium-begeleiding
wel iètwat verweekelijkt), overal rythmische precisiteit en klare stemvoering. Variaties
als in het Septuor hoorden we zelden zoo duidelijk gephraseerd; Evert Cornelis heeft
iets goeds bereikt en iets buitengewoons. Hij had zich niet met zooveel bescheidenheid
moeten onttrekken aan de toejuichingen.

[Eerste uitvoering in Amsterdam van Debussy Trois Nocturnes en
Harold en Italie van Berlioz (solist Herman Meerloo) o.l.v. Evert
Cornelis] (Concertgebouw)
‘Nuages’ - ‘Fêtes’ - ‘Sirènes’, werken van Claude Debussy, zijn Donderdagavond
voor 't eerst hier uitgevoerd met zeer groot succes. Deze ‘Nocturnes’ (ondertitel)
doorvoelend en bij 't hooren in al zijn geledingen naspeurend, ook savoereerend,
gewerd me opeens de sensatie hoe onherbergzaam ons land zich onwillekeurig moet
stellen tegen deze kunst; niet omdat de psyche dier muziek begrensd is, noch omdat
zij kracht zou missen, maar omdat in die tonen accenten trillen, welke nergens,
n e r g e n s , niet in ons gedachtenleven, niet in de atmosfeer, niet in het verleden,
verwantschap vinden met die, welke van de tegenwoordige Fransche muziek de
essence vormen. Zij die deze kunst hier propageeren, en er komen er meer en meer,
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ondernamen dan ook een niet gering te schatten werk en behoeven wèl den steun
van de sympathiekgezinden. Want, - ‘Nuages’, ‘Fêtes’, ‘Sirènes’ behooren niet tot
Debussy's felst-sprekende composities, en wij gelooven, dat alleen hij, die leeft in
deze kunst, ze onmiddellijk en sterk kan aanvoelen; de minder-gelukkige staat
uiteraard partijdig voor deze nieuwe klanken, welke hem vreemd lijken, zonderling,
barok, onschoon zelfs. Maar hij bedenke dan hoe hij, opgegroeid b.v. in zulk milieu,
allereerst de ziel zou vinden in plaats van de materie. We schrijven dit natuurlijk
voor de niet-enthousiasten, die een soort zelf-overwinning noodig hebben, welke zij
gereede moeten willen betrachten.
Evert Cornelis, de dirigent, werd bijzonder toegejuicht; een rechtvaardige geestdrift,
want deze drie Nocturnes en de voordracht verdienen alle bewondering, ook al geven
zij nog niet den h e d e n d a a g s c h e n Debussy en zijn wezenlijke persoonlijkheid.
Het rythme toch is niet zoo fijn en niet zoo verscheiden, het orchest, weliswaar
klankschoon, is nog wat eenzijdig getint en de thema's staan in plastiek en inhoud
ten achter bij de melodieën der latere periode. In ‘Fêtes’ merkt men duidelijk
Berliozaansche invloeden en ‘Sirènes’ kon minder monotoon geconstrueerd zijn,
misschien ook voorgedragen, dit weten we niet, daar we de partituur niet kennen.
Het vrouwenkoor dat hier vocaliseert op a droeg te weinig het traditioneele
sirenen-karakter en we gelooven ook, dat Debussy n u de combinaties van orchest
en zang een veelzijdiger gestalte zou geven. Het overigens fijn behandeld idee, de
stem quasi-instrumentaal aan te wenden, meenen we eveneens terug te kunnen voeren
tot Berlioz. Deze laat in zijn magnifieke, en dus weinig vertoonde opera ‘Les Troyens
à Carthage’ bij de jacht-en-woud-scène, als Aeneas en Dido schuilen voor 't onweer
dat de boomen in brand bliksemde, Nymphen en Faunen met vurige takken het bosch
doorkruisen, al joelende A-o, a-o! een zijner geniaalste inspiraties.
Maar dit is uit een van Berlioz' rijpste werken en we weten allen zeer goed, al was
't slechts door de in 't voorjaar gespeelde ‘La Mer’, dat Debussy intens kan boeien
en den geest vangen met bewonderenswaardige schoonheid. In ‘Fêtes’ vindt men
meer dan een meesterlijke passage, waaronder het mooie trompetten-signaal, gedempt
en begeleid door strijkerspizzicati en harpen. Berlioz trouwens hoorden we dezen
keer ook nog even op zijn zwakst en 't is wel aanbevelenswaardig te noteeren, dat
de ouverture ‘Les Francs juges’ zijn d e r d e werk is. Men staat anders allicht
verwonderd over het Beethoven-Meyerbeersche hoofdthema en de zoo slappe
structuur. Doch een compositie blijft geen tachtig jaar op de programma's, als zij
geen grandiose passages bevat; deze ontmoet men inderdaad waar de houtblazers
die klagelijke neven-melodie voordragen met de verre en sombere slagen der groote
trom: een onvergelijkelijk dramatische conceptie. En insgelijks valt er niet aan te
twijfelen of deze Nocturnes van Debussy zullen immer bewondering vinden, om hun
vele zeer treffende momenten. Eene eigenaardigheid, welke bijzonder karakteristiek
is, mogen we niet vergeten; hun timbre klinkt weer mineur gelijk alle moderne
Fransche muziek, waarin deze kunst op zeldzame wijze overeenstemt met de
middeleeuwsche contrapuntisten. Welke gevolgtrekkingen zal men daaruit nog
maken?
De Harold-symphonie van Berlioz! wij zijn Cornelis zeer dankbaar voor dit
nummer, waarvan vooral de ‘Marche des Pèlerins chantant la prière du soir’ uitstekend
geslaagd is. Welk eene innigheid en klare rust in deze tonen! Een prachtig
gemarkeerde stijging, het allengs naderen der pelgrims, en dan het hevig-aangrijpende
C a n t o r e l i g i o s o , die beurtzingende houtinstrumenten en gesourdineerde viole
strijkers, met de pizzicati der contrabassen; hoe te beschrijven de huiverig-zachte
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emotie van het arpeggiato daartusschen (sul ponticello!) der solo-viola? Een even
diepe stemming ligt over de ‘Sérénade’ en zooals ginds de diviene klokgeluiden der
harp, die teere en vreemde wisselingen der hoog b en lage c, hoe langer hoe ijler in
het door-dringende avond-zwijgen, zoo hier het liefelijk wegstervende
serenade-motief. Welk een sublieme rust! Dit werk vertegenwoordigt tegelijkertijd
de hoogste kunst (techniek) en de hoogste schoonheid. Passages als in 't eerste deel
(poco animando) waar eerst de contrabassen, dan de violoncellen, dan de alten, op
't onverwachtst het Haroldthema en tremolande inzetten, zal men slechts vinden in
onvergankelijke scheppingen der grootste meesters. De triolenfiguur uit de Finale
(koper en hout) is buitengewoon humoristisch en beeldend, de marsch in bes
meesleepend en grootsch. In 't programma-boekje mocht er met meer vereering en
minder dillettantisch over gesproken worden......
Dat de Harold-symphonie haar ontstaan dankt aan Paganini weet de lezer en
misschien vertel ik zelfs geen nieuws door te zeggen, dat Paganini's bekende gift van
20.000 francs aan den componist een gedwongen weldadigheid was. Want de vrekkige
Paganini had de Parijzenaars ontstemd door zijn medewerking te weigeren aan een
concert ten bate der hospitalen en op raad van den beroemden criticus Jules Janin
heeft hij zijn publiek weer gewonnen door die schijnbare edelaardigheid. Liszt maakte
dat bekend in zijn laatste levensjaren. Hiermee volsta ik dus wat het werk zelf betreft
om nog een woordje te zeggen over de uitvoering. Al had Cornelis de partituur niet
geheel in 't hoofd, er was fougue genoeg in zijn directie vooral bij de finale; en de
zoo gecompliceerde mengelingen der melodieën klonken immer duidelijk; kleine
stoornis, gelijk de altijd een achtste te vroeg invallende triangel bij 't inleidend Adagio
vergoelijkt men gaarne. Men zag zooveel verdienstelijks in zijn leiding! b.v. de
voortreffelijke oplossing der zeer kunstig verstrengelde polyrythmiek van de Sérénade.
En vergeten we niet dat het werk zoo lang vergeten bleef tot hij 't voor den dag haalde!
De solist H. Meerloo is langdurig toegejuicht na ieder deel, een goeden dank voor
zijne artistieke weergave dezer Harold-creatie.

[Herhaling van Debussy's Trois Nocturnes, Pierné Ballet de cour
o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Evert Cornelis weet zijn tijd te gebruiken! Door de enkele repetities, welke hem
tusschen Donderdag en Zondag ter beschikking stonden, heeft hij zich zoo in de
‘Nocturnes’ van Claude Debussy verdiept en er zich een zoo-fijne creatie van gedacht,
dat de laatste uitvoering nauwelijks bij de vorige kan vergeleken worden, in die mate
overtrof zij haar. Dit getuigt niet alleen van artistieken ernst, doch ook van
buitengewone begaafdheid. Was nu de uitvoering anders, het werk was ons
gistermiddag niet minder nieuw en vooral de impressies verschilden. We moeten
daarom enkele dingen herroepen, welke wij ten onrechte neerschreven: Uit deze
‘Nocturne’ spreekt onmiskenbaar de hedendaagsche Debussy met al zijne hevige
expressie en zijn plotselinge, onmiddellijke overtuigingskracht. Het orchest klinkt
ook niet mat noch eenzijdig en de instrumentatie der ‘Fêtes’ is even meesterlijk en
geniaal als de muziek of als de conceptie. Men hoort er geen Berlioziaansche
invloeden en - waarlijk! - men behoeft noch ‘Nuages’, noch ‘Fêtes’, noch ‘Sirenes’
te excerpeeren en bewonderenswaardige détails of brokstukken naar voren te brengen;
ieder geeft in zijn geheel een meesterstuk in de volste beteekenis. Men begrijpt, dat
wij Evert Cornelis zeer dankbaar zijn voor de gelegenheid om tot deze conclusie te
raken. Een derde opvoering na eenige tusschenpooze zou deze werken weer in een
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beter licht zetten en ten goede komen: hij verzuime ze dus niet; want het publiek
staat nog voor vreemdheden, tot welke het met zijn verstand slechts langzamerhand
zal kunnen reiken - de gewone gang van zaken - en alleen een groepje fanatieke
vereerders brengt wat schot in het applaus. Die volhoudt wint. Cornelis had ten minste
een goede pers; en nu de energie, waarmee Willem Mengelberg Richard Strauss hier
heeft kunnen populariseeren. Maar in twee maten van Debussy's ‘Nocturnes’ ligt
meer toekomst-muziek dan in al de partituren van Strauss te zamen?... Ook voor dit
bezwaar schrikke Cornelis niet terug.
Hebben deze ‘Nocturnes’ een vorm? (gewichtige vraag!) Het was in zekeren zin
vermakelijk een criticus deze stukken te zien karakteriseeren als: Esquisses! Wat
zou hij geantwoord hebben op onze vraag: ‘Mijnheer, wat ontbreekt hier volgens
uwe meening, aan het Tableau? Zoo gedijdt in de muzikale wereld nog de
Pieneman-stijl!
Want tot de wonderlijkste eigenaardigheden dezer forsch-opgezette en
fijn-verwerkte inspiraties moet men rekenen den zeer ingewikkelden, dus volstrekt
niet schetsmatigen, thematischen arbeid. Het kost niet de geringste moeite in de
melodie (Clarinetten), waarmee ‘Nuages’ aanheft, het hoofdmotief te herkennen,
waarnaast zich, behalve het figuurtje van den Engelschen Hoorn, nog twee
nevenmotieven reien, van welke het eerste een simpel interval, maar hartstochtelijk
geaccentueerd, wordt ingezet door de tweede violen, meenen we. We geven toe, dat
het moeilijk is bij den interessanten altsolo met begeleiding der houtblazers, welke
zoo n i e u w klinkt, of bij den tremolo der contrabassen en celli (wind en regen??)
waarbij zich Eng. Hoorn en daarna fagot melodisch voegen, een even curieus
voorbeeld, vlug en zeker aan het notenmateriaal te denken. Neen! 't is bijna ondoenlijk,
zoo vangt deze kunst rechtstreeks en onverwacht de fantasie. En de hooge flageolet
der eerste violen? Ik voor mij kreeg tweemaal de impressie van subtiel-geregen
theaterwolken, die zoo mysterieus en bedriegelijk voorbijtrekken. Aldus vergeet men
de Noten!
‘Fêtes’ staat ons inziens boven ‘Nuages’, ja ver er boven. Het is een en al gloed
en betooverende fantasmagorie, het werk van een Magiër, zooals dat de oude
Spanjaarden uit den Renaissance-tijd droomden. Een droom van de aantrekkelijkste
bekoorlijkheid, eene snelle suggestie, waaraan men niet ontkomt. Gelijk Berlioz in
zijn Pelgrims beschrijft, ze komen en gaan, zoo schildert ons Debussy de
feestvierenden, met dit verschil, dat hij aanheft met het volle gejuich dezer nachtelijke
Intellectueelen en Romantici. Want realistisch is hij nooit, deze Meester en aristocraat;
de lagere zinnelijkheid, welke in heel het werk van Richard Strauss cum suis zoo
bruut aandoet en Duitsch, is hier onvindbaar; hetgeen men hoort, klinkt soeverein
en edel, hij idealiseert alles deze Nobile. We wijzen nogmaals op het imposante en
phantastische effect: de getokkelde bassen, violoncellen, harp en de gedempte
trompetten! Wonderlijk. Ook de kleine trom en de bekkens (welke nu beter en
j u i s t e r klonken; die onattente speler!) zijn meesterlijk aangewend. Hoe limpide
klinkt hier een vol ensemble!
Hij idealiseerde ook zijne Sirenen. Iemand zei me zeer geestig, dat 't hem leek
alsof Debussy met dit stuk de indrukken wilde vertolken, welke zijne muziek op het
menschdom maakt. Dit was na de eerste uitvoering, die werkelijk iets stars had en
idée-fixe achtigs. We gelooven echter, dat deze laatste tot andere meeningen zal
gekomen zijn, geen detoneerende meerminnen hoorende, noch een ietwat tastende
dirigent. Evert Cornelis vervolmaakte deze scène tot een bijna sublieme klaarheid
en zijn eigen praestaties met een hoogst loffelijke zelf-critiek. Ik wijs slechts op die
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kostelijk natrillende clarinetten, volgend op den eersten lokroep der Sirenen A-a,
fijnheden gelijk men anders enkel bij Mengelberg vindt. Als geheel kunnen deze
Sirenen evenwel nog winnen aan Homerische hypnose in hun gezang, doch wij
twijfelen niet of dit zal bereikt worden.
Evert Cornelis woekert met zijn tijd, wij herhalen het. Behalve deze moeilijke
wederopvoering, gaf hij een zeer verzorgde noviteit van Gabriel Pierné, den opvolger
van César Franck aan het orgel der Sainte Clotilde te Parijs en van Edward Colonne,
den befaamden dirigent. Het waren een rij dansen, onder den titel van Ballet de Cour.
De meesten in licht-gemoderniseerden achttienden eeuwschen trant, men vindt er
zelfs de Bachsche groepeering der indeeling: passage voor strijkers, passage voor
hout, slot voor de strijkers of ensemble. Wanneer Pierné voor strijk-orchest schrijft,
zooals No. 2, Passepied, dan vindt hij altijd zeer bekoorlijke clair-obscurs in het
arco-spel en de pizzicati; deze laatste wendt hij vooral prachtig aan in de contrabassen
van La Canarie. In No. IV geeft hij een mooigevonden unisino voor celli en hobo
(Engelschen Hoorn?); No. V, ‘Menuet du Roy’ weer voor strijk-orchest is
allergeestigst gerythmeerd; No. VI Passa Mezzo staat geheel in modernen stijl, met
een sierlijken trompet-solo, en niet minder aardig-aangewende Piccolo [?]neren) in
zeer snel tempo, is door Cornelis gedirigeerd met veel brio en zekerheid. Deze serie
van Pierné behoort wel tot de vroolijke kunst van de edelste soort, en we danken den
orchestleider, voor de kennismaking.
Als pièces de résistance (om den geest te doen uitrusten en als zoodanig
voortreffelijk in het programma gerangschikt!), tien montoone variaties op een
monotoon Russisch volkslied, van tien Russische componisten. Die van Rimsky
Korsakow en Liadoff zijn echter het onderstreepen waard. Verder een onbeduidende
Wals van Arteibarcheff. Maar toch (vergeten we niet de zeer goed gedirigeerde Don
Juan-Ouverture en de fraai geïnstrumenteerde, ook wel brillante ouverture der
komische opera Piccolino van E. Guirand) een der meest interessante en
sshoonheidsrijkste uitvoeringen van dit seizoen. Moge Cornelis in deze richting
voortgaan!

[Schumann Symfonie nr 4 en Violoncelconcert (solist F.W. Gaillard)
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Een Mengelberg-programma, in den trant waaraan hij zijne bewonderaars schijnt te
willen doen wennen; Schumann en Beethoven; van Schumann zelfs twee omvangrijke
composities, zijne Vierde Symphonie en het Violoncel-concert. Op zulke avonden
ziet er de zaal anders uit, deftiger. Er komen meer oude heeren en grijzende dames,
die van de tegenwoordige muziek, - Richard Strauss uitgezonderd, omdat er de
kranten zoo vriendelijk en innemend over schrijven - nog niets willen weten en maar
liever wachten tot Willem Mengelberg hunne intieme, herdenkings-grage en
liefhebbende harten streelt of verinnigt met de gesanctioneerde muziek, aan welke
men hen leerde te hechten. Maar dan applaudisseert niet de helft der jongeren, gelijk
wij met genoegen constateerden na die zeer opgesierde Schumann-uitvoering, hunne
sympathiën groeien daar niet meer, Goddank! Zij hebben de fijne intuïtie en velen
zijn onbevooroordeeld, gelukkig! Een Schumann-symphonie zegt hun niets meer.
Zij vragen intenser schoonheid en van die schoonheid een intenser geluk. - Zoo
gelooven wij deze laatste en andere Mengelberg-uitvoeringen van onlangs te mogen
karakteriseeren; zonder eenige boosaardigheid, al betreuren wij het dat een eminent
kunstenaar als onze eerste dirigent de heroïsche jaren, dat men ontdekkingsreizen
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doet in het land der toekomst voor goed achter den rug schijnt te hebben en al brengt
ons deze langzame gewaarwording en zekerheid menige teleurstelling. Doch laten
we niet egoïst zijn; en verwachten dat de andere twee orchestleiders de jonge generatie
zullen geven wat de andere niet wenscht.
Zoo staat ook de verhouding tusschen F.W. Gaillard en Gerard Hekking. Gerard
Hekking is actueel en een groot kunstenaar, F.W. Gaillard geen van beiden, hij is
slechts een verdienstelijk violoncellist. Misschien zien anderen meer in hem, die
mogelijkheid blijft, omdat beider techniek, hoewel in den grond verschillend, deugt
voor een solist. Maar al speelde Gerard Hekking tienmaal slechter dan Gaillard - een
onmogelijkheid - dan zou ik hem nog de voorkeur geven, omdat Hekking psychische
hoedanigheden bezit, welke Gaillard volkomen mist. Gaillard doet zich zelven geen
geweld aan en zoowel in het dagelijksche teven als in 't geestelijke is zich-dwingen
een vereischte om met recht den titel van meerdere te dragen. De lezer begrijpt dat
de heer F.W. Gaillard het Schumann-concert voordroeg. In deze compositie bevindt
zich geen melodie, geen rythme, geen toon, die een tegenwoordig mensch vermag
te ontroeren, zij klinkt dor van het begin tot 't einde en zelf wanneer een meester als
Casals deze muziek speelt, dan ontkomt men niet aan den gruwel der verveling. Hoe
kleurloos is niet de instrumentatie en hoe onmuzikaal de geheele begeleiding,
zuiver-pianistisch geconcipieerd in plaats van orchestraal, een vergissing, welke
enkel Schumann cum suis kon gebeuren! Hoe weinig klinkt de cello-partij opbloeiend
uit den aard der violoncel!
Laten wij hierover niet doorgaan, anders moeten we beschrijven hoe dit concert
ons gepijnigd heeft met Gaillard als solist. De vierde symphonie van Schumann is
geen noviteit meer en sommigen onzer lezers zullen haar allengs wel van buiten
kennen, hetgeen men eilaas van belangrijker kunstwerken niet beweren kan, daar
men ze onvergeeflijkerwijze isoleert. Maar beproeven we niettemin onder de aandacht
te brengen, dat het hoofdthema van dit werk in de verste verte geen symphonisch
idee vertegenwoordigt en dat een zelfcritisch kunstenaar als Beethoven, deze inspiratie
nooit zou hebben aangewend als hoofdthema van een symphonie-deel, laat staan dus
als leid-motief. Schumann had deze ‘melodie’, welke n.b. is samengesteld uit het
gebroken accoord van d-klein (eerste slag), terwijl de d r i e - e n - e e n - h a l v e
volgende maat het verminderd septime-accoord (cis-e-g-bes) zoo onschuldig mogelijk
varieeren (!), kunnen behandelen als thema voor een capriccio, een perpetuum mobile,
linker-hand-studie, etc., doch uit deze phantasielooze armelijkheid niet het werk
moet[en] bouwen, dat in de muzikale kunst het epos genoemd kon worden: de
symphonie. Het verwondert ook niet dat de componist dit thema, waaraan melodische,
rhythmische en harmonische plastiek ontbreekt - dus ten eenenmale a-muzikaal is noch verdiepen, noch verruimen kon; het bezit inhoud noch gestalte. Het zal dan ook
menigeen zijn opgevallen, dat de Romanze dezer ‘symphonie’ niets
bemerkenswaardigs toont dan de acht maten der expositie (cello en hobo unisono)
en hare herhaling. En hoe zwak is de structuur van het Scherzo! Ontmoet men ook
niet menige passage, welke beslist slecht geïnstrumenteerd is, vooral door het
onhandige gebruik der koperinstrumenten? Hier worde een uitzondering gemaakt
voor het bazuin-thema uit 't eerste deel; doch tegelijkertijd willen we wijzen op de
zeer onschoone passages der doorwerking, en de wangeluiden (weer koperensemble)
bij de inleiding van den laatsten allegro.
De critiek is gewoon een werk af te keuren zoodra het geen applaus meer vindt,
een smadelijk gebruik naar het ons toeschijnt. De lezer moge het ons dus niet euvel
duiden dat wij nog eerlijke onpartijdigheid en vrije beoordeeling in acht trachten te
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nemen. Dat er deze regelen toe bijdragen om het verlangen te sterken en te wekken,
dat zoodanige werken, welke oneindig schoonere hunne plaats usurpeeren, spoedig
en voor altijd van het repertoire verdwijnen. En de redactie van het programma-boekje,
waarin over bewonderenswaardige kunstenaars als Hector Berlioz e.a. zoo
aprioristisch koel-afwijzend en onsympathiek wordt gesproken (als ware het de
bedoeling een ontstemming voor te bereiden!) mogen overdreven loftuitingen en
ouderwetsche woorden-kramerij als we geregeld over Schumann c.s. lezen, achterwege
laten of eindelijk eens verfrisschen, ontbolsteren, en het onderwerp zonder
onaannemelijke commentaren behandelen.
Het spijt ons echter ook, dat we deze regelen niet konden wijden aan Willem
Mengelberg's vertolking van Beethoven's Vijfde, hoewel we reeds dikwijls schreven
over zijne eigenaardige opvattingen van dit immer grandiose werk. Maar ofschoon
de physionomie en de details zijner reproductie altijd wisselen, wij moeten ons dezen
keer beperken tot eene vermelding.

Ilona Durigo (Concertgebouw, kleine zaal)
Ilona Durigo's artisticiteit is voor ons onafscheidelijk van Diepenbrock's kunst, waar
zij het schoonste gaf dat in haar macht ligt. Men versta niet verkeerd... Zelfs liederen
van Brahms zingt zij volmaakt, met een bewonderenswaardige techniek en mooien
klank. Maar 't schijnt nu den uitvoerenden kunstenaar van den tegenwoordigen tijd
onvermijdelijk zijne sympathieën te dwingen naar alle richtingen, ook de
onaesthetische; men doolt; de voelhorens der ziel zoeken de geestelijke affiniteit
langs de kruiswegen van den publieken smaak. Durigo zingt alles; het eene lichter,
het andere moeilijker opwellend uit hare muzikaliteit; één uiting echter schijnt haar
ten volle vrij uitsprekelijk: Diepenbrock's hymnische.
Ilona Durigo is door en door muzikaal; als zij een lied gaat zingen, dan zet zij zich
van te voren geen idee op gelijk sommigen, zij blijft in deze beteekenis onpersoonlijk,
willoos verzinkend in de uitdrukking der melodie of van 't rhythme, op dat oogenblik
klinkende. Daarom lijkt zij soms zonder expressie bij gedweeën klank, bij
zwak-geaccentueerde passages, welke haar niet doorgloeien. Dit hoort bij hare fijne
naïveteit.
Durigo heeft ons volstrekt niet teleurgesteld, doch haar programma kon ons niet
bevallen. Er waren enkele weinig-gelukkige stukjes van Beethoven, welke alleen
voor den psycholoog nog beteekenis hebben; vervolgens vier liederen van Brahms......,
‘Botschaft’ van een schalksche en geestige Durigo, waardeerden we; ‘Och Moder,
ich well en Ding han’ staat ook op Scholanders répertoire en hoort noch thuis bij
Durigo noch bij Brahms. Hoe ongaarne combineeren we deze twee namen en twee
contrasten! Liszt bracht weer teleurstelling. Prachtige brokstukken gelijk het tweede
couplet van ‘Oh! quand je dors’, waar Evert Cornelis ‘un songe noir’ (basthema)
orchestraal fantaseerde, - doch nooit meesterwerk. Schubert's ‘Erlkönig’ evenwel
zullen we ons lang herinneren; hier vond Cornelis, die magnifiek speelt, ook een
nieuwe kleur (beginmaten) en Ilona Durigo zong het slot grandioos (naïef en
gepassioneerd). Daar was de muziek zulk een kunstenaresse waardig.
Waarom zingt Durigo nooit van Hugo Wolf?

[Franck Symphonie, Berlioz Le repos de la Sainte Famille uit
L'Enfance du Christ (Léon Lafitte, tenor) – werken van d'Indy en
Rasse o.l.v. François Rasse] (Concertgebouw)
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Over het concert van Zondagmiddag, waar François Rasse dirigeerde, moeten we
den lezer tegenstrijdigs berichten, het was goed en slecht. Rasse heeft ons hevig
ontgloeid, of liever, om 't juister te zeggen de muziek, die hij deed voordragen, greep
ons heftig aan. Doch op tweeërlei wijze; we raakten in de hartstochtelijkste
bewondering en niet minder hartstochtelijken toorn. We hebben zelfs verzucht: ware
Rasse er maar niet, dan zou alles goed gaan. Want hij liet een Poème symphonique’
spelen van zich zelf en als hij bedoeld had met deze compositie zijn hoorders te
martelen in plaats van te verrukken, dan had hij 't naar onze meening niet verstandiger
kunnen aanleggen. En stel u voor: te midden van Berlioz' Hongaarschen marsch, na
het demonische bazuinenthema, op 't frenetieke hoogtepunt, waar 't eerst vol orchest
de marschmelodie inzet, v e r l a n g z a a m d e hij 't tempo tot de helft, voordat hij
aan 't hollen sloeg! een ongelooflijke smakeloosheid en vergissing; doch men hoorde
er meer in dit successtuk, een gemakkelijk pronknummer voor elken dirigent,
tegelijkertijd echter de onbedriegelijke toetssteen. Het vreemdste schijnt mij, dat
Rasse deze truc liefkoost, als sommige schrijvers hunne valsche beelden; ik las ten
minste tot mijn niet geringe verwondering, dat hij den misslag ook Zaterdagavond
in Den Haag beging.
Over 't goede zullen we langer spreken. Rasse is een voortreffelijk dirigent waar
hij 't werk geeft zooals het is en het niet vermengt met eigen willekeurige en
ongemotiveerde opvattingen. Zijne spelers weet hij op zeer duidelijke manier zijn
verlangen kenbaar te maken en zijne intenties; daarom moet men 't ook weer
bewonderen als een verleidelijk goochelkunstje, dat het ensemble bij de talrijke sterke
terughoudingen niet in de war liep noch ongelijkmatig luisterde; er schijnt gerepeteerd
te zijn! Toch hoorden we Sauge-fleurie van Vincent d'Indy wel klaarder en volmaakter
onder Mengelberg; ook pakkender en vooral in de tweede helft minder lang gerekt.
Rasse's glansrijkste praestatie leek ons de Symphonie van César Franck, eene noviteit,
omdat het werk zoolang begraven lag.
Het is begrijpelijk, dat een dergelijk meesterstuk, waarin men niet de
oppervlakkigheid van Richard Strauss en Tschaikowsky, niet de slaafsche
onbeduidendheden treft van Schumann en Brahms, een meesterstuk dat zóó zelden
ter uitvoering komt wordt uitgescholden voor duister en gedrukt van stemming; het
is begrijpelijk, dat menig leeghoofd bij deze oermuziek en genialiteit eene wanhoop
overvalt; maar het is waarlijk te betreuren, dat deze Symphonie niet even dikwijls
op het programma voorkomt als de slechte nummers!
Gounod zeide er van: ‘L'affirmation de l'impuissance poussée jusqu'au dogme’
en men weet hoe decadenten niet alleen het tooneel beheerschen, maar ook de
concertzaal ten gerieve eener schare menschen, die ontspanning wenschen van
niemand weet welke inspanning. Het blijft ook een raadsel, om welke reden de zeer
diepzinnige Franck in Duitschland, waar de onleesbare Kant zulken invloed had,
waar de Kanteske Reger beroemdheid geniet, zoo bezwaarlijk doordringt. D'Indy,
de groote vereerder dezer groote kunst, schrijft het toe aan de ongevoeligheid der
Duitschers voor licht en logica! Gustave Derepas, een van Franck's biographen en
philosooph, verklaart de bijzonderheid, welke velen moest opvallen, uit een even
diepen tweespalt: ‘Het mysticisme van Franck vertolkt de ziel rechtstreeks en laat
ze de volle bewustheid in haar vlucht naar 't goddelijke. “La personne humaine, à
travers les accents de l'amour joyeux ou douloureux, garde son intégrité”. Dit alles
omdat de God van César Franck hem werd geopenbaard door het Evangelie, en met
den Wodan der Nibelungen verschilt gelijk de stralende Zuiderzon met de bleeke
schemering. Franck laat den Duitschers hunne nevelige droomerijen.........
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Inderdaad hier is alles klaarheid; en of men 't weet of niet, dat elk der vele thema's
en motieven is afgeleid van het inleidende eerste met eene dialectische consequentie,
welke een tegenstander vrij sophismen mag noemen, of men de canonische
doorvoeringen hoort of niet, - deze muziek draagt eene zeer veelzijdige psyche en
iedere hoedanigheid van deze, elke gestalte, 't zij de technische 't zij de sensitieve,
bekoort ten hoogste van 't begin tot het einde. Men ontkomt niet aan de emotie als
Franck op 't einde der introductie de trompetten simpel laat intoneeren en een
crescendo maakt. Waarom ontroert het? Bij de herhaling keert dezelfde impressie
onverzwakt en even onverwacht weer. Waarom? dit behoort tot de geheimen der
ziel. Zoo is de canonische verwerking der hoofdmelodie door bazuinen en trompetten
schijnbaar doodeenvoudig doch grootsch van visie en bovenmate machtig. Daarbij
zijn zulke koninklijke passages niet zeldzaam maar zeer talrijk. En in hoeverre zou
Franck's thema, behalve in letterlijke, in psychologische verwantschap staan tot
Beethoven's quartet-finale ‘Muss es sein?’? Want al componeert een kunstenaar zoo
plichtmatig en naïef als we lezen van César Franck, het mystieke noch mysterieuse
bleef hem vreemd bij zulk een wonderbare schepping.
Het is dus te hopen dat deze symphonie, welke men tot motto zou willen geven
‘De profundis clamavi’ spoedig terugkeert op het programma. We hopen ook Léon
Laffitte, den tenor dien we gistermiddag hoorden, spoedig opnieuw te ontmoeten bij
een of andere Oratorium-uitvoering in plaats van een zanger uit het instrumentale
Noorden. Hij deed me denken aan Cazeneuve, meer bij wijze van herdenking dan
door assimilatie van beider persoonlijkheid; want hoe zelden concerteeren hier zulke
bewonderenswaardige Italiaansche tenoren, wier stem résonnance is en volle warme
klank. Hij leek me niet gelukkig in de aria van Cherubini's Abencérages, ofschoon
enkele hooge noten zijn auditorium ten rechte bezielden, maar onvergelijkelijk scheen
me zijn weergave van ‘Le repos de la Sainte Famille’ uit ‘L'Enfance du Christ’ van
Berlioz. Het plotselinge opbloeien van gevoel en verrukking bij de woorden van
Maria:
‘Voyez ce beau tapis d'herbe douce et fleurie,
Le Seigneur pour mon fils au désert l'étendit.’

had iets van de Palestrijnsche blankheid en verinniging, van de lyriek der heiligen.
Hoe betreurenswaardig dat Holland meesterstukken als ‘L'Enfance du Christ’
onherbergzaam behandelt en verwaarloost voor allerlei hersenschimmig maakwerk!
Om onze vermelding van dit zeer boeiende programma voltallig te maken, sluiten
we met de ouverture ‘Maximilien Robespierre’ waarvan we gelooven dat ze bijna
vergeten is; ze behoort tot de drakerige soort, dat in de muziek, waar men schoonheid
geeft of verveling, eilaas te weinig beoefend wordt. Men merkt het aan Litolff, haar
auteur; want hij schreef geen harlekijnschen potpourrie, als de beruchte 1812, in
welke de ‘Marseillaise’ bovendien niet zoo bar belachen wordt, maar een Akademisch
feeststuk, met motievengeknoei, dat zelfs Meester Johannes niet tot zijn
verantwoording zou willen hebben. Over het Poème Symphonique van Rasse, dat
toch in 't slotgedeelte mooie invallen - solo-strijkkwartet met dempers - bevat, zouden
we gaarne nog een en ander zeggen, doch laten we eindigen met zijn programma Fransche meesters! - te prijzen als iets verlangenswaards voor de toekomst. Hij
behaalde trouwens veel succes - meer nog Léon Laffitte - dat hij na de Symphonte
van Franck deelde met het voortreffelijk orchest.
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[Liszt Faust-symfonie (met medewerking van Louis Goldsteen, tenor
en 'Apollo'), Tschaikowsky Symfonie nr 5 o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Het is gelukkig dat de compositiën van Franz Liszt hier een vaste populariteit bezitten,
hoe zou dit herdenkingsjaar anders Willem Mengelberg smarten, wiens grenzenloos
enthousiasme en gigantische zucht naar een gigantisch Memento en Recordare dan
uitweg noch bevrediging noch ontvangst hadde gevonden. We leven dus nog immer
in feesten en of de schoonheid er mee gemoeid wordt of niet, we beleven de groote
herinnering van den honderdsten geboortedag eens genialen kunstenaars.
Er waren gisterenavond twee herhalingen: de Faust-Symphonie en Tschaikowsky's
vijfde, herhalingen in zeer korten tijd en wel een reden om over dit concert te zwijgen,
had de Liedertafel ‘Apollo’ niet meegewerkt aan de triptiek van Liszt en hoorden
we overal niet zooveel moois en merkwaardigs, zelfs in 't tweede deel van
Tschaikowsky's geliefkoosd en toegejuicht werk, waar de hoornist zeer vermoeid
bleek. Mengelberg schijnt zich een creatie gephantaseerd te hebben van den Faust,
eene creatie naar de opvatting van Goethe en Liszt tegelijk en 't sterkst uitgesproken
in 't eerste en tweede deel. Zooals immer bij Liszt, boeiden ook hier de verschillende
exposities het sterkst, er kwamen zelfs vijf hevige indrukken, waar de eindelooze
langdradigheid vermoeit ten slotte onvermijdelijk en ook het E w i g We i b l i c h e
heeft ons dezen keer niet zoo hoog kunnen trekken, dat we van een echte, blijvende
emotie mogen spreken.
Liszt heeft zich zelf genoemd een halven Capucijn en een halven Zigeuner en dit
valt even moeielijk te combineeren en schijnt ons even noodlottig voor het
geestesleven als een halve Berlioz en een halve Wagner, wat hij eveneens was. Ik
kon me er tot mijn spijt nooit over verheugen, dat de Romantische klavier-techniek
aan Liszt geïnspireerd werd door Paganini en dat Berlioz hem de Romantische
compositie ingaf; ik kon er nooit vrede mee nemen dat bijna alle thematische
concepties van Liszt elkaar gelijken: wanneer men de eerste helft van een zijner
phrases hoort dan weet men reeds de tweede: zij zal zooveel hooger of zooveel lager
getransporteerd klinken dan de andere met een lichten variant; zoo verslaafd is Liszt
aan de symetrie. Me dunkt ook dat men hem, logisch en onbevooroordeeld
redeneerend, geen genie kan noemen in den eigenlijken zin, hoeveel Wagner dan
ook van zijn buitengewone gaven moge overgenomen hebben, en hoe verstrekkend
zijn intellectueele macht dan ook weegt op de hedendaagsche vertegenwoordigers
der muzikale kunst, Richard Strauss in 't bijzonder. Maar Liszt bezat een zoo
sympathiek temperament en zijn oeuvre behelst zoo onmetelijke waarden en
onschatbare waarheden dat niemand met eenig verstand zich nog ooit tegen hem zal
keeren met hatelijkheden - die tijd is reeds lang voorbij. Maar men mag zich afvragen
of hij bewonderd moet worden als halfgod, gelijk Mengelberg schijnt te willen. Hij
emancipeerde wel den overmatigen drieklank, zooals César Franck het noon-acoord,
hij vond magnifieke orchest-effecten, onvergelijkelijke fijne harmonieën en mooie
melodieën, maar dit geeft geen reden tot een cultus...... Liszt was een koninklijke,
alles-omvattende geest, een groote eigenschap in den Renaissance-tijd en vroeger,
toen alle stroomingen zich naar een doel richtten, 't zij de onbewuste schoonheid of
God, - doch een even gevaarlijke eigenschap in den chaos der negentiende eeuw,
waar zooveel krinkelt in verfoeibare egoismen, ze mogen dan artistiek heeten, in
quasi-philisophische stompzinnigheid, in ijdel dilettantisme, hier sensueel ongeloof,
ginds zwak geloof, de eeuw der ontelbare individualistische, hoovaardige, verblinde
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epigonen,...... en Liszt, de halve Capucijn en halve Zigeuner, de liefderijkste mensch,
heeft alles bewonderd en goedmoedig gebillijkt. En in die mate is zijn oeuvre
zeldzaam als zijn ongelooflijke biographie, eclectisch echter en onvolmaakt. Doch
wat deed hij met zijn prachtig karakter en onbegrensde liefde tot de kunst, niet aan
Wagner en Berlioz? Er worden veel schitterende namen voor immer overschreven
door andere en 't kon ook Liszt gebeuren; maar laten we hem altijd beminnen en
eerbiedigen omdat hij zoo mateloos bemind heeft.
Natuurlijk zongen ‘Apollo’ en de tenor-solist Louis Goldsteen het slotkoor zeer
verdienstelijk en droegen zij er toe bij deze vertolking te maken tot een
model-uitvoering in vele opzichten. Slechts de koperinstrumenten klonken wat mat,
bij voorbeeld in rythmische accentueering. Dit viel nog meer op in Tschaikowsky's
symphonie, tot groot genoegen van de hoorders gespeeld overigens. Het spijt me dat
dit gebrekkige doch virtuose werk zoo onafscheidelijk is van Mengelberg's virtuositeit.
Verbeeld u dat men ons dwong een niet zeer geestrijk maar drakerig boek zóo dikwijls
te lezen...... Tschaikowsky had prachtige invallen. Er zijn passages in deze symphonie
welke ik ten volle bewonder als meesterwerk, o.a. het leidmotief en de fougue van
't middendeel der finale, ik betreur het daarom te meer dat Tschaikowsky geen
harmonische natuur bezat, als Berlioz, of componeeren geleerd heeft als César Franck,
dan was hij niet tot misgrijpen vervallen als de belachelijke apotheose van 't slot en
de bedroevende monotonie van 't tweede en derde deel. Tschaikowsky was nu eenmaal
het tegendeel van het soort musici, waarvan Romain Rolland in zijn Musiciens
d'aujourd'hni zegt ‘qu'ils ne pensaient guère quand ils ne pensaient en musique’ hij
componeerde als hij niet dacht en hij dacht (misschien!) als hij niet componeerde.

[Arensky Variaties op een thema van Tschaikowsky, Diepenbrock
Die Nacht (Ilona Durigo, mezzo-sopraan), Strauss Don Juan en
werken van Monsigny, Beethoven en Mozart o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Er lag in Mengelbergs opvatting van ‘Die Nacht’ (Alph. Diepenbrock) iets kinderlijk
détailleerends en het geheele orchestrale slotdeel met veel te scherpe trompetten,
veel te pompeus en te weinig verinnerlijkt - let wel: in dit enkele geval - viel uit de
stemming. We zwijgen verder over kleinigheden en loven liever omdat we 't wederom
hooren van zulk meesterwerk als een voorrecht beschouwen; we zagen ook een
musicus in extase raken en kopschuddend ‘prachtig, prachtig’ stamelen; het
magnifieke schrijven wij daarom toe aan den auteur. We vonden er dezelfde machtige
schoonheid, doch dit weerhoudt ons niet te twijfelen of Mengelberg deze partituur,
welke eene driemaal-langere van R. Strauss in diepte, rijkdom, muzikaliteit en geest
verre overtreft, met voldoende toewijding en genoeg ernst in zich opnam. Er waren
in de uitvoering van Brahms' Requiem zooveel vlakheden en de Mis van Liszt klonk
zoo onspontaan en onvast dat men de vraag mag stellen of Mengelberg niet voor ons
Amsterdamsch muziek-leven verloren is; het centrum zijner activiteit zoeke men
zeker niet meer hier.
We twijfelen eveneens of de tegenwoordige persoonlijkheid van Mengelberg zich
gemakkelijk mengt met de psyche van ‘Die Nacht’; maar Durigo was weer volmaakt;
welk een dictie en welk eene sublieme gedragenheid! Nu Zimmermann de viool-soli
speelde en Meerloo den alt kwam er ditmaal mooier evenwicht in de instrumentale
conceptie. Het mag echter niet verzwegen worden, dat ook vele passages groeiden
in expressieviteit door Mengelbergs kunst; zoo een der hoofdthema's, de zeer innige,
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telkens hoog-aangestreken, als van verrukking sidderende violen-melodie; zoo de
zeer fijne hout-passage bij ‘leer steht von Trauben und Blumen.’ De stemming van
‘Die Nacht’ is onafgebroken en boeiend, de orchestratie en tekstbehandeling
meesterlijk, - is dit alles? ik moet erkennen, dat er voor mij in ‘Die Nacht’ nog vele
geheimen zijn, welke me door een herhaald hooren eerst opgelost zullen worden; en
dus even moeilijk te bespreken als de indrukken en emotie, zoo hevig dat de adem
stokt.
De rest van het programma was interessant; een effectvolle tegenstelling van den
ouden tijd - Coriolan van Beethoven, ideaal-bekoorlijke muziek van Monsigny,
Mozarts Jupiter symphonie - en van den nieuwen tijd - Diepenbrock, Arensky's
variaties, welke hoe langer hoe minder zeggen en Don Juan van Richard Strauss, een
verbluffende compositie met enkele mooie thema's, doch als geheel of een usurpatie
of een gruwelijke verminking van Tirso de Molina's, Mozarts en Lenau's Juan-type,
waarmee Strauss' werk in geen enkel opzicht kan gecombineerd worden, tenzij men
zich Don Juan gelieve te fantaseeren als Duitsch Uhlan en de Spaansche schoonen
als frissche keukenmeiden. Strauss' idealisme is inderdaad schriel. Ons orchest speelde
bewonderenswaardig, vooral Monsigny en Mozart; welk een poëzie in het andante!

Maatschappij ter Bevordering van Toonkunst Requiem van Brahms
en Liszts Missa Solemnis
In de biographie van César Franck verhaalt Vincent d'Indy hoe hij, voornemens
zijnde Duitschland te bereizen, van den zeer vereerden meester de opdracht kreeg
Johannes Brahms te bezoeken en hem de partituur te overhandigen van ‘La
Rédemption’, welke eene eigenhandig geschreven en in eerbiedige woorden gestelde
opdracht bevatte, want Franck hoogachtte Brahms. D'Indy komt bij Brahms en geeft
hem het meesterwerk, dat Brahms aanneemt, in een hoek zet, zonder het een blik te
geven, zonder dank je en zonder er verder van te reppen......
Deze onhoffelijkheid zou ik gaarne willen doen gelden als symbool van Brahms'
muziek. Gij zult wel aannemen, lezer, dat de ware kunstenaar de menschen slechts
in zooverre te gemoet mag komen dat hij de liefde bezit en dat verder de mensch tot
den kunstenaar moet gaan. Dit laatste is even redelijk als het eerste, want hoe hoog
staat hij boven ons! We gingen dus tot Brahms, den befaamden, wij armen, die
snakken naar licht en leven, en die wel gaarne wat troost vonden voor zoo talrijke
en havenende vermoeienissen. Joachim, Schumann, nog vele anderen, doctores en
docti hadden gezegd dat Brahms de ‘Messias’ was, die de wachtende wereld zou
overgolven met een nieuw heil. Dit klonk iets vreemd omdat Berlioz leefde, Liszt,
Wagner, Bruckner, Fanck, toch Grooten! maar we geloofden niettemin aan een
koningschap van Johannes den Braven. Hij vond melodieën, wel eenigszins in den
geest van Beethoven, van Schumann, van Mendelssohn, van Bach, doch, gedachtig
aan de woorden van Ruskin, dat een genie ook kan verblijden in een ouden stijl,
vertrouwden we nog onwankelbaar; Brahms bezat immers ook eene virtuose techniek,
een smaak, een kennis, een beschaving; we gingen dus tot hem als onderdanen. Nu
vroegen we hem niet eens onze verlangensvolle zielen te temmen, ‘dompteur’ gelijk
ieder groot kunstenaar is, we wilden hem onze zielen enkel o p d r a g e n . Hij echter,
die werkelijk zoo veel bezit, toont het pralerig, en wendt zich van ons af, hij keert
ons den rug, met philistersche glimlachjes en met egoistische grijnzen, met eindelooze
phrases, oreerende herhalingen en kille fuge's, geconcipieerd door energieke oerkracht
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misschien, maar harteloos en zonder emotie. Geldt ook hier niet ‘Ubi Caritas, ibi
Deus?’ Brahms was geen idealist noch kende de liefde.
Brahms was de vernuftige sophist. En laten we hem daarom beetnemen waar we
kunnen. In de ‘imponderabilia’, de essence van alle kunst, blijft hij evenzeer de baas
als elke tegenstander; en mogen we den lezer vermoeien met technische
bewijsvoeringen? het slechte gebruik van bazuinen en tuba; de voortdurend foutieve
declamatie, de goedkoope en vele herhalingen, etc. etc.! Zie eens hoe hij zijn tekst
behandelde...... in de negentiende eeuw. (Men mag me beschuldigen van plagiaat;
Mattheson critiseerde Händel op dezelfde wijze!) ‘Wie lieblich sind deine
Wohnungen, Herr Zebaoth, Herr Zebaoth, deine Wohnungen, Herr Zebaoth; wie
lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth, wie lieblich sind deine Wohnungen,
Herr Zebaoth. Meine Seele verlanget und sehnet, verlanget und sehnet, verlanget
und sehnet, verlanget und sehnet und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn; mein
Leid und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott, mein Leib und Seele, freuen sich
in dem lebendigen Gott, in dem lebendigen Gott. Wie lieblich sind deine Wohnungen,
Herr Zebaoth, Herr Zebaoth, deine Wohnungen Herr Zebaoth! Wohl denen, wohl
denen......’ zoo gaat het door, 't heele werk lang - col canto!!
Maar men ontmoet veel moois in den treurmarsch, ofschoon ook daar de pruikerige
gemaniereerdheid niet ontbreekt en de tekst even comisch mishandeld wordt; - en
als mevrouw Noordewier-Reddingius er eens niet geweest was; zij alleen gaf eene
zoo onuitputtelijke afwisseling en een zoo verheffend relief aan de ontzaglijke
beklemmende monotonie, een zoo onschatbare kleur te midden der zonnelooze
matheid. Welk een kunstenares! Haar en Ilona Durigo kunnen we prijzen met warmte
en bewondering. Want de heer Van Oort sinds we hem 't laatst hoorden, ging zich
naar het schijnt hoe langer hoe meer toeleggen op ‘expressie’ en daar dit niet bij zijn
aard past (klaarblijkelijk) verdoolde hij naar de affectatie, een omweg, dien we zeer
betreuren. En Doctor M. Römer, een tenor-solist uit Berlijn, zingt met
benijdenswaardige gemakkelijkheid, maar zijne stem bekoorde enkel in zachte timbres
en klonk zeer schel en onaangenaam in krachtige passages, welke bij Liszt 't
veelvuldigst voorkomen. Daarom mag ik enkel citeeren als iets heel moois en innigs
‘Qui propter nos homines’ uit den Credo der Graner-messe.
Nog een enkel woordje over deze Feestmis, welke geenszins kan worden
aanbevolen als een toonbeeld van goede kerkmuziek, omdat de wijding en het
geestelijke element haar bijna volkomen ontbreken. Technisch kan men haar gebouwd
noemen op den tertszang der accoorden; het duidelijkst voert hij dit door in het
hobo-signaal van den Gloria in b groot, wisselend met es-groot. Men vindt het de
heele Mis door: Et vitam venturi c-as-e-des (alles groot), Sanctus g-bes, Pleni sunt
coeli et terra, de acoorden op b-es-c-e-des, etc. De conceptie is als het meeste werk
van Liszt: analytisch; de indrukken zijn daarom menigvuldig en zeer verscheiden.
Hij schrijft een ongelooflijk leelijke (en dilettantische: Liszt kon geen fuga's schrijven)
fuga op Cum sancto spiritu, en Credo in unam; hij vernietigt verder impressies en
kostbare stemmingen op roekelooze en onbegrijpelijke wijze. Maar het begin van
den Gloria! engelenzang - de Incarnatus - welke een geniale en diep-ontroerende
unisono van alt en sopraan! - en de Benedictus - een meesterstuk op zich zelf, door
en door divien en door Durigo ook onovertrefbaar gezongen - deze passages zijn
schoon genoeg om het werk onvergankelijk te maken; majesteitelijke en pakkende
uitingen van Liszt's grandezza en menschelijkheid vindt men ook in de marziale
gedeelten van den Credo. Wel mag men zich dus verheugen dat zulke kerkmuziek
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niet meer geduld wordt, doch vrij en vurig wenschen dat men er andere voor
componeert met evenveel g e n i e .
De uitvoering stond onder leiding van Willem Mengelberg.

Het Ritter-quartett (Concertgebouw, kleine zaal)
Nauwelijks zijn er uitwassen van strijkinstrumenten, Violone, Viola bastarda, Viola
d'amore, da Gamba, pomposa etc. verworpen en verdwenen, nauwelijks zijn de groote
klassieke meesters, die den vorm van het strijkkwartet en strijk-orchest definitief
vaststelden, een eeuw gestorven, nog altijd niet vervangen door gelijkwaardige
componisten en het genre der kamermuziek bloeit allerminst in den tegenwoordigen
tijd - of er verschijnen mannen, die als vrucht hunner experimentatie en abstracte
overwegingen, laten we maar zeggen: gelijk een modern wijsgeer, die van 't leven
afgezonderd een nieuw stelsel phantaseert, er verschijnen mannen als professor
Hermann Ritter en Doctor phil. Alfred Stelzner, om het bestaande evenwicht te
verbeteren? te vervangen? omver te werpen? Een teeken des tijds, lezer! Richard
Strauss noemt dat het zoeken naar nieuwe ‘Nervenschwingungen.’
Des ondanks neme men er met een zekeren eerbied nota van, want het valt niet te
ontkennen, dat Professor Ritter aardige instrumenten bouwde en mooie klank-effecten
vond.
Nu zou men echter willen vragen: Waarom supprimeerde hij de v i o l a (altviool)?
De viola klinkt romantisch en geeft een zeer fraai ‘[n?]eusgeluid’; zij vormt ook den
juisten overgang tusschen eerste viool en den cello. Professor Ritter heeft een kwartet
willen vormen naar het voorbeeld van den vocalen sopraan, alt, tenor en bas. Het
strijkkwartet, zooals dat tot heden in gebruik was, bevatte sopraan, mezzo-sopraan,
alt en bas - 1e en 2e viool, viola en cello. Het ligt dus voor de hand, dunkt ons, dat
men allereerst den mezzo-sopraan zal schrappen. En wij moeten erkennen, niet te
begrijpen, waarom Professor Ritter mezzo-sopraan en alt beide schrapte en omwerkte.
Want zonder zich eenigszins te bedriegen in de klankkleur, zal men, op het gehoor
afgaande, de Ritter-combinatie in beeld brengen als volgt: Sopraan, tenor, bariton,
bas, om Ritters eigen terminologie te gebruiken, ook al noemt hij zijn instrumenten:
viool, viola alta, viola tenore (waar bleef de tenorglans??) en viola bassa. Daarom
staat de eerste viool meestal zeer geïsoleerd in het heerschende timbre der andere
drie, daarom hoort men de lage Viola tenore niet, tenzij bij thematisch gewichtige
passages.
Dit zijn reeds onoverkomelijke bezwaren voor ons. Als we ons voorstellen, dat
Professor Ritter met dit ensemble een der laatste kwartetten van Beethoven, het
kwartet van Debussy of van César Franck zou spelen, waar eenerzijds kleur, anderzijds
de polyphone klank zoo nauwkeurig berekend is op de traditioneele verhouding, dan
slaat ons de schrik om 't hart. Het schijnt ons de meest gevaarlijke reconstructie. En
ook al ging hij zelf componeeren voor zijn ensemble gelijk Alfred Stelzner voor zijne
Violotta en Cellone, ook al wendden honderd eerste of tweede rangs componisten
het instrument aan, gelijk Max Schillings in zijn opera ‘Der Pfeiffertag’, de
verbreiding en populariseering lijkt ons alleronwaarschijnlijkst. Het werd nog niet
psychologisch of physiologisch nagegaan hoe de instrumenten ontstonden, maar de
geniale J.S. Bach construeerde zijne viola pomposa vergeefsch, ondanks het genie
van Stradivari e.a. ligt de viola da gamba in vergetelheid, en de magistrale partituren
van Hector Berlioz hebben niet verhoed, dat de ophicleide en serpent in onbruik
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raakten. Scepticisme past dus des te meer nu Professor Ritter slechts de quadratuur
zoekt van onzen ouden cirkel.
De vinder hanteert de omvangrijke ‘viola alta’, welke lange armen vergt, met groot
gemak en vaardigheid; Hans Knöchel speelde de zachte, meer schemerige viola
tenore; W. Schulze-Priska was primarius; hij stond wat geisoleerd, zeiden we reeds;
Ernst Cahnbley streek de viola bassa, zeer weinig verschillend van den cello; Cahnbley
leek ons de uitstekendste van dit viertal wat muzikaal temperament betreft; overigens
was het samenspel degelijk. Een goed quintett ware volgens de ideeën van Prof.
Ritter wellicht samen te stellen op deze wijze: 1e viool, viola, viola alta, viola tenore,
viola bassa. De componist slechts ontbreekt.
De uitvoerenden speelden tot groot genoegen der talrijke bezoekers van dit concert
(vierde kamermuziek-avond) een strijkkwartet van A. Borodin (mooie Notturno) en
van Schubert (‘Der Tod und das Mädchen’), de serenade van Beethoven opus 8, in
den naïefsten Haydn-stijl. Als een componist in onze dagen zoo onorigineel dorst te
beginnen, men maakte hem af. Dit is een der slechte gewoonten van dezen tijd, waarin
hij zelfs eens consequent noch streng blijft als 't werkelijk behoeft. (Brahms-Rich.
Strauss).

[Beethoven Pianoconcert nr 5 (solist Alfred Cortot) en Symfonie nr
7 o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Ongelukkigerwijze viel dit Mengelberg Concert samen met een uitvoering van Ant.
Averkamp's A capella koor en Alfred Cortot speelde voor de pauze; zoo stonden we
voor een keuze als de ezel uit de fabel, tot de herinnering aan Cortot uit het voorjaar
ons ten laatste deed beslissen. Cortot behoort in wezen voor een o u d e n Erard of
ouden Pleyel, limpide, tinkelende instrumenten, pianisten als Cortot, kunstenaars
van den ranken, parelenden stijl, worden zeldzamer en magnetiseeren daarom des te
sterker.
Het was wonderbaar-streelend en ontroerend. Helder, diep en ondoorgrondelijk;
elegance, noch charme lijkt ons hier het juiste woord want dan zouden we een pianist
van de andere richting moeten nemen: boersch en lomp mutatis mutandis. Het is
poëzie en kracht, cultuur en natuur. Het vijfde concert van Beethoven behelst naast
zwakke passages, diviene muziek, en Cortot's vertolking van deze is onbeschrijfbaar.
Wij hopen dezen genialen kunstenaar nog vele malen terug te zien in het
Concertgebouw; magnifiekere mag men niet zoeken en zijne psyche is reëeler en
schooner dan de modische Fausten en Titans uit Duitschland. Wanneer een Alfred
Cortot speelt niet waar - als celesta of klokkenspel - dan begrijpt men eerst waarom
de groote meesters de piano toelieten in hun klaar en harmonieus orchest, wat bij de
Fausten en Titans immer raadselachtig schijnt. Alfred Cortot, die niets heeft van den
virtuoos, doch in hart en ziel kunstenaar is, oprecht en warm, is zeer langdurig en
met enthousiaste dankbaarheid toegejuicht.
Ook Willem Mengelberg beleefde geniale stemmingen in Beethoven's Zevende.
Zou men zeggen dat deze symphonie dateert uit de dagen dat de fagot nog gold voor
luguber en pathetisch, de clarinet droevig, de hobo vroolijk, de fluit verliefd? Zoo
wisselt de terminologie zonder het meesterwerk te raken. En zie eens hoe Willem
Mengelberg den hoorder op ongeëvenaarde wijze de mooie passages releveert en
degene, welke bij elk ander dirigent mat klinken en zelfs overbodig of verslappen,
met hoogen smaak weet te maskeeren of te doorgloeien, waarvoor ieder, die Berlioz,
Bruckner en Mahler bewondert, den kunstenaar dank zal wijten. Dit noeme men
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trouwens geen restauratie (ook deze is alleszins verdedigbaar) doch voortreffelijke
belichting.
Onvergetelijk! doch als aanstaanden Donderdag Messchaert Mahler's
Kindertotenlieder zingt (moge Mengelberg toch ook een symphonie dirigeeren van
den meester!) zal deze herinnering weer wijken voor andere bezieling.

[Bruckner Symfonie nr 4, Victor Vreuls Symfonisch gedicht Jour
de fête, Sinding Vioolconcert (solist A.A. Polak) o.l.v. Evert Cornelis]
(Concertgebouw)
Men leest in de ‘Mémoires’ van Gréty, den componist van ‘Richard Coeur-de-lion’:
L'Homme qui, par son caractère, ne ressent que les secousses légères des passions,
a mille manières de s'exprimer, sans courir aucun risque; mais il n'en est q u 'u n e
pour celui qui, profondément agité, concentre la flamme dans son coeur; et malheur
à lui s'il est rebuté après s'être fait connaître’. Deze woorden, zoo volkomen
toepasselijk op het geestesleven van den kunstenaar en zijne verhouding tot de
tegenwoordige menigte, kwamen me in de gedachte naar aanleiding van Anton
Bruckner's vierde Symphonie; maar ik wijzig ze in: c a r il est rebuté voegde beter.
Bruckner had slechts ééne manier om zich uit te drukken, een daimoon stuwde
hem dag en nacht, hij vergaarde den hartstocht en de kwelling met grandiose
ontroering tot het onuitspreekelijke hem zegbaar leek. Vandaar de monumentale en
rotsvaste structuur zijner hoofdthema's, vandaar de voortdurende en steeds stijgende
spanning, het bovenmenschelijke der expressie bij zoo eenvoudige middelen, zoo
simpele rythmiek, vandaar de originaliteit, in welk opzicht hij alle toonkunstenaars
overtreft. De bewering: hij schrijft Wagnersch, klinkt hier zoo buitengewoon
kleingeestig en oppervlakkig, dat ze mij geen weerlegging waard schijnt; zoo weinig
de mensch Wagner geleek op den mensch Bruckner, zoo weinig gelijkenis kan men
tusschen beider muziek aanwijzen.
Anton Bruckner componeerde polyphoon, zijne conceptie is op verscheiden plaatsen
veelstemmig en zijne motief-bewerking is meestal imitatorisch. Al ware zijn stijl
doorwrocht als de mathematische combinaties van een Hobrecht, dit gaf nog geen
reden hem diepzinnig te noemen of vermoeiend. Integendeel hij is klaarder en
harmonischer dan Richard Strauss, dan Max Reger, dan Brahms. De uitvoering
scheen me soms niet zeer duidelijk noch evenwichtig, maar het zal niet in me opkomen
er de oorzaak te zoeken onzer innerlijke ontwrichting en ongekende verstomming,
waarin we raakten gedurende de finale, welke we niet eens ‘bewust’ konden
aanhooren. En den componist draag ik van ouds zoo warme liefde toe en bewondering
voor zijne magnifieke en geniale invallen, dat ik me wèl wachten zal, hem zijne
grootheid te verwijten, want dat deze muziek overmeestert en neerslaat, ligt aan den
hoorder. We leven niet enkel in een tijd, wiens zuiverste antithese waarlijk majesteit
is en goddelijke contemplatie, doch - Berlioz en Wagner werden miskend - sinds den
dood van Beethoven leefde men in waan en drogredenen; hoe toch kan men Schumann
en Brahms beter noemen dan sophisten? Bruckner was met Berlioz de eerste en de
eenigste symphoniker, die een juisten kijk had op den aard dezer kunstsoort, welke
Beethoven immers ook niet beschouwde als sonate-in-'t-groot of als tafelmuziek.
Bovendien vindt men Bruckner, Berlioz noch Franck behooren op het dagelijksche
répertoire; is het dus te verwonderen dat een zoo ontzaglijke copia den geest ontzet?
Men moet deze kunst vergelijken met de oude kathedralen, met Shakespeare met
een schilderstuk als de Nachtwacht, welke misschien geen enkelen tijdgenoot
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herinnerden aan ‘schoonheid’ of impressionneerden als ‘emotie’; toch synthetiseeren
ze het voelen van volkeren gedurende eeuwen. Ook van Bruckner kan men met
voldoende zekerheid zeggen, dat hij een genie was, een vertegenwoordiger en gaarder
van onmetelijke tradities. Zoo bestaat er slechts één middel om hem te doen
waardeeren, en Rudolph Louis noemt het eveneens in zijne sympathische biografie:
hem te bestudeeren met liefde en herhaalde malen uit te voeren. Dat dit wenschelijk
is zullen alle welgezinden met ons eens zijn.
Zij vergisten zich niet, de Brahms-afgodisten, die in Bruckner den gevaarlijken
tegenstander raadden van hun j o u r n a l i s t i e k e creatuur. Men mag het rekenen
tot de meest curieuse zeldzaamheden, dat Brahms van af zijn opkomst in Weenen
fanatiek gesteund werd door de liberale dagbladen, met name Hanslick in de ‘Neue
Freie Presse’ en men weet, welke richting die behartigen. Gelijk Brahms Germaan
is, wat zich uit tot in den Duitschen tekst van zijn Requiem, zoo is Bruckner een
Latijnsch temperament; zooals Brahms arm is aan phantasie en muziek, zoo is
Bruckner overrijk in verbeelding en vinding; en het diametrale onderscheid kan men
doorvoeren tot in de geringste bijzonderheden met eene onafwijsbare logica als gold
het nacht en dag. Bruckner haat de sequens in elken vorm; hij herhaalt zich nooit,
hij verafschuwt banaliteiten, zelfs de aristocratische, welke Wagner nog wel eens
aanwendt, hij versmaadt alle effectmiddelen, tenzij nobele, alles klinkt ongewoon
en onverwacht; toch is hij in elk opzicht het tegendeel van een ‘individualist’, ondanks
alle verscheidenheid en onvergelijkelijke overvloed, merkt men de strengste eenheid
van gedachte; want met wat technisch doorzicht bespeurt men gemakkelijk, dat deze
Symphonie slechts één thema bezit (evenals die van Franck) gevarieerd met een
waarlijk Danteske phantasie.
We doen dus een beroep op Evert Cornelis om eene herhaling dezer ‘Romantische’,
waarin hij zich vaardiger toonde dan ooit. Het doet mij dan ook genoegen te mogen
constateeren, dat hij zijne vroegere praestaties hoe langer hoe meer overtreft. De
noviteit van dezen avond ‘Jour de Fête’ heeft hij gedirigeerd met energie, met
volkomen zekerheid en een aangename, zelfbewuste artisticiteit, wat gestadige groei
beteekent en zeer sterke begaafdheid. Want ‘Jour de Fête’ is rythmisch buitengewoon
gecompliceerd in zijn gedurige wisselingen van 3/4 = 4/4 en andere maatsoorten en
moeilijke ingewikkelde orchestratie. Het muziekstuk van Victor Vreuls, Luikenaar,
leerling van Vincent d'Indy en tegenwoordig professor aan de Schola Cantorum, is
op zichzelf wat tweeslachtig, zwenkend tusschen den stijl en de visie van Debussy
en de Scholisten, het is ook niet beknopt genoeg, den doorzichtigen en lichten inhoud
in aanmerking genomen; de instrumentatie moet enkele malen gewaagd heeten,
vooral de trompetten-behandeling, over 't geheel echter klinkt ze karakteristiek en
oorspronkelijk. De psyche evenwel van ‘Jour de Fête’ is niet intens noch gloedvol,
eenigszins pralerig en virtuoos. Den componist beschouwen we niettemin ale een
serieus kunstenaar, die de muziek verstaat, de techniek beheerscht bij instinct en met
fijne intelligentie.
Het orchest en Evert Cornelis zijn na de Symphonie van Bruckner met geestdrift
toegejuicht; van het enthousiasme kreeg Alex. A. Polak zijn deel na het viool-concert
van Chr. Sinding, dat hij met mooien élan voordroeg.

[Mahler Kindertotenlieder (solist Johannes Messchaert) o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
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De Schoonheid was dezen avond zoo onmiddellijk en klaar, dat het mij nauwelijks
noodig lijkt er gewag van te maken ‘Die Sonne, sie scheinet allgemein’, wie merkte
't niet? Messchaert zette in ‘Nun will die Sonn' so hell aufgehn’ en de zon ging
werkelijk op, een zoo mystieke zon! Men kan zeggen, wat was Mahler goed, en
welke onmetelijke liefde droeg hij, die deze melodieën vond en klanken, vol mateloos
leed en mateloozen troost. De geschiedenis der smart overziet men moeilijk, maar
zoover ik zien mag, vind ik zijns gelijke slechts in den Stabat Mater, en het lichtende
slot der ‘Kindertotenlieder’ doet ook wel denken aan de stille extase van Paradisi
gloria. Doch deze muziek schijnt even onvergelijkbaar als onvergankelijk. Welke
componist wist (of weet) zulke stemmingen in zijn eigen ziel? Wie uit ze zoo
eenvoudig en schokkend? Wie wil zoo liefdevol bij ons staan en simpel spreken, zoo
groot zijnde en machtig boven allen? het is niet vreemd dat er tranen aan de wimpers
beven bij zulk een ontzaglijke roering; het is evenmin vreemd dat men Mahler bemint
boven alle kunstenaars, van wie de laatste immer de sterkste is. God stelde vast als
wet dat in lijden leering woont, zei reeds Aeschylos, en niemand vermag lijden inniger
te binden aan schoonheid, dan Mahler, zoo maakt hij dubbel rijk.
Gelijk het me onmogelijk is een beeld te geven van de hoogste intensiteit en
eenvoud dezer klanken, zoo kan ik evenmin de kunst beschrijven van Messchaert.
Er sprankelen donkere vlammen in menig oogenblik, naar Ruckert zegt, de dichte
van den tekst,
O Augen, gleichsam nur in einem Blicke
Zu drängen eure ganze Macht zusammen.

en zoo leek Messchaerts stem, altijd heerlijk, doch menigmaal soeverein om in enkele
klanken de expressie samen te dringen voor het onzegbare.
En Mengelberg, van wien bekend is dat hij Mahler warme bewondering en
vereering toedraagt koos den ongeëvenaarde zanger misschien om den meester te
eeren. Wij zijn den dirigent zeer dankbaar en hopen dat hij spoedig zelf triomphen
viert met een Mahlersche symphonie. Hier verzonk hij en alles in de abstractie van
den hoorder. Het applaus concentreerde zich natuurlijk op Messchaert: toen de laatste
klank weggolfde eerst stomme stilte, hoe was men bevangen van deze muziek! Het
applaus groeide langzaam tot het meest geestdriftige enthousiasme dat we nog
bijwoonden, het scheen eindeloos te willen zijn en men vocaliseerde bravo's; en geen
plaats was ledig, het podium boordevol!

[Wagenaar Ouverture De getemde feeks, E. Moor Chant héroique
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Emmanuel Moor heeft zijn dag gehad en de tweede helft van het programma van
Zondag bestond uit composities van hem, instrumentale en vocale, oude en nieuwe.
Wij hebben getracht, vroegere vooroordeelen ter zijde zettend, alle
bevooroordeeldheid afzwerend, ons niet storend aan de koele reserve der hoorders,
noch aan de allengs leegloopende zaal, een zoo concreet mogelijken indruk op te
vangen, van deze zoogenaamd afschrikwekkende muziek, en de artistieke emotie
vrij te laten werken. Het is ons gelukt, doch we zijn niet geraakt tot eenigerlei
vermeldenswaardige impressie.
Dat Emmanuel Moor banale muziek schrijft zal niemand beweren, hij componeert
evenmin decadente of overladene, noch duistere, noch geraffineerde. Welke kan dan
de oorzaak zijn, dat niemand hier affiniteit vindt en dat wij zelfs niet geboeid worden
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door die klanken en rythmen? De reden schijnt mij hierin te schuilen dat Moor
innerlijk een kunstenaarstemperament bezit en dit voor zoover het de c o n c e p t i e
betreft duidelijk genoeg uitspreekt. Als men de Duitsche techniek mag kenmerken
met ‘gechargeerde symetrie’ en voor het Germaansche is dit zonder twijfel
maatgevend, dan is Moor het tegendeel van zulk een onmusisch stucadoor. Wat hij
concipieert is door en door rhapsodisch en schijnbaar zonder eenig verband
gefantaseerd.
Daar Homeros dit reeds beoefende, daar men het ontmoet in de oude Grieksche
hymnen, in de middeleeuwsche contrapuntisten, in de Bijbelsche propheten, in
Debussy tot op zekere hoogte, kan men het genre moeilijk principieel tegenstreven,
integendeel het is te loven; we spreken daarom van Moors artistiek temperament.
Maar nu gaan we den anderen factor na, welke in het kunstwerk even streng regeert:
de inventie. Daar komen de teleurstellingen. Want origineel gelijk hij is in het
imponderabile, de structuur, even ongelijkmatig geïnspireerd blijkt hij in het eerste
détail, het rythme en de melodie. Trouvailles behooren zelfs tot de zeldzaamheden
en het te gewone en onverzorgde heeft de overhand. Verwierp hij dus een gebrek,
het andere behield hij, en wij gelooven den juisten term te noemen, zeggende: hij
mist de c o n s c i e n c e a r t i s t i q u e , gelijk Vincent d'Indy zich uitdrukt. We zien
hem voortdurend tweeslachtig, in de zeer goede en slechte passages der instrumentatie,
in 't treffend en al te mak gevonden rythme, in juiste en vluchtig neergeworpen
polyphonie, in mooie en nietszeggende melodiek...... tot zelfs in zijn temperament,
zijn eigenlijkste ingeborenheid. Niet enkel in zijn Hongaarsche Rhapsodie, ook in
zijn ‘C h a n t h é r o i q u e ’ (welke denzelfden titel kon dragen) hooren wij het
avontuurlijk-melancholisch accent van Smetana en diens zeer echten zielstoon (Moor
componeert weliswaar beter) in een Fransche kleur, en manieren van orchestratie uit
den tijd na Berlioz. Die Slavische résonance is ook getemperd en verzwakt tot een
kosmopolitisch toontje, dat een slaaf in New-York of Chicago misschien ook aanstemt
in zijn verre herinnering. En in den Gounodschen kerkmuziekstijl stond klaarblijkelijk
het fragment uit Moors Stabat Mater. Het lijkt ons dan ook wat reactionnair en
ouderwetsch, ofschoon het vloeiend loopt, melodieus klinkt, goed gedeclameerd is
en ingehouden van toon. Dit vonden we ook wel in:
‘Ach neige, Du Schmerzenreiche
Dein Antlitz gnädig meiner Noth!’

uit Goethe's Faust, maar eveneens hier misten we de visie. Dat Moor een componist
is van groot talent betwijfelen we niet. Doch zoolang hij het vak niet minder
dilettantisch lief heeft en beoefent met meer zelfvergetelheid en zelfverloochening,
zoolang hij zijn geest genoegelijk vertroetelt in plaats van hem te kastijden dag en
nacht, gelijk de groote meesters gewoon waren, zal hij nooit tot hunne verhevenheid
reiken en doodgaan als hij sterft. En schaarsche bewondering zal hem ten deel vallen
gedurende zijn leven. Hij zwere de veelschrijverij dus af om iets goeds te schrijven
en wonderlijks.
Of Marie Leroy, de zangeres die we ook het vorig jaar hoorden, gedisponeerd was
om te zingen, is betwijfelbaar; het klonk wat vlak, technisch niet heelemaal af en te
glansloos. De Aria van Händel, uit de opera ‘Ezio’ maakte zij niet aannemelijk; het
pastorale begin beloofde een Italiaansch kunststukje, maar het vervolg! welk een
onoogelijke en smakelooze coloratuur. Tegen ‘Extase’ leek ze ons niet opgewassen.
Er wordt bij dit gedicht van Victor Hugo ook wat al te onexpressief gemusiceerd.
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Het was een doffe, nevelachtige middag; de gedrukte stemming viel in bij Johan
Wagenaars ouverture ‘De getemde Feeks’, goed van klank en muzikaal genoeg, zelfs
geestig, maar als uiting in zijn geheel te onoorspronkelijk en als programmatische
compositie zelfs tergend onbeduidend, vooral als men 't ongeluk heeft de
comisch-sufferige uitweiding te lezen van het programma-boekje. En ik voel in het
gebaar van den componist een zoo s c h i j n b a r e macht en vrijheid, dat ze me
neerdrukt in wanhopigen twijfel. Ze moest ook heeten ‘De Feeks’. Daarmee begon
het concert en die neerslachtigheid zijn we niet meer te boven gekomen. Ook
Schuberts in vele opzichten bekoorlijk Onvoltooide Symphonie is ons rakeloos
voorbij gegaan.
De uitvoering stond onder leiding van Willem Mengelberg.

[Saint-Saëns Vioolconcert nr 3 (solist Achille Rivarde), Debussy La
mer – werken van Bach o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Achille Rivarde, in den beginne nog al koeltjes begroet, is na de tooverachtige
flageolettonen, waarmee het tweede deel van Saint-Saëns' viool-concert, No. 3,
eindigt, zeer warm toegejuicht en hoe meer de virtuoos en de muziek in het bereik
kwamen van den hoorder des te hartstochtelijker werd de goedkeuring. Had men wel
kunnen denken dat Bach's Chaconne zoo vurige en vele minnaars telde? Eilaas! wij
hebben moeten toezien hoe Marsyas wederom uit de schede zijner ledematen
getrokken is door den goeden Apollo, gelijk Dante zegt in zijn paradijs. We bedoelen
hiermee dat ‘La Mer’ verzwolgen is door Bach, zonder woordspeling, vriendelijke
lezer. Welk een ongelukkige inval van den heer Rivarde, zijn verzoek om de helften
van het programma te verwisselen, en ons te dwingen om te dalen in plaats van te
stijgen! Want stuk voor stuk hebben we de zoo kostbare indrukken van Claude
Debussy moeten afstaan eerst aan Saint-Saëns, vervolgens aan Bach, bij wiens klanken
de sensatie en phantasie zoo uiterst willig en vlug en ruim behooren te zijn om het
ontbrekende aan te vullen. Debussy staat ons nu eenmaal nader als tijdgenoot. En
het kan niet ontkend worden dat de spraak van Marsyas heerscht of zal heerschen
sinds de poiètes Gustav Mahler den muzikalen Genesis dichtte in klanken van geesten,
maar meer van menschen en Debussy zijn tonen opdelft uit een natuur-tijd, toen de
armste ingenium bezat.
We gaan er niet verder op in, omdat de faam van Bach onaantastbaarder schijnt
dan van Shakespeare b.v. en omdat het mode is geworden iedere compositie van den
Cantor als een meesterwerk te beschouwen. Of men daarin gelijk heeft blijve op dit
oogenblik onbesproken, maar het staat vast dat de geestesinrichting van onzen tijd,
in haar voortreffelijkste en schoonste uitingen immer reageerend op het
allerverwerpelijkste nihilisme - venia verbo! - van Frederik de Groote en Voltaire
zich verder en verder afwendt van de wereldbeschouwing eener eeuw, welke zoo
terecht protesteerend mag heeten door het verschil met een ontzagwekkend rijke
periode.
Het is mij onmogelijk dit uit het oog te verliezen bij het hooren van zeventiende
en achttiende eeuwsche muziek en het verband is even onwillekeurig en dwingend
als de combinaties Josquin - Ruysbroek, middeleeuwen - romantiek.
Wederom dwalen we af, doch eenheid was moeilijk bij dit concert, waar drie
periodes en drie technieken, vertegenwoordigd waren. Want Saint-Saëns, die overigens
zooveel kunstmethodes wist te beoefenen, blijkt hier zeer nauw verwant met Gounod,
en zijn derde vioolconcert resumeert als 't ware den geheelen opera-stijl. De
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belangstelling begint wel pas bij de Italiaansch gekleurde cantilene uit het middeldeel
(de eerste allegro is onbelangrijk en waartoe hier die bazuinen-toonladders?) doen
de finale zoo populair en afwisselend en opgewekt als men bij Saint-Saëns niet
dikwijls aantreft. En de onvermijdelijke parallel der vioolconcert-componisten als
zij het slot verzinnen, 't zigeuner-thema van Max Bruch, Brahms, Christian Sinding
en wie weet hoe velen nog na Bruch, ontloopt hij, gelijk hij ook aan de moeilijkheid
van een echt origineele finale met fijnen smaak en vernuft weet te ontkomen. Achille
Rivarde heb ik leeren kennen door deze muziek. Ze is niet doorgloeid en brandt niet,
maar alles klinkt joviaal en vriendelijk of lief of geestig bij een geheel voltooide
beheersching van het vak. Dit alles heeft Rivarde met Saint-Saëns gemeen. Men
hoort hem gaarne omdat hij altijd boeit en niet tracht te ontstellen, en het demonische
dat zijne natuur ontbreekt, niet naloopt.
Om het solo- en ensemble-spel te lofprijzen van Louis Zimmermann, van K.
Willeke, den fluitist, en mejuffrouw C. van Lokhorst, die in het vijfde der
Brandenburgsche concerten den clavecimbel bespeelde, moet ik terugkomen op
Bach. Doch laat me eerst zeggen dat ik opnieuw den indruk kreeg, hoe op den
clavecimbel schakeeringen van dynamiek en coloriet in niemands bereik liggen, dat
het instrument voor zoover lijkt op het verouderde orgel en dat beperking in de
clavecimbel-emancipatie gewenscht is, tenzij men hem gebruikt bij de
achttiende-eeuwsche muziek, waarin geen schakeering verlangd schijnt te worden.
Als men het verschil tusschen den ouden meester Bach en den nieuwen Debussy wil
vaststellen, gelooven we daartoe niet vlugger te kunnen raken den zeggende: Bach
heeft meer voldoening als men hem l e e s t , Debussy meer vreugde als men hem
h o o r t . Bach is bij het begin der negentiende eeuw allengs ontdekt, en gevierd, even
voordat Berlioz in opstand kwam tegen de methodistische en starre contrapuntiek
van den Bachschen tijd en men zou daarom haast aannemen dat hij te laat ontdekt
is of dat deze ‘kindsheid der kunst’ zeker in onze dagen geen onvoorwaardelijke
belangstelling meer verdient, de imposante hoofdwerken uitgezonderd. Hoe men
over Bach tijdens zijn leven waarschijnlijk geoordeeld heeft is vergelijkenderwijze
na te gaan, als men beschouwt, hoe een smaakvolle dilettant als Stendhal nog in 1829
spreekt over Mozart: ‘J'y trouvai (in de afgebrande Sint Paulsbasiliek te Rome) une
beauté sévère et une empreinte de malheur telle que dans les beaux arts la seule
musique de Mozart en peut donner l'idée.’ - Dezelfde noemt Beethoven's kunst ‘la
musique à dissonnances savantes’!! We halen deze voorbeelden aan omdat stemmen
van tijdgenooten van Bach ons ontbreken. Of wil men Baïni's meening, gelijk de
oude Freudenberg ze geeft in zijne levensherinneringen? Baïni, terwijl hij zijn
beroemde Palestrina-biographie schreef, sloot zich af van alle muziek om zich in
zijne strenge kunstprinciepen niet te laten storen; zelfs B a c h en Händel bezaten
reeds te veel d r a m a t i s c h en rythmisch leven. Deze opinie lijkt even zonderling
als die van Stendhal. Maar hoeveel tragiek en sensatie bestormden ons niet sinds die
dagen? De moderne enharmoniek droeg er zelfs toe bij om de chromatici der
Renaissancisten te doen waardeeren en te bewonderen, ze wijst zelfs den weg tot
restauratie van antieke muziek. Maar zoekt men rust in den orkaan (het zieleleven
der menschheid was altijd stormachtig) zal men dan tot Bach gaan? tot de
Brandenburgsche concerten? - Zeker is deze overmatige lengte, het gebrek aan
verscheidenheid, het gemis van melodische plastiek voor het oor, het eindeloos
eenzelvige rythme, de onafgebroken gang, buitengewoon stillend en antipyrinisch!
Dit is nu eenmaal kunst, welke afwijkt van hare oorspronkelijke bestemming:
vereering en aanbidding. Dan verliest ze de waardigheid en men mag toch niet vergen
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van den hoorder, dat hij in verrukking raakt voor de tafelmuziek van een Duitsch
potentaatje, zelfs al schreef ze Bach, van wien we ook meesterwerken bezitten.
Ook met de ‘Chaconne’ van Bach, meesterlijk gespeeld, heeft Achille Rivarde
een verwonderlijk succes behaald en het leek wel of er aan de toejuichingen geen
einde mocht komen. Mejuffrouw van Lokhorst is even vurig en dikwijls teruggeroepen
na het Brandenburgsche concert, op 't einde der uitvoering als de bezoekers gewoonlijk
haastig wegloopen. Vanwaar die uitbundigheid? Eene uitwerking van het ‘bad’ in
Bach waarover Duitsche critici spreken als zij de moderne muziek behandelen?
Mengelberg is door velen met gloed en hoogachting bedankt na ‘La Mer’. Of
Mengelberg, naar aanleiding van deze reproductie tevreden is over zijn orchest
betwijfelen wij. Bij velen geen élan, geen spontaniteit, maar houterig spel, zoodat
we het machtige werk op vele plaatsen nauwlijks terug kenden. Ondanks alle
aanwakkering van den dirigent geleek het meer een generale repetitie dan een
welverzorgde uitvoering. We danken den genialen leider, die deze onvergelijkelijk
zware partituur met zoo vaste meesterschap beheerscht niettemin met de meeste
warmte. Want aangrijpende passages in dit bewonderenswaardig orcheststuk bleven
niet achterwege. En hiermee eindige deze chroniek.

[J. Holbrooke Symfonische variaties, Louis Zimmermann
Concertstuk voor viool en orkest (solist de componist), Villiers
Stanford Symphony nr 3 (The Irish) o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
We kennen geen muzikaal werk dat zich beter tot een humoristische persiflage zou
leenen dan de gisterenavond voor 't eerst gespeelde compositie van den heer J.
Holbrooke, zeer waarschijnlijk een Engelschman. Hij zag niet dat de voortdurende
herhaling van het motief in het origineele thema, een Engelsch kinderliedje, dit vrij
ongeschikt maakt voor den variatie-vorm en allerminst sympathiek voor een
uitgebreide bewerking, fantasieloos bovendien en zonder eenig compositorisch idee.
Holbrooke heeft daarbij het ongeluk landen, volkeren, karakteristieke dansen,
marschen, balletten, fantasieën, elegieën, serenades, hornpipen, treurmarschen, walsen
en zooverder, te mengen zonder het allerminste begrip van synthese, zonder eenige
concentratie van ideeën, zonder eenigen gloed. Holbrooke tracht daarbij te
chromatiseeren, te polyphoneeren naar moderne wijze, maar eilaas! wat is zijn
harmonie-kennis groot, doch onnoozel, schoolsch en zonder ietwat oorspronkelijkheid;
en hoe weinig nieuws en aantrekkelijkheid vermogen de vrije stemmen - het euvel
begint al bij den aanvang - te voegen bij den eeuwigen dreun. Holbrooke's smaak
slaat ons ook niet aan. Zijn tuba mirum spargens sonum, de kindermelodie geblazen
door de bazuinen, klinkt zelfs te banaal om er mee te lachen. En zoo zouden we
kunnen doorgaan, want Holbrooke gaat ook door. Wat kwam het einde laat!
Toen het ‘Concertstuk’; compositie van Louis Zimmermann, onzen tegenwoordigen
concertmeester, eene wisseling op het ernstige en schoone dat men dit seizoen reeds
te hooren kreeg, want het moet erkend worden, dat de activiteit bij bestuur en
dirigenten van het Concertgebouw bewonderenswaardig levend, buitengewoon
veelzijdig en interessant blijft. Zondagmiddag n.b. zal Gustave Doret, den Franschen
orkestleider en kunstenaar, een uitvoering geven. Laten we echter nog even
terugkeeren tot den arbeid van Louis Zimmermann, die alle menschen behaagde en
gewaardeerd werd met zeer druk applaus en twee kransen. Het werk heeft eigenlijk
slechts één hoofd-motief, daar men het tweede thema, cantabiler gehouden dan het
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andere, mag beschouwen als een variatie en voortzetting van het eerste; dit
hoofdmotief is vlug gevonden en komt bijna voor in elke maat, waaruit blijken kan,
dat Zimmermann een goede en standvastige logiker is. Wat we echter voornamelijk
betreurden, (of liever wenschten) is, dat Louis Zimmermann bij het kiezen van zijn
stijl, zich niet met meer voorkeur wendde tot een jongeren en verscheren, welke dan
verder mocht liggen van Spohr en Bruch. Doch we weten wel, dat we hier in de eerste
plaats den uitvoerder moeten zien en het is den lezer niet onbekend, hoe we
Zimmermann hoogachten als reivoerder der violisten.
Er bestaat tweeërlei emotie bij het meeleven van een kunstwerk: de ontroering
welke van binnen oplaait, ontstoken door herinneringen of reageerende verbeeldingen
van den hoorder, en die, welke van buiten aanstormt en volkomen overmeestert met
één ruk. Het is te veronderstellen, dat men enkel de eerste genoot gisteravond,
uitgezonderd bij Webers melodieuse Oberon-ouverture. Ik laat den lezer echter zijne
voorkeur voor de welke de twee ook, omdat het gewoonte kan worden zich te troosten
met de eerste als de tweede ontbreekt.
Het is in elk geval boeiender zich te verdiepen in het schandelijk geteisterde Ierland,
zijn magnifieke tradities, in Robert Emmet en Thomas Moore, twee Helden, dan in
de Iersche Symphonie van Charles Villiers Stanford, die zijn vaderland liefdeloos
bezong, - misschien omdat hij school ging in Albion welks algemeenheid zoo
‘menschlievend’, hypocriet en anti-Latijnsch is. Welk een verbroedering verder: de
Iersche ziel en den genoegelijk-leefschen Reinecke!
Maar den heer Cornelis Dopper onzen hartelijken dank voor zijne weergave,
enthousiaster dan de compositie. We zagen dat met veel genoegen en laten dezen
indruk niet achterwege.

Gustave Doret [Saint-Saëns Symfonie nr 3, Beethoven Symfonie nr
6]
Verondersteld, Gustave Doret verlangde zijne macht te toonen - dan had hij nauwlijks
een geschikter werk kunnen kiezen dan de Derde symphonie van Camille Saint-Saëns.
Deze compositie, gebouwd op het motief waarmee de D i e s I r a e inzet, het
leidmotief, gelijk Vincent d'Indy beweert, dat bijna 't geheele oeuvre van Saint-Saëns
doortrekt, deze compositie bevat eene kiem van genialiteit en ontzaglijkheid en het
ligt niet in ieders bereik ze te voorschijn te brengen. We hoorden het werk nog niet
lang geleden onder leiding van den heer Dopper en toen scheen alle nadruk op de
niet gelukte passages te vallen, maar gisteren, wijl Doret een demonisch vuur sloeg
uit den harden steen, laaide zijn vlam zoo hoog en zoo plotseling, dat men zich
verheugde in den gloed - en demonisch werd...... wat hebben we Doret toegejuicht!
Hij is dus een echte dirigent. Gij zult wel gemerkt hebben lezer, die dit
merkwaardige concert bijwoonde, hoe ongelooflijk dikwijls Saint-Saëns, vooral in
de finale dezer derde symphonie de impressies ‘stuk slaat’, men zou zeggen met
voorbedachten rade, en waarlijk ‘theoretisch’ blijft alles in den haak, de vorm
volmaakt en klaar, doch, eilaas, de indrukken stormen op elkaar in, zij botsen en de
apocalyps van dezen strijd is te kort en onvoldoende. Maar wat ik u wil laten
bewonderen: hoe handig, onvergelijkelijk bedachtzaam, overwogen en geweldig,
Gustave Doret de groote visie, waar de componist haar opnieuw kaleidoscopeerde,
hoe de dirigent ze vernieuwde en versterkte. En daar Saint-Saëns dit meermalen doet,
alsof ze hem magnetiseerde, gelijk ons het onbereikbaarde overkrachtig aantrok,
want telkens was 't leedwezen diep, daarom moest Doret dikwijls den sprong doen
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en telkens wijder. Leek hij ons daarom een verlokte, een vrijwillig gekwelde door
eene aangeboren energie en verlangen, een heldhaftig wikker, een modern mensch,
die zijne oogen niet kan of durft sluiten, omdat hij ongelukkigerwijze vele twijfels
doorstaan heeft, en die de begeerlijke, zeldzame rust mist? We mogen nog niet
oordeelen over dit v a a g vermoeden. Doch al bewonderen wij Gustave Doret in de
hoogste mate, al vereer ik hem bijna, het worde niet ontkend, dat we niet konden
verzinken in het allereenigste dat hyperbolisch gesproken in een mensch
aanbiddenswaard is, de ziel. Het scheen me dat zijn wil (of verstand) actiever was,
dan zijn psyche.
Hebt gij ook gemerkt lezer, dat hij in den laatsten allegro zijn stok haast verloor,
maar hem vlug opving in beide handen en het snelle tempo verder dirigeerde als
ware zijn fougue niet gestoord? We zijn aan 't bewonderen en dan telt zulk eene
nietigheid! Het gold immers eene rumoerige, felle en zeer schokkende passage; Doret
vergat zich zoodanig dat hij zijn stok kon verliezen, hij was zich tegelijkertijd zoo
verwonderlijk bewust dat hij hem kon grijpen: ook eene dergelijke b e w u s t h e i d
is modern. Zij is een verschijnsel (eene afdwaling?) door Engelsche ‘wijsgeeren’ in
Europa gebracht, door vele Fransche schrijvers litterair ontwikkeld; dezulken werden
modisch en het stelsel drong zich verder en, verder in den geest der menschen,
misschien worden sommigen er al mee geboren! Maar hoe het zij, hier woonden we
een der verbazende kunststukjes bij, waartoe 't in staat stelt en men zag hoe het te
stade kan komen.
Het mocht in zekeren zin gemakkelijk lijken een triomph te behalen met
Beethoven's Egmont-ouverture en de Pastoraal-symphonie; we hebben in ieder geval
pas duidelijk kunnen beseffen bij Saint-Saëns wat Gustave Doret beteekent als
kunstenaar. Zie wederom de finale dezer compositie en beschouw de doorvoering
van het hoofdthema: dit is een van die elementaire melodieën, welke men terugvindt
in de geheele muziekgeschiedenis; in 't Gregoriaansch wordt ze ontelbare malen
gebruikt als intonatie, de oude contrapuntisten wendden haar aan met een
onuitputtelijke voorliefde, men ontmoet ze als cantus firmus in alle theoretische
handleidingen, om er contrapunten bij te schrijven, Mozart koos ze als hoofdthema
voor den Credo van zijn Mis in fa, voor een van zijn strijkkwartetten, voor zijn 33ste
en zijn Jupiter-symphonie, waar nog? en Saint-Saëns schrikt er niet voor terug die
lotsvaste notenvolging opnieuw te fugeeren in een Finale. De inzet treft dan ook niet
bijzonder. Men kent de melodie en bemint ze als een idee, dat we meedragen door
het leven. Maar men verwondert zich dat Saint-Saëns, man van zijn tijd, het thema
behandelt als plain-chant, terwijl hij in zijn Dies-irae-figuratie (hier triolen) zulke
onverwachte en golvende rythmen weet te combineeren. De stemmen zetten ook wat
conventioneel in, en de orchestratie, vooral de aanwending der trombone, schijnt
niet meer scrupuleus overpeinsd en geslaagd. Vanwaar dan langzamerhand die glans,
eerst lichtelijk, later allengs magnetiseerend? Schoone, klankrijke en melodieuse
passages treft men aan in deze symphonie, doch slechts deze zal men waardeeren
als een zoo wilssterk dirigent ze voordraagt. Men werd geslingerd van Oost naar
West en de kalmte der apotheose duurt kort, doch men beleefde niettemin grootsche
ontroeringen en Doret droeg ze in de handen.
Hoe hij dirigeert? Zijn pols is lenig en bij zachte stille passages ziet men enkel
den stok bewegen; de mechaniek van den elleboog en van het schoudergewricht is
even los en beweeglijk, hij weet ze gymnastisch te benutten en laat de expressie der
gebaren doel blijven; maar de beweeglijkheid is zoo afgerond en metrisch-alleen,
dat we dachten: het moet voor den speler, die niet aan hem gewoon is, moeilijk zijn

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

hem te volgen, want men houdt hier van ‘vierkant’; hij dirigeert verder met
op-en-neerwaartsche rukken der schouders, als hij met beide armen de maten
gesticuleert. Hij is een hoekige figuur, hij schijnt een joviale, bruuske en militante
aard te hebben, zijne rythmiek (eigenlijk ‘metriek’) is zorgvuldig, bovenmate
gemarkeerd en origineel. Welk een nieuwe kleur bijvoorbeeld, wist hij te geven aan
de ‘scene am Bach’ uit de Pastorale door de triolen-begeleiding te accentueeren,
zooals Beethoven ze phraseerde, met een zwaren klemtoon, op iedere derde. Dit
veroorzaakte een eigenaardige mengeling, een veelvoud van beweging, gelijk die
enkel de middeleeuwsche polyphonie kende. Agogische vrijheden zijn niet zeldzaam.
Welk een prachtig rallentando bracht hij o.a. aan in de derde maat bij de expositie
van het hoofdthema 1ste deel! Hoe bezonnen trouwens en wel bedacht. Want als de
hobo 't even daarna herhaalt dan gaat Doret door zonder eenig rubato. Dat deed
inderdaad denken aan een ‘opzet’.
Hij is gevierd met een ongekend enthousiasme. We betreuren echter eene
kleinigheid. Doret had een en ander van de nieuwste Fransche muziek op zijn
programma moeten nemen. Of eene symphonie van Bruckner, met wie deze
Fransch-Zwitser wellicht meer sympathiseert dan zijne pur sang landgenooten, die
geestig heroïsme meer genieten dan geestelijk. Er schuilt tienmaal meer in een
Brucknersche symphonie dan in eene van Saint-Saëns, die per slot van rekening niet
rijker maakt. En in de ‘phenomenen’ van Debussy, Ravel en dergelijke, schuilen
waarschijnlijk, ook hoedanigheden welke de ziel vermeerderen. Want mediteerend
over onze indrukken vinden we ze dood omdat ze oogenblikkelijk waren. Gustave
Doret bezit een ontzagwekkend temperament, hij weet te emotioneeren, en dat
vermochten Weingartner of Rasse op verre na niet als hij; Doret trad hier voor 't eerst
op, wij bewonderden hem vurig, maar wachten ons om uit te maken of hij innerlijk
eigen-machtig is en ‘de ziel vermeerdert’. Ondertusschen de volle schatting onzer
geestdrift!

[Mahler Symfonie nr 4 (Alida Loman, sopraan), Franck Variations
symphoniques (solist Raoul Pugno) o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Waarin zullen we Gustav Mahler roemen, ditmaal, na zijne wonderschoone en
onvergetelijke Vierde Symphonie, ten uitvoer gebracht door Mengelberg? We hooren
hier in het Concertgebouw muziek uit alle regionen en alle tijden. En zie! Is het niet
alsof alle stijlen, te verstaan als individualiteiten, particularismen, te samen storten
en samenvloeien tot verbazingwekkende eenheid, eene synthese, als in den loop der
muziekgeschiedenis slechts enkele malen plaats vond? Mahler vertegenwoordigt
Beethoven, Haydn en Schubert, hij is leerling van Bruckner, wiens vormen hij
aetheriseerde, hij is de vervolmaker van Berlioz' droom, den bond van muziek en
gedachte, levens den voleindiger van Berlioz' orchest; Mahler is de tijdgenoot van
Richard Strauss en hij leerde van diens zeldzaam intellect; kende hij Debussy? Er is
waarlijk analogie, zij het dan geen technische. Alle eigenschappen vindt men terug
in Mahler, die ook kon weergeven alle stemmingen der wereld, het kreunen van den
chaos (3de symphonie) en het opbloeien der teerste liefelijkheid. Maar de lezer
gelieve niet te veronderstellen dat men zulke ontzagwekkende veelzijdigheid
h o o r e n d e kan waarnemen. Dan zou Mahler geen kunstenaar zijn. En inderdaad,
er moet voor zulke wijd-strekkende analyse een weinig geredeneerd worden. Want
al deze klanken, rythmen en harmoniën, ze duiden slechts op eene bijna niet te
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omvatten individualiteit. Van ‘reminiscentie’ in welke beteekenis ook, treft men bij
dezen Groote geen spoor.
Hoe zal men zijn genie prijzen? De vorm. Is er mooiere en diepzinniger ideeën
concentratie denkbaar, dan b.v. in deze vierde symphonie? Kan men zich eene
zoodanige verscheidenheid, welke tegelijkertijd geleidelijkheid is, volmaakter
verbeelden? Hoe resumeert hij de geheele symphonie in het slotdeel, hoe rijk van
vinding is de inhoud van den eersten allegro! Schijnt het echter niet, dat de intensiteit
der indrukken wil culmineeren, en die is groot en onbegrijpelijk, op de rustpunten?
Over de z i e l der muziek spreken, dat mocht gelden als een soort van profanatiee[n]
we zwijgen. Men stamelt: Pulcher hymnus Dei homo immortalis; ja, dit is de stem
van het adagio! Weerklinken hier niet de middeleeuwsche contrapuntisten en worden
ze niet overtroffen? Daar beleven we het licht der eeuwen en de eeuwige lente. Hoe
innig, hoe hartstochtelijk, stil, verzonken, deinend op klokkengelui, maar zoo roerend,
dat de adem stokt. En wanneer men peinst over de recente mogelijkheid van Mahler's
miskenning en negatie, dan komen de woorden van een Fransch schrijver (aan wien
ik bovenstaand citaat van Lactantius ontleende) voor den geest ‘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 profanatrices, vêtues de hasard et d'apparences,
et qui passent, murées, dans le sépulcre de leurs sens mortels.’ Hij zegt vooraf: ‘C'est
la mystérieuse Loi!......’ Er mag nog op gewezen worden, al sloeg de meening om,
ten opzichte van Mahler - nu hij dood is.
Men zou deze klare en ondoorgrondelijke symphonie altijd opnieuw willen hooren
en men veroorlove ons de opmerking, dat deze herhaling laat genoeg komt. Maar
wie durft er over klagen, daar men Mengelberg, het is nog niet lang geleden,
ontgoochelingen niet gespaard heeft? Ligt het soms aan de hoorders, dat Mahler's
tijd aangebroken schijnt, ligt het soms aan de journalisten? La mystérieuse Loi!......
Het is daarom niet overbodig den dirigent dank te brengen. Hem hebben we toch
in de eerste plaats toegejuicht. Welk een verschil met Gustave Doret! Het is toevallig,
dat beiden metrisch dirigeeren; maar zal het niet langzamerhand duidelijk worden
met welk een strakke zelfbeperking en artistieke bezonnenheid Mengelberg (in
tegenstelling tot tallooze anderen) zijn orchest leidt en de subtielste prosodie volgt?
Wat treft het meeste bij dezen kunstenaar? Dat hij zich bij composities, welke de
schoonheid het minst nabij komen, inspant en zijn eigen aanvullende persoonlijkheid
naar voren brengt; men constateert het tegendeel bij meesterwerken en duidelijker
ziet men hem terugwaarts trekken, naarmate hunne waarde stijgt. Zoo gaat Mengelberg
op in de muziek. Hoe jammer, dat la mystérieuse Loi ook zijn genie belemmert.
We vermelden in 't voorbijgaan mevrouw Alida Loman, die den sopraan solo ‘Das
Himmlische Leben’ even voortreffelijk zong als de vorige maal. Dit is misschien
wel niet geheel juist, maar de indrukken waren ten slotte even sterk. We gelooven
dat de muziek van Mahler de eenigste moderne is, welke in hooge mate onafhankelijk
blijft van de gewone détails der reproductie, als een ‘geest’ haar drijft.
Ook over Raoul Pugno moeten we, tot onzen spijt, kort zijn. Het viel niet
gemakkelijk na Gustav Mahler's muziek de ‘Variations symphoniques’ van César
Franck onmiddellijk op te nemen. Men voelde zelfs de nawerking nog toen het derde
klavier-concert van Beethoven begon. Wil men dus een nieuw bewijs van Pugno's
muzikale macht? We beleefden de Romantiek van Beethoven's Largo (eene geheel
andere den de Romantiek van Mahler) als eene werkelijkheid. Pugno speelt slechts
in grooten stijl. Ook hij heeft geen particulariteiten evenmin als Messchaert. 't Is nog
lichter en fijner gekleurd dan bij Cortot. Het klinkt alsof hij geen bas kent. Alles is
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geconcentreerd tot een verrukkelijk middelpunt, het zonnige, Italiaansche geluid.
Deze klavier-toon ‘z i n g t ’ dan ook.
Het concert was even druk bezocht als de uitvoering der ‘Kindertotenlieder,’ welke
we onlangs vermeldden. Het applaus telkens onafhoorbaar.

[D'Indy Istar, Debussy La mer, Tschaikowsky Roméo et Juliette
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Het zal zelfs door hen, die uit liefde de waarheid een weinig zouden willen verdraaien,
niet ontkend worden, dat het pathetische volkomen ontbrak aan dit concert en er
vooral door de hoorders weinig leven betoond werd. Dit is bedroevend; omdat Willem
Mengelberg de uitvoering leidde en, na zoo lange tusschenpooze, nog eens de helft
van zijn programma had gewijd aan de nieuwere Fransche muziek; omdat de
voordracht der werken allen lof verdiende. Nu is 't ergste wat uit die onverklaarbare
apathie kan voortvloeien nog niet dat Mengelberg er voorloopig van afziet Debussy
of Ravel te dirigeeren, neen, het schijnt ons beklagenswaardiger dat talrijken in hunne
nuchtere stompzinnigheid weer jury spelen over een gehate kunst-richting en verachte
meesterwerken.
We zeggen meesterwerken, en dit niet zonder voorbedachten rade. Want men
moge de e x p e r i m e n t a t i e ' s van de tegenwoordige Franschen beschouwen als
't destilleeren van geheimzinnige chroma's, gelijk de meeste tijdgenooten van een
Gesualdo 't deden, vorst van Venosa, wiens werken men eerst in deze eeuw ten volle
kan waardeeren en bewonderen. Wij willen de eerste zijn om toe te geven dat Debussy
en Ravel in hoofdzaak experimenteeren als gene antagonist van Palestrina, maar dat
dan de tegenstander die deze zoekers niet naar waarde vermag te schatten, erkenne
dat hij lijdt aan eene erbarmelijke kortzichtigheid.
Hucbald begon met experimenteeren. Wie verzekert dat hem niet een diaphonie
heeft voorgezweefd als er klinkt in Mahler's vierde Symphonie bij de wonderlijk
geinstrumenteerde quinten-parallellen van ‘Die Englein backen das Brod’? De
phantasie dwaalt nooit af op hare zwerftochten want zij ontmoet altijd merkwaardigs.
Wie zal zeggen wat deze Fransche chaos zal baren? Want vele intelligenties zinnen
daar op vreemde en ongehoorde dingen, sommige zelfs op grootsche en
onvergankelijke. Men bespeurt dit ook wel aan de muziek die kronkelt in de boeien
der voortdurende onopgelostheid, der bange atmosfeer en eindeloos zich opstapelende
kracht. Maar men moet toch doof zijn om in de ‘Prélude à la nuit’ van Maurice Ravel
niet even lokkende schoonheden te hooren als in een Beethovensche symphonie.
Glanst dat niet bronzig en geluwd op de grijze en vage schaduwen der schemering?
Waarlijk, hier glinsteren zeer poëtische tinten. Streelt het u niet? Of geeft gij er de
voorkeur aan om genoegelijk te schommelen op de uurwerk-rythmiek der
Brandenburgers? Of veroordeelt gij de techniek dier meesters! Ei! het is gemakkelijker
vijf neo-klassische symphonieën te schrijven, dan zoo bekoorlijke orchestrale
phantomen te bezweeren; en gij weet niet over hoeveel genie en fijnen geest iemand
bezitten moet voor hij tien zoo origineele maten vindt, en zoo betooverend
orchestreert.
Het eenigste redelijk bezwaar tegen deze kunst zou zijn dat zij zooveel aan het
Oosten ontleent, aan Japaneezen, Chineezen en Indiërs, die men in het Avondland
toch moet beschouwen als barbaren. Maar het schijnt dat de Europeesche volkeren
van hen moeten leeren gelijk vroeger van de Arabieren. De schilderkunst is daarin
al goed op weg en de muziek blijft niet achter. Wanneer Debussy eene m e l o d i e
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schrijft, de hoofd-thema's b.v. van ‘La Mer’, dan bemerkt men zonder moeite een
nauwe verwantschap met het oud-Fransche volkslied; maar zijne m o t i e v e n
fladderen waarlijk op z'n Turksch, - erger nog, zij bezitten soms eene Chineesche
indolentie. Wijst de ostinato van Ravel, de passielooze en in haar fanatieke volharding
tevens snerpende figuur f, e, d, cis niet duidelijk genoeg op het gamelang-princiep?
Het ware te controleeren door den Oosterling, die in een Londensche concertzaal
zooveel behagen schepte in het stemmen der instrumenten, een Ravelsch muziek-stuk
te spelen.
Doch mag ons dit bezwaar beletten deze kunst hoog te achten en te bevorderen?
Geenszins. Zij is in zekeren zin kleinzielig en machteloos in haar hoovaardige negatie
der melodie; maar ze verheft de accoorden tot samenklanken ‘libres de toute gamme
préconçue’, gelijk de contrapuntisten, wanneer ze accoorden schreven, deze
verstonden; ze beoorloogt het enge systeem dat in den pruikentijd alle toonladders
genivelleerd heeft; zij construeerde de tersten-verdiepingen, accoorden van zes en
zeven verschillende tonen; etc.... een p o l y p h o n i s t zal hiervan, gelijk in de
muziekgeschiedenis immer gebeurde, partij trekken. En ten laatste: zij geeft den
onbevooroordeelden hoorder, al ziet hij de tekortkomingen even goed als een ander,
emoties van groote schoonheid en diepe bewondering.
Er is nog uitgevoerd ‘Istar’ van Vincent d'Indy, gematigder in zijn renovaties,
abstracter in het variatie-idee - d'Indy's bedoeling is het thema door variaties te
verminderen in plaats van te vermeerderen, een gevaarlijk procédé, daar hij
tegelijkertijd wil stijgen in uitdrukking - waarvan men zou zeggen dat alleen de
laatste, het machtige slot, geinspireerd is. We hoorden verder Debussy's ‘Prélude à
l'après-midi d'un faune’, een vrije illustratie van Stéph. Mallarmé's gedicht en als
‘vorm’ zeker even verborgen als de symboliek van den dichter. Maar ziehier het
geheim hunner eenheid en dit moge den lezer voor vele moderne muziek een
toelichting zijn. ‘C'est le secret de l'unité, qui n'est pas assurée par des moyens
extérieurs, n'a pas ses signes de reconnaissance, mais se fie à la suite naturelle des
impressions. C'est l'unité d'un caractère, d'un paysage; c'est enfin l'unité d'un ton, si
l'on entend ce mot, non dans l'acception étroite de la théorie musicale, mais au sens
moins défini que lui accordent les poètes et les peintres.’ Een der baanbrekers heeft
dit geschreven. Zooals men ziet zijn 't niet eens splinternieuwe ideeën. Doch de oude
tweespalt verspert ook hen de vaart: de hoorder verlangt altijd onbewust, dat zijn
eigene indrukken zullen geboekstaafd worden door den musicus; en deze weet zich
naar waarheid de monarch zijner eigen wereld. Het misbruik dat het moderne
muziekleven trouwens schaadt van af Bach, is, dat de hoorder slechts naar geleidelijke
en gewone dingen wil luisteren, dat hij het verrassende evenzeer schuwt als het
verhevene. Er blijft maar een middel over: 't zoolang te spelen tot het verrassende
vermenschelijkt is! Willem Mengelberg kent de methode en we hopen dat hij niet
nalaat ze toe te passen. Men kon trouwens met vreugde constateeren dat op dezen
lethargischen middag het applaus na ‘Istar’ sterk genoeg klonk om een hulde aan het
orchest te billijken en dat de tamme faun evenveel enthousiasme teweegbracht als
Tschaikowsky's opgezweepte en gillende ‘Roméo et Juliette’.

Vierde kamermuziek-avond [Sevcik-kwartet, Percy Grainger, piano]
(Concertgebouw, kleine zaal)
Het Sevcik-quarteti waarvan men zou meenen dat het de roemrijke Bohemers gaat
overtreffen in reputatie en goedgunstigheid der publieke opinie, - wint Percy Grainger
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't niet van de Lamonds, Leschetizky's en de andere klavierkunstenaars? - trad op bij
dezen vierden kamermuziek-avond met kwartetten van Mozart, Gabriel Fauré en
Anton Dvorak.
Wat zullen we er van zeggen? Zulke muziekuitvoeringen geven zelden nieuwe
impressies of nieuwe ideeën, en de lezer kent het ensemble, dat niettegenstaande het
veranderde van violoncellist niet noemenswaardig wisselde van uitzicht. Men
waardeert hun samenspel als voortreffelijk en men prijst hun temperament als zeer
toegankelijk, zij musiceeren in vlotte tempi en treffende accenten. Maar of er eene
actie is in hunne voordracht, of zij de composities weergeven als stukjes leven, of
zij tot de spanning raken welke den geest van een werk moet wakker roepen en
uitdrijven, wie kan er antwoord op geven? Muziek is de meest geheimzinnige der
kunsten; op dezen maakt hetzelfde stuk een goeden, op genen hoorder een slechten
indruk, welke bovendien nooit onder woorden te brengen is; zelfs van technisch
standpunt geraken beoordeelaars, ook waar 't muziek op papier geldt (n.b. nog wel
‘mathematische’ of ‘arithmetische’ kunst genaamd!) bijna nooit tot overeenstemming.
En wat vandaag ‘klinkt’ heet morgen verouderd. - Wie zal ons verklaren waarom de
oude meesters Orlando Lasso, Palestrina, Bach, Haydn Mozart van den morgen tot
den avond konden componeeren en dag in dag uit meesterwerken schiepen, even
simpel als de ouderwetsche wever zijn rythmisch getouw hanteert? Een tweede
raadsel welke 't voorgaande nog aanvult: waarom lukt dat niet meer een kunstenaar
der laatste eeuw? wat mist dan de tegenwoordige mensch?
Het kwartet van Gabriel Fauré was een zeer aangenaam werk, bekoorlijk en bijna
even boeiend als de kamermuziek van Haydn en Mozart. Het hoogtepunt ligt in 't
Scherzo en wanneer dit hadde geklonken in eene gulden Rococo-zaal waar prinsen
schaakten, dan zouden de doorluchtigen even hebben opgekeken; zigeuners in de
Weener tuinen brachten er de peinzers in den zomeravond misschien mede in
verrukking. In dit Scherzo heb ik Grainger ook bewonderd; hij gaf niet alleen
‘onberispelijk’ samenspel, hij scheen zelfs geestig. Of kwamen de fonkelende klanken
zoo juist tot hun recht dat de humor van den satyr niet geheel verborgen bleef? Het
ligt niet heelemaal in de lijn van Percy Graingers vereering voor het gezonde verstand.
Maar och hij is nu eenmaal de geadoreerde der klaviermannen; de meest enthousiaste
epitheta worden gefluisterd en men vergelijkt den ‘Australiër’ bij goden en menschen.
Laten we deze blauwoogige figuur glaukopis noemen op onze beurt; en onze geestdrift
toch liever schenken aan het Sevcik-kwartet, dat na Anton Dvorak's opus 106 (in g
groot) eene wederzijdsche evocatie van Boheemsche rythmen en uitbundige
stemmingen zeer vurig is toegejuicht.

Elsie Swinton, Marian Jay, Hamilton Harty (Concertgebouw, kleine zaal)
Marian Jay: een splinternieuwe verschijning, violiste van wie men nog nooit hoorde;
de anderen namen herinnerden we ons van 't vorig seizoen.
Het viel me hedenavond op dat men op het podium toch - de boeketten-bezorger
en degene die de bladeren omslaat uitgezonderd natuurlijk - alleen zeer buitengewone
en op end' op ontwikkelde en volleerde menschen aantreft. Zij spelen viool gelijk
hunne professoren, zij bezitten naast gehoor, eene vingervaardigheid en temperament,
wat men wel ziet aan den zwierigen streek! misschien componeert mejuffrouw Marian
Jay wel Capriccio's - etymologisch bokkensprongen - barcarolles en berceusen!
kortom, men verzucht: ik zou wel eens iemand willen hooren die ‘slecht’ speelt,
maar wien de muziek nog in de z i e l leeft, zooals men soms opmerkt bij een sjofelen
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straatmuzikant, die zoo onelegant doch phantastisch en waarachtig kan vibreeren dat
me de [?] en de schrik om het hart slaat. De droomers echter verdwijnen en in hun
plaats komen de poppetjes en de mechanische instrumenten. Laten we het beste deel
verkiezen en met hen grimassen als met poppetjes. Mejuffrouw Marian Jay speelt
goed viool. Zij draagt transcipties voor van Fritz Kreisler, innigheden van Padre
Martini, dartele wijsjes als La Précieuse van Couperin, Sicilienne et Rigaudon van
Francoeur en een Concertstück van Max Bruch, prijzenswaardige succesmuziek.
Elsie Swinton heeft me dezen keer minder ingenomen dan den vorigen winter.
Moeten we 't hieraan toeschrijven dat ze meer zong als sopraan dan als mezzo
sopraan? Haar stem is in de hoogte te spits, vlak en zonder résonnance. Waarom
ontwikkelt zij niet liever het fraaie medium en de zeer warme en sonore laagte?
Waarom wil dit Russische karakter verengelschen? Waarom concerteert de zangeres
met Hamilton Harty als begeleider, die van rythmiek en klanken-combinatie, gelijk
ze Maurice Ravel en Debussy, invallen, een veel te schoolsch begrip heeft? De
sympathie van Engeland voor de moderne Fransche muziek moet men wantrouwen,
en omgekeerd. Men denkt daarbij met een zeer kille huivering: Als alles wat ze
phantaseeren eens verborgen en verfijnd rationalisme was...... eene waarlijk
onverdraaglijke gedachte.
Ondertusschen is het niet te loochenen, dat ‘Asie’ van Ravel een even stumperig
en vervelend maakwerk is - langdradig! - als ‘Harmonie du soir’ - Baudelaire - en
de Mallemolen van Debussy, 't eerste fijngevoeld en teer getint, 't tweede komisch,
meesterstukken zijn. Zelfs als Elsie Swinton de Chevaux de bois lalt en 't Fransch
slecht uitspreekt, beiden op z'n Engelsch. Moussorgsky - Hopak en La Nuit - scheen
ze beter aan te voelen; geheel in stijl was een lied van Arensky, een fameus
Schumanniaantje; verder bevatte haar programma van Liapounow, Tchesnokow en
Iersche schetsen van Hamilton Harty, courante trukjes, vrij modern, zonder
persoonlijke allures en zonder intensiteit. Eene zoo polyglottische opeenhooping Fransch, Engelsch, Russisch, Duitsch - verdient geen aanbeveling; evenmin zoodanige
verbrokkeling van het programma. Het maakt den indruk alsof men voor drie
concertanten komt en niet voor het concert. Het publiek was vooral Elsie Swinton
warm gezind.

De onthulling van den Willem Mengelberg-vleugel (Concertgebouw,
kleine zaal)
Zooals men weet bracht de firma Van Praag en Biet piano's en vleugels in den handel,
uit de beroemde, in 1803 gestichte Hofpiano fabriek van Gebr. Knake te Münster,
welke instrumenten den naam zullen dragen van onzen ‘gevierden’ dirigent. Ten
einde het publiek in de gelegenheid te stellen de uitmuntende hoedanigheden van
dat fabrikaat te leeren kennen, arrangeerde genoemde firma een druk bezocht
invitatie-concert, waar optraden Catharina van Lokhorst, Evert Cornelis en Sam
Swaap.
Men moet het een zeer gelukkigen inval heeten, eene zoo effectvolle propaganda
te ondernemen voor het klavier, dat voor den geest toegankelijk is, nu er hoe langer
hoe meer geageerd wordt voor allerlei mechanieken, geestdoodende producten der
industrie, van wansmaak en van muzikaal bijgeloof. We billijken den opzet der Firma
Van Praag en Biet te meer omdat men een werkelijk uitstekend instrument hoorde,
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met klaren en zangerigen klank, welke doet denken aan een behoorlijk
clarinetten-timbre, week maar helder.
Wanneer men ons toestaat een opmerking te maken over de uitvoering dan moge
ze betreffen den jongen violist Sam Swaap; hij heeft ons bijzonder geboeid met zijn
mooien toon; als hij zich een dieper inzicht verwerft in de conceptie van een kunstwerk
en zijn phantasie verruimt dan mag men hem rekenen tot een onzer voortreffelijkste
viool kunstenaars; het is te hopen dat deze muziek in hem leeft. Hij speelde de
Chaconne van Vitali, de Romance in f van Beethoven en Kreisler-transcripties,
begeleid door Evert Cornelis. Mej. Van Lokhorst droeg voor Prélude et Fugue van
Bach-Liszt, Variaties van Haydn - buitengewoon fraai - en genre-werk uit Brahms'
laatste periode.
Op ons invitatie-biljet stond te lezen dat er in de pauze een vleugel cadeau gedaan
zou worden aan Willem Mengelberg, die het concert met zijn tegenwoordigheid
vereerde. Homo sum, denkt Mengelberg, humani nihil a me alienum! Hij heeft nu
zelfs vleugels. In de zaal ging het er feestelijk toe met bloemen en kransen.
V.d.M.

[Schumann Symfonie nr 4 en Dvorak Violoncelconcert (solist Gerard
Hekking) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Hugo Wolf hield van Schumann omdat deze een waardeerende kritiek (toen een
zeldzaamheid) had geschreven over Berlioz' Symphonie phantastique. De Fransche
dirigenten en journalisten vinden Schumann ‘humain’ en voeren hem uit; voor anderen
weer is hij gebrekkige Beethoven-Weber-copiist en doode letter. Wie ziet het verst
in de toekomst betreffende dezen componist? Nog anderen beschouwen hem als den
voorlooper van Brahms en door dezen vrijwel verduisterd. Enkele geschiedschrijvers
zien in de kunst van Rossini, Bellini, cum suis beleantisten, eene reactie van het
menschdom, dat, door Napoleon en het heroisme uitgeput, terugverlangde naar den
weelderigen en zachten pastorale-stijl. Mendelssohn en Schumann gelden nu eenmaal
als Romantici, doch behartigden zij niet veeleer eene reactie op de eigenlijke
romantiek? welke, behalve religieus getint, toch voor alles is eene herleving van de
Renaissance en Middeleeuwen. Wat nu heeft Schumann uitstaande met die evocatie
van zuiver muzikaal standpunt en van alle litteraire bijmengsels afgezien? Niet het
allerminste.
Redeneeren baat wel, doch niet veel; en zeer weinig tegenover musici, die
doorgaans aan dialectiek een aangeboren hekel hebben. Wie Schumann minacht en
zijn naam gaarne zag verdwijnen, dat hij geduld beoefene en wachte. Wanneer men
nagaat hoe zijne bewonderaars slinken met den dag, welke vroeger de almachtige
partij vormden, hij behoeft niet eens te vreezen, dat zijn geduld ten einde raakt. Het
heeft daarom een zeer goeden kant, dat Mengelberg zoo dikwijls herhalingen geeft
van derde-rangs-symphoniën. De ooren gaan open. Gisteren hebben zich
waarschijnlijk een twintigtal menschen meer verveeld bij de finale van Schumanns
vierde dan den vorigen keer. Deze finale klinkt dan ook het dorst van de vier deelen
en haar thematisch materiaal bewerkt geenszins een climax; in het Scherzo deugen
de herhalingen niet, omdat zij verslappen, het hoofdthema is overigens een forsche
en niet antipathieke melodie; over de rest schreven we den vorigen keer.
Gerard Hekking speelde vanmiddag Dvoraks Violoncelconcert voor den derden
keer en dit werk wint daar ook niet bij. Het is zeer jammer, dat een prachtige
Italiaansche Cello muziek moet spelen als het eerste deel dezer compositie er geeft,
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't neventhema uitgezonderd. Als de bewondering voor Hekking niet vaststond ze zou
er door verminderen, want ook uit zijne weergave klonk slechts zwakke impressies
en hoe licht denkt men niet aan innerlijke traagheid als men een kunstenaar zulke
neiging ziet toonen tot veelvuldige herhalingen; tenzij hij concertreizen maakt.
Hekking is tweemaal teruggeroepen; Mengelberg zelf was beter gedisponeerd tot
dirigeeren dan den vorigen Zondag, toen hij Fransche muziek vertolkte; we kunnen
daarom spreken van magnifieke uitvoeringen; ook Schumann's vierde symphonie
dirigeert hij uit het hoofd; zijne artisticiteit maakte de compositie zoo aantrekkelijk,
dat we sommige passages zelfs gewaardeerd hebben, al ging de Freischütz-ouverture
vooraf, muziek welke den hoorder gevangen houdt van de eerste tot de laatste noot
en verrijkt met nieuw enthousiasme. Uit de doorwerking van Schumann's eerste en
vierde deel, de bazuinen- en trompetten-combinaties konden we tenminste
concludeeren, waar het oeridee school van een der beste maten, welke Brahms schreef;
de bekende gecompliceerde koperblazersfiguur uit het eerste deel zijner tweede
symphonie.

Heinrich Fiedler, Julius Röntgen (Concertgebouw, kleine zaal)
Dat het samenspel in het Concerto van Bach, voor twee fluiten, viool en klavier vrij
juist en als 't ware geroutineerd leek, doch verre van nauwkeurig klonk wat de
verhouding der stemmen betreft, en vooral viool en fluiten elkaar onophoudelijk
overschaduwden (men luistert gemakkelijker en liever naar vol orchest) dit vergeten
we eer dan de kleurlooze behandeling der Arcadische instrumenten. Wat blijven de
indrukken schaarsch en hoe wonderlijk doet dit aan bij deze in polyphoon opzicht
zoo rijke techniek. Hoe ver staat de slot-fuga van de tegenwoordige en vóor-Bachsche
fantasie en de traditioneele menschelijkheid! En wat Richard Wagner van Bach zei:
dat hij enkel voor zich zelf componeerde en hoogstens zijn vrouw nu en dan een
pleizier scheen te willen doen, - het is even toepasselijk op de kamermuziek van
Händel. De sonate welke de heeren Fiedler en Röntgen te samen voordroegen (eene
korte!) drong evenmin door tot ons gemoed als de muziek van zijn grooten tijdgenoot;
want dat men deze composities als meesterwerken moet beschouwen, het kan niet
ontkend worden. Wij echter kunnen er niet meer inzien dan dansmuziek voor koning
Frederik, een te slaafsche onderwerping en eerbetoon van Godin-Rede. Zelfs de
verstandelijkste combinaties van een Obrecht of Ockeghem, middeleeuwers, geven
niet zoo koele en eenvormige impressies.
Van de uitvoerenden loven wij gaarne de heeren Maurits Spoor en Henri Mok,
fluitisten; de toon van Mok is fluweeliger, van Spoor juister; Mok's voordracht
warmer, die van Spoor precieser; beiden echter zijn goede blazers. Heinrich Fiedler
speelde nog eene aria van Raff en wanneer de muziek minder antiquarisch gekleurd
was (hoe is 't mogelijk? een tijdgenoot van Wagner!) dan hadden we met
ingenomenheid geluisterd naar dien streek en toon, want wie begeert niet eens even
gracieuse charme? Maar het bis dat de violist zich te fluks toeëigende, we verlangden
't niet. Julius Röntgen echter spande de kroon; al stemde Fiedler zijn instrument in
een zachte passage wat al te luidruchtig, de aandacht bleef geconcentreerd op Röntgen;
daarom vingen we aan met dezen Musaeus, die zijn eigen compositie (opus 20 met
een ‘boerenliedje’ als Scherzo) weer geestig wist te illustreeren. Zijn genie wordt
niet miskend en de lezer zal wel geraden hebben, hoe hoog hij allen in de wolken
bracht.
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Het Residentie-Orchest [Strauss Symphonia domestica – werken
van Bach, Wagner en liederen van verschillende componisten (soliste
Charlotte Boerlage-Reyers) o.l.v. Henri Viotta] (Concertgebouw,
groote zaal)
Deze uitvoering is belangrijk door de vertolking der S y m p h o n i a D o m e s t i c a
van Richard Strauss en daar deze compositie om verschillende redenen weinig ten
gehoore wordt gebracht, op zeer bijzondere manier geteekend is, populair en
opgeschroefd, mak en steigerend tegelijk, willen wij ze beschouwen als eene noviteit
en beproeven den lezer in te lichten over dit cultuurbeeld, dat van technisch standpunt
gezien, zoo hooge bewondering eischt.
We zouden als motto mogen kiezen de woorden, waarmee de auteur-zelf eene
bladzijde zijner partituur verduidelijkt.
Die Onkel: ‘Ganz die Mama’.
Die Tanten: ‘Ganz der Papa’.
dan moest men onder ‘Mama’ verstaan de tweedehands natuur, onder ‘Papa’ het
Grootestads- en industrie-leven. Met deze vreemde samensmelting ontstaan in onze
dagen meer kunstwerken, producten van het vernuft. Maar laten we allen ethos
vermijden, al berust er de aesthetica op; volgens geen van beiden ware te verdedigen,
dat Richard Strauss, zoo talrijke Duitsche wijzen, in bergwouden en op de heide,
voor 't eerst gezongen, de ziel doodt door ze te bannen naar zulk gecompliceerd en
onnatuurlijk milieu van gedachteloosheid en onnaïeviteit.
Ziehier het schema van het ‘huiselijk muziekstuk’, dat uit één deel bestaat:
Inleiding: 3 thema's van den man, - genoegelijk, droomerig, vurig - bijna zonder
tusschenpooze geëxposeerd op de beurt, gelijk dat de gewoonte is van Strauss, welke
hij ook volgt in zijne muziek-drama's, men zie b.v. de eerste maten van ‘Electra’, en
‘Der Rosenkavalier’. Verder 2 thema's der vrouw - grillig, behaaglijk, 1 thema voor
het kind - rustig.
Scherzo: Oudergeluk; kinderspelen; bedtijd; wiegelied; de klok slaat zeven uur 's
avonds.
Adagio: Scheppen en beschouwen; liefdesscène; nacht; droomen en zorgen;
morgen; de klok slaat wederom 7 uur.
Finale: Ontwaken en vroolijke kibbelarij; verzoening; besluit.
Of deze inhoudsopgave juist is laten we daar; we geven ze vrij naar het
programma-boekje en dit geeft de gesanctionneerde opvattingen. Daar het hoofdthema
der finale (eene dubbelfuga, zegt men; een weinig modern na het verloop der
expositie!) eene bijna letterlijke omzetting is van het kind-thema, en deze melodie
in werkelijkheid blijft heerschen, tot een voor het slot, zou men gaarne tot andere
bedoelingen concludeeren dan de gegevene. Doch wie doorgrondt de geestigheden
van Richard Strauss? Niet eens zijn bewonderaars. En waar leidt ons eene plastiek,
tenzij bij het klokje en het wiegelied!
Opnieuw afgaande op de treffende analogie tusschen de melodie, welke het kind
typeert, het thema van 't Scherzo en de ‘dubbelfuga‘ en het wiegelied, behalve nog
andere verwantschappen, zou men meenen dat de conceptie breed is en grootsch, de
visie van den componist geconcentreerd. Dan vergist men zich, dunkt ons. Geene
muziek is wisselvalliger en zenuwachtiger gebouwd dan die van Richard Strauss.
Het geheim zijner moderniteit ligt ook geenszins in een nieuwe techniek, of een
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nieuw sentiment; het schuilt in den truc der onophoudelijke botsingen; hij schokt
den hoorder voortdurend en laat hem geen oogenblik tot klaarte komen, tot bezinning
of verzinking in één stemming. Wij zouden dit gaarne toeschrijven aan ongewoonte,
onmacht om zulke rijkheid in ons op te nemen; doch de middelen zijn te doorzichtig,
te banaal en men bemerkt niets dan den onverwachten en onaangenamen schok.
[?] diepste zijn, men vond onder al die verbijsterende handigheid en methode veel
boerenbedrog en moeilijk gemaskeerde schoolscheid, het ontbreken van alle eigen
initiatief. Zulke gedwongen en onvluchtbare oorspronkelijkheid is evenwel niet de
ergste fout. Maar te nauw hangt er mede samen het bijna voortdurend gemis van
klanken, welke tot het hart spreken en als men een zoodanige passage ontmoet en
beluistert met verrukking (men vindt er in elke afdeeling) de auteur stelt er spoedig
een einde aan.
Stoort dus in de conceptie een scherpe tweespalt en innerlijke scheuring, geenszins
viel dit in 't oog, als men de instrumentatie kon beoordeelen op zich zelf; zij is van
groote eenheid, veelzijdig, boeiend en de beste getuigenis van Richard Straus' kennis.
Men verwijt ze meestal hare onevenredigheid met het huishoudelijke verhaal - een
materialistisch sophisme; welke consequenties zou men moeten trekken in de muzikale
kunst als men vergde, dat alle middelen opwogen tegen het onderwerp? Dat Strauss'
kleine jongen speelt in de kinderkamer als een Hercules, is het niet redelijk wanneer
papa zich uitgeeft voor Jupiter? Deze Symphonia domestica is per slot eene
voortzetting van Don Juan en Eulenspiegel. Het eigenlijke hoofdthema blijft toch
het soldatesk losstormende gebroken-accoord, waaruit ik niets anders kan hooren
dan een slecht kazerne-signaal, en de schetterende trompet geeft daartoe reden genoeg.
Al vinden we in de compositie geen schoonheid, we zijn den heer Viotta
erkentelijkheid verschuldigd voor de uitnemende reproductie. Het Haagsche orchest
is door de propagana, welke men in de residentie voert ten gunste van Strauss, zoo
vertrouwd met diens composities, dat het ze voortreffelijk beheerscht. Dit mogen we
ook zeggen van de rest van het programma, Bach's derde Brandenburgsch Concert,
het voorspel uit Lohengrin en Wagners Huldigungsmarsch.
Zelfs de Symphonia domestica gewerd een buitengewoon succes van de abonnés
en zeer vele genoodigden, waarom dan niet mevrouw Boerlage-Reyers uit Berlijn,
sopraan-zangeres, wier virtuositeit der harde schelle tonen buiten niemands bereik
ligt? Hare voordracht is onexpressief, nu en dan kil, haar programma was bovenmate
onbeduidend. Uitgezonderd de concert-aria van Beethoven, ‘Ah! Perfido’, ofschoon
men er enkel het Italiaansche in kan waardeeren; maar wat te denken van zoo grove
middelmatigheden als het sonnet van E.E. Taubert, eene ware parodie op de verzen
van Michel Angelo; ‘Maria Gnadenmutter’ door Hugo Leichentritt, ‘Stille Stunde’
van Peter Raabe en ‘Im Sturme’ van Wilhelm Berger? Niettemin kregen we een
zoetsappig toegiftje in 't Hollandsch.

Teresa Carreno (Concertgebouw, kleine zaal)
Teresa Carreno is een zonderlinge persoonlijkheid. Geboren te Caracas (1853) als
dochter van den Venezolaanschen minister van financiën, concerteerde zij reeds op
twaalfjarigen leeftijd in Europa, waar zij echter eerst twintig jaar later wereldroem
zou verwerven; zij had beurtelings drie echtgenooten, een vioolvirtuoos, een
baritonzanger en een pianist; zij is de componiste van het Venezolaansch volkslied
en trad zelfs op als dirigente eener Italiaansche opera. En wien men ook zijne opinie
vraagt over Teresa Carreno's klavierspel, de eerste uitroep is: geniaal.
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Maar Carreno is een phantastische vrouw? neen, grillig; eene hartstochtelijke?
neen, oploopend. Zij schijnt er mij toe in staat haar gehoor ietwat sarcastisch beet te
nemen, door een toegift te spelen voor een weinigje applaus en het boeket, dat men
haar brengt, toornig en theatraal in onze stemkamer te gooien. Zij plaatste immers
ook de Keltische Sonate van MacDowell op haar programma, muziek van een auteur,
die den roem van Brahms verdient. Ik heb in dit werk slechts de gratie kunnen vinden
van bombast, welken men al luisterende, karikaturiseert. Van de muziek der oude
Galliërs, Kelten etc., weet men niets met zekerheid, dan dat het den schuldeischer
verboden was beslag te leggen op de harp van zijn schuldenaar, en dat hunne
blaasinstrumenten loeiden als wilde dieren; en hierop bouwende, kan men ook eene
Kaninefaatsche Sonate schrijven, om ze Carreno te laten voordragen. Strauss, meldde
men laatst, componeert eene Alpen-symphonie; wie schenkt ons de Dinosaurische
Rhapsodie? Hoe prettig voor een MacDowell om Amerikaan te zijn! op de sterrenvlag
telt hij zijne kunstwerken, de muziek doet er niet toe.
Teresa Carreno, het mag van zulk een befaamde kunstenares wel gezegd worden,
heeft me enkel bekoord met hare geestigheden; het Scherzo b.v. uit de derde sonate
van Chopin en ‘Vogel als prophet’ van Robert Schumann, variatie op het tweede
thema der Ouverture van Gluck's Orpheus. De overige deelen van Chopin's
meesterstuk schenen me op zeer onvoldoende wijze vertolkt. Carreno vat Chopin's
polyrythmiek op als curiositeit en technische spelerij; de rubato's stokken en laten
de expressie niet deinen; Carreno bezit ook geen inzicht in de beteekenis der conceptie
van een meesterwerk; er leefde b.v. geen stijging in het laatste deel en de gloeiende
doorvoering van het zes-achtsten hoofdthema met een basbegeleiding van zestienden
in even maat, verbeeldde geenszins een hoogtepunt. En we gelooven niet dat Chopin
zoo scherp en schel geaccenteerd moet worden als Carreno doet. Was de pianiste
echter wel in gelukkige stemming?
Doch het groote publiek heeft den naam der virtuose in bezit genomen en in 't
geheugen gegrift. Al bestaat Carreno's heele daimonisch vermogen in een precies
forte en even precies piano, al is zij het volkomen tegendeel eener geïnspireerde;
haar faam heeft de toovermacht, welke zij zelf verloor. De opkomst der vereerders
behoeft niet eens groot te zijn; haar bewonderaar is tevreden als hij den volgenden
dag het entwhousiasme leest der kritiek. Daar ziet hij: twee toegiften! de eene na de
Rhapsodie in b klein van Brahms, eene compositie, welke niet in vervoering pleegt
te brengen; de andere na een Polonaise van Liszt, geliefde en vurige rythmen. Wanneer
Teresa Carreno nog eens terugkeert in onze hoofdstad - het is onwaarschijnlijk liever een Sonetto del Petrarca eveneens van Liszt en den Rondo van Beethoven
(opus 5, No 2) dan Keltische Sonaten.

[Richard Strauss Ein Heldenleben o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Richard Strauss, die zich zelf even interessant denkt als Alexander de Groote of
Napoleon, hij heeft zich eene onsterfelijkheid willen scheppen, om haar te smaken
tijdens zijn leven, en de benijdenswaardige componeerde ‘D a s H e l d e n l e b e n ’.
Zeg altijd uwe eigen-meening als gij ze morgen niet met schaamte van anderen wilt
hooren: verkondigde een Amerikaansch philosooph met hoogmoedigen trots, - Strauss
heeft zich gehaast en zijne panegyristen zullen spreken gelijk hij orakelde. Men mag
alle werken van Strauss vernietigen, doch spaar het Heldenleven; 't is niet alleen zijn
volledig te karakterteekening, het is de samenvatting van zijn geheele individualiteit,
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van zijn ruim maar onprincipieel intellect, van zijn kracht, zelfbewustzijn, traagheid
van geest, zielloosheid en epicureisme, van zijn moderniteit en beheersching der
menigte, welke hèm voortstuwt.
Men heeft de aanmerking gemaakt: met welk recht fantaseert Strauss zich
Napoleontische lotgevallen, om ze uit te geven als autobiographie, hij, wiens vroolijke
utopieën zich alle geleidelijk en zonder weerstand verwerkelijkten? De lezer kenne
deze nuchtere en juiste overweging, we willen er evenwel niet verder op ingaan.
Doch laten we vragen: of hier de afgrond den afgrond riep en of waarlijk de diepten
beide handen ten hemel strekten, gelijk men leest bij Habacuc. Want wie sidderde
niet bij de gigantische schildering van het slagveld? En we hebben een enthousiasme
aanschouwd, zich openbarend in gelukszekerheid en vreugde-vermeerdering, dat
zich physiek uitte in de bruuske stappen van de grijzende menschen, zoodat we met
verwondering onderzochten of extase kan begrepen worden als een opstaan uit
lichamelijke lethargie en of dat ook het geheim is van Richard Strauss'
schoonheidsdroom: physieke apotheose.
Het behoeft niet gezegd te worden, dat er in ‘Das Heldenleben’ weinig passages
voorkomen, welke spreken tot het gemoed. Het zal trouwens afhangen van de
innerlijke gesteltenis der hoorders. Er zullen toch allicht menschen zijn die door een
thema, dat bedoelt de heroïsche grootheid weer te geven, nooit bewogen raken, om
de eenvoudige reden, dat zij die imposante waardigheid niet willen of niet kunnen
aanvoelen, daar er voor zulke t e n d e n z -e m o t i e s te veel intellectueele
opgeschroefdheid gevergd wordt of wel daar de bedoeling van den auteur, zulke
sensaties op te roepen, indruischt tegen hunne nederigheid of tegen hun fijner gevoel.
Men personifieert zich toch altijd eenigermate met een muziekstuk. Maar anderzijds
past ‘Das Heldenleben’ wonderlijk in het kader van onzen tijd, nu de individualisten,
die zich bewust aanmelden als leiders van 't menschdom, in nog grooter getale opstaan
dan in de zeer kleinzielige theologanten-eeuw.
Onze eind-impressie had veel overeenkomst met de grenzelooze wanhoop van
iemand, die in drijfzand verzinken moet. Strauss' Held schijnt ons te actueel. Hij kent
al zijn heroieke eigenschappen, hij bezit echter geen edelmoedigheid, geen
zelfverloochening, geen bezieling voor een doel, dat buiten of boven hem ligt, geen
enkele hoedanigheid, welke aan het legendarische en traditioneele begrip van Held
verwant is. Als zijne tegenstanders hem toesnateren en de ouden (de tenor- en bastuba)
hem met een melodische phrase, welke een weinigje Gregoriaansch getint schijnt,
vergoelijkend mijmeren, dan hoort men eensklaps vinnige geluiden der gedempte
bazuinen, en men vraagt: wie snauwt daar zoo grimmig, de Held of zijn keffende
vijand? Het klinkt ook vreemd in de ooren, dat Strauss de booze tongen zoo schuchter
laat critiseeren, want een fluit maakt hier nooit den indruk van ‘Scharf und spitzig’.
Nog vreemder dat de Held oogenblikkelijk tuimelt van zijn hooge stellingen en den
kamp uitstelt tot straks, als hij zijne gezellen ontmoet heeft, en na het overwinnen
der geliefde. Hoe kinderachtig is deze dialoog geconcipieerd en hoe onschoon en
doodsch van expressie, nu men moet aannemen, dat de solo-viool eene vrouw
voorstelt, die vroolijk, lichtvaardig, sentimenteel, vriendelijk, toornig, verlokt,
redeneert en kijft, viooleenconcert-cadenzen voordragend en onbeduidende Bruchsche
fantasiën in muzikaal opzicht afgewisseld door een dompige bas, zware melodieën
zingend, welke den aanbiddenden en smeekenden Held moeten afbeelden, hoe
kinderachtig en hoe langdradig.
Daarop volgt de Scène d'amour, liefelijke en streelende klanken, welke we echter
evenmin, door een onbeschrijfelijk en geheimzinnig iets weerhouden, konden
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waardeeren als schoonheid. Dan grinnikt wederom de spot der houtblazers en de
Held, wien de liefde geenszins exalteerde, schijnt te luisteren van uit zijne rust; het
orgelpunt (vastgehouden bas) dat den trompetten-fanfare voorafgaat, in een der
scherpzinnigste invallen, welke men in het symphonisch gedicht aantreft; hij leidt
in tot de ontzettingen van het oproer, 't hoogtepunt van ‘Das Heldenleben’. De
schildering van dezen slag is inderdaad angstwekkend en al blijft dit de eenige
ontroering, we gelooven niet dat men er een meesterstuk in mag zien. Dat de pauken
hier conventioneel en nutteloos behandeld worden, wat doet het er toe? Tot de
instrumenten, waarvan Strauss het meest partij trekt, behooren niet de pauken, men
vindt deze eigenaardigheid ook bij Brahms en Reger. Het begin trouwens van deze
Godenschemering overtreft het latere verloop en dit is ook de eenigste zwakke zijde
van ‘des Helden Walstatt’, waar het onmogelijke gevergd wordt van trompetten,
waar de bastuba een demper krijgt, welke haar een zoo grotesk en exotisch uitzicht
geeft, waar alle rythme, alle melodie, alle harmonie verdrinkt in den chaos van
warrel-geluiden, waar men zich eerst vaag, dan duidelijker en zekerder bewust wordt,
dat men onder beklemming staat van het geraas en niet onder den weldoenden invloed
der muziek. Als opperste openbaring dezer infernale conceptie schalt dan het
Helden-thema, met de meest pompeuse allures.
Nu stelt Strauss ‘des Helden Friedenswerke’ ten toon, thema's uit ‘Don Juan’,
‘Macbeth’, ‘Tod und Verklärung’ etc. en dit is een der wankelste gedeelten van de
compositie, omdat het den auteur natuurlijk niet gelukte deze retrospectieve parade
te doorgloeien met spontane fantasie en inspiratie; omdat het bewustzijn der reflexie
van den schepper, den hoorder geen oogenblik verlaat, omdat van den hoorder zelf
te veel reflexie gevraagd wordt, omdat het genialer geweest ware een visie van
n i e u w e ‘Friedenswerke’ te profeteeren, dan een analyse (geen synthese!) te
combineeren van vroegere, omdat men hier gaarne een soort van Ideaal gevonden
had om het strijdgewoel te motiveeren met een schoonheid, omdat men hier de
verrukking verwacht en de emotie. Doch als men het quinten-thema hoort der
goedig-brommende oudjes, tegen wie de Held maar altijd dwaselijk verwoed opvliegt,
dan zou men het ten laatste willen symboliseeren en vereenzelvigen met zijn eigen
twijfel aan het majesteitelijke I k en met zijn innerlijke wroeging en onbevredigdheid.
Want de Engelsche hoorn neemt het pastorale Heldmotief over van de harp, violen
zetten eene zacht-golvende zeer innige cantilene in, een weinig Händelsch van kleur,
men gaat peinzen en denkt eenzaamheid, geluk en extase in het naaste verschiet te
zien, doch neen, Strauss, de vertolker van den twijfel, van de moderne bijgedachte,
van zijn onvredigen tijd, herinnert zich den krijg en herneemt hem; we wezen reeds
op die tweespalt naar aanleiding der Symphonia Domestica; en hoe kort valt de
doorvoering van zijn pastoraal thema, waarmee hij ten slotte toch eindigt!
Het is Willem Mengelbergs roem dit werk, dat de componist hem opdroeg, met
al zijn complicaties en grilligheden in zich te hebben opgenomen, en 't uit 't hoofd
te dirigeeren met bewonderenswaardige kalmte en geniale zekerheid. Al mogen we
niet van ganscher harte instemmen met de waardeering, welke men deze muziek
schenkt, we kunnen niet nalaten zoo magistrale uitingen van dien dirigent en zijn
orchest toe te juichen.

[Wieniawsky Vioolconcert nr 2 (solist Herman Leydensdorff), Pierné
Suite uit Izeyl – werken van Mendelssohn en Berlioz o.l.v. Cornelis
Dopper] (Concertgebouw)
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Herman Leydensdorff, de jonge violist, die gisterenavond optrad met het tweede
concert van Wieniawsky, heeft eene voortreffelijke techniek; wanneer hij de
uitdrukking van zijn gelaat, dat bij sommige passages meer inspanning verraadt dan
muzikale aandoening, een weinig wil overwaken, dan heeft hij een pose, welke ieder
naar den zin kan zijn; de streek is goed geschoold en fraai genoeg. Dit alles is nog
wel niet volmaakt, doch staat de rijpheid zoo nabij, dat men, in verband met de jeugd
van den speler, de toekomst niet gaarne tegemoet ziet. Leydensdorff is leerling
geweest van Carl Flesch, en Heinrich Fiedler, twee analoge kunstenaars, wier
vaardigheid men moet achten, doch wier psychische hoedanigheden verre bij hunne
wetenschap ten achter staan; en het autos epha is vooral in de conservatoria
wachtwoord. Leydensdorff werd op zijne beurt geuniformeerd in hunne systematische
gelijkheid; dit ware nog zoo erg niet, doch het systeem is zelfs beperkt tot schoolsche
uitnemendheid. Het schijnt me zeer betreurenswaardig, dat deze jonge violist zijn
eigen gloed zoo hardnekkig negeert en zijne phantasie kerkert in elegante
onberispelijkheid, dat hij geen oogenblik spontane effusies geeft en, naar men zeggen
zou, over geen greintje originaliteit beschikt. Dit schijnt me jammerlijk, omdat
Leydensdorff bij alle nivelleering even groote gaven bezit als Flesch en Fiedler. We
weten, dat het soms zwaar valt beklemmende invloeden en methodes van zich af te
schudden, dat men soms jaren gebukt staat voor den sprong, maar aan de kracht
twijfelt, we hopen echter, dat Leydensdorff ten minste jong genoeg is om nog te
leeren, dat noten levende wezens voorstellen.
Cornelis Dopper dirigeerde Mendelssohn's Italiaansche symphonie, die den
tegenwoordigen hoorder niet veel meer zegt; vergeleken bij de Beethovensche
symphonie beteekent deze compositie als vorm en inhoud een sterk terugwaardsche
wending en Mendelssohn's verschijning is te beschouwen als eene reactie op de
romantiek, in nog hevigeren graad dan Schumann. De kleur van dit werk is bekoorlijk,
doch even eentonig als melodie en rythme. Vergelijk dat timbre met de passie en
verrukkelijkheid van een Spontini, die veel simpeler te werk gaat dan Mendelssohn!
Men treft bij dezen nu en dan wel een accent in de instrumentatie, dat op een
persoonlijke visie duidt, maar zij reikt nooit boven het streelende en liefelijke. Dopper
dirigeerde met geest en nam vlugge tempi, waardoor een tijdlang de belangstelling
wakker bleef. We hoorden verder de Suite uit de muziek voor Izeyl van Gabriel
Pierné, waarin men mooie en boeiende combinaties vindt van celestra, harp en
klokkenspel. Deze muziek evenwel, ofschoon modern getint, is toch ook te vlot en
conventioneel. Maar Pierné en dergelijke veelschrijvers kunnen uitstekend dienen
als introductie tot de nieuwe meesters, gelijk Etudes van Cramer den pianist toegang
geven tot de Beethoven-sonaten. Het viel weer voor den zooveelsten keer op, dat
Berlioz nog altijd onze tijdgenoot blijft. Van de drie Orchest-stukken uit La Damnation
de Faust slaagde de Hongaarsche Marsch het best.

[Strauss Feierlicher Einzug, Dopper Symfonie nr 2 o.l.v. de componist
– werken van Saint-Saëns en Wagner] (Concertgebouw)
Het schijnt ons een meer zonderlinge dan gelukkige inval van den heer Cornelis
Dopper den ‘Feierlicher Einzug’ van Richard Strauss op het répertoire geplaatst te
hebben. 't Is klaarblijkelijk een jeugdwerk van den sedert belauwerkransten componist,
oordeelende naar de ontzettende zielloosheid en onoorspronkelijkheid. Wanneer men
met zoo'n compositie kennismaakt, dan begrijpt men, waarom er op het recente
Haagsche Straussfeest niets ten gehoore werd gebracht van den ‘jongen Strauss’!
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Men begrijpt ook, dat sommige tegenstanders dezen Richard II zijn moderne allures
verwijten als een foeliesel of afkeurenswaardige kwakzalvers-praktijk. Inderdaad;
de diatonie had voor dezen toekomst-musicus geen enkel geheim en we hooren liever
helden-leben-dissonanten dan zulke toonladders en op conservatorium-manier
gevarieerde formules. Er is onlangs eene jeugd-symphonie ontdekt van Beethoven
en in brokstukken, welke ‘Die Musik’ publiceerde, treft men meer levens-materiaal,
dan in Strauss directe epigonen-manier, welke des te hinderlijker aandoet, daar ze
buitensporig pompeus en opgeblazen uitziet, terwijl ze wezenlijk niet meer verbeeldt
dan een bleek Mendelssohntje met bazuinen quartet, trompetten en bekkens, in
opera-costuums.
In de tweede symphonie van Cornelis Dopper zelf interesseert allereerst de hier
en daar origineele, en overigens goed-klinkende orchestratie. In het scherzo een
aardige samenwerking van triangel, kastagnetten, kleine trom en pauken
(‘Boerenkermis’) elders violen-accoorden met een harpen-continuo, weer ergens
anders hooge, spitse toonen van fluiten, hobo's en clarinetten, gemengd met curieuse
violen-pizzicati, overal de lenige schrijfwijze voor het zware koper, waardoor het
altijd wint aan glans en bekoorlijkheid. Ook wat het thematische betreft zijn er mooie
onderdeelen aan te wijzen in de melodie-vorming. Maar over 't algemeen geeft de
Symphonie toch den indruk van niet zeer intense concentratie van het inwendige
leven, dat eene weinig hartstochtelijke (in zuidelijken zin) natuur als die van Dopper
zeker niet ontberen kan. Ook niet al kiest hij het volkslied als achtergrond. Het is
geenzins te doen om een potpourri van meerendeels Hollandsch getinte wijsjes, het
Noordsche choraal echoënd, men verlangt eene metamorphose, ten minste een
idealiseerende opzet. Het schijnt ook dat Dopper niet rekening genoeg hield met den
vooruitgang der kunst; 't figuratiewerk klinkt doorloopend ouderwetsch en
fantasieloos. De thematische doorvoeringen zijn te methodish, te weinig doorleefd
of overwogen. De scherpe afscheiding der koper-groep van de overige is ook wel
wat erg uit den tijd; men zou Tschaikowsky, Smetana hier als maatgevend moeten
beschouwen... het coloriet is wat eentonig, eveneens de stemmingen, en alles is te
breed uitgesproken, te langdradig, omdat het detail van Doppers compositie-techniek
zelden boeit. Want al vindt men bij 't Vierde Deel eene dubbel-fuga als Inleiding,
men kan den stijl van den heer Dopper moeilijk polyphoon noemen. De compositie
schijnt overigens niet ontstaan te zijn als een onvermijdelijkheid, een geluk, een
liefde welke men de menschen moet geven ondanks hem en ondanks zich-zelve.
Het werk oefende op de staande hoorders wel aantrekkelijkheid uit, er werd zelfs
geapplaudisseerd na het Scherzo, een levendig genre-stukje.
En waarlijk, deze muziek heeft het voordeel van oprecht te zijn, vrank en joviaal,
men zou 't nauwlijks over 't hart kunnen krijgen er aanmerking op te maken, als niet
zoovele belangrijke meesterstukken op uitvoering of herhaling wachten, zelfs niet
als 't vorig programma voor de helft beter geweest ware.
De tweede helft der uitvoering gaf ‘Le Rouet d'Omphale van Saint-Saëns en
Richard Wagners Tannhäuser-ouverture, beiden door een heer Dopper met evenveel
animo gedirigeerd als zijne symphonie.

Das Russische Trio (Concertgebouw, kleine zaal)
Met reden vermeldt men op 't programma van het Russische Trio dat Michael Press
een Stradivarius bespeelt, Joseph een Guadagnini, want de verrukkelijke klank hunner
instrumenten gaf aan deze uitvoering eene groote en afzonderlijke bekoring. Deze
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schoonheid is zoo diep en klaar, dat men haar evenbeeld slechts vindt in de zuivere
Italiaansche cantilene van een Pergolese, een Cimarosa, onovertroffen meesters der
melodie. Men brengt die wisselwerking van zoo ideale zangerigheid dan ook
onwillekeurig met elkaar in verband al blijft het treffend dat de violen er waren doch
geen hun waardige muziek, en evenzeer dat de geniale techniek der bouwers tot de
vergetelheid behoorde, toen de eigenlijke spelvirtuositeit tot een hoogtepunt geraakte.
Tusschen de composities van Brahms en de Italiaansche instrumenten ligt een zoo
duidelijk onderscheid dat het de maniereerders zelf van dien stijl tot een soort stijl
moest verlokken. Daar ontmoetten elkaar twee eigenschappen, de schoonste was
weer de liefderijkste en stond van haar onuitputtelijke hoedanigheden af, zoo klonk
er uit Brahms een inniger toon, warmer en aandoenlijker. Dat onze waardeering niet
verder ging dan het zomersche timbre, ieder zal het verstaan die het Trio opus 101
eens nauwkeurig bekeek. De polyrythmiek welke reeds stoort in het begin van het
eerste deel heeft geen andere waarde (zooals immer bij Brahms) dan eene technische,
zij werd geschreven zonder aesthetische beteekenis. Zie verder de on-polyphone
behandeling der klavier-partij, het gebroken-accoorden-systeem, dat reeds in Brahms'
jeugd verouderd was: beschouw dan het wezen zijner melodie welke al te dikwijls,
en ook hier, geen psyche draagt, welke niet een beeld is der ziel, doch van het nuchtere
verstand. Wanneer een Bruckner in dorre oogenblikken op zijn orgel fantaseerde dan
moet hij er zoo duizende gevonden hebben. Maar zoolang men dit in Duitschland
diepzinnigheid noemt? Er is reeds lang voorspeld dat de muziek van Brahms zal
verdwijnen; nog altijd echter voegt den waarzegger een weinig geduld toe. Brahms'
composities zullen wel even taailevend blijken als zijn materialisme.
Er was eenige oneffenheid te hooren tusschen de pianiste (mevrouw Vera
Maurina-Press) en de strijkers. Doch elke attaque gaat wat onregelmatig en voor de
rest wilde men het de geforceerde combinaties van Brahms, die met een mengsel
van triolen en achtsten e.d. gaarne gewichtig doet en een chaos schept. Vergelijk
deze onorganische warrelingen met de fijn-geestige pruikeneeuw! In den tweeden
Satz, een ‘Presto non assai’ heeft Brahms momenten, waar ook de tegenstander eene
visie mag erkennen en bewonderen: namelijk het middendeel, mooie harmonieën
voor de piano, bijna orchestraal gedacht, en effectvolle pizzicati van violoncel en
viool; ook het andere graziose is fraai, vooral wanneer het voorgedragen wordt met
zoo levendig sentiment.
Joseph Press speelde als solist eene violoncel-sonate van Locatelli, den Italiaan,
leerling van Corelli, die zich na zijn zwerftochten neerzette in Amsterdam, waar hij
stierf. Zij bestaat uit een zeer humoristisch allegro en een adagio, waar men melodieën
hoort (en zelfs cadenzen) van huiveringwekkende schoonheid. Zulk werk verdient
inderdaad dat men 't zich herinnert; al verschillen de impressies beurtelings, naar
gelang de muziek artistiek wordt vertolkt, of niet, want er zijn tegenwoordig weinig
instrumentalisten, die een bevredigend inzicht geven op deze achttiende-eeuwsche
wereld. We meenen echter dat inzicht ontvangen te hebben van Joseph Press, den
violoncellist. De muziek komt hem uit 't hart, hij bezit de vaardigheid van een virtuoos,
en het vibrato (waarvan men bij een volmaakt instrument haast immer misbruik
maakt), behoort niet tot zijne handigheden.
Dit was de vijfde kamermuziekavond, welke de andere verre overtreft, zoodat het
ons verdroot, het trio van Tanejew, den landgenoot der drie kunstenaars, te moeten
verzuimen. Het ware wenschelijk, dat de impressario in het succes aanleiding zag
tot een tweede optreden. Het zeer voortreffelijk ensemble is door een talrijk publiek
met enthousiasme toegejuicht.
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Julius Röntgen (Concertgebouw, kleine zaal)
Men vertelt van den Leipziger organist Johann Schneider, leerling van Bach en
beroemd als improvisator, eene anecdote, aardige weerklank van de vroegere
muziekbeoefening. Schneider was uitgenoodigd naar Londen om zijne kunst te
toonen; hij begon zijn praeludium op een gewoon thema, waarover hij een kwartier
phantaseerde, de fuga op een gedegen motief overijlde hij evenmin, prachtige
pedaal-trillers en mooie fiorituren, maar zijne hoorders werden ongeduldig en
begonnen te roepen: genoeg! Schneider wist van niets en bewerkte zijn pedaal, alsof
hij zijn vijanden vertrappen wilde, zijn fuge was gedacht in drieën, het laatste derde
moest nog komen, dan het Stretto, vervolgens de Coda; men verzocht hem op te
houden, 't hielp niet, men probeerde hem bij zijn jaspanden van het orgel te trekken,
men pakte hem bij zijn beenen, doch Sneider bleef verzonken in zijn gedegen subject
en tegenstemmen tot het laatste vierde.
Voor zoover 't Julius Röntgens-concert betreft is er geen gelijkenis met dit historisch
fabeltje, doch men zou een parellel kunnen trekken tusschen de karakters der twee
kunstenaars in hun alleen heerschende bedrevenheid. En Röntgen heeft ook die
goedmoedige, zelfbehaaglijke oubolligheid, hij wrijft zich de handen, mompelt:
‘koude vingers’, voor hij begint, en zijn publiek lacht. Dan krijgt zijne physionomie
een ernstigen kijk en hij zet eene sonate in van Beethoven. Nu wordt hij zichzelf tot
het slot; hij speelt met bravoer en met gracie (dat meet men;) met een virtuozige
vaardigheid, hij vergeet zijne hoorders.
Röntgen heeft eindelooze ervaringen en dit maakt hem tot een voortreffelijk pianist,
naar wiens kundigheden men gaarne luistert. Hij is een musicus, die de voor te dragen
compositie klaar doorziet en geen enkele stemvoering blijft verborgen; hij vereert
Beethoven zooals wellicht niemand, en, gelijk dat vooral in de oude school
gebruikelijk was, hij beschouwt hem als ‘heros’, ‘titan’, ‘geweldenaar’, en een mensch
wien alle teederheid vreemd was. De eenigste bedenking, waar men met het gezonde
verstand bij kan, en welke men zou mogen opperen, ware dan ook, dat Röntgen zijn
aanslag wat zwaar tintte. Dat hij den inzet der Walsteinsonate te pianistisch opneemt,
kan niemand hem euvel duiden; de muzikalieit van dit rythme is zoo enigmatiek (niet
problematiek!) dat zeer weinigen haar ontraadselen tot bevredigden, hartstochtelijken
klank. Een Lamond lukt dit zelfs niet. Het liefst hoorden we Röntgen in de f dur
variaties; verder bevatte zijn programma ‘Les Adieux’ en de Appassionata.

Ludwig Wüllner (Concertgebouw, kleine zaal)
Na ieder lied hartelijke geestdrift, dit bewijst genoeg dat er zeer velen zijn, die niet
redetwisten over het al of niet aesthetische van Ludwig Wüllners manier van liederen
zingen.
Het is des te merkwaardiger omdat de kunstenaar bijna onafgebroken voordroeg
met schrale kopstem, welke op zich zelf weinig moois bracht, wat bovendien nog
verergerd werd door eene verkoudheid. En inderdaad, Ludwig Wüllner geeft zich
nog immer met zijn onversleten, jonge, vurige temperament, romantiek, barok,
theatraal, aandoenlijk, meesleepend, soms overdreven en ergerlijk, maar dan weer
waarachtig, zoo vol passie en schrijnend, dat men eene warme bewondering in zich
voelt rijzen. Hij beheerscht ook ieder genre van het opgeblazene (Brahms), het
lyrische (Schubert) tot het humoristische, hier Hugo Wolf. Het leken me zijn beste
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oogenblikken ‘Zur Warnung’ en ‘Abschied’, beide van Wolf's Mörike-lieder,
geestigheid van goeden smaak en geniaal. Bovendien pure declamatie, spreek-melodie
en Wüllner is daarin een meester. Het is betreurenswaardig dat men Hugo Wolf niet
sterker propageert, want ieder zijner liederen bevat den rijkst denkbaren muzikalen
inhoud, zij interpreteeren den tekst diepzinnig en primesautier, ze zijn elk origineel,
van phantasie doorgloeid en in technisch opzicht ongeëvenaarde kunstwerken. Dezen
componist treft echter 't zelfde lot als de liederen van Mahler, ze liggen, schijnt 't,
buiten bereik der snuggere hoorders, wanneer men ze niet op kan vatten als
tijd-verstrooiingen of Simplicissimus-moppen.
Van Wüllners sympathieën voor sommige aankomelingen onder de hedendaagsche
troubadours zijn vele ondoorgrondelijk. Th. Streicher leerde waarschijnlijk via Mahler
‘Das Knaben Wunderhorn’ kennen en componeerde daaruit: ‘Nun lass uns singen
das Abendlied’ muziek-dramatisch, Wolf-fragmenten en geforceerde bedenksels
zonder leven; verder dan leeren-kennen gaat zijn contact met deze poëzie niet. Van
Hugo Kann ‘der Sieger’ à la Brahms, pompeus en droog, vol declamatie-fouten; deze
soort musici begrijpt nimmer de waarde der epitheta. Verder van Victor Bendix
gemoderniseerd epigonenmaaksel (‘Der kranke im Garten’) of onverholen bombast
(Rastlose Liebe) en oprechte affectatie, waarin Richard Strauss ook ‘uitmunt’
(‘Zueignung en ‘Wenn’) - ten minste, men apprecieert het. Van Grieg twee
sentimenteele gedichtjes, slechte verzen. Van Christian Sinding een vergeet-menietje,
echt Heiniaantje, ‘Ein Weib’, tekst van Heine met joviale muziek. Van Robert
Schumann Zwei Venetianische Lieder en Der Sandmann, welke men onder zijn
stemmigste en gelukkigste kan rekenen. Van Schubert uit ‘Die Winterreise’, ‘Lachen
und Weinen’ en ‘Der Strom’ welke altijd magnifiek blijven. Van Brahms het waarlijk
ongelooflijke ‘Die Schale der Vergessenheit’ een machtelooze dronkemanstoast, en
‘Botschaft’. Op de voordracht van dit alles hebben we slechts een aanmerking.
Wüllner moge de klinkers (vooral e en i) minder spits en leeg opdrijven, doch ze
liever sappiger of fluweeliger zeggen.
Wüllners verschijning is achttiende-eeuwsch, zou men kunnen beweren, een
mengsel van Sans Souci en militaire hoekigheid; het type van zijn begeleider,
Coenraad V. Bos is zuiver twintigste-eeuwsch. Doch welke wonderlijke innerlijke
overeenkomst. Het impromptu van Wüllner zal voor Bos wel geleidelijker of minder
onverwacht (pakkend intusschen!) klinken dan voor ons, maar een zoo ongebroken
eenheid van pianist en zanger is zeldzaam en psychologisch merkwaardig. Coenraad
Bos als klavier-virtuoos afzonderlijk beschouwd praesteert dikwijls meer, hij brengt
ons gevoeliger en vluggere impressies dan vele beroeps-solisten. We zouden de
begeleiding van ieder lied als voorbeeld kunnen citeeren.
Ten slotte getuigen wij van een korte opleving in het dit jaar zeer doodsche
kamer-muziek-seizoen, waar de Engelschman en Hollander elkaar beurtelings
afwisselen. Zondert men het Russische Trio en eenige meer afgelegen uitvoeringen
uit, dan herinneren we ons zeer weinig zonder bijsmaak van verveling. Dat men dien
stroom van Engelschen in 's hemelsnaam stuite! Engeland zou nog naam gaan krijgen
op muzikaal gebied. Nu, hoe men ook oordeele over Wüllner's kunst, hij leeft en
bezorgt den hoorder niet enkel noten. Daarom melden we den lezer (we hopen hem
er een genoegen mee te doen) dat de kunstenaar aanstaande Woensdag zijne tweede
liederen-avond geeft. Het concert sloot met een bis-nummer en toegift, ofschoon
Wüllner duidelijk zijn hekel toonde aan het applaus, terwijl zijn keel hem knelde.
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[Schumann Pianoconcert (soliste Myra Hess) Mozart Adagio en fuga
voor strijkorkest KV 546 – Ouvertures van Weber en Wagner o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Mejuffrouw Myra Hess droeg het klavierconcert voor van Robert Schumann, een
werk waarin men veel poëtische gedachten en innige kleur, doch welks conceptie
den hoorder belemmert die zeer mooie invallen te omvatten als eene schoonheid.
Maar 't is bekoorlijke miniatuur-klank, zorgzaam verdeeld in klassieke tinten, waarbij
de clarinet- en hobo-aanwending, imitatie van Weber, opvallen als heel teere
schakeeringen en warme droomerijtjes. En elders ziet men weer, gelijk in al zijne
werken, hoe gaarne hij zich geheven had uit het lieve sentiment, en dat hij toch de
waarde r a a d d e , welke er ligt in de verheven opstandingen der ziel, welke zich
uiten als heroïsme, epiek of pathetische allures. Hij minde ze, de vurige, felle
romantiek, doch een geestestraagheid, eene apathie, een egoïsme, een lusteloosheid,
wie zal de in hem zelf verscholen rede noemen? hield hem in lager-cirkelende
wereldjes gevangen. Komt hij hierin niet wonderlijk overeen met het gros der
Franschen, die zijn te stil strevende muziek liefhebben en verkiezen boven de
geestelijker opwellende, liefdevoller en schoonere visies van Berlioz, Bruckner en
Mahler?
Myra Hess, een jonge pianiste, die reeds vele malen roem behaalde, heeft men
ook hier langdurige ovaties gebracht. Zij is inderdaad een zeldzame en
bewonderenswaardige kunstenares. Alles in hare voordracht is feeërieke gracie, licht,
simpel, levend, en bovendien van een even zeldzame technische afronding als
betooverende liefelijkheid. Het zal velen genoegen doen te vernemen, dat zij
Zaterdagavond optreedt in de kleine zaal van het Concertgebouw, in welk milieu de
ongeëvenaarde hoedanigheden dezer arielsche natuur en virtuoze Miranda intiemer
tot uiting zullen komen en den hoorder vlugger zullen raken. Want ons schijnt, dat
zij door haar wezen nog voortreffelijker moet zijn als bij de fijne belijningen der
kamer-muziek. We merkten reeds uit de goochelaars-étude (en forme de valse) van
Saint-Saëns, - welk een streelende, klare klank! - en de étude van Chopin - welk een
poëzie!
Eene kleine noviteit, Adagio und Fuga van Mozart, in Italiaanschen Cantate-stijl
van dien tijd, geeft geen aanleiding tot beschouwingen. Verder dirigeerde Willem
Mengelberg de ouverturen van ‘Euryanthe’ en ‘Der Fliegende Holländer’, in zeer
geniale stemming, zoodat het ons verdroot hem zoo karig te zien in zijn geniale
herscheppingen - onze eenigste onvoldaanheid, betreffende deze buitengewoon druk
bezochte uitvoering.

Ilona Durigo en Joska Szigeti [met pianobegeleiding van Evert
Cornelis] (Concertgebouw, kleine zaal)
Ilona Durigo en Joska Szigeti hebben beiden toon en temperament, zij munten er
zelfs door uit, ofschoon ieder op eigene wijze. Maar Durigo bezit meer rechtstreeksche
aanvoeling met de muziek, wat bij Szigeti, een violist, verloren gegaan schijnt....
zoolang hij geen virtuositeiten aanzwaait. Want de Sonate van Tartini werd niet
demonisch genoeg gespeeld, of wel te slavisch, dit is te weinig Italiaansch,
verheerlijking der schoonheid van het geluid. We kunnen niet gelooven, dat de
Italianen uit den tijd van Tartini, Pergolese, Cimarosa, behagen vonden in krassende
arpeggiandi, gelijk men ze tegenwoordig van den eenen violist na den anderen hoort;
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als iemand ze krassen wil, laat hij 't dan zoo duivelsch doen, dat men beeft. De
Chaconne van Bach kan men tellen tot de gemaskerden, wier wezen voor allen
verborgen blijft, omdat de gemaskerde 't zoo wil. Zij is populair, maar wie verzekert,
dat ze niet het vervelendste muziekstuk der wereld is? Men hoort ze voor de
honderdste maal en heeft geen minste aanvoelingsmogelijkheid, ze worde droog
gespeeld of, zooals gisteravond, fijn en aantrekkelijk, wat dan? Liever Wienawsky.
In zijn variaties op dat Russische lied, jammerlijk plomp door den componist
ingevoerd op het klavier, zit wel leven en geest. Men wenscht slechts, dat een
kunstenaar een werk geschreven had met zoovele betooverende flageolettonen. Toch
verblinden die van Wienawsky reeds, al beteekenen ze enkel klank. We hebben ze
ook nog nimmer volmaakt zuiver hooren spelen, gelijk Szigeti het deed en daarom
zouden we ze voor zijn kunststukjes houden, wanneer zijn meervoudig spel niet even
virtuoos ware voleindigd, gelijk alle overige wichelarij van den strijkstok. Ook het
Ave Maria van Schubert-Wilhelmj klonk verrukkelijk.
Maar niettemin had mevrouw Ilona Durigo alleen op moeten treden, niet terwille
van de verschillende indrukken, doch wijl we van geen van beiden genoeg ontvingen
en Durigo waarlijk schraal was in gave. Van Richard Strauss herinneren we ons enkel
dat zeer geestige coloratuurtje uit ‘All mein Gedanken’ (woordelijk gezongen!), de
rest - stumm und leer. Het scheen me ook, dat er een matte tint sluierde over Durigo's
stem, toen zij die vijf Straussjes voordroeg. Zulke wisselwerking van muziek op de
zangeres zou niet vreemd zijn, het beweren is echter gevaarlijk. Als men zich niets
bombastischers en opgeblazeners kan denken dan Winterliebe, met het zot gehakkelde
‘Wandr' ich’... (o Wonne!) of niets academischer-stemmigs dan Ruhe meine Seele
(iets, wat men een goed lied noemt) dan veronderstelt men gaarne, dat Ilona Durigo
te intuïtief is, om niet onbewust gesourdineerd te worden door deze dempige
cocoricos. We blijven het betreuren, dat Durigo zich niet liever wendt tot den genialen
Hugo Wolf, met wien hare natuur en muzikaliteit verwant moet zijn. Welken roem
kon zij behalen als zij hare magnifieke stem aanwendde tot diens propaganda. We
zullen haar dan niet verwijten, dat zij Diepenbrocks liederen als locale compositie
beschouwt.
Ja, gelukkig drie liederen van Diepenbrock, ‘Ist alles stumm und leer’ poëzie door
Günderode, ‘Clair de lune’ en ‘Mandoline’ van Verlaine. Hoewel we 't Duitsche
bewonderen als een meesterwerk van declamatie en melodie, zijn ons de twee anderen
nader van stijl en emotie, want de ‘Clair de luue’ weerkaatst zeer diep en klaar in de
muziek, Diepenbrocks kunst en sentiment in haar hoogste innigheid. ‘Mandoline’ is
een humoristische uitval, op een Don Juan-motief van Mozart, eene burleske, welke
de zangeres veel bijval bracht. Waarom bisseerde zij de serenade niet, inplaats van
‘Traum durch die Dämmerung’ (Strauss) als toegift te schenken? Hoeveel schooner
lijkt ons ‘Clair de Lune’!
Qui fait rêver les oiseaux sous les arbres,
Et sansgloter d'extase les jets d'eau,
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres?

Doch we zijn Durigo natuurlijk zeer dankbaar, dat zij Diepenbrock even herdacht
heeft, de rest moge ons dan minder spijten en we hopen dat de kunstenares terugkeert;
het was toch een mooie avond, waartoe we ten laatste nog rekenen de buitengewone
begeleiding van Evert Cornelis, die vele beroepspianisten overtreft. Durigo gaf hem
bij 't einde te recht zijn deel in 't enthousiasme, dat rijklijk daverde.
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Concertgebouw-Sextet [Werken van o.a. Sem Dresden, Ludwig
Krebs, Bernhard Sekles] (Concertgebouw, kleine zaal)
Wanneer men even nagaat, dat de vorige paar maanden tot de allerdrukste behooren
van het seizoen, als het Concertgebouw-orchest 's avonds in de verschillende steden
van het land uitvoeringen moet geven en 's morgens repetitie heeft, dan verwondert
men zich over de activiteit van het Sextet, dat, gelijk men weet uit leden van het
ensemble is samengesteld, men ziet dan bij de twee noviteiten, welke het bracht,
gaarne enkele onnauwkeurigheden over 't hoofd, omdat de keuze dier nieuwe stukken
doorgaans getuigt van ernst en artisticiteit.
Sem Dresden rekene men onder de jongere componisten van Nederland. Hij is in
1881 te Amsterdam geboren, door zijn ouders bestemd tot het kantoorvak, kon hij
zich eerst in 1912 geheel aan de muziek geven, hoewel hij voor dien tijd lessen
ontving. Hij richtte zich toen tot Bernard Zweers, later kreeg hij onderwijs van Hans
Pfitzner in Berlin. Hij componeerde tot nu toe enkel kamermuziek of kleinere werken;
het voorgedragen Sextet dateert van 1910. De componist woonde de uitvoering bij.
We oordeelen niet gaarne over een eerste kennismaking en eerste reproductie,
wanneer er in de gespeelde muziek geen enkele noot klinkt welke ons aanspreekt,
of met welke wij eenige affiniteit mogen voorzien, wat hier tot onze spijt het geval
was. Men staat altijd voor de vraag of deze gesteltenis van den hoorder niet
oogenblikkelijk kan wezen en al weet men heel goed dat er tal van technische
bedenkingen te maken zijn tegen den ‘stijl’ van Sem Dresden, ook dan nog wantrouwt
men zich zelf omdat deze aan de impressie per slot weinig afdoen en Sem Dresden
een jong kunstenaar is. Want we moeten toegeven dat we, wanneer deze muziek van
Busoni kwam of van Reger, zeer weinig omslag zouden maken.
We kregen den indruk, dat een beginsel Sem Dresden nog niet duidelijk opging;
hoe er nog een en ander, misschien wel veel, in hem kookt en bruist, dat stillen moet
voordat hij een goed werk kan schrijven; dat de eerste inspiratie in ieder geval sterker
vlamde dan de gloed waarmee zij uitgewerkt werd; dat vooral de conceptie weinig
inhoudt en weinig beteekent.
Hieraan kunnen we andere bedenkingen rijgen. Sem Dresden schrijft eene soort
van polyphonie welke er op papier voortreffelijk uitziet doch niet klinkt. Dit is
waarschijnlijk hieraan toe te schrijven, dat weinig instrumenten zoo moeilijk
versmelten, wanneer men ze isoleert, als hobo en fagot, klarinet en hoorn, fagot en
fluit en de piano is hier een zeer gebrekkig medium, dat de geleidelijkheid der timbres
veeleer verbrokkelt dan samensmelt. Er is nog een andere reden. Daargelaten of de
thema's van Dresden niet veel intensiever tot ons zouden geraken wanneer ze sober
behandeld waren, is er eene tegenspraak tusschen de innerlijke gestemdheid van den
componist en de wijze waarop hij zich uit, met andere woorden, hij had hetzelfde
veel beter simpeler kunnen zeggen.
Sem Dresden onderging reeds velerlei invloeden, hij doet echter het meest denken
aan Max Reger. Deze cultiveert ook dat soort tonaliteit dat eigenlijk geen tonaliteit
is, een ingebeeld centrum van toonsoort, dat men in iedere maat zooveel mogelijk
negeert, onophoudelijk moduleerend. Dit vertegenwoordigt de neutraliteit tusschen
Mahler-Strauss en Debussy doch is afkeurenswaardig, omdat die onophoudelijke
quiproquo's slechts verwarren; waarom dan niet liever een stap verder en alles
afgeschaft?
Dat de polyphonie van Dresden niet gebaseerd is op contrapuntischen, melodischen
grondslag, doch bestaat in harmonische figuratie (een enkele passage uitgenomen),
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vergemakkelijkt de waarneming niet van dit boeiende en interessante doch gevaarlijke
timbre, noch het genot, dat de aanwending van het klavier trouwens geheel vernietigt.
Want een hobo of klarinet of fagot vergenoegt zich niet zoo lichtvaardig met een
h a l v e individualiteit als een componist. Zij blijven in voortdurenden opstand tegen
de dorre en onbezielde kleurloosheid van het toetseninstrument.
Een zeer bizar en barok effect maakte de inzet van het naïeve en diatonische
volkslied, het thema met variaties na al die voorafgaande moderne experimenten.
Men moet zoo iets dunkt ons beschouwen als een erge stijlloosheid (welke ook Reger
begaat) mits een diepere zin het motiveert, wat Sem Dresden verzuimde. De fugatische
doorvoering van dit volkslied is overigens degelijk en knap, maar wat doet men er
mee? het moet branden. In het middendeel van No. 2, ‘gedragen, teer’ vindt men
ook een fugato geestig en fijn dit maal; fluit, klarinet, hobo zetten achtereenvolgens
in met een soort van signaal - en cappella, d.w.z. het klavier zwijgt, gelukkig deze
allerslechtste vulstem. Hoe, in 's hemel naam, kan men in dezen tijd in 't hoofd krijgen,
de piano te gebruiken als middelpunt van zoo karakteristieke groep instrumenten?
Het concertgebouw Sextet voerde nog uit eene Suite in d groot van Joh. Ludwig
Krebs (1713-1780) voor fluit, viool, violoncel en klavier; Krebs was een leerling van
Joh. Seb. Bach. Het is een aardig werk, Ouverture à la française (zwaar-licht-zwaar)
Réjouissance, Bourrée en Gigue, vroegere danspassen. Wij staan echter voor deze
kunst, gelijk de vijftiende-eeuwers moeten gestaan hebben tegenover de Hucbaldsche
quintenparallellen. Het klinkt wat ouderwetsch en barbaarsch. We hooren de viool
en fluit geheel anders dan Krebs en zijn tijdgenooten. De dansen echter waren zeer
aangenaam geschreven. Na de pauze speelden de heeren Klasen, Blanchard, Swager,
Tak, de Groen, Herbschleb, Togni, H. Meerloo en L.H. Meerloo, Blazer en mevrouw
Fischer, de serenade van Bernhard Sekles voor fluit, hobo, klarinet, hoorn fagot,
twee violen, alt, violoncel, contrabas en harp, welke we bij een vroegere uitvoering
reeds besproken hebben. Evert Cornelis, de pianist in beide ander werken, dirigeerde
hier. Het concert vond zeer veel bijval.

Caecilia-Concert [Beethoven-programma: Ouverture Die Weihe des
Hauses, Pianoconcert nr 5 (solist Raoul Pugno, Symfonie nr 3 o.l.v.
Willem Mengelberg] (Stadsschouwburg)
Willem Mengelberg, die na de uitvoering der Achtste Symphonie van G. Mahler in
Frankfort twintig maal is teruggeroepen door zijn enthousiast gehoor, krijgt hier nu
en dan ook zoo'n ovatie, waarbij de logge geesten even schijnen te willen opspringen
bij het heete vuur dat hij hen ‘aan de schenen’ legt. Men is hier niets gauwer moe
dan geestdrift wanneer het groote mannen en bewonderenswaardige praestaties geldt.
Hoe dikwijls zag men al niet dat lieden, die van zachte pastorales houden,
Beethovensche elegieën en lyriek overdreven vinden, omdat het in hun systemen en
sympathieën beter te pas komt van Beethoven een geboren oude-vrijer te maken als
ze hem niet kunnen vrijmetselaren en met hunne systemen en domme sympathieën
te velde te trekken tegen een temperament, dat ze evenmin aanstaat. Zij zitten gemuurd
in hunne vooroordeelen, welke hen er toe drijven al wat talent heet op te fraaien en
te vieren om het geniale te haten en te belemmeren.
Zoo'n beetje exaltatie na een vertolking van de ‘Eroïca’ - volmaakt in alle opzichten
- een hulde aan het orchest en driedubbele aan den dirigent, dat verkwikt de vereerders
van Mengelberg. Want aan die uitingen van dankbaarheid van een vollen schouwburg
is meer vast te knoopen dan men denkt; men moet niet vergeten dat het heil van een
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heele kunstrichting er zijdelings mee gemoeid is. Berlioz, Bruckner, Mahler waren
even naïeve menschen als Beethoven, ze hielden ook van rondreizende
fanfare-corpsen, van straatmuziek en van de panache, en wanneer dat sentiment sinds
menschen-heugenis dood is in ons land, waar men alle leven en vreugde, allereerst
de geestelijke, verkild heeft, dan voegt het zeker ons, die eveneens het artistieke
rationalisme hebben tegen te streven, dat wij de werken van een kunstenaar als
Mengelberg niet alleen waardeeren of er koeltjes mede instemmen, doch uit alle
macht bevorderen en roemen.
Het leek ons alsof men in de versterking van het Concertgebouw-orchest nog
verder gegaan is dan bij vorige uitvoeringen; welk een aantal strijk-instrumenten.
We kunnen echter zeggen dat de proporties er niet het minst onder leden. Want als
een hobo-klank over het violen-timbre heen moet dolen, of eene klarinet, dan weten
zoowel dirigent als de bespelers dier verrukkelijke instrumenten den toon zoo te
schakeeren dat het juiste effect bereikt wordt. De eenheid, welke Mengelberg haalt
uit dat veelsoortige ensemble, waar beginnelingen in 't samenspel naast veteranen
zitten, is even opmerkelijk. De pizzicati bijvoorbeeld waarmee het
ostinato-hoofdthema der Eroica-finale na de korte Inleiding inzet; het was alsof men
slechts één instrument hoorde. Over het fugato van den treurmarsch kwam een
ongekende en weelderige schittering; de innigheid der expressie van het eerste deel
verdubbelde door de forschere tegenstellingen; en welk een heerlijke, zonnige
weemoed in deze innigheid! Het begin van 't scherzo had wel duidelijker mogen zijn
en geheimzinniger, we hoorden ['t] vroeger beter onder Mengelberg, doch het Trio,
de jacht-fanfare, dit bezwaarlijke stukje voor de hoornisten lukte zelden
voortreffelijker.
De ouverture ‘Die Weihe des Hauses’ behoort niet tot Beethovens felste
composities, ze is niet de origineelste in stijl en bouw, doch zijne epigonen maakten
veel minderwaardigere, welke men applaudiseert. Daarentegen is zijn vijfde
klavierconcert een van zijn schoonste scheppingen, welke in thematischen inhoud
en instrumentatie, de wonderlijke ingevingen zijner symphonieën evenaart. En men
mag beweren, dat men geen geringere indrukken van deze muziek krijgt als Dirk
Schäfer ze speelt, dan wanneer een Raoul Pugno of Alfred Cortot ze voordraagt.
Dirk Schäfer kan men tellen tot de zeldzame pianisten die het dichtst bij den componist
staan, wij gelooven 't hieraan te moeten toeschrijven, dat Schäfer zelf de compositie
ernstig beoefent. We herhalen het daarom, dat het te betreuren valt, dat Schäfer zich
zoo hardnekkig aan de openbaarheid onttrekt, want hij, die de beste pianist van ons
land is, treedt het minst op, de Schäfer-Hekking concerten schijnen eilaas ook niet
voortgezet te worden. Het behoedt hem weliswaar voor de routine en haar slechte
terugwerking op het innerlijke leven van den kunstenaar; we gelooven het werk dezen
avond inderdaad gehoord te hebben als eene spontane herschepping. En moet men
het Schäfer toerekenen of Beethoven, dat de kleur der piano zoo volkomen vergleed
in het orchestrale coloriet? Dit ware niet te beantwoorden als men het tegendeel niet
zoo dikwijls ontmoette! Wat zou trouwens de individualiteit zijn van Dirk Schäfer
als klavier-kunstenaar? Het is niet te zeggen; men hoort een warm-voelend mensch
musiceeren zonder particuliere hoedanigheden, zonder begrenzing; zijn forte klinkt
muzikaal en de teere tinten (een rijkdom van dit vijfde concert) Schäfer geeft ze
onovertrefbaar weer, doch laat Beethoven den vinder blijven. Hierin komt hij overeen
met Pugno, hierin verschilt hij met Cortot, dien we onlangs dit concert nog hoorden
spelen; deze mengt ze met een eigen kostbaar fluidum; maar Schäfer reikt in de
krachtige passages boven deze verfijnden Franschman en men zou zeggen dat Schäfer
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de beteekenis der composities ook verdiept. Zie de overgang tusschen het Adagio
en den Rondo, dat was overdacht en daarom hoog geheven van uitdrukking. Hoe
poëtisch klonken bovendien die zachte en verre fanfares, om ze zoo te noemen, bij
hoorn en houtblazers!
Er heerschte ook een prachtige overeenstemming tusschen orchest en solist; alles
was bewonderenswaardig van het heroisch-l[at]ijnische eerste deel tot de geanimeerde
finale, een geaetheriseerde walsstemming. Misschien hadden de beide trompetten
een weinig minder met opgerichte bekers kunnen spelen; Beethoven schrijft over 't
algemeen niet interessant voor de klaroen (dit lag aan de techniek der toenmalige
natuurinstrumenten) en hoe we het magnifieke geschal der virtuosen (vooral het
timbre van den eersten is buitengewoon fraai) waardeeren, soms klonken ze te veel
naar buiten, wat echter in de tweede plaats weer te wijten is aan de acoustiek van de
theaterruimte. Deze opmerking in 't voorbijgaan. De Maatschappij Caecilia beleefde
alle succes van deze lustrum-uitvoering, haar honderd-vijftigste. Ook Schäfer is
hartelijk gehuldigd, Mengelberg ontving bij 't slot van den avond een krans bij
opgetogen gejuich. Moge nu spoedig de dag aanbreken dat de moderne muziek
(hieronder verstaan we natuurlijk alleen de goede) door de Caecilia-concertbezoekers
even geestdriftig wordt ontvangen!

[Werken van Mozart, Beethoven, Wagner en Strauss Gesang der
Apollopriesterin (Tilia Hill, sopraan) o.l.v. Evert Cornelis]
(Concertgebouw)
Een concert, met Tilia Hill als soliste, uitvoering, welke nog al stilletjes is afgeloopen.
Mevrouw Tilia Hill bezit wel een fraaie, zachte en vriendelijke stem, doch een sterke
geest werd haar niet gegeven, noch eene groote macht. Dit correspondeert zeer
eigenaardig met een karakteristieke trek harer sopraan, welke zij bij hevige muziek
immer moet inspannen en forceeren. Tilia Hill lijkt ons eene individualiteit als
Catharina van Rennes, met aangeboren sympathieën voor het lieve, lichte, fijne,
gevoelige, zonder dat dit nu juist in verband staat met naïeviteit of eenvoud.
De zangeres droeg een Recitatief en Aria voor van Mozart, welke haar voortreffelijk
afging. Zonder twijfel, 't was geen Italiaansche bel canto, zoet vloeiende klanken,
welke de streeling combineeren der typische opera-atmosfeer en den blauw
opengaanden hemel, verrukkelijke samenvoeging dier meesters, want alles wat de
uitnemende melodisten schreven geraakte tot een schoonheid; het was ook niet dat
klare en tegelijkertijd vol resoneerende geluid der prachtige sopranen, maar lief en
zeer aannemelijk; en in deze Mozartsche muziek lag eene meesleepende warmte.
Het leek ons wat jammer, dat mevrouw Tilia Hill niet heelemaal opgewassen scheen
tegen de fellere uitdrukking van het slot (dite voi, s'egual tormento può soffrir un
fido cor).
Toen we dit bemerkten daalde onze verwachting van het ‘Gezang der
Apollopriesteres’, eene compositie van Richard Strauss niet weinig uit de hoogte.
Hoe vergissen zich toch de meeste uitvoerende kunstenaars. Want we gelooven niet
dat er eene maat in het ‘gezang’ staat, met welke muziek Tilia Hill, innig, diep en
spontaan zou kunnen aanvoelen. Het is dus weer toe te schrijven aan de populariteit
en de attractie van een naam dat we slechte muziek slecht uitgevoerd hoorden. Want
tekst noch de illustratie bezitten iets Delphisch. Het is opnieuw de pose, welke we
van Strauss gewoon zijn, en die hij erfde van Brahms.
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Mooie invallen (b.v. het samentreffen van trompet en stem bij ‘Saülenhallen’)
wisselen af met conventioneele en dorre apotheose-allures, waarvan Strauss vol is.
Innige effecten (solo-viool en viola) met bombast. Waarom Strauss het gedicht statig
vertolkte als een koele begeestering, als een Parsifal-stemming, is eenigszins
onbegrijpelijk. Het vers schijnt den componist even zwak geïnspireerd te hebben als
de muziek de zangeres, wier stemvolumen tegenover zulke staal-harde expressie, kil
gedragen rythmiek en steenen sentiment evenmin affiniteit bezit als met dezelfde
psychische variaties in aangenamer en schooner coloriet. Maar per slot zullen de
Strauss-vereerders dit spijtiger voelen dan wij.
Het orchest speelde de ouverture van Figaro's Hochzeit, de eerste symphonie van
Beethoven, het Siegfried-Idyll van Wagner en het voorspel van Die Meistersinger
von Nürnberg, onder leiding van Evert Cornelis. Het was geen opwekkend gezicht
sommige leden van het ensemble den ganschen middag met elkaar te zien ginnegappen
en gekscheren, in plaats van op de wenken van den dirigent te letten, wat kunstenaars
meer past. Daar zoo iets bij Mengelberg niet voorkomt, bij Dopper zelden, bij Evert
Cornelis dikwijls, besluit men, dat hier meer tucht noodig is. Het is waarlijk
betreurenswaardig wanneer men de fatale wisselwerking ziet van 't orchest op den
dirigent, die door zulke houding niet wordt aangevuurd. De eene sloome passage
volgt de andere.
Zullen we daarom aanmerking maken op sommige tempi van Evert Cornelis, als
hij er nauwelijks aansprakelijk voor is? Wat zat er weinig leven in de
Meistersinger-ouverture! een doorgaans slenterend gangetje en voortdurende
terughoudingen. Hoe jammer, dat niet alle spelers hun instrument beschouwen als
een muziekstuk dat men graag speelt, gelijk men waarneemt bij onzen zeer
voortreffelijken paukenist, de blazersgroepen en contrabassen. In de Siegfried-Idyll
leek het wel alsof geen enkel cellist (Hekking is afwezig) eenige expressie uit zijn
instrument kon halen. Er ligt eenige ironie in het opstaan van het orchest bij
enthousiast applaus! Er zijn evenwel kunstenaars onder zooals de eerste hoornist, de
eerste fagottist, de solo-klarinettist of eerste anderen, die met zooveel meesterschap
en toewijding musiceeren, dat men ze telken keer zou willen vermelden en
bewonderen, ook als Evert Cornelis dirigeert.

Het Amsterdamsche A-Cappella-Koor [Bach-programma]
Anton Averkamp stelde voor dit Bach-concert een programma samen, dat den aard
van den meester toonde in zijn karakteristiekste intensies, de Latijnsche en
Germaansche hoedanigheden, welke in dit geniale temperament samenvielen. Men
kan ‘Die Hohe Messe’ onmogelijk katholiek noemen en Edgar Tinel beging enkele
jaren geleden (misschien) de grootste vergissing van zijn leven, door dezen stijl aan
kerkcomponisten ten voorbeeld te stellen, maar het coloriet is toch zoo warm getint,
een gepronceerde kleur zelfs en ook in donkere passages donzig en fluweelig, altijd
met een ondertoon van licht, dat zij de Italiaansche fantasie, zonneliefde en vreugde
voor 't verlokkelijkst timbre zeer nabij staat; de verscheidenheid van glans en 't
wonderbare clair-abscur, gelijk Palestrina 't reeds gaf in de fijne wisselingen en
combinaties van hooge en lage stemmen; orchestrale effecten en schildering, welke
Monteverdi invoerde en den brandenden gloed van Gabrieli's koperbegeleidingen.
En ‘Die Hohe Messe’ is in dien zin geïnstrumenteerd, sterker nog dan de
‘Matthaeus-Passion’, door de talrijker aanwending der trompetten.
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De andere zijde van Bach's karakter toonde de Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’,
welke slechts georchestreerd is voor strijkers en wat tragisch, of liever rouwig van
stemming. Hoe dit mogelijk is in een Paasch-zang met Halleluja's, begrijpt men enkel
uit de protestantsche levensbeschouwing, want dit is niet het eenigste werk dat,
ontzagwekkend van bouw en diep van sentiment, den indruk maakt van starre
versombering en ongenaakbare teruggetrokkenheid. En wie weet, welke symboliek
er ligt voor den historicus, die ook psychologisch en ruim de verschijnselen wilde
navorschen, in den generaal-bas, het zinnebeeld van het achttiende eeuwsche
rationalisme, het gezonde verstand en zijn kille idées fixes, en waarlijk, een hopelooze,
leege en stomme afgrond. De hoogheid van Bach is in deze cantate een smartelijke,
in Die Hohe Messe blijder en liefdevoller.
Het was eene zeer belangrijke uitvoering van het Amsterdamsch A-Cappella-Koor,
daar het geruimen tijd geleden is sinds Bachs Mis hier werd gezongen en nog
zeldzamer is uiteraard zijn concert voor strijk-orchest en drie klavieren. Het lijkt ons
onnoodig van deze compositie bijzonderheden te geven, omdat Averkamps
uitvoeringen behalve het genot der schoone stemmen van zijn koor, den hoorder zeer
volledige en aangename muziek-historische toelichtingen geven in het tekstboekje,
dat door den directeur wordt opgesteld. Over de vertolking van dit feestelijk gestemde
werk, welks melodie in een adem doorloopt, eene eigenaardigheid van Bach, welke
vele der heden-daagsche componisten ontberen, kunnen we de artistieke intenties
vermelden van den leider en de solisten Julius Röntgen, mevrouw S.
Bosmans-Benedicts en mevr. Röntgen, praestaties van technische volkomenheid.
Was Röntgens klare en tinkelende aanslag geïnspireerd door de hooge tromba? Als
we ons hierin niet vergissen, dan moeten we 't gedenken als een voortreffelijke inval.
En zoo afgerond samenspel als men dezen avond hoorde, is men ook niet altijd
gewoon, wanneer Röntgen met zijn voortvarend karakter in verbond met anderen
optreedt. Geen wonder, dat dit werk een groot succes behaalde. De thema's zijn
populair, zou men mogen zeggen, en kernachtig. Welk een fraaie en duidelijke lijnen
overigens in het spel der drie pianisten!
Het A-cappella-koor muntte weer uit door zijn warme alten, de glanzende tenoren
en de rijke, volle basstemmen; de sopranen klinken het best in het midden-register,
de tonen boven 't tweegestreepte F zijn wat hard en schel, doch meestal worden ze
daar fijn beschaduwd en verzacht door de sonore alten of gevuld door de trombe. De
eischen, welke ‘Die Hohe Messe’ stelt aan het koor, zijn nog zwaarder dan de
moeilijkheden der Matthaeuspassion; we behoeven slechts te wijzen op den Dona
nobis pacem, met zijn gecompliceerde metriek en golvende bas-coloratuur, om er
een beeld van te geven; en verder op den Resurrexit. Maar ook de stillere fragmenten
en de langzame cantilene vergen een ensemble, dat meesterlijkgeoefend is als het
a-cappella-koor, om de zeer intense expressie van den Crucifixus en Et incarnatus
tot leven te brengen. Welk een ontroerend meesterstuk deze Incarnatus! Welk eene
inspiratie, die schemerige orgelaccoorden, ruischend als verre klokken of als een
gong. De heer Louis Robert hanteerde hier orgel en registratie. En we kunnen evenmin
nalaten de Oboe-d'amore te vermelden uit den Qui Sedes, een alt-solo, welke evenals
de andere soli door de gezamenlijke stemmen werd voorgedragen, eene andere goede
gedachte van den heer Averkamp. Het geheel bleef op deze wijze een en gesloten.
Had de dirigent echter de nummers, welke hij ter uitvoering koos, niet een weinig
meer kunnen varieeren, hebben we ons afgevraagd. Doch wellicht beoogde de heer
Averkamp een indruk van wijding en eveneens hier eene eenheid, welke in allen
deele bereikt is.
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Het concert heeft veel belangstelling gevonden, en mocht er de directeur aanleiding
in zien zijne uitvoering te vermeerderen, we gelooven, dat menigeen het wenscht.
We hopen in ieder geval het koor spoedig opnieuw te hooren en a cappella, want
tusschen den klank der stem en de bekoorlijke houtblazers of prachtige trompetten
(klaroenen!) van het Concertgebouw-orchest, zal men toch altijd, ook al weifelt men,
de eerste kiezen.
Het was een goed idee van Viotta, den dirigent, des te treffender omdat het voor
de hand lag, aan deze Oberon-aria de Oberon-ouverture te doen voorafgaan. Deze
ouverture leek ons de beste prestatie van het Haagsche Orchest; de stemming en de
poëzie kwam onmiddellijk al ging het er onordelijk toe bij de deuren en al bedaarde
het geroezemoes maar langzaam. In deze compositie zagen we een artistieken leider,
muzikale spelers en we hoorden instrumenten met geluid van een zekere
bekoorlijkheid. Daarom stelde ons de in vele opzichten slecht vertolkte Zevende
Symphonie van Van Beethoven zooveel meer teleur. Alles klonk grof, en alles was
ruw, de directie, het timbre, het samenspel. Waaraan dit is toe te schrijven weten we
niet. Is het omdat wij dit meesterwerk zoo oneindig voortreffelijker hoorden van het
Amsterdamsch Orchest? Of ligt het hieraan dat het Haagsche ensemble zoo
geroutineerd is in de moderne muziek, speciaal in de zeer weinig cantabile en
kleur-teere Strausssche, dat hunne voordrachtsmanier wat ongeschikt is geworden
voor de geleidelijker, weelderiger en minder bombastische Beethovensche? Men
merkt immers hetzelfde bij de tegenwoordige zangers die zoowel in hoeveelheid
worden opgeslokt door de opera als in hoedanigheid. Want het is op den langen duur
geen aanbevelenswaardig behoudsmiddel voor een schoone stem om tegen een
modern groot-orchest op te schreeuwen. Men merkte het duidelijk genoeg aan
mevrouw Burckard.
Van mr. Henri Viotta begrepen we niet waarom hij het Vivace in Beethoven's
Zevende zoo langzaam begon. Waarom houdt een componist in tenzij om het effect
der volgende snelle passage frappanter te schakeeren? De langgerekte weifelende e,
welke hier voorafgaat, een van Beethovens wonderlijkste inspiraties, verloor er alle
relief door en de impressie van het geheele eerste deel werd er door vernietigd.
Waarom trok Viotta zoo slecht partij van de verrukkelijke hooge hoorn-tonen? En
in den loop der symphonie maakte hij ritenuti, welke op zijn zachtst gezegd komisch
waren; terwijl geheel zijne opvatting en voordracht getuigde van verouderde ideeën,
maakten die zonderlinge, en onartistieke ritenuti een zeer barokken indruk. De
impressies herstelden zich niet meer, tot onze groote spijt. Men stelt zich bij zulke
uitvoering de vraag: wat komt het Haagsche Orchest hier doen zoolang zijn spel niet
beter is of minstens op gelijke hoogte staat als de praestaties van het Amsterdamsche?
Den vorigen keer werd dit tekort vergoed door het ongewone programma, waarvan
de Symphonia domestica hier zelden gespeeld wordt (gelukkig?), welke aanvulling
nu ontbrak.
Mevrouw Martha Leffler-Burckard zong na de pauze ‘Lorelei’ van Liszt,
‘Wiegenlied’ van Richard Strauss, ‘Er ist's’ van Hugo Wolf, ‘Liebesfeier’ van Felix
Weingartner. Verder vermelde het programma Vorspiel ‘Tristan und Isolde’ und
Schluss-scène ‘Isoldens Liebestod’ van Richard Wagner. De zangeres werd aan den
vleugel begeleid door J.M. Bolle. Er was een talrijk publiek (ofschoon minder kleine
menschen dan den vorigen keer) matig enthousiasme. We zouden wel gaarne weten,
wie van de doorluchtige critiek het 't eerst in 't hoofd kreeg de blazers van het
Residentie-orchest te lofprijzen, want die phrase doet de ronde als een
oude-wijven-praatje. We hooren hier iederen Donderdag en Zondag een veel
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voortreffelijker blazerscorps, werkelijk volmaakt nu er een nieuwe bazuinist is en
nieuwe instrumenten, een volmaaktheid, welke niemand merkt als 't de
omstandigheden past.

Het Residentie-Orchest [Beethoven Symfonie nr 7, Weber Ouverture
Oberon en de aria Ocean! Du Ungeheuer (Martha Leffler-Burckard,
sopraan) o.l.v. Henri Viotta – liederen van verschillende componisten]
(Concertgebouw)
Het Residentie-orchest heeft zijn tweede uitvoering gegeven met medewerking van
mevrouw Martha Leffler-Burckard, een gerenomineerde Wagner-zangeres. En welk
een opera-temperament! Zij zingt alsof ze op de planken staat, want 't is het fatum
der prima-donna's en lyrische tenors, dat ze - na eenige oefening - hunne rol aanleeren
en mee door het leven dragen; alle ‘creatie’ toch, in de opera is fictie - twee of drie
geniale uitgezonderd -, de fictie van dramatisch postuur. Daarbij hoort alles wat in
het dagelijksche leven het fijne gevoel zeer doet: onwaarheid, onwaarschijnlijkheid
en aanstellerij, kortom pose en parade. Het is niet aangenaam die kunstenaars te zien
fanfaronneeren met hooge c's op een kaal podium en met de heroische glimlachjes
eener voetlicht-heldin; vooral wanneer die virtuozen-noten schril klinken - niet
gedempt door de nauwere wanden van een ‘zeestrand’ of ‘kasteel-tuin’ - en wanneer
de attaque der volgende lage wat steunt, gelijk het mevrouw Martha Leffler-Burckard
eens gebeurde. Het is overigens prettig en komisch de gezichten van het publiek te
zien en de ingehouden opgetogenheid, welke na zoo'n schreeuw-toon (die een goed
zanger toch niet zwaarder valt dan een trompetter) door de zaal gonst!
Mevrouw Leffler-Burckard zong de groote dramatische aria ‘Ocean! Du
Ungeheuer’, uit Weber's ‘Oberon’, een pathetisch declamatiestuk welke eerst tegen
het einde in een hartstochtelijk en snel cantus overgaat. In de concertzaal is deze aria
een toonbeeld van romantieken wansmaak en het pleit voor de naïeviteit en de goede
trouw der zangeres dat zij zulke stukken op haar particulier répertoire heeft, al is het
dan ook waarlijk het summum van naïeviteit!! Maar men vindt er geniale fragmenten,
wonderlijke invallen van den begenadigden Weber; de inzet van ‘O Wonne’ b.v. is
buitengewoon meesleepend en in de instrumentatie treft men trouvailles welke aan
Wagner en Berlioz tegelijk doen denken, vooral de koperbehandeling.
V.d.M.

[Bruckner Symfonie nr 9 o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Bruckners Negende Symphonie, zijn ‘afscheid van de wereld’, gelijk een der
biographen het meesterwerk noemt; zij bleef onvoltooid, na vier jaren angstigen
arbeid, vol kwelling, want, zegt Rudolph Louis, Bruckner was zich in zijn naïeviteit
en groot geloof zeer goed bewust van de beteekenis der parabel uit de evangeliën
over de talenten. Doch het oude mannetje, dat al zeventig was, sukkelde aan de
waterzucht, zijne haast overdreven zelfcritiek werd tegen het einde van zijn leven
nog strenger, hij naderde zelfs den waanzin in zijn smartelijke eenzaamheid, en zijn
laatste inspiratie bleef onuitgewerkt, hij componeerde nog in den morgen van zijn
sterfdag aan deze Negende Symphonie.
Gelijk Berlioz zoo is ook Bruckner een karakter-raadsel en belangrijk onderwerp
voor psychologische studie. Want de diepten van zijn ziel moeten wel ontzagwekkend
geweest zijn bij dezen robuusten Oostenrijker, die ongeletterd en onverschillig voor
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al wat de muziek niet raakte, eenvoudig en innerlijk goedgeëquilibreerd, aan idées
fixes leed, zoodat hij eens de bladeren van een boom heeft willen tellen, en ingevingen
ontving, welker hooge waarde nog lang niet volledig is vast te stellen. Wanneer men
het eerste deel dezer Negende Symphonie overziet in zijn omvang, breedte, inhoud,
stemming en kleur, het tragische naast het teere, het gigantische naast het lispelende
vage, dan staat men verstomd over de macht van deze ziel en dezen geest.
Als alles epigonen-maaksel was geweest, navolging van Berlioz of Wagner, dan
leek het heel duidelijk hoe deze onintellectueele dat kon schrijven. Maar hij is eene
zoo sterke en origineele individualiteit, dat hij zelfs Wagner-tuben een zelfstandig
coloriet wist te geven; geniaal genoeg om Mahler den weg te wijzen; geniaal genoeg
om concepties te rangschikken, die, ware Mahler niet gekomen, een unicum zouden
zijn in de symphonische kunst.
Welk een onvergelijkelijk meesterwerk deze Negende. De uitvoering was van dien
aard, (het Scherzo uitgezonderd) dat bijna geen enkele maat ten volle slaagde, het
samenspel, de dynamische verhoudingen, de bezetting der vier supplementaire hoorns,
respectievelijk tuba's, was in geen enkel opzicht voldoende, de tempi slecht en zonder
nadenken gekozen (vooral bij het Adagio), - eene betreurenswaardige propaganda
voor den meester. Doch deze muziek laat niet af en onvermeestert rusteloos, misschien
omdat zij met zoo brandende liefde geschreven is; hare indrukken zijn eindeloos.
We gelooven dat Bruckner, al had hij niets gevonden dan de vermenging der
trompetten en houtblazers (clarinetten) uit het laatste deel, onsterfelijk zou mogen
heeten, want deze gouden tinteling is roerend en onbeschrijfbaar. Zoo treft men in
het Scherzo ook ingevingen welke slechts de grootste kunstenaars geworden; dat
rythme (v v | - - - | - -) is een vondst van dezen simpelen mensch. Gelijkelijk verbaast
de acht en twintig (snelle) maten aangehouden trompet-toon, pianissimo over klanken
van violen en houtblazers.
En wie den stand wil kennen van de tegenwoordige polyphonie, de ernstige,
plechtige en mystieke stemming, waartoe zij in staat stelt, moet niet Mendelssohn
raadplegen of Schumann, decadenten, doch Bruckner, een krachtig en gezond
temperament. Wie wil weten hoe rythme m e t r i s c h kan zijn, moet hem ook
bestudeeren.
Daar het programmaboekje eene buitengewoon slechte analyse bevatte, geschreven
door iemand die een hekel had aan de symphonie en den componist, en beiden ten
minste zijdelings wilde bestrijden, of wel (wat gelooft men liever?) iemand, die niet
de geringste notie heeft van de muziek, zoo schijnt het, om die reden zouden we den
lezer zeer gaarne zeggen wat het hoofdthema der Negende is en hoe logisch en
consequent deze symphonie gebouwd is.
Het zou ons echter te ver voeren, en zonder illustreerende voorbeelden geraakten
we in onduidelijkheden of droge uiteenzettingen. Mocht het bestuur van het
Concertgebouw of de dirigent toch aanleiding vinden in onze reeds verschillende
malen herhaalde opmerking, om zulke onverdraaglijke en onartistieke verminkingen
van een kunststuk niet meer op te nemen in het programma-boekje of te vervangen
door andere en betere. Want deze uiterst gebrekkige en domme schennis is niet de
eenige, welke de Concertgebouw-bezoekers sinds jaren onder oogen krijgen. Of
wacht men weer tot de ‘groote pers’ zich barmhartig toont voor den mishandelden
meester? Hoe is het mogelijk te spreken over ‘meer bestemde figuren teekenen zich
allengs af’ bij een der kernachtigste en afgerondste thema's, die ook werden
op-‘geteekend’, de veertien eerste maten der acht hoorns, waarmee No. 1 begint.
Wanneer men deze magnifieke melodie niet neemt als ‘hoofdthema’ (inplaats van
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den weliswaar ontzagwekkender unisono, welke deze melodie echter slechts
c o m p l e m e n t e e r t , dan is het geheele eerste deel onverstaanbaar, onlogisch en
idioot gecomponeerd. Ook het thema van het trio is gebrekkig en onvolledig, om
niet te zeggen verkeerd, aangeduid. We zien het nut voor den dirigent er niet van in,
om den hoorder thema's voor te spiegelen, welke van ondergeschikt belang zijn, het
wordt ons echter duidelijk waar om de hoorders Bruckner, die op zoovele plaatsen
matelooze geestdrift te weeg bracht, niet ‘begrijpen’.
Evert Cornelis, die de uitvoering leidde, moge ons bovenstaande omschrijving
van het orchestspel niet ten kwade duiden, het lag waarlijk niet aan hem, die met
groote geestdrift het werk vertolkt heeft en met voortreffelijke inzichten, uitgezonderd
de veel te snelle tempi van het Adagio (Sehr langsam, Sehr breit, Sehr ruhig, allmählig
etwas fliessender!). En hoogstwaarschijnlijk heeft het hem bovendien aan repetities
ontbroken. Dat de vier tuba-blazers hunne korte en gemakkelijke partij zoo
onvoldoende voordroegen is ons een raadsel; dat de heer Louis Zimmermann zulke
harde, droge viool heeft (zelfs con sordino) spijt ons voor den concertmeester.
Het doet ons niet minder leed al deze aanmerkingen te moeten maken naar
aanleiding van een componist, wiens werk ons zeer lief is en aan wien men
langzamerhand aandacht gaat schenken; niet minder tegenover den jongen dirigent,
wiens vooruitstrevend enthousiasme iedereen op prijs stelt. Daar het orchest vele
passages uitnemend weergaf, hadden we misschien de enkele minder gelukkige
stilzwijgend kunnen voorbijgaan. Maar waarom raakt het eilaas, essentieele dingen?
Waarom bemerkt onze concertmeester b.v. niet, dat in de a-dur melodie (eerste deel,
Etwas langsamer, sehr ruhig) het z.g. 2de thema, dat daar de e i s q u i n t e s s e n s
is van de melodische lijn? zet Bruckner hier zijn crescendo-teeken om niets? Voor
zulke kleinigheden behoeft men niet te repeteeren.
Doch moge Evert Cornelis' sympathie voor Bruckner niet bekoelen. Hij brenge
spoedig eene nieuwe compositie van den meester, b.v. zijne Achtste symphonie,
welke in schoonheid en ‘duidelijkheid’ niets te wenschen laat.

Gustav Mahlers Achtste Symphonie
I
Toen Gustav Mahler's Achtste Symphonie in den voor-herfst van 1910 de eerste
uitvoering beleefde onder leiding van den componist zijn velen ontstoken in een
groote geestdrift. Mahler zelf noemde dit werk een geschenk aan het gansche volk
en bouwend op de onmetelijke vreugde en overweldigende schoonheid en liefde, die
de klanken drijft, hoopte de meester, dat deze muziek aller harten naar hem zou
dwingen. Het zal niemand bevreemden wanneer ook hier de bezieling ontgloeit, de
tijd maar even stilstond, voor al de menschen wier bestaan telkens en telkens weer
begint met het ochtendblad en wordt afgebroken tot den volgenden morgen door het
avondblad, nu, bij dit meesterstuk, waarin de brandende wensch van alle eeuwen en
alle volken, de kreet der aarde, de ontzaglijke en goddelijke hartstocht ‘Veni Creator
Spiritus’ ligt vergaard en zal ontvonken. Want wij schreven het reeds meermalen,
en wanneer we het niet schreven dan eischt het amende honorable voor onze
kortzichtigheid, welke we betreuren, dat Gustav Mahler een der grootste geesten is
van alle tijden; en die grootheid spoort velen aan tot liefde, welke nu wel, daar de
hymne in de herinnering zingt op zijne wonderbare klanken, het strakst gespannen
is en gaarne dringt tot bewondering.
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Maar wijl die toonen uit eene andere wereld komen en omdat ook de conceptie
een weinig vreemd is en vooral de combinatie van den Veni Creator en het slot-tafereel
van Goethe's Faust den oningewijde zonderling schijnt, zullen we trachten, hoewel
een vol boek woorden verstomt tegenover de vluchtigste tinkeling der muziek, den
lezer een voorstelling te geven van deze Achtste Symphonie.
Iedereen onzer kent den tekst der pinksterhymne, dien de middeleeuwsche legenden
en vereering toeschreven aan Karel den Groote, doch inderdaad gedicht is door den
Mainzer aartsbisschop Hrabbanus Maurus. Zij bestaat uit zeven vierregelige strophen
en eene apocryphe achtste, in weinige uitgaven voortkomend, welke Mahler in zijne
poëzie heeft opgenomen:
‘Dissolve litis vincula,
Adstringe pacis foedera,
Da gaudiorum praemia,
Da gratiarum munera.’

Met de verzen gaat Mahler trouwens even willekeurig om als de middeleeuwsche
contrapuntisten in hun tijd, hij schrapt er twee (Tu rite promissum Patris, sermone
ditans guttura;) hij wijzigt de coupletten, omdat dit de symphonische bouw van zijn
werk vergde. Tusschen muziek en woord is in ieder geval eene wonderlijke
overeenstemming en beiden verzinken in elkaar op geheimzinnige en volmaakte
wijze.
Wanneer de Hymnus begint met eene in de diepte dreunende E s van orgelpedaal,
fagotten, contrafagot, violoncelli en contrabassen, even bruist en verdwijnt in een
schallend orgelaccoord en den inzet van 't dubbelkoor, dan komt voor den geest het
‘factus est repente de coelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis’ woorden,
wier melodie in hevigheid van sentiment en pracht uitmunten in den
bewonderenswaardigen schat van de Gregoriaansche muziek en eenzelfde vlammend
gevoel vertolken dat ook bij Mahler opstijgt en, tot het vergalmt in den Gloria, niet
meer aflaat. Want de ongehoord opstuwende en fantastische climax der eerste tien
maten, het stormgerucht uit de laagte, de menschenstemmen, die hun verlangen
uitjuichen, nageschald door bazuinen en trompetten als een echo, het koor dat
doorzingt terwijl de violen een tweede melodie aanheffen, wier jubeling alleen
merkbaar is aan den nieuwen golfslag van het rythme, tot een maat verder alle
klarinetten, hobo's en fluiten, dertien te zamen, dat lied vervolgen, onbeschrijflijk
van timbre, een visionnaire blijdschap en bovenaardschen lach, een zonnig, stralend
vogelgeschetter, waarna alles opjaagt in eene onstuitbare, hemelvaart, - deze sublieme
stijging en verdeeling in drie boven elkaar gereide hymnische aanroepingen, vatten
de geheele conceptie der symphonie zoo geniaal samen, dat men ze het symbool zou
willen noemen van de prophetische beteekenis der compositie en van de structuur
van 't geheele eerste deel.
Verder zou men deze symphonische handeling kunnen navertellen als een levend
drama, opgebouwd in tooneelen, welker spanning en intensiteit verstild wordt of
verhoogd door elk volgend. Wanneer de eerste fel losbrekende geestdrift tot staan
komt, als de overgang gemaakt wordt, van es naar des, en wegruischt in de teederste
modulaties, waar het koor met begeleiding van hout en week koper klinkt als
a-cappella, dan begint de solo-sopraan met zachter vragen ‘Imple superna gratia,
vervul ons met de hemelsche genade’; alles versterft behalve de liefde en het
vertrouwen, alles schuchtert terug, wanneer in schemerige kleuren dit tweede
hoofdthema aanvangt. En deze stemming blijft, wel even onderbroken door
hartstochtelijke evocaties ‘Veni’ en ‘Imple’ door twee orchest-tusschenspelen, kort

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

en even zonderling als geniaal, in welke eerste vol bekommernis, schelle smart en
verlatenheid, de melodie inzet van de ‘Infirmar, versterk ons en den lateren ‘Gloria’,
de een onbeschrijflijk gebed in troosteloosheid, de ander onuitsprekelijke vervoering
in geluk. Welk eene diepe kennis der ziel! Want hoe na staan elkaar duisternis en
licht, beklemming en troost.
Zoo verzamelt hij alle lieflijke innigheid, en stuurt ze vooruit als inleidend bidden
om licht en liefde, zoo laat hij allen gloed inzinken, om de vlammen van het ‘Allende
lumen, Ontsteek licht’, in vuriger relief te zetten; en zoo breidelt hij alle aanvankelijk
geweld om de onstuimige kracht van den grooten unisono, waar ook 't jongenskoor
voor 't eerst instemt, waar zelfs de solisten niet mogen zwijgen, om die
ontzagwekkende effusie van opgehoopten drang ‘Accende lumen sensibus, infunde
amorem cordibus, ontsteek licht voor onze zinnen, stort liefde in onze harten’, de
meest onweerstaanbare expressie te geven. Daarna bekampt hij den vijand, een kort
krijgslied, voortvarenden orchest-bas, straffe koor-melodie en opgillende kreten:
Hostem! Daarna begint de grootsch geconcipieerde verheerlijking van den
‘Septiformis munere, den zevenvoudige in gave’, waar hij de eene melodie na de
andere ‘oproept’ om ze samen te schakelen met de vorigen, om welke hij dan nog
nieuwe stemmen strengelt, klanken en rythmen groepeert, in alle schakeeringen, in
iedere belichting, een ademlooze lofzang, een gigantische stoet. Dit eindigt in eene
breede en wijd deinende jubilatie, een bekkensslag en alles gaat voort ‘Veni Creator
Spiritus’ eene herhaling, zonder afsluiting, van den sterk gewijzigden opzet. Hoe de
slotgroep verloopt, is niet in woorden samen te vatten. Geen van alle meesters der
laatste twee eeuwen hebben zulke vreugdeklanken en een zoo geaccentueerden jubel
gedroomd, noch Bach, noch Beethoven, noch Berlioz, of Wagner of Bruckner, die
toch allen gevers waren van vreugdestroomende schoonheid. Men moet teruggaan
tot de Gregoriaansche vocalises, woordelooze muziek, uitgalmen van liefde, vereering
en verrukking, of ook missen van Palestrina, zijn grandioze Amens van Gloria of
Credo, zijn hemelsche Hosianna's. Daar vindt men het evenbeeld van Mahlers Gloria
Patri, waar een heele wereld schijnt mee te zingen en op te klateren. En als alle klank
naar boven stormt, hooger en hooger, terwijl in de verte zeven kopermonden heil
verkonden, Gloria in saecula saeculorum, als alles zwelt in gejuich, en toeneemt in
klare schittering, glans en gloed dan, wanneer muziek vermocht op te voeren tot
contemplatie, men zou haar zien, nu smaakt men een grondelooze, boveraardsche
vreugde en licht.
We herhalen dat alle woorden verstommen voor elke spronkeling dezer muziek,
waar alle onuitspreekbaarheid van het woord zingend en klinkend wordt aangevuld.
Het is moeilijk om zonder apologie over dit meesterwerk te spreken! en het lijkt ons
onbegrijpelijk dat eenig mensch koel zal redeneeren over dit intens levend geluid,
het smachten, verzuchten, de kommer, de hartstocht, de bezieling, en de extase der
heele wereld in hare opperste uiting, eindelijke taal en bovenaardsche spraak.
Maar hoewel de koor-symphonie bestaat sinds Beethovens Negende, en dit begrip
nog weidscher werd doorgevoerd in Hector Berlioz Romeo en Julia-symphonie,
verschijnen er altijd weer menschen met bezwaren (ongelooflijk!) welke slechts
oorsprong kunnen vinden in hunne verbijstering of kleinzieligheid. De bouw van het
werk is klaar en begrijpelijk voor ieder wiens aanvoelingsvermogen verder reikt dan
het traditioneel formalistische, iets dat hij hier niet zoeken mag, omdat het begrip
‘Symphonie’ etymologisch beschouwd en letterlijk vertaald als ‘samenklank’, in
welke beteekenis het reeds gebruikt werd door de oude Grieken en middeleeuwers,
onbegrensd is en voor alle vormen of gedaanten toegankelijk; of men beschouwe
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‘Symphonie’ historisch als omschreven vorm, een instrumentaal stuk, dat sinds haar
opkomst in de zestiende eeuw door iederen componist wiens genialiteit voortleeft
en hem tot meester stempelde, gewijzigd is en onophoudelijk uitgebreid. Slechts in
onze dagen, nu men meer theoretici telt dan kunstenaars, nu voor elke
oppervlakkigheid en elk middelmatig talent een dagbladroem gereed ligt, slechts in
deze negentiende en twintigste eeuw kan het gebeuren, dat de bewonderenswaardigste
kunstenaars van Bach tot heden, worden geloochend door doctrinaire en pedante
heeren in wier brein methodisme, geestelijke industrie en waan alle ziel en elk
enthousiasme doodden.
De symphonie is doorschijnend maar tegelijkertijd vol van de diepzinnigste
symboliek. Men treft tusschen tekst en muziek eene zoo innige verhouding en
hartstochtelijke aanhankelijkheid, dat men hier geen rythme of toon aanwijst zonder
zijn poëtischen achtergrond (in het tweede deel zou men zelfs als fundamenteele
basis van de geheele muziek kunnen nemen het vers-rythme van ‘Alles Vergängliche’)
en geen woord zonder zijn sensitieve verklanking. Bovendien is de constructie, vooral
van het eerste deel een wonder van muzikale architectuur, (zonder met ‘vorm’ in
eenig verband te staan.) Mahler werkt daar z e v e n thema's uit behalve verschillende
kleine motieven, doch zie hoe hij elke maat dringt en groepeert om zijn luide en
gloeiende hoofdmelodie. Het vaste centraal-punt e s (de toonsoort) verklaart men
beter en aesthetischer door het hechte zijner twee teksten, van het sterke, onwrikbare
sentiment, dat hij vertolkte, dan door bij den componist eene terugwaartsche wending
te veronderstellen naar een vroegere tonaliteitstechniek - al misstond die den meesters
niet. Het is aangrijpend van menschelijkheid, wanneer hij de fluisterende
schuchterheid of weeklagend samenkrimpen bij ‘Infirma, versterk ons’, begeleidt
met de versomberde melodie, welke te voren onmetelijke liefde zong tot den
Paraclitus, den Trooster, levende bron, vuur en Caritas.

Gustav Mahlers Achtste Symphonie
II (Slot)
Voor dat Mahler den tekst bezat, welke bij zijn muzikale fantasieën paste, heeft hij
herhaalde malen een deel van de wereldlitteratuur moeten doorzoeken; dit is bekend;
hoe b.v. het Verrijzenis-koor uit zijne tweede symphonie (‘Auferstehn, ja, auferstehn
wirst du’ van Klopstock) hem bij toeval verrees bij eene begrafenis; hoe mystiek hij
deze Veni-Creator-symphonie concipieerde, als een onmiddellijke ingeving. Maar
hoe hij op de gedachte kwam het slot-tafereel van Faust te componeeren als tweede
deel van dit reusachtige werk, weet men nog niet, en het idee, ofschoon naast origineel
eenvoudig genoeg, verdiende wel de biographische toelichting zijner wording. Bij
Goethe laat de geschiedenis ook in dit opzicht aan duidelijkheid niets te wenschen
over; in de ‘Gespräche mit Eckermann’ kan men lezen, dat de dichter zijn toevlucht
zocht bij zijn hagiographische voorstellingen en christelijke symboliek, èn om de
moeilijkheid van het abstracte onderwerp (de aankomst en toelating van den gestorven
Faust in den hemel) èn om het gevaar te ontgaan van zich te verliezen in vage
verbeeldingen, wanneer hij die middeleeuwsche plastiek niet ter hulp nam. Iedere
Goethe-kenner zal u ook uitleggen door welke bijbelplaats, door welke gravure, in
bezit van den dichter, door welke brief van een vriend, zich geleidelijk het plan
ontwikkelde voor dit op 't eerste gezicht zoo simpele tooneel.
Het is gebouwd als opera of liever nog, om elke dubbelzinnigheid te vermijden,
als middeleeuwsch mysterie-spel; en de naïeve gedachte van Goethe om de Mater
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Gloriosa, die Faust ten hemel leidt, in scène te brengen, vindt haar evenbeeld in de
kinderlijke veronderstelling van Mahler, dat de aanroep tot den Heiligen Geest
verhoord is en we het bovenaardsche tenminste even deelachtig zullen worden in
deze schildering-van-tonen.
Daar de componist zich het tooneel droomde als de dichter moeten we den lezer
de plaats der handeling even verduidelijken. Goethe dacht zich een Heiligen Berg,
bewoond door zaligen, wier verblijf hooger lag naar mate zij in het aardsche leven
stegen tot hoogere volmaaktheid; boven den berg spande zich het blauw der eeuwige
luchten. Hij koos zich vier types van zuivere Godsliefde, belichaamd in den Pater
extaticus, den Pater profundus, den Pater seraphicus (deze is door Mahler geschrapt,
waarschijnlijk om wille der minder abstracte en afleidende verzen, misschien ook
met 't oog op de lengte der compositie en de onmuzikaliteit van dien tekst) en den
Doctor Marianus. Zij zingen ieder hun hooglied; de Pater extaticus: ‘Ewiger
Wonnebrand... siedender Schmerz der Brust, schäumende Gotteslust’, de Pater
profundus vindt in het goede en kwade, in de gedienstige zoowel als in de vijandige
natuur Gods goedheid en zijn eeuwige liefde; de Doctor Marianus ‘in der höchsten,
reinlichsten Zelle’ - ‘Höchste Herrscherin der Welt, Lasse mich im blauen
ausgespannten Himmelszelt, dein Geheimnis schauen’, hij begint eene lofprijzing
der Sanctissima: ‘Jungfrau, rein im schönsten Sinne, Mutter......’
Mahler's muziek volgt het gedicht overigens letterlijk, en weinigen zullen in
Goethe's spaarzame beknoptheid, waarmee hij deze phase van Faustens bestaan in
vergelijking met den epischen omvang der andere uitwerkte, zulk eene muzikale
volheid gevonden hebben bij het lezen.
Het tweede deel begint met een voorspel, waar verschillende thema's worden
ingevoerd. Hier hooren we de melodie van het Accende - gelijk de vier trompetten
en drie bazuinen haar schalden als een belofte door de slotklanken van den Veni
Creator - opnieuw in de geheimzinnig opklauterende pizzicati der violoncellen en
contrabassen, dan weer vlug dan weer moeizaam, terwijl fluiten, hobo's en klarinetten
ze imiteerend blazen in de ijle hoogte, waar ook schemerige viool-tonen zweven en
sidderen. De rythmische aanzet van het thema is eigenlijk het eenigst nieuwe materiaal
(voorbijtrekkende passages uitgezonderd) dat onverwacht en treffend opdoemt in de
teere lucht van dit voorspel; dit rythme schijnt ontnomen aan het vers.
Die stemming keert terug in het stille tooneel der mijmerende kluizenaars
(‘gebirgauf verteilt, gelagert zwischen Kluften’), koor en echo, welks mooie
beschrijvende tekst waarlijk visionnair is verklankt. Ook de liefdezangen van den
Pater extaticus en profundus, ook het koor der Jonge Engelen, die den aantocht der
Mater Gloriosa melden, worden voorbereid in de ouverture. Het eerste hoogtepunt
van dit tweede deel valt te zamen met het eerste vrije doorbreken en triomph der
Accende-melodie, daar waar de Engelen binnenzweven met ‘Faustens Unsterbliches’
en dan vangt aan het essentieele der handeling, de hemelsche vierschaar.
Doch eerst klinkt weer de angstige muziek van den Infirma op de woorden der
Engelen die Faust's ziel aandragen: ‘Uns bleibt ein Erdenrest zu tragen peinlich’ en
deze wonderlijke verhouding verdiept zoowel den zin dier klanken uit den Veni
Creator, als zij hier de beteekenis van den tekst aangrijpender en rijker maakt. En
voor deze tragische spanning wederom intreedt zingen sopranen en alten (jonge
engelen) een Rozen-lied, bloemen, die in de taal van mystiekers en heiligen het lijden
verzinnebeelden, de ziel hooger opvoert en in dit verband is de liefelijkheid van het
rozenkoor en de pijn van den Infirma, elkaar volgend en innig verstrengeld, nog
roerender.
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De engelen hernemen de luchtige bewegelijke fluiten-melodie welke reeds
weerklonk in het voorspel, gracieus en zwevend van rythme en harmonie: ‘Ich spür’
soeben, nebelnd um Felsenhöh, ein Geisterleben, regend [sich] in der Näh.’ - de
Mater Gloriosa verschijnt in de verte, begeleid door heilige boetelingen. Een
driestemmige groep bassen zingt haar de eerste hymne, den Doctor Marianus
canonisch imiteerend, zij klinkt zacht weg, terwijl het orchestrale geluid blijft
aanzwellen, dat ook plotseling zwijgt bij ruischende harpen accoorden, als de
verrukkelijke violenmelodie wordt aangeheven boven soloharp en harmonium,
onvergetelijk teer coloriet, voortgesponnen over vierentwintig langzame maten. Dan
vervolgt het koor zijne hymne ‘Dir, der Unberührbaren’... nieuwe thema's golven op
maar overal glanst de eindelooze violenzang, hoog en licht, als porta coeli of stella
matutina. Het is tegelijkertijd smeekbede en liefdeslied tot de hemelkoningin: ‘Du
schwebst zu Höhen der ewigen Reiche, vernimm das Flehen, du Gnadenreiche.’
Hier beginnen de liederen der drie zondaressen en boetelingen, de Magna Peccatrix
de Mulier Samaritana en Maria Aegyptiaca; de teederheid welke Mahler legt in hunne
melodische accenten, de ingehouden maar brandende lyriek, de soberheid der
uitdrukking, wier monotonie bewonderenswaardig is en schoon, de vrouwelijke en
heilige zachtheid, verder de Oostersche kleur in de alleenspraak der Egyptische
Maria, de eindeloosheid der woestijn, waarin zij haar testament schreef of het borrelen
der bron waaruit de Samaritaansche vrouw aan Christus een dronk reikte, het is alles
van een onuitsprekelijke bekoorlijkheid en bovenaardschen hartstocht, welke stijgt
tot schroeiende expressie als de drie diepe en rijke zielen hun klacht en liefde
vereenigen tot een fluisterend samenbidden (driestemmige canon) waarover 't orchest
stil en lispelend bloemen strooit van het rozenlied.
Zij zwijgen en men hoort het zomersche getokkel der mandoline (het rozenlied!)
boven het gedempte gonzen der strijkers en den streelenden klank der lage klarinetten,
het is de inleiding tot het wonderbare gedeelte waar Una poenitentium hare hemelsche
serenade brengt tot de Mater Gloriosa. Welk een verrukkelijke en sereene ingeving!
Het wordt nog schooner als zij herinneringen oproept uit de warmste ontroeringen
van den Veni Creator, wier intensiteit in de sfeer der Rosa mystica nog verstrekt.
Het is de melodie van den eersten sopraan-solo. ‘Imple superna gratia.’ Ook het
veni-thema echoot van zeer verre, gezongen door klarinetten, hoorns en trompetten
beurtelings.
De Mater Gloriosa wenkt haar Komm! uit de open hemelen en ‘hymnenartig’
ontluikt aller vervoering een nieuwe lofzang, breedgolvend, ruischend en statig met
glinsterende harpacooorden. Het is of alles opklimt en bij elke plotseling doorbrekende
gloed van het prachtige koper, telkens en telkens weer aanzwellend, schijnt het alsof
men hooger stuwt. Misschien verbeeldt het ook een nederlaag naar de aarde, welke
we hier schooner zien en geheimzinniger; want uit den deinenden en immer
aangroeienden klank galmt uit de diepte, ontzaglijk en verheven, het Gloria-thema,
waarin deze hymne geluidloos wegklinkt en de oneindigheid zich sluit. Als uit een
wereld in stomme verrukking verheffen zich, een ademtocht gelijk, de vage tonen
van den Chorus mysticus: ‘Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis’, de vrije vertaling
van het Vanitas vanitatum omnia vanitas uit den Ecclesiasticus, welke Epiloog
wederom klimt tot het soevereinste enthousiasme en de zeven bazuinen en trompetten
ditmaal het lied der aarde uitschallen: Veni Creator Spiritus.
De uitvoeringen hebben plaats Zaterdag en Zondag a.s. - 9 en 10 Maart - en als eerste
herschepping van den congenialen kunstenaar Willem Mengelberg, zullen zij een
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even gedenkwaardig feit worden als het verschijnen van dit wereldomvattende
kunstwerk. Dat ieder die belang stelt in het heil dezer idealistische kunstrichting
daarmee rekening houde en moge het meesterstuk hier even rechtstreeksche affiniteit
vinden als twee jaar geleden in München en onlangs in Frankfort, waar de dirigent
- Willem Mengelberg - twintigmaal is teruggeroepen. Ook de praestaties van het
Toonkunstkoor schijnen een unicum te zullen worden en dit verdient te meer aandacht
daar men naar aanleiding van dezen Veni Creator kan spreken van een nieuwen
koorstijl. Doch over een en ander hopen wij den lezer te melden na de concerten.

Gustav Mahlers Achtste Symphonie
‘Die liebe Erde allüberall blühet auf im Lenz und grünt aufs neu, allüberall und ewig
blauen licht die Fernen.’...... Ik weet niet of de lezer de diepe ontroering zal aanvoelen
van deze simpele woorden uit Mahler's ‘Lied von der Erde’ of even diep en warm
als een die zich ook den klank der muziek herinnert, maar men mag pogen met deze
verzen de stemming te uiten of duidelijk te maken, waarvan de
schoonheidsmanifestatie der laatste dagen vol was en ons vervulde; slechts in dit
sentiment, schijnt ons, zijn de indrukken samen te vatten, want we moeten niet alleen
spreken over Mahler's Achtste, schroeiend, wild, uitzinnig en hemelsch, doch ook
over de Vierde, de zachtste en teerste, de liefelijkst-droevige en meest
bovenaards-vroolijke, welke men kent van den Meester. Welk eene verrassing van
Willem Mengelberg, dit wonderbare werk op zijn Zondagmiddag-programma te
plaatsen. We zouden dan ook even veel willen zeggen van den dirigent en zijne
genialiteit als van den componist en zijne schoonheid. Zij gingen in elkaar op, ziel
in ziel, het was als een te zamen vloeien van twee verrukkelijke klanken. Hoe
Mengelberg heeft volgehouden, waarvan kleinmoedigen weer zullen beweren dat
het te heftige emotie is voor den ontvankelijken: den Gloria-jubel en ‘Wohin der Tod
uns geführt hatt’ en 's avonds weer de bezieling van den Veni Creator Spiritus - het
is ons een raadsel. Want we zagen hoe hij de geheele muziek doorleefde, hoe hij die
in zich zelven opgehoopte verrukkingen en ontroering overbracht op zangers en
spelers en ons hoorders, hoe de vervoering bij dezen grooten en
bewonderenswaardigen kunstenaar niet af liet, en het wonderlijkste: hoe hij ze
overmeesterde, terwijl toch zijn oogen strak stonden en hij van kleur verschoot, naar
gelang geestdrift of geluk hem aangreep. Hij concentreerde innigheid zoowel als
hartstocht en beurtelings golfden ze naar zijn tolken, het idyllische en het
onuitsprekelijke, onbeschrijfbare, phases van zielsgewaarwordingen en de vreemdste
en zachtste schakeeringen of overgangen, hij trof hun juiste spanning, welke nergens
en geen enkele maal buiten zijn wil deinde of daalde, met zulke meesterschap
beheerschte hij de muziek en met zulk een onweerstaanbaren gloed inspireerde hij
de menigte, die zijn verlangens echode. Mengelberg's triomph was dan ook ongehoord,
na de Vierde en na de Achtste symphonie; er kwam geen eind aan.
Het zal misschien later, wanneer de tegenwoordige drang der wereld dood of
verzadigd is, een treffende bijzonderheid genoemd worden, dat juist in deze dagen,
nu drie vierden der menschen tot ellende gedoemd zijn, gelijk Maeterlinck zegt, iets
van minder belang in vergelijking met de innerlijke armoede, welke zij lijden of
waaraan ze ten onder gaan door de verstarrende industrie, onder en boven den grond,
terwijl helsche uitvindingen ons de geestelijke waarde van den mensch overbodig
maken en voortdurend toenemen, - later als men die kilte en levenloosheid kan
overzien en vervloeken, dan zal men nog meer verwonderd staan dan nu, dat de
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Hymnus Veni Creator Spiritus uit zulk ‘milieu’ over de aarde schalde. Misschien
wordt het eens de hooge waarde der compositie, wanneer leven en dood zijn
uitgevochten; voor den tijdgenoot is die hoedanigheid van voorbijgaande beteekenis,
omdat men zich wel wachten zal haar te zien. Het is voor den journalist ook geen
vereischte, dat in een kunstwerk een of ander eeuwigheidsprinciep schuilt, gelijk in
de pyramiden bijvoorbeeld of in eene oude kathedraal. Hij zal eer de zaal laten meten
of ze niet een kubieke meter te klein is voor het klank-volumen, of hij laat zich
verbijsteren door het onvermijdelijke ‘timbre’, hij zal u wel uitleggen van welk genre
(opera, cantate, symphonie) dit of dat thema is. Daarom heet het middeldeel van
Mahler's hymne ook ‘dubbelfuga’ en zoo verder. Zij getuigen van alle hoogachting
en waardeering (n o t a b e n e !) en morgen luisteren ze met evenveel genoegen naar
een middelmatig violist of zanger.
Dit eeuwigheidsprinciep ligt zoowel in Mahler's Vierde als in zijn Achtste
Symphonie en dit is beider allereerste schoonheid. Maar welk een verschil van visie!
In de Vierde zong Mahler nog: ‘Du, mein Freund, mir war auf dieser Welt das Glück
nicht hold. Wohin ich geh? Ich geh, ich wandre in die Berge. Ich suche Ruhe, Ruhe
für mein einsam Herz! Ich wandle nach der Heimat meiner Stätte! Ich werde niemals
in die Ferne schweifen. Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!’* In de Achtste
geeft hij ons dezen vrede, die hoop, het geloof en 't licht.
En in de Vierde is de stemming zoo droevig en liefelijk, dat hare stille en
smartelijke aandoenlijkheid wee doet en schrijnt, hoe liefelijker en troostvoller de
muziek wil klinken. Wanneer in het laatste deel dezer Vierde de schel niet vroolijk
rinkelde na elken onvergelijkelijken en te aangrijpenden zang, zou men deze
hemelsche idylle, welke ontlook aan de diepste smart en liefde, durven medeleven?
En als Mahler in dat Adagio de eerste stemming had vervolgd? Hier lijdt men het
hoogste geluk.
De lezer zal wel niet wenschen dat we hem een gedetailleerde omschrijving geven
van de praestaties der solisten, zeven in aantal, we hoorden hun namen in dit
Universum van klank zelfs overbodig, daar Mengelberg-Mahler hen dreef. De hoogste
momenten der Achtste Symphonie duidden we reeds aan in onze voorafgaande
beschouwingen, we zouden nog tallooze verheven fragmenten kunnen opsommen,
doch waartoe dient het? We voelen ons volkomen machteloos en herhalen nogmaals
dat elke tinkeling dezer muziek alle woorden het zwijgen oplegt. We kunnen enkel
zeggen dat onze liefde en vereering voor de kunst van Mahler en onze bewondering
voor Mengelberg in deze dagen grooter en harstochtelijker werd dan ooit, want beiden
openbaarden zich in onmetelijken rijkdom.
Het koor van Toonkunst heeft gezongen met eene intensiteit van uitdrukking, eene
overgave aan het werk, toegenegenheid en geestdrift, welke de ongeëvenaarde
technische volmaaktheid nog overtroffen. Het Concertgebouw-orchest, van den
paukenist die den Gloria dondert, tot den triangelspeler wanneer hij het Rozenlied
met een enkelen slag inleidt (sublieme inval van Mahler!), de bekkens, welke den
Veni Creator in zijn drie groepen en hoogtepunten klaar afteekenen, de trompetters
en de hoornisten, van wie even moeilijke vaardigheid gevergd wordt als van de
bazuinen etc., onzen buitengewonen hoboist, het voortreffelijk en zorgvol
gedisciplineerde jongenskoor (dat heeft studie gekost!), de prachtige orgelbegeleiding,
de verrukkelijke twee solo-sopranen, magnifiek in elk opzicht...... de détails zijn
eindeloos en gelijken elkaar in volkomenheid. Wil men b.v. het orchest in één woord
prijzen, herinner u dan de illustreering van den Pater extaticus die door Goethe wordt
*

Lied van der Erde.
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voorgesteld als ‘auf und abschwebend’, het mystieke kenmerk der extase, wat Mahler
waarschijnlijk trachtte te benaderen door die golvende en heftige crescendi en
decrescendi; de tusschenspelen van den Veni Creator, fantastisch, het voorspel van
het tweede deel waar de betooverende melodie van het rozenkoor zoo geniaal wordt
ingevoerd. Maar zooals men ziet gaan zij altijd op in de onzegbare heerlijkheid van
het meesterwerk, voor welks pracht we geen woorden vinden. Laten we eindigen
alles samenvattend in: ‘das Unzulängliche, hier wird's Ereignis, das Unbeschreifliche,
hier wird's getan.’

[Debussy Iberia – werken van Goldmark en Ippolitow-Iwanow o.l.v.
Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
De heer Cornelis Dopper heeft aan de wankelbare populariteit van Debussy cum
suis, die toch de eenigen zijn, Strauss en Mahler niet uitgezonderd, die moderne
muziek schrijven in den eigenlijken zin van 't woord, en als zoodanig in menig opzicht
ware omwentelaars moeten genoemd worden, - onze tweede dirigent heeft zelfs aan
de goede faam, dunkt ons, dezer School een slechten dienst bewezen door ‘I b e r i a ,
I m a g e s p o u r o r c h e s t r e ’ op zijn programma te nemen.
Het is zonder twijfel de oude Debussy; eenzelfde, onophoudelijke miskenning of
loochening der melodie, maar welke hij hier terugdringt tot kortere en willekeuriger
fragmenten dan ooit; het is weer dezelfde instrumentatie, gedempt, zijig, veel fluweel,
maar sterke kleuren; dezelfde conceptie: vrij, ongebonden, naar zijn phantastisch
welbehagen, impressionistisch, maar grilliger dan ooit, verdeeld in brokstukken van
soms niet mee dan tien maten; hier en daar lijkt het alsof hij die soldaten en oostersch
betoonde melodieën gaat aanheffen, die we bijvoorbeeld van Chabrier kennen, en
het volle orchest neemt een aanloop met warm en schel tintende trompetten..... het
verwondert me niet dat de hoorders dofjes gichelen als er dan plotseling en bruusk
eene fermate invalt en de volte uitloopt in een tamboerijn-en-kastagnetten-solo, de
eerste, con sordino om 't zoo te noemen, een korte klanklooze slag.
De rythmiek is weer wonderlijk en ondefinieerbaar, - wie schrijft eens een brochure
over de rythmiek van Debussy? Het is geen m e t r u m meer; zij staat in geen enkel
verband tot de melodie, dus ook niet tot de prosodische maat; en door welke regels
of vorm wordt deze rythmiek bestuurd? zij is het toppunt van verfijning der
mogelijkheid om bewegingsnuances aan te voelen; dat er dus hier in de rythmiek
geen ‘lijn’ is, behoef ik niet te zeggen. ‘Iberia’ zal overigens wel weer een vooruitgang
vertegenwoordigen op harmonisch gebied.
Die zachte wentelingen, op en neer, van overmatige drieklanken, het stilhouden
der vaart op een of ander accoord, een vreemde en effectvolle wending te maken,
dingen, welke nog sterk aan het oude systeem herinnerden, men wordt ze hier zeer
zelden gewaar. Alles is opgelost in het coloriet, in de klankkleur; wanneer Debussy
den xylophoon combineert met het klokkenspel, of vreemder nog, en men zou gaarne
beweren nog genialer, xylophoon met celesta, dan hoort men geen bewuste toonhoogte
meer, men verneemt het enkel als schakeering voor geluid en kleur.
Zouden we hier al te doen hebben, met de kunst, welke Arnold Schönberg, den
Debussy van Oostenrijk, voorspelt in zijne Harmonielehre, een origineel boek,
waarover we den lezer nog hopen te vertellen, en aldus omschrijft:
‘Ist est nun möglich, aus Klangfarben, die sich der Höhe nach unterscheiden,
Gebilde entstehen zu lassen, die wir Melodien nennen, Farben, deren Zusammenhang
eine gedanken-ähnliche Wirkung hervorrufen, dann muss es auch möglich sein, aus
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den Klangfarben der anderen Dimension, a u s d e m w a s w i r s c h l e c h t w e g
K l a n g f a r b e n e n n e n , solche Folgen herzustellen, deren Beziehung untereinander
mit einer Art Logik wirkt, ganz äquivalent jener Logik, die uns bei der Melodie der
Klanghöhen genügt. Das scheint eine Zukunftsphantasie und ist es wahrscheinlich
auch.’
Eene toekomstphantasie, voor wier wezenlijking hij enthousiast is; een droom,
die naar hij meent, het zinnelijke intellectueele en psychische genot zal
vermenigvuldigen. En hij vraagt: wie durft hier theorie te vergen? Een belangrijke
quaestie, een belangrijk stadium in de ontwikkeling der kunst, te meer, omdat hier
de essence van het streven klaar wordt opgesteld, wat Debussy - in dezelfde richting
van trachten en van wien deze jongere Oostenrijker waarschijnlijk uitging - nog niet
deed: ‘Klangfarbenmelodien! Welche feine Sinne, die hier unterscheiden, welcher
hochentwickelte Geist, der an so subtilen Dinge Vergnügen finden mag!’
Het is niet moeilijk om te zien, waar hier het gevaar ligt: in de ‘fijne zintuigen’ in
‘den hoogontwikkelden geest’ in ‘de subtiele dingen’ en in het ‘genoegen’. Wanneer
men zulke definities leest, dan is het onvermijdelijk te denken aan een toppunt van
egoïsme, materialistische tendenz en intellectueelen hoogmoed. Maar men veroordeele
niet de richting om deze reden, welke kan berusten in oogenschijnlijkheden, en men
herinnere zich ook dat al die raadsels niet op te lossen zijn in één bespreking en naar
aanleiding van ééne compositie, welke wel de zwakste kan zijn van den kunstenaar.
Het blijft misschien later Debussy's eenige roem ‘Pelléas et Mélisande’ ontdekt
te hebben voor de muziek (ontelbaar zijn hiervan de imitaties), we zien echter niet
waarom hij op zijne beurt de ontdekkers van het pittoreske-muzikale Spanje - Bizet,
Chabrier, Albeniz - moet gaan navolgen. Vooral niet nu hij zoo weinig goeds te berde
bracht en zoo weinig Spaansch, want denk u den tamboerijn en de kastagnetten eens
weg...
En er bestaan zelfs grenzen voor een genialen meester als Debussy, geen
theoretische, geen technische, geen philosophische of doctrinaire, maar artistieke en
ethische. Er leeft in deze compositie geen inspiratie, geen schoonheid, geen emotie.
Het is scheikundig laboratorium-werk, proeven, de eene is slechts beter geslaagd
dan de andere - hier denken we aan de tallooze fragmentjes. Men zou willen
concludeeren, dat Debussy om wie weet welke reden, tegenwoordig niet tijd genoeg
vindt om te componeeren, en erger nog, om te concipieeren.
De vereerder der nieuwe kunst behoort Cornelis Dopper niettemin dankbaar te
zijn voor deze uitvoering. Had zij beter kunnen zijn? Wie zal het zegen, wanneer
men de partituur niet kent en de muziek voor den eersten keer hoort. En misschien
beloofden de ondertitels wel te veel: Par les rues et les chemins. Les parfums de la
nuit. Le matin d'un jour de fête. Er was bovendien nog een andere noviteit: ‘Esquisses
caucasiennes’ van Ippolitow-Iwanow, een Russisch auteur, over wien we niet veel
woorden zullen verspillen; zijn kunst draagt het kenmerk van zijn volk: gedoofden
gloed, brandend phlegma, des te pijnlijker, omdat men nog overal dien gloed bespeurt,
een rijkdom van sentiment, en zich verveelt, omdat de musicus niet componeeren
kan noch gecultiveerd is.
Jaar in jaar uit gaat er een schat aan talent in Rusland verloren, daar slechts een
heel enkel conservatorium in dat land (zooals in de meeste landen trouwens) goed
is ingericht. Wie ooren had om te hooren, kon trouwens waarnemen, en dit is
hoogstens 't nut dezer vertolking, welke aan Debussy onmiddellijk voorafging, dat
er een zeer wezenlijk onderscheid bestaat tusschen de techniek van een ‘modern’(!)
Rus en een modern Franschman. Want, sinds Moussorgsky bij toeval enkel
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genialiteiten vond in zijn waanzinnige dronkenschap, en een journalist eenige
overeenkomst meende te speuren tusschen die invallen en Debussy's phantasieën, is
het een gewoonte, die twee volkeren in muzikaal opzicht eng verwant te maken,
terwijl niets onjuister is. Men behoeft geen musicograaph te zijn om het verschil in
rythme te doorgronden: de Rus uniform, tartaarsch en Oostersch, hij mengt rythmen
en vindt een complex, doch houdt het dan ook een minuut of vijf vast! De Franschman
mint tegenwoordig zonderlinge verwikkelingen en voortdurend wisselende
spitsvondigheden en een honderdvoud van beweging.
Het instrumentale verschil is nog grooter, het melodische en harmonische
onderscheid reikt nog verder. Genoeg! Wat komt V. Ippolitow-Iwanow hier doen?
Hij is interessanter dan de oude Goldmark, dit worde toegegeven, van wien de
Ouverture ‘Im Frühling’ gespeeld werd. Deze stukken dienen nergens toe dan om
alle animo en belangstelling der hoorders te stikken; de heer Dopper, zeer tot onze
spijt, moest het ervaren.

[Elgar Vioolconcert (solist Fritz Kreisler) – werken van Beethoven
en Strauss o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Toen Fritz Kreisler dezen middag opnieuw het vioolconcert van Edward Elgar
voordroeg, moet bij sommigen de vraag zijn gerezen: Hoe leert men de
persoonlijkheid van den uitvoerenden musicus? Een gemakkelijke vraag bij naturen
als Paganini en zijn antagonist, Joachim, bij Liszt en Chopin, nog gemakkelijker bij
straatmuzikanten, die slechts één streek behoeven te doen en men ziet al het
karakteristieke en geheimzinnige van hun wezen; maar bij de Kreislers, die het
profanum vulgus natuurlijk veel dichter naderen dan een geniale schooier? Het wordt
nog moeilijker wanneer Kreisler zijne hoorders voor een dilemma stelt en eene
onbeduidende muziek speelt, welke zoo levenloos opwelt, dat het laatste sprankeltje
ziel en geest uit den voordrager verdwijnt. Als Kreisler een Mozartje vertolkt of
Beethoven, of virtuozen-nummers, waarvan hij zelf volle bundels gearrangeerd heeft,
dan ontluikt zijne artisticiteit zichtbaar genoeg in het rythmische overwicht. En Fritz
Kreisler is als 't ware de personificatie van het lenige rythme, als hij loopt, als hij
staat, als hij speelt, en in de buigingen van zijn hoofd, het is eene wonderlijke plastiek
van rythmisch leven. Laten we er echter bijvoegen, dat dit herinneringen zijn van
vorige jaren, het was vandaag wat tammer en geenszins gespannen of meesleepend.
Hij heeft zelfs, dunkt me, zijn populariteit eene zware proef laten lijden, of liever,
hij toonde wat een gevestigde naam eigenlijk vermag, want al kwamen de hoorders
niet overvloedig als vroegere keeren en al klonkt 't applaus minder gejaagd, Kreisler
kan tevreden zijn over onze gedweeheid en onzen dank na een zoo langdradig en
onbeteekenend muziekstuk.
Wat vermag zelfs de brillante gracie van een Kreisler tegenover een compositie,
welke voor 't grootste deel is opgebouwd uit phantasieloos en pianistisch
figuratie-werk? waarin men hoogstens melodieën vindt, voor elk instrument geschikt,
naar 't schijnt, trompet, hobo, contrafagot of klarinet, maar niet voor de viool?
Werkelijk dit concert, waarin de aard der viool zoo gekleineerd wordt, is geen
compositie voor spel als dat van Kreisler; het is te jammer dat 't er in sterft. Ziehier,
bij Elgar, tot welke excessen het Wagnerdom kan leiden, wanneer men 't durft
cultiveeren op 't gebied der kamermuziek en enten, nota bene, op Richard Strauss en
Brahms. De componisten zijn hardleersch! Hector Berlioz zag al in zijn tijd, hoe de
dagen der schistisch concerteerende instrumenten voorbij waren, en dat men in zulke
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concertstukken naar een symphonische kunst zou verlangen, welke ook de waarde
bezit harer inventie en conceptie. Zijn Harold-symphonie overigens had inderdaad
de richting moeten aanwijzen voor dit instrumentale genre. Maar... de conceptie
maakt den meester. Het lichtvoetige streven der Mendelssohns, Schumannen,
Brahmsen, Regers, Bruchs, etc. etc. weegt per slot toch op bij het goede publiek
tegen alle genialiteit van Berlioz, Bruckner, Mahler, wier individualiteit en ziel
minder menigvuldig zijn en die zich te zeer boven hunne epigonen onderscheiden.
Men zou nog willen vragen of Kreisler immer zoo koel en hartstochteloos speelt;
of hoorde dit bij zijne Engelsche muziek? Waarlijk, hij had niets meer van den
virtuoos dan zijn elegante pose, en zijn zeer fraaie toon, welks sierlijkheid Kreisler's
vluchtig en fijne gebaar wel evenaart. Is dit de tegenwoordige salon-stijl, of de stijl
der concertzaal? Er was in ieder geval niets wonderlijks in, niets impressioneerends
en allerminst leek dat betooverend.
Het spreekt van zelf dat het ons spijt niets anders van deze Kreisler-uitvoering te
kunnen melden, temeer omdat de violist ons meermalen enthousiast stemde. Maar
waar vandaan zulke vreemde sympathieën en onverwachte innerlijke
verwantschappen? Pablo Casals bijvoorbeeld speelt de violoncel-sonate van Julius
Röntgen, voor welke compositie zelfs de Nederlandsche vrienden van den auteur
geen hoogen eerbied betuigden, in Londen, Kreisler wordt niet moede dit concert
van Elgar door Holland te voeren en hij vertolkte het met niet minder oprechtheid
dan de Adagio und Fuga van J.S. Bach voor viool-solo. Doch hier kon de hoorder
ten minste, wanneer 't hem lustte, in verrukking raken over de techniek van den
voordrager. Waartoe ze dient, dat vraagt men dan niet bij Bach. Het is ook een
cultuur-historisch probleem, waarvan we gelooven dat het nog niet is opgelost, welke
gril of welke zonderlinge smaak dezen kunstenaar wel dreef, meerstemmige muziek
te schrijven voor een liever eenstemmig instrument. Was het de voorkeur voor
beperking, voor begrenzing, voor den circulus vitiosus, welke den pruikentijd aanhing
en wat men ten overvloede terug vindt in de tallooze fuga's uit die eeuw? Maar de
meeste bewonderaars van Fritz Kreisler zijn hier werkelijk in verrukking geraakt,
wat wil men als 't waarom er niet toe doet, hetgeen wel billijk scheen bij zoo
meesterlijke beheersching en kennis van de geheimen der viool-techniek.
Willem Mengelberg dirigeerde, en desondanks zal de middag ons niet lang in
herinnering leven. Het is gevaarlijk een tragedie te willen leggen in Beethoven's
Coriolan omdat men daar sterker voelt dan ooit wat een componist voor zweefde,
welk een Shakespeareaansch drama, zonder dat hij het in de verste verte kan bereiken
en we gelooven, dat een dergelijke suggestie-proeve nooit zal slagen, hoe men
Beethoven's rythmiek ook moge verscherpen en klemmen. De Don Juan ‘Tondichtung’
van Richard Strauss, was weer een prachtige uiting van dirigeer-talent, doch de lezer
weet, dat we om vele ethische en aesthetische redenen niet kunnen sympathiseeren
met dit werk, dat op de planken vertoond een schunnig stuk genoemd zou worden.
Is het dit minder als men van den hoorder rechtstreeksche en sensitieve aanvoeling
verlangt of wil bewerken? Het vroegere getier der vijanden van Mahler over diens
zoogenaamde melodische banaliteiten, deze kenschetsende uitlatingen der
Straussiaansche vrienden maken tegenover de platte scherts - moppentapperij! men
leze de commentaren! - en goedkoope uitbeelding van poenig sensualisme een
komischen indruk en geven eenigen kijk op hun dwaze verblindheid. Het is te hopen
dat deze grove kermissmaak spoedig voorbij trekt.

Het Hollandsch strijkkwartet (Concertgebouw, kleine zaal)

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

Het Hollandsche Strijkkwartet is samengesteld uit jongere leden van het
Concertgebouw-orchest: Herman Leydensdorff eerste, Bram Mendes tweede viool,
Cor Kint alt en Thom. Canivez, violoncel, van wie we Leydensdorff en Canivez
reeds verschillende malen hoorden als solisten. Zij gaven gisterenavond hun eerste
uitvoering in de hoofdstad en er bestaat alle reden om hen naar aanleiding van dit
eerste optreden, waarbij ze veel bijval vonden, geluk te wenschen.
Er ligt in hun spel iets overstroomend jeugdigs, verlokkelijk overvloedigs,
weelderigs, dat we bij geen enkel ander kwartet aantroffen; de melodie deint oneindig
van de eene kleur golvend in de andere en dit is zeer bekoorlijk en meesleepend. Er
bestond bij deze voordracht maar een gevaar: dat de eenheid van een ‘Satz’
verbrokkelt en wel door de expressie welke violen, alt en violoncel zich beurtelings
toeëigenen, we zeggen toeëigenen omdat de aantrekkelijke spontaniteit nog wel een
weinig onbeheerscht was voor ‘kwartetspel’ van klassieke muziek. Het is echter een
verheugend verschijnsel, dat deze vier kunstenaars ook dit soort ensemblespel op
een hooger plan willen voeren, het solistische, en hierom zal men liever de
tekortkomingen, hieruit ontstaande, toejuichen dan afkeuren. Zij zullen zelf trouwens
't best weten hoe dit solistische wederom moet verglijden tot een volmaaktere eenheid.
Zij zullen deze misschien nog eer bereiken in moderne muziek. Hieronder verstaan
we, behalve Debussy, Schönberg, cum suis, ook de vergeten meesters. Wanneer ‘Het
Hollandsche Strijkkwartet’ er kameraadschappelijk een alt bijneemt van het
Concertgebouw-orchest, dan kunnen zij het Quintett van Anton Bruckner uitvoeren,
een meesterwerk van melodische veelstemmigheid, waarin hun solistische begaafdheid
vrij spel heeft. Dit Quintett werd tot nu toe geheel uit het oog verloren en dit is wegens
de buitengewone schoonheid der muziek zeer betreurenswaardig. Zoo bestaan er
honderden magnifieke composities welke hier bijna nooit ten gehoore gebracht
worden; het quartett van César Franck b.v. en vele anderen.
Het is te hopen dat de kunstenaars er eene eer of genoegen in stellen zich boven
de overige ensembles te onderscheiden. Zij zullen zoo bijdragen tot den vluggen
herbloei van ons muzikale leven, waarvan alle teekenen aanwezig zijn, en zij vinden
dan naast groote waardeering eene veel waardevollere belangstelling.
Deze opmerking sluit geenszins in dat hun programma niet de aandacht waard
was. Zij speelden opus 29 van Schubert; op. 18 No. 3 van Beethoven en op. 96 van
Anton Dvorak. Maar omdat men deze en dergelijke muziek van alle kwartetten hoort,
mag men van dit nieuwe ensemble iets nieuws vragen.

[Eerste uitvoering van Debussy's Danse sacrée et danse profane voor
harp en strijkorkest (soliste Paula Fischer-Haebermann), Suite uit
Marsyas van Diepenbrock – d'Indy Wallensteins Lager o.l.v. Evert
Cornelis] (Concertgebouw)
Diepenbrock heeft zijne Marsyas-muziek bekort en in dezen vorm bracht haar Evert
Cornelis ten uitvoer, naast eene noviteit: twee dansen van Claude Debussy, daarbij
Wallensteins Lager van Vincent d'Indy en 2 populaire nummers van Saint-Saëns een goed gekozen programma.
Het concert had deze enkele bijzondere eigenschap, dat men nog eens muziek
hoorde van Alphons Diepenbrock, de eenigste waarde, welke we er aan mogen
toekennen. Want hoe gaarne we het zouden verbergen, de vertolking der composities
stond ver beneden de maat, waarmee men gewoon is de praestaties van het
Concertgebouw-orchest te meten, in vele opzichten bood ze ons zelfs eene zeer

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

pijnlijke teleurstelling, welke we den uitvoerenden als te onvergeeflijker aanrekenen,
daar zij de groote schoonheid van Diepenbrock's kunst te kort deed.
Het wordt tijd, dat er eens ernstig geschreven wordt over de afkeurenswaardige
pogingen, welke sommige oudere leden van het orchest, klaarblijkelijk willens en
wetens in het werk stellen, om de taak der dirigenten Dopper en Evert Cornelis te
bemoeilijken. Het valt dan licht, niet waar, om te zeggen: hij dirigeert slecht! We
voelen op 't oogenblik echter weinig lust om op dit thema door te gaan, we achten 't
een ongeschikte gelegenheid - uit piëteit voor de muziek van Marsyas.
In dit werk vindt men de persoonlijkheid van Diepenbrock sterk en even hevig als
in zijne andere composities, misschien zelfs sterker, waar hij geheel nieuwe tonen
doet klinken, nieuw ten opzichte van zijn eigen wezen, nieuw naast de meest
bewonderde meesters van den tegenwoordigen tijd, en nieuw voor wie ook der
hoorenden, bij voorbeeld de Entre-acte-woudschildering. Hier geeft men alles weer,
zeggende, dit is inspiratie, het is onmogelijk daarvan een beschrijving te maken. Die
melodie is eindeloos, ze ruischt, ze trilt als bladeren in het licht, ze is tevens tintelend
van warme, innige vreugde.
De hooge waarde van dit orcheststuk schijnt te liggen in de illustreerende en
sensitieve hoedanigheid, het combineert de beschrijving van het huiverende woud
met de gelukshuivering van den kunstenaar tot eene onnavolgbare eenheid, een
tweevoud van stemmingen, welke in elkaar opgaan en elkaar vervullen met een
schoonheid, welke onuitsprekelijk blijft.
We schreven boven, dat Diepenbrock zijn werk bekort heeft: hoofdzakelijk zijn
de monologen vervallen en hier en daar eenige wijzigingen aangebracht; we gelooven,
dat dit meer nadeelen had dan voordeelen. Men mist de expositie van Apollo's thema
en dit weerhoudt de impressie, wanneer het in de finale (vroegere aanduidingen
daargelaten) voor den eersten keer statig opklinkt.
Me dunkt ook, dat het Apollo-thema te organisch is in de conceptie van de muziek;
ter wille van de ‘verstaanbaarheid’ der latere aanduidingen mist men het ook niet
gaarne; en bovendien nog omdat de eerste expositie de meesleependste scheen in
haar magnifiek rythme en harmonie, de latere herhaling meer een ‘besluit’, een echo.
Het is nog om andere redenen te hopen, dat deze bewerking bij latere uitvoeringen
niet de gangbare blijft. Het Voorspel 1e acte eindigt met het castagnetten-motief, de
entre-acte begint er mee - eene herhaling, welke mat en kleurloos aandoet i n d e z e n
vorm.
We gelooven dat men dan liever het voorspel van het 3e bedrijf zal afstaan dan
de bovenbedoelde fragmenten, of den Nymphen-dans, als meer scenisch ontworpen,
hoe intens van stemming het eerste, en bekoorlijk van melodie en rythme het tweede
ook is. Maar nogmaals - de coupures zijn niet noodzakelijk, en het enthousiasme van
verleden jaar, toen de muziek in haar geheel is uitgevoerd onder leiding van den
componist, bewijst genoeg dat het werk voor de affiniteit van het publiek toegankelijk
is; eene aanvoeling, welke tot onze groote spijt, door verschillende oorzaken geheel
scheen te ontbreken.
In Claude Debussy's ‘Danse sacrée en Danse profane’ voor harp met
orchest-begeleiding geen ‘chants heureux’. Meer kunnen we er niet van zeggen,
omdat we alle recht hebben, wat we uit het oog verloren bij de vertolking van ‘Iberia’
onder Dopper, de uitvoering te wantrouwen. We kunnen ons niet voorstellen dat
Claude Debussy reeds in die mate idioot is, dat hij een zoo eentonig stuk schrijft, het
is ongelooflijk. Het is neerslachtige muziek voorloopig, starzinnige, lapidaire
versteende klanken. Maar wie zegt ons wat er achter schuilt?
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De moeilijke harp-partij is gespeeld door Mevrouw Paula Fischer-Haebermann,
onze harpiste, met veel virtuositeit en zelfs met succes. Ook van Wallensteins Lager,
het eerste deel van Vincent d'Indy's trilogie, kregen we niet den geringsten indruk.
Toch dirigeerde Cornelis voortreffelijk. Dat hij dit zeer goed verstaat, blijkt immers
iederen keer bij de uitvoeringen van het Concertgebouw-Sextet; wat praesteerde dit
ensemble onder zijn eersten leider?
Enkel Diepenbrocks Marsyas rest als mooie herinnering, en we herhalen nog eens,
dat het orchest aan die schoonheid geen aandeel heeft; we herhalen dit om den lezer
eenig idee te geven hoe krachtig levend en geniaal deze muziek geschreven is.

[F.E.A. Koeberg Eene Koningssproke, Brahms Tragische Ouvertüre,
Saint-Saëns Pianoconcert nr 2 (solist Percy Grainger) o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Welk standpunt zal men innemen tegenover F.E.A. Koeberg, den componist met
wiens werk we Zondagmiddag kennis maakten? Moet men nagaan of hij een goed
musicus is voor Den Haag, zijn geboorteplaats, voor Nederland of voor Europa?
Moet men vergen dat hij een waardige opvolger zij van onze gesanctioneerd
Hollandsche meesters, Bernard Zweers, Julius Röntgen, of zijn rang schatten naast
een der wereldveroveraars? Zullen we zijn muziek vergoelijken door te wijzen op
Koebergs jongen leeftijd? (hij is zesendertig) Me dunkt, rondziende in de verzameling
der toekomstige vervangers van de hedendaagsche toonaangevende componisten,
bestaat er geen enkele verzachtende omstandigheid, en geen enkele reden om zeer
middelmatige talenten te steunen of te dulden; want.... er zijn er waarlijk te veel.
En waaraan ligt het dat er niet ééne verblijdende verschijning opdoemt aan den
horizont, waar men tuurt en zoekt naar een k u n s t e n a a r , en zooals dat wel eens
gebeurt, met het oprechte verlangen om zijn wapenschild te dragen, zijn knecht te
zijn?
De oorzaak is niet dat men de begaafden veronachtzaamt of niet eert. Toen de heer
F.E.A. Koeberg nog leerling was aan het Haagsche conservatorium, gaf men hem al
de gelegenheid om als componist-dirigent in 't openbaar op te treden, o.a. bij het
Philharmonisch orchest te Scheveningen en bij het Utrechtsch Stedelijk Orchest,
naar het programma meldde. We kunnen nog Willem Andriessen citeeren als
voorbeeld van de velen, wier talent men ongewoon op prijs stelt.
Waarom dus sommige wetten van aesthetica en onpartijdigheid ontduiken, en de
sanctie van een musicus opnieuw in de hand werken, wanneer even talrijke
voorbeelden te citeeren zijn dat al die begunstiging niets uithaalt? Mahler, Berlioz,
Wagner en dergelijken beleefden, schijnt het, betere omstandigheden.
En ronduit, we houden F.E.A. Koeberg voor een componist, dien men wel uit het
oog mag verliezen, we willen deze meening zelfs voldoende toelichten opdat niemand
er zich aan ergere.
Zijn werk (ik weet niet uit welke periode van zijn leven, hij laat dit in 't midden)
is getiteld ‘Een Koningsproke’ en onderverdeeld in:
Sproke van den ouden koning.
Sproke van den torennacht.
Sproke van de jacht.
Sproke van den arbeid.
Sproke van den waarheid.
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Met opzet wordt dit letterlijk aangehaald, omdat al die ‘Sproke's’ den geest van
Koeberg reeds karakteriseeren in zijn starzinnigheid, waarover we dadelijk nog
moeten schrijven En tegelijkertijd omdat die titel de muziek als 't ware conserveert,
voor zoover dit kan; ware het werk in de openbaarheid gebracht als ‘Suite’ of als
‘Symphonie’ (mogelijkheden) dan zou de verveling der monotonie niet te overzien
zijn geweest, terwijl de hoorder nu wat troost of toevlucht vindt in de verstrooiende
bijgedachte.
Wat heeft de componist bedoeld met die ‘schilderachtige’ (litteraire nog beter)
benamingen? Al staat daartegenover het gevaar dat men den auteur zal verdenken
van den allergrofsten wansmaak in de ‘Sproke van den Torennacht’ bijvoorbeeld,
(wat is eigenlijk een Torennacht?), wanneer die sombere, maar warm en wijd zingende
melodie, met een ostinato-beweging van pauken en klokken plotseling wordt
afgebroken, door een gil, schreeuw en ontzetting, welke in tien Nibelungen-epopeeën
te zamen zelfs niet gemotiveerd zou lijken. Staat men tegenwoordig werkelijk bij
zoo'n toppunt van barbaarschheid?
Laten we den lezer eerst zeggen in welke stemming ‘Een Koningssproke’
geconcipieerd werd: Van Schaduwen en Schimmen, van verdachte gestalten,
kwijnende menschen, grauwe en sleepende gebaren, van stille creaturen, die
ronddoolen met zonderlinge hartstochten en misdaadswenschen... geheel en al als
bij Maurice Maeterlinck.
Het zou me ook sterk verwonderen zoo de heer Koeberg dezen Maeterlinck niet
kent, en zoo hij niet bewust of onbewust uitgaat van een of ander drama, 't zij dan
een paarlenschittering in onderaardsche holen, een toren met de verliefde op den
lagen trans en de minnaar beneden, een kil en donker woonhuis met een overoud
grootmoedertje in een onmetelijken stoel, een koning die zijne vrouw bij de haren
over liet tooneel sleept, etc. zulke tafereelen passen bij de psyche (sit venia verbo)
van deze ‘Sproken’.
En men begint zich nog wel te verheugen, dat er in den kring der tegenwoordige
componisten een beetje belangstelling ontluikt voor ‘cultuur’ gelijk men dat noemt,
en ontwikkeling! Ja - maar wie kan vermoeden dat er in een jongen mensch (de heer
Koeberg hebbe dan Maeterlinck vereerd of niet, het feit blijft) zoo'n bagatel aan
vitaliteit (geijkten naam) leeft om in de warmste jeugd te verzinken tot dit soort van
dood, geestelijke gevangenschap en wanhoop. Want in de ‘Koningsproke’ heerscht
een sentiment dat men misschien verdraagt als Dostojewsky de Siberische mijnen
beschrijft, doch in dit geval tot opstand lokt vooral omdat de heer Koeberg, blijkens
de biografische gegevens, zich niet over de wereld te beklagen heeft.
Konden we hem maar zeggen: ga eens liever wat ‘vorm’ studeeren in plaats van
u te vermeien in die lichtloosheid van Koningssproken! Maar eilaas, dit symphonische
gedicht is onovertrefbaar in zijn vorm-affectatie, met eene systeem-veiligheid als
men zelfs niet vindt (met die mate van halsstarrigheid) bij den verstoktsten,
doctrinairen, classicist en pedant. - Eerste deel, middel-deel, herhaling van het eerste
deel, (soms met wat schijnbare vrijheden) van het begin tot het einde: Het eene gelijkt
het andere, men mag hier weer van monumentaliteit bazelen, achitectuur, en zoo
verder.
Waaraan zal men dit toeschrijven? De heer Koeberg bezit de gave om een rythme
en een melodische figuur een minuut of tien vast te houden, te herhalen in het
oneindige. Is dit de wisselwerking van onafzienbare, eenzelvige weilanden? Of van
het fatalistische parallelisme der moderne spoorwegrails? De motiveering is veel
simpeler: Schumann en Brahms beoefenden dit soort van techniek reeds, door de
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magische aanvoeling, welke zij hadden met den pruikentijd, eene onheilvolle
verwantschap, omdat ook in de muzikale wereld de slag van Waterloo nog voortduurt,
gelijk Léon Bloy met schrik veronderstelt van de niet-muzikale; nog altijd vechten
de nakomelingen van Beethoven met hunne huichelende antagonisten, die natuurlijk
vooral de waarheid in eigendom hebben, de hypocriete bezieling en de schoonheid,
daarom nemen zij zich het recht om een Bruckner (e.a.!) te kwellen en op te jagen,
tot zoo'n geniaal componist in halven waanzin wegjammert, en zij, de monarchen in
hun afgrond van waan, - zoek de vergeten populariteiten en de verafgoode muzikanten
van den levenden tijd - die legio zijn en ongehoorde pretendenten.
Er is helaas eene groote overeenkomst tusschen de ‘Papillons’ van Schumann, het
‘Deutsches Requiem’ van Brahms, ‘Eine Deutsche Messe’ van Otto Taubmann en
‘Eene Koningssproke’ van F.E.A. Koeberg. Wanneer we de innerlijke verwantschap
moesten aantoonen tusschen deze composities, in betrekking tot de laatste, dan raakten
we te laat aan het einde, ik moge dus enkel wijzen op den pauken-rythmus, welke
de ‘Sproke van den ouden Koning’ illustreert en die rechtstreeks ontnomen is aan
den treurmarsch van Brahms' Requiem. Die affiniteit teekent het heele verdere werk.
Voor de rest dan nog enkele aanduidingen
Van alle ‘handelingen’ weet men enkel bij [de] Sproke van de jacht met zekerheid,
waarover het gaat. Fanfares en een rythme in drieën. Met alle respect voor de techniek
van den heer Koeberg, moet me dit jachtstuk zeer gewoontjes van bouw lijken. Men
stelle er het Scherzo eens naast uit Bruckners Romantische, Bruckner, die zich
vergenoegt met een eenvoudig en traditioneel Trio! terwijl we in deze Sproke een
eindeloos intermezzo bijwonen en vervolg waarschijnlijk van dien. Torennacht, maar
in zijn gelijkvormigheid zeer vervelend; en wat verwacht men die herhaling van het
hoornmotief lang!
Gelijk de structuur van de onderdeelen dezer sproke zeer systematisch is, zoo is
meestal de melodie star en het rythme. Het hoofdgebrek van den heer Koeberg schijnt
ons dan ook gemis aan phantasie, behalve de begrenzing nog van zijn sentiment.
Men moet schrijven wat men voelt, goed, de auteur doet dit heel eerlijk, maar hij
voelt niet veel. Laten we dus dit ander gebrek van den Componist niet
onzelfstandigheid noemen, een altijd betwistbaar criterium, doch oppervlakkigheid.
Wilt ge een voorbeeld van diep-gevonden jacht-motieven en fanfaren, sla dan Berlioz
op, of de Meistersinger. En het Parsifal-motief is toch eigenlijk ook maar een fanfare
gelijk de Walküreritt!
No. III, Sproke van den arbeid is geconcipieerd op een ostinato-rythme voor vier
pauken; dit perpetuum mobile is een zeer bijzondere liefhebberij van den heer
Koeberg, en staat in verband met zijn andere neigingen tot muzikale idées fixes. Wat
het stuk beteekent, een processie, een optocht of een werklieden-gezang, het werd
me niet duidelijk en toch doet het terzake, want die tallooze herhalingen der melodie,
zacht beginnend, langzaam stijgend, climax zooals we die gewoon zijn, een uniforme
en onophoudelijke gang, steeds luidruchtiger, met een middendeel en een herhaling
van het begin, waarbij de schrijver in zijn overvloedige onveranderlijkheid zelfs niet
schroomt voor z.g. sequensen, - bij deze muziek hoort afleiding, gelijk men sommige
opera-marschen niet kan aanhooren in hun goedgeefsche banaliteit, zonder een stoet
figuranten. Uitstekende muziek voor de concertzaal der toekomst met uitzicht over
de duinen.
De bezetting van het orchest is eene tamelijk buitensporige voor een sprookje van
dergelijken muzikalen inhoud; van het slagwerk maakt de heer Koeberg een
wonderlijk misbruik. Er komen in deze compositie bekkenslagen voor met
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blazers-dissonanten, een soort van uitroepingsteeken in de taal der tonen, tegen welke
ons zenuwstelsel niet bestand is. Die Straussiaansche ‘Nervenschwingungen’, welke
door hunne ongeleidelijkheid dubbel vreemd aandoen in het koppige drafje der
overige muziek, hebben met schoonheid niets uitstaande; een ezelsdrijver mag zulke
middelen misschien gebruiken.
De compositie is anders zeer handig geinstrumenteerd, ietwat onpersoonlijk in
vergelijking met meesterwerken en weer phantasieloos; de melodie is doorgaans
diatonisch, soms inderdaad zangerig maar eenkleurig; ook de harmoniek biedt geen
enkel nieuw gezichtspunt en de polyphonie is begrepen in dien trant gelijk ze na
Wagner gebruikelijk werd, zonder een enkele origineele wending.
Den heer Koeberg, talent loochenen zal niet in me opkomen. Als dirigent van zijn
eigen werk toonde hij zich zeer geroutineerd, en expressief gebaren-kunstenaar, zijne
leiding scheen bovendien eene duidelijke voor de orchest-leden, en daarbij was ze
rustig en beheerscht.
Of deze hoedanigheden ook zullen gelden in vreemde werken weten we niet, het
ware interessant geweest hem een geheel concert te laten leiden. Het zou me niet
verwonderen, wanneer er in dezen slechten componist een buitengewoon voortreffelijk
orchest-dirigent stak. Misschien wordt de heer Koeberg zelfs nog een goed componist;
hij moet dan echter een aanzienlijk deel van zijn verleden vaarwel zeggen, en weinigen
lukt dit. Achter zijn sprookje schuilt een aardige dosis materialisme en
gezond-verstand, een huiveringwekkende hoeveelheid nuchterheid, en dat hij de
gelijke niet is van Dr. Richard Strauss, ligt slechts hieraan, dat hij hem nog moet
evenaren op het twintigste eeuwsche geest van maskerade en goochelarij.
Het ontbrak den heer Koeberg niet aan succes, en het applaus dat Marsyas
Donderdag behaalde is er zelfs niet mee te vergelijken! We zijn daarom zoo vrij dat
succes en die twee kransen buiten rekening te laten, we zouden er anders ook rekening
mee moeten houden, dat de zaal gedurende het lange stuk (de Koningssproke) allengs
leeg liep; en toch kan de schrijfwijze van Koeberg niet modern genoemd werden;
maar de hoorders die gedurende de eerste helft der uitvoering zeer talrijk waren,
schenen hun hart vol te hebben van het kunstgenre, dat reeds vertegenwoordigd was
door de Tragische Ouverture van Brahms en het tweede piano-concert van
Saint-Saëns, onsympathieke tweelingen; het piano-concert werd voorgedragen door
Percy Grainger, den vol-bloed kavieromaan, over wien we al meer dan genoeg
schreven. Willem Mengelberg dirigeerde.

[Mendelssohn Vioolconcert en Vieuxtemps Introduction et Rondo
(solist Franz von Vecsey) – Beethoven Symfonie nr 8 o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Deze uitvoering viel samen met Willem Mengelberg's verjaardag, er hing een krans
over zijn lessenaar, er was een geestdriftige stemming, er kwamen nog bloemen en
kransen, velerlei hulde, en, natuurlijk, bewondering met dankbaarheid. Franz von
Vecsey trad op met Mendelssohn's vioolconcert, met Vieuxtemps' Introduction et
Rondo, en ge begrijpt, dat zulke muziek het heerlijke enthousiasme nog verhoogde;
Franz von Vecsey is jongeling geworden, zijn juveniele gracie staat onder den invloed
van den hedendaagschen sportieven tijd en ik behoef wel niet te zeggen, dat eene
rijke, diepe, gelukkige, innige, hartstochtelijke, onstuimige en overstroomende ziel
mij veel liever is. Doch Vecsey's techniek blijft die van een wonderkind en in den
hoogsten graad volmaakt.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

We moeten op de vreugdevolle stemming terugkomen; want tot deze droeg zeer
waarschijnlijk bij dat ‘door onvoorziene omstandigheden’ Anton Bruckners Vierde
Symphonie vervangen werd door Beethovens Achtste... wie zou zich daar niet in
verblijden van de tegenwoordige muziek-beminnaars? Eilaas, het was een groote
tegenvaller voor degenen, die Bruckners kunst aanhangen met hunne eigenaardige,
al te zeldzame liefde en vereering, ik heb medelijden met hen, zooals ik medelijden
heb met Bruckner; welk een propaganda-avond had Mengelberg van dit concert
kunnen maken! Maar Bruckner heeft een halve eeuw moeten wachten door
‘onvoorziene omstandigheden’ (enkel gerekend de jaren van zijn leven) en wanneer
het den tijdgeest nog immer voegt de ziel te deemoedigen en het schoone te
versmaden, dan rest ons niets dan het geduld van den meester na te volgen en
teleurstellingen te verkroppen.

De Matthäus-Passion - Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
Wat zal de Duitscher, in zijne dikwijls eerbiedwaardige liefde ‘den Cantor van
Leipzig’ denken over de volgende woorden van Claude Debussy, als interview
gepubliceerd in ‘La Tribune de Saint-Gervais’, het orgaan der Schola Cantorum?
‘La musique sacrée s'arrête pour moi, au XVI siècle. Les âmes printanières et
charmantes d'alors pouvaient, seules, exprimer en des chants purs de tout alliage
mondain leurs ferveurs véhémentes et désintéressées. Dupuis, les pieuses
improvisations musicales furent faites plus ou moins pour la parade. Le naif et brave
homme [de] J.S. Bach n'y échappe que par son genie. Il construit d'harmonieux
édifices, e n g r a n d a r c h i t e c t d é v o t e t n o n e n a p ô t r e .’
Het schijnt ons voorzichtig eene opinie aangaande deze eigenaardige uiting den
lezer zelf over te laten; want we staan tegenover de onverwachte en lastige vraag:
Als Bach's Matthäus-Passion geen religieuze muziek is, wat is zij dan? en omdat
deze vraag zoo nauw samenhangt met het Protestantisme, waarvan dat meesterwerk
onafscheidelijk blijft, en welk Protestantisme dezelfde tweeslachtigheid in zich draagt
(religie zonder liturgie) daarom dunkt het ons voor dit oogenblik gewichtiger de
aandacht op het onderwerp te vestigen, dan eene oplossing te zoeken, waaraan we
ons trouwens slechts met angst zouden wagen, daar elke diepte van dat
cultuur-historisch probleem eene andere te voorschijn roept; en laat er ons dan ook
slechts vluchtig melding van maken, dat we bij elke auditie van Bachs
Matthäus-Passion, moeten waarnemen, en meer en meer, hoe weinig katholiek van
temperament en stemming dit werk is en hoe moeilijk de in de katholieke traditie Gregoriaansch, Palestrina enz. - opgegroeide, dit sentiment spontaan zal aanvoelen;
alleen reeds over de Bachsche opvatting der ‘contritio cordis’ (vermorzeling des
harten), eene ongewone en geheel verschillend van de katholieke, ware een boekdeel
te schrijven. Laten we daarom liever zulke redeneeringen varen...... tot later, als er
(wellicht, wellicht!) naast de herdenking der Lijdensgeschiedenis van den Verlosser,
plaats komt voor de Victimae Paschali laudes en het Volkslied der aarde Te Deum
Laudaumus.
Maar we wenschen, zoo voorzorg nemende, dat Claude Debussy's meening niet
verminkt worde, een anderen zin te citeeren uit dat intervieuw: ‘Je crois, en effet, à
la renaissance d'une m u s i q u e l i t u r g i q u e .’
Er waren zeer vele mooie en aangrijpende hoedanigheden in dit traditioneele
concert en de lezer weet, dat alleen de opsomming der geniale eigenschappen van
een Messchaert, of de sublieme en devote ingeborenheid van mevrouw
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Noordewier-Reddingius, zeer lang zou worden. Over Mengelbergs dramatiseering
van dit Oratorio schreven we reeds meermalen en we bewonderden altijd het coloriet
van zijn golvende clair-obscur, het relief der tragische passages en medesleepende
tooneelen. Dat het hem Zaterdagavond gelukte, mag afzonderlijk gezegd worden,
omdat de minder reverentieuse houding van het publiek, eene intense concentratie
nu juist niet in de hand werkte; maar meer nog omdat Gustav Mahler's Achtste
Symphonie zonder twijfel nog nabeeft in zijn gemoedsleven. Misschien ook bij de
hoorders? Het is mogelijk. Want zeker werd er niet met intieme overgave geluisterd
als andere keeren. Het verwondert ons niet. Omdat deze symphonie, naar het
toeschijnt, eene nieuwe periode inleidt in de geschiedenis der muziek en, doch wie
durft het verzekeren?, misschien in de geschiedenis der menschheid. En als er
werkelijk eene schoonheidsuiting bestand zou zijn uit het levende bestaan te
verdwijnen, dan is Bach aan de beurt...... verbaast u geenszins, vereerders dier kunst,
zoo ver is het nog niet, en, Bach verdrong immers de missen van Palestrina, die hem
toch waarlijk in vele opzichten overtrof.
Onder de zangers, die telken jare terugkeeren, misten we Jac. Urlus tot ons
leedwezen. Hij werd wel dragelijk vervangen door dr M. Römer, zoolang de
Evangelist het woord voerde, maar in de lyrische passages en de aria, voelde men
het evenwicht met de andere solisten te zeer wankelen. Doch we herdachten
Mengelbergs vereering voor Urlus en schikten ons gaarne in het onvermijdelijke.
Verder noemen we met groote waardeering mevrouw de Haan-Manifarges, Louis
Zimmermann, die den viool-solo der alt-aria ‘Erbarme dich, mein Gott’ met warmen
toon en sentiment vertolkt heeft, en dit fragment zoo heffend boven de anderen, dat
hier de indrukken culmineerden. De heer H.J. den Hertog bereikte met zijn
jongenskoor niet dien wonderlijke gelijkheid als in den samengang der Achtste, noch
dien vasten klank, het verbaast ons echter niet, zelfs al zou hij voor elk der werken
een afzonderlijk koor hebben uitgelezen, de tusschenruimte is te kort en het verschil
van muziek te aanzienlijk om hier het volmaakte te kunnen vergen. Dat we ons R.
Krüger en G. Blanchard, oboisten en Willeke, den fluitist, met bewondering
herinneren, spreekt vanzelf, Krüger bovendien als uitnemend solist in de tenor-aria
‘Ich will bei meinem Jesu wachen’. Evenzeer Evert Cornelis aan het orgel. Daar den
heer Denijs, als Pilatus, Judas, etc. (vol stemming en mooien klank in de aria ‘Am
Abend, da es kühle war’ met een mijmerend, contemplatief accent, dat we nog niet
bij hem opmerkten) en ten laatste Simon Kroon als cembalist.

Amsterdamsch A-cappella-Koor (Koepelkerk)
Op dit Goeden Vrijdag-programma kwam het Motet ‘Salve Crux, arbor vitae’ van
Jacob Obrecht voor den eersten maal tot uitvoering onder leiding van Anton
Averkamp, in ons land nog altijd de eenigste, die muziek-werken uit de scolastische
periode in de openbaarheid brengt. Dat de keuze viel op eene compositie van dezen
meester staat wel in verband met de Obrecht-uitgave, welke in afleveringen verschijnt
en zulke actualiteit van den directeur zal ieder waardeeren die de muziek welke hij
met bewondering en hartstocht leest ook hooren wil; zoo hebben wij vooral reden
de herhaling op prijs te stellen van den Parce Domine (Obrecht) en Tristitia et anxietas
door William Byrd, waarvan we de eerste auditie in December van 't vorig jaar niet
konden bijwonen. En - hoe gemakkelijk het valt eene bloemlezing te maken uit de
Lijdensgeschiedenis, welke de middeleeuwsche componisten, levende in de mystieke
wereld van het kerkelijk jaar, immer weer opnieuw verklankten, van geslacht tot
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geslacht, - het Stabat Mater van Palestrina en Timor et tremor van Orlando Lasso
sloten zoo voortreffelijk aan bij de stemming van Obrecht, dat men niet zou willen
nalaten Averkamp te danken voor zoo gelukkige clair-obscur-effecten.
Want Obrecht's melodiek weerstraalt niet de weelderiger kleur van Palestrina en
Lasso, hoewel deze laatste toch donker getint is in vergelijking van Palestrina. Obrecht
hoorende, zou men meenen dat het Noordsche accent weifelde tusschen zijn eigen
timbre en het warmere coloriet, waarmee de Italiaansche zangers het betooverden,
door de Pausen uitgezonden om ook 't muzikale evangelie te brengen. De geschiedenis
der heele Vlaamsche School weerspiegelt dit eene liefderijk en devoot volbrachte
streven waar de innigheid en verteedering en een treffend voorbeeld van abnegatie
(mocht men ze tegenwoordig wedervinden en beoefenen!) en vereering voor eene
hoogere schoonheid, is die langzame zwenking en geleidelijke wisseling in de muziek
dier meesters, over Dufay, Ockeghem, Obrecht, Josquin de Prés, naar een
weemoediger smart en zangvoller liefde, en ons eigenlijke onderwerp, de
lijdensmuziek niet uit het oog te verliezen, als 't ware een aldoor helderder afteekening
van het paars. Men merkte wel hoe dit paars (als symbool) zwart werd in de twee
rouw-liederen, welke Julia Culp voordroeg van Bach.
Jacob Obrecht is een meester geweest, even groot als Beethoven, of wie ook, en
gelijk men altijd gewaar wordt, wanneer men die oude, liturgische school herdenkt,
men moet het betreuren, dat de tijden zoo veranderen en de geest der menschen slonk.
Niet alleen de genialiteit dier meesters is onbeschrijfbaar, hunne volmaakte techniek,
hun pure kunst, hun levenslang overstroomde gulheid, en zooveel andere
hoedanigheden, doch meer nog de heilige, groote en onuitputtelijke hartstocht,
waarvan hun werk getuigt. Wat kan men 't anders noemen van datgene wat niet
verzwegen mag worden, de hemelsche verrukking, wat anders dan hoogen, in deze
tijden onbegrijpelijken drang naar verheerlijking en aanbidding van God - dat
dooreenvlechten van vele melodieën, de onprijsbare uitnemendheid der kunstenaars,
die eindelooze zang en tegenzangen, dat uitbundige veelvoud van liederen welke
onweerstaanbaar tot elkaar opklinken, en hetzelfde uitgalmen in duizenderlei
verscheidenheid?
Het herleven der belangstelling in deze kunst, welke men gedurende de laatste
dertig jaren in alle landen waarneemt, behoort tot de gelukkige verschijnselen, en 't
beste wat men 't Amsterdamsch a Cappella-koor kan toewenschen is, dunkt me, eene
spoedige mededinging in die artistieke propaganda, welke in de eerste plaats de
vereerders der doode meesters en de ijverige conservator der vroegere kunststukken,
Anton Averkamp, tot hun vurigste verlangen zullen rekenen. Wie vindt de periodieke
uitvoeringen van Averkamps koor niet te zeldzaam? en bestaat de mogelijkheid niet,
dat de contrapuntisten eene even bloeiende waardeering vinden als Bach, wiens tijd,
in aesthetischen zin, verder achter ons ligt dan die van de middeleeuwers? Deze zijn
zoo eng verbonden aan de katholieke liturgie en zoo één met haar wezen, dat men
die toonkunst onvergankelijk zoo willen noemen uit haren aard; en zeker om hare
verwantschap met het Gregoriaansch, waarvan Görres (Die christliche Mystik)
schrijft: ‘Von vielen der älteren Kirchenlieder, die, während so viel Anderes
gewechselt und gewandelt, in ihrer Grösze, durchdringenden und erschütternden
Gewalt, Würde, Schöne oder reizende Anmuth und Lieblichkeit, so viele Jahrhunderte
durchtönt, in ewiger Jugend immer dieselben an Wirkung und Gewalt beharrend,
darf man glauben, dass sie ähnlichen Ursprung in einer vom höheren Geiste
hingenommenen Seele nehmen. Selbst Palestrina hat ja bekanntlich von einer seiner
besten Compositionen ausgesagt, wie er sie vorsingenden Engeln nachgeschrieben.’
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Van William Byrd werd hier tot nu toe te weinig uitgevoerd om eene karakteristiek
van zijn kunst te geven, terwijl zijn werk, wat het gemeen heeft met dat van de andere
middeleeuwers, slechts zelden in het onmiddellijk bereik komt, door den gewoonlijk
zeer duren prijs der uitgaven, want hier te lande bestaat nog geen onderneming als
het ‘Bureau d'édition de la Schola Cantorum’ te Parijs, met het doel om de oude
meesters te populariseeren. En dat dit grooten invloed kon hebben op de
hedendaagsche techniek der componisten, mag men voor onbetwistbaar houden.
Byrd was een tijdgenoot van Shakespeare, en wie zich ooit verwonderde, dat er van
de beroemde meesters der toonkust zoo weinig aan het licht kwam vindt in het
bovenstaande eene verklaring. Wie zich ooit af vroeg welke muziek Shakespeare
gehoord had om haar met zooveel vereering te schrijven, wete dat er zelfs veel
muziek-historici zijn, die van Byrd nauwelijks den naam kennen en verder zouden
we hem dan verwijzen naar een zoo geniale uiting als het motet ‘Tristitia et anxietas
occupaverunt interiora mea’ dat Averkamp op zijn programma had. Het is eene
muzikale laat-gothiek; het eerste deel is al sterk jonisch (in de beteekenis van het
moderne majeur) getimbreerd en staat dicht bij het tonaliteit der toenmalige
wereldlijke liederen; het accent is aangrijpend en de stemming zeer intens. Averkamp
citeert dan ook terecht de woorden van Fétis, die hem den Palestrina of Orlando
noemt van Engeland.
Al leek dus het binnenste der Ronde Luthersche kerk ook nu weer geenszins
sympathiek en geschikt om er zoo door en door katholiek gestemde werken te hooren
als het Stabat Mater van Palestrina en de anderen, (we zeiden het reeds meermalen
en zagen we ook maar eenige kans op verbetering, we zouden het veel luider zeggen,)
toch gaat deze muziek niet voorbij zonder een diepen indruk te maken en het is
wederom een vreugde geweest die vergeten kunst te hooren vertolkt door het
uitmuntende a Cappella-koor.

[Optreden van de zangeres Henriette Dopper-Siedenburg o.a. in
Geh' an die Sonne van haar echtgenoot en Sam Swaap in het
Vioolconcert van Bruch, alles o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
In den loop der vorige week hoorden we Speranza Calo, Grieksche zangeres met
bewonderenswaardige stem doch eenkleurig temperament, een serie liederen
voordragen van Beethoven en 't was weer opvallend hoe weinig die miniatuurkunst
paste bij den aard van Beethoven's genialiteit. Over 't algemeen zijn het eigenlijk
zeer minderwaardige composities, welke hij in dit genre schreef, vlotte stukjes op
den eersten den besten inval, die bijna buiten de legendaire persoonlijkheid staan
van den symphoniker, en het zou wel belangrijk zijn wanneer deze zijde van den
mensch en kunstenaar Beethoven volledig werd belicht. Vooral degenen, die den
componist gaarne ‘laïciseeren’, eene Fransche term en natuurlijk uit de omgeving
van Vincent d'Indy, zouden daarvan nut en beter inzicht ondervinden. En zoolang
de toonaangevende menschen, wien 't feit op zich zelf maar lichtelijk raakt doch zich
met de zaak moeien uit overdreven dilettantisme en luchthartigheid, Beethoven ten
toon stellen als theosopheerend visionair, pantheïstisch mystiker - dit laatste woord
in een zin welke met mystiek niet heeft uit te staan - als individualist en stormsch
omwentelaar, anarchist, republikein ect., zoolang zal 't goed zijn dat men die
alledaagsche liederen, sonatines, marschen en ander onheroïsch werk niet heelemaal
vergeet, daar ze evenveel waarde bezitten als het verhaaltje dat Beethoven gewoon
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was zijn koffieboonen te tellen en zijn leerlingen kwalijk bejegende - in den schouder
beet!! - wanneer zij, musiceerende, een e s p r e s s i v o verwaarloosden.
Deze opmerking is misschien wat lang in vergelijking van het kleine,
onbeteekenende lied: ‘Ich liebe dich’ dat mevrouw Henriette Dopper-Siedenburg op
de laatste uitvoering voordroeg, doch de lezer veroorlove ons van het idee uit te gaan
dat hij niet onbekend blijft met de sophistische woordenkramerij en het biographische
occultisme der Beethovenianen. De zangeres zong trouwens veel schoonere muziek
van Händel - Aria uit Alcina - en ‘Dank sei dir Herr’, prachtige invallen van wien
men soms den Italiaanschen Händel noemt in tegenstelling tot den Engelschen, verder
het ‘Gesang Weyla's’ van Hugo Wolf en ‘Geh' an die Sonne’ van Cornelis Dopper,
den echtgenoot der nieuwe kunstenares.
Het valt gemakkelijker over de artisticiteit te spreken van mevrouw Dopper, dunkt
ons, dan over hare techniek, omdat zij de zenuwen - en men weet hoe vlug die de
keel beïnvloeden - veel minder machtig was dan den geest der muziek. Wordt dat
beheerscht dan zal hare stem - een voortreffelijk materiaal bezit zij - voller klinken
en met dieperen ondertoon. Maar zij voelt de muziek rechtstreeks aan, van nature,
en dit is een zoo goede eigenschap, dat ze duizend en een van de tegenwoordige
cantatricen missen. Het ligt dus voor de hand, dat we mevrouw Dopper gaarne
opnieuw zullen hooren, te meer daar de zangeres van plan is hare studies voort te
zetten bij mevr. Noordewier-Reddingius.
Door ongesteldheid van den heer Lingeman, die het bekoorlijke violoncel-concert
zou spelen van Haydn, geraakte het viool-concert van Max Bruch wederom op het
programma, voorgedragen door Sam Swaap. Zijn viool kon ons dezen keer niet
bevallen; het Kreisler-timbre - laten we 't zoo noemen - leek ons te spits en nuchter
naast het magnifieke instrument van Franz von Vecsey, dat nog te klaar in onze
herinnering klinkt; en waarschijnlijk is het te wijten aan 't onvoorziene van Swaap's
optreden, dat het melodische element van zijn voordracht, d.w.z. voor zoover 't
verband staat met de expressieve accenten niet zoo verzorgd was als vorige keeren
dat we hem hoorden, en er geen spontaniteit of bruusken gloed in de plaats kwam,
waaraan we zonder twijfel den voorkeur zouden geven boven het afgeronde. Dat we
in Swaap een uitmuntend ontwikkeld technicus waardeeren zeggen we nog liever
dan vroeger, omdat de wording van den violist geenszins stil staat.
Ofschoon men bij het orchest, dat Zaterdag in den laten avond uit Frankfort
terugkeerde, zonder eenige verwondering vermoeidheid zou gemerkt hebben, viel
hiervan niets te bespeuren en zulke energie bij 't einde van een zeer afmattenden
winter en de inspanning, welke het muziekfeest vergde, moet geprezen worden.
Mendelssohn's ouverture ‘Die Fingals Höhle’ is vertolkt con brio en met gelijke
warme toewijding de begeleidingen; van deze noemen we nog de orchestratie van
Dopper's ‘Geh' an die Sonne’, waar de celesta de mooie, populair gehouden compositie
eigenaardig en fraai tint. Er was ook veel enthousiasme voor de solisten, vooral
mevrouw Dopper is hartelijk toegejuicht.

[Brahms Symfonie nr 4, Mendelssohn Ein Sommernachtstraum –
werken van Weber o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Daar men den invloed der richting Schumann-Brahms niet spoedig te gering zal
schatten, wijl deze kunst niet enkel de zelfbehagelijkheid en lasciviteit der menschen
streelt, gedoceerd wordt door autoritaire heeren en gepropageerd door de even
autoritaire pers, met alle middelen over welke zij beschikt, daar die invloed vlug is
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en doordringend, omdat Schumann-Brahms allerminst het bijbelsche Noli conformari
saeculo, waarmee Plato reeds de wetten der schoonheid mat, in toepassing brachten,
en zoo de kracht der ware meesters verre te boven gaat, om deze redenen willen we,
naar aanleiding der Donderdagavond-uitvoering opnieuw den componist bespreken,
wiens faam grooter is dan zijn werk, al dirigeerde Evert Cornelis dan de Symphonie,
welke ons van de vier de aangenaamste blijft, Brahms' tweede.
Er bestaat in de muziek gelijk in alle kunsten en levensuitingen eene materialistische
en idealistische richting, doch even ontwijfelbaar als dit is, even moeilijk valt het
die twee stroomingen theoretisch duidelijk te analyseeren en te onderscheiden ten
opzichte van eene zoo geheimzinnige en onstoffelijke kunst als de muziek, waarover
men niet kan praten, het werd reeds meermalen opgemerkt, gelijk men praat over
schilderen en bouwen. Nu zou men betreffende het materialisme van Brahms kunnen
wijzen op den tekst van zijne ‘Vier ernste Gesänge’, zijn laatste werk, kort voor zijn
dood geschreven, doch wat zou dat aantoonen? Richard Wagner was in zijn
philosophie een volgeling van Schopenhauer en zijne muziek heeft niets pessimistisch;
de tekst van Gustav Mahler's ‘Lied von der Erde’ is voor 't meerendeel
epicureëïsch-Chineesch (dat zegt genoeg) en onsympathiek, die muziek heeft echter
niets met Mahler's wereldbeschouwing uit te staan. Men zal dus op andere wijzen
moeten trachten om dat specifiek Brahmssche ‘zeitgemässe’ te ontleden.
Hij kende de geestdrift niet, de élan, het feu sacré - doch ook dit houdt geen steek,
want Richard Strauss affecteert dat alles met overdaad en niettemin kan zijn kunst
slechts om dezelfde redenen veroordeeld worden als die van Brahms.
Brahms' inventie en bewerking leeft bij voorkeur in monochrome tinten, doch
vindt men dezelfde hoedanigheid niet bij César Franck, wiens muziek de volmaakte
schoonheid dikwijls zeer nabij staat?
Brahms' motieven en thema's krijgen hunne expressie en beteekenis pas door
bewerking, en belichting, maar merkt men dit ook niet bij - nogmaals - César Franck,
die hem in gevoelsdiepte verre overtreft?
En zoo verder: men ziet er slechts uit dat het bewijs der stelling niet voor de hand
ligt en men 't sommigen niet euvel moet duiden wanneer zij victorie kraaien met de
autoritaire heeren, die ons Brahms gedoceerd hebben. Maar ofschoon deze nu alles
doen gelden door imponderabilia (hun gezag en doctrine) willen wij onze toevlucht
niet nemen tot andere imponderabilia.
Geen onpartijdige echter aarzelt om te erkennen dat de inventie van Brahms'
muziek dor is, kleurloos en grauw, doch men noemt dat diepzinnig; iedereen stemt
toe dat de structuur van Brahms' symphonieën en sonates academisch uitgerekend
is, doch men noemt dat klassiek, vergetend dat de klassikers Beethoven, Franck (we
zouden er meer noemen - als ze golden!) met die mathematische regels braken; ieder
weet dat de rythmiek van Brahms alledaagsch is of verouderd, doch men roemt daarin
zijne affiniteit met Bach en het Duitsche volkslied; het is bekend dat Brahms'
polyphonie op zeer ouderwetschen basis (den grondbas) berust, dat zijn
melodie-vorming nog vierkanter is en motievischer dan van den tegenwoordigen
danscomponist, maar noemt men dit gebrek, dan gaan de doctrinaire heeren zelfs
zoo ver, dat zij het dansrythme voor een vereischte verklaren van goede symphonische
kunst; Brahms' liefde voor matte sombere stemmingen en kleur (Brahms kan niet
jubelen, verweet hem Hugo Wolf, die door de Brahms-vrienden dan ook fel gemarteld
is!) verdedigt en verklaart men door zijn kunstenaarsafkeer - alsof die als zoodanig
loffelijk en artistiek is - voor de groote menigte.
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Herbeck, een Oostenrijksch dirigent, dien Berlioz geniaal noemde, zei tot Bruckner,
na afloop van zijn tweede Symphonie: ‘Noch habe ich Ihnen keine Komplimenten
gemacht, aber ich sage Ihnen, wenn Brahms im stande wäre eine solche Symphonie
zu schreiben, dann würde der Saal demoliert vor Applaus.’ Inderdaad, wanneer men
meesters als Bruckner en Berlioz zoovele verontschuldigende goedgunstigheden
bewees, hoe hoog zou men ze prijzen! Doch de tijd is voorbij, dat men de bewondering
wint, en het waarlijk bewonderenswaardige; een uiting van dezelfde glanslooze
apathie, waarin Brahms ronddoolde en zijne vereerders zich vermeien.
Hieraan is het eenige geniale kenmerk verwant, geniaal in de etymologische
beteekenis, dat men bij Brahms vermag te vinden: zijne syncopen-cultuur, waarop
zijn geheel levenswerk is gegrondvest; het is de gebroken beweging van het rythme,
nu eens in de melodie, dan weer in de begeleiding. Zonder twijfel een goedkoop
surrogaat voor polyrythmiek of belangrijke illustreering van een mager thema, doch
dit bezit 't voordeel, dat men 't bij geen enkel componist in die mate van halstarrigheid
aantreft. Als men 't echter eens goed observeert dan ligt al de traagheid van geest,
welke Brahms moet gekweld hebben, erin, en wil men 't in verband brengen met de
moede apathie van den auteur, dan kan men 't niet juister karakteriseeren dan door
de spierlooze plastiek van een kreupele.
Een en ander mocht zeker terwille van de duidelijkheid en terwille van 't respect,
dat men een reputatie verschuldigd is, - 't zij dan een twintigste eeuwsche - in den
breede toegelicht worden, doch dan zouden we niet gereed komen met de verdere
bezwaren.
Was Brahms een diepe natuur? kan men vragen en 't antwoord luidt neen. Hij
voelde nooit de smart, omdat hij gewoon was zich eraan te onttrekken. Hoe kan hij
dan ooit de volheid der vreugde gekend hebben, volheid van vreugde, welke naar
onze meening, het genoegelijk behagen - der tweede symphonie, van allen het zonnigst
- van zijn levensbeginsel overschaduwt. En de smart steeg bij Brahms nooit hooger
dan de doffe melancholie tegenover het verledene, de geluklooze, hoewel teedere
zomeravond-mijmering, de h o o f d s t e m m i n g van het hedendaagsche adagio Max Bruch, Max Reger, Edward Elgar, Richard Strauss etc. - de liefelijke wanhoop
van dezen tijd, welke men gelieft te titelen met contemplatie, dit woord profaneerend
gelijk men alles profaneert.
We herhalen 't: was Brahms een diepe natuur? Neen. Want waar raakte hij ooit de
kern van het leven? zelfs niet in zijn Deutsches Reqiem, evenmin als Otto Taubmann
in de nog veel drogere en protestantschere Deutsche Messe, omdat hier de tekst
slechts beschouwd wordt uit het gezichtspunt van den gewonen musicus. Maar zagen
wel ooit de kunstenaars van eenigen tijd het leven zoo vlak en eenzijdig als de
componisten dezer richting? Verwaarloosde men ooit in die mate de liturgie der
schoonheid, afstraling der goddelijke, als in deze kunst zonder luister, welke in zulk
kort verloop overheerschenden roem won? Is er noodlottiger verwantschap denkbaar
met het zoogenaamd nivelleeringsbeginsel dezer eeuw dan de eentonige orchestratie
van Brahms, zijn uniforme rythmiek, het egale sentiment?
Dan ware er nog veel te schrijven over de zonderlinge wijze, waarop hij den regel
in toepassing bracht, ‘L'art pour l'art’ een beginsel, dat in de muziek zoo oud is als
deze kunst, omdat zij zeer vele eigenschappen heeft van eene wetenschap. Hoe is
het echter mogelijk den middeleeuwschen contrapuntist zijn vernuftige canons te
verwijten als de berekening en formules zonder dat men de ‘doorvoering’ der
neoklassicistische hekelt als de potentieering dier formules? En staat de orchestrale
experimentatie-zucht van Richard Strauss niet in dezelfde nuchtere verhouding tot
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het schoone als die mathematische themabewerkingen van Brahms c.s.? Men moet
verzot zijn op technische recepten, gelijk Hugo Riemann, die in de jongste uitgave
van zijn Musik-Lexicon de symphonieën van Gustav Mahler oordeelt als ‘vermoeiend
door bovenmatige lengte’, om de eindelooze (knappe!) tautologieën, de tallooze
herhalingen in variatie-vorm, te verheerlijken, gelijk hij dat levenslang getracht heeft.
Men moet ook blind zijn voor een zulk gemis aan phantasie en innerlijken rijkdom.
Doch genoeg over dit alles en korter over de rest van het programma, dat nog
bestond uit Webers Oberon-ouverture, Mendelssohn's Sommernachtstraum-muziek,
welke tot zijn bekoorlijkste en mooiste werken behoort (zij minderen eilaas ieder
lustrum!) en ten slotte nog Webers ‘Invitation à la Valse,’ schitterend geïnstrumenteerd
en met prachtige virtuositeit door Felix Weingartner. Het programma omvatte dus
ten naastenbij eene kleine honderd jaren en daar alles, door handige samenstelling,
bij elkaar aansloot, zou men er haast aan hebben willen twijfelen of er werkelijk eene
lijn ontbrak in het denken en voelen der vorige eeuw. 't Was slechts te merken dat 't
in ieder geval geen opwaartsche lijn kon zijn bij deze gegevens. Want Brahms
(1833-1897) bezat niet 't tiende deel van de betooverende romantiek en hevigen gloed
van Carl Maria von Weber (1786-1826).
't Was jammer, dat er zoo weinig hoorders waren; dit werkte schadelijk op den
klank, en behalve dat, ik heb Evert Cornelis nog nooit zoo goed zien dirigeeren als
dezen avond. Mendelssohn had wat vlugger tempo en verscheidenheid van accent
kunnen lijden, Brahms en Weber werden magnifiek opgevat, die weggebleven
hoorders hebben dat dus gemist. Cornelis zal wel reeds weten dat een volle zaal niet
van zijn praestaties afhangt, noch van zijn programma, anders zouden we 't hem
zeggen; maar van het publiek, dat nog een tikje dommer is dan de critici, als 't de
waardeering van een dirigent betreft. Brahms mag nu echter wel een poosje van het
programma; we hebben er waarlijk meer dan genoeg van gekregen. Gelukkig
ondertusschen dat deze ‘diepzinnige’ geen zomersche muziek componeerde behalve
zijn Academische Ouverture voor de philisters.

[Frans programma met Chabrier Suite pastorale, Delibes
balletmuziek uit Coppelia, Saint-Saëns Danse macabre (solist Louis
Zimmermann) o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
De opmerking moet nu achterwege blijven, dat vele Fransche muziek in het
Concertgebouw-archief bleef opgesloten, tot de zomer ons de omnevelde klanken
en sleepend gerythmeerde melodieën van het germaniseerend Duitschland en
Noorwegen al te duidelijk deed zien als een verweesde kunst, als afgevallend van
een betooverende en roemrijke traditie. Want juist Evert Cornelis, de dirigent der
vorige Zondagmiddag-uitvoering, heeft in de afgeloopen maanden ten opzichte der
meesters, die hier niet geacht worden, wanneer zij geen barbarismen schrijven of de
liefelijke kinderkamer-romantiek beoefenen, veel goeds tot stand gebracht, zij het
dan naar onze meening te schuchter en te klaarblijkelijk als voorzichtig experiment,
wat wij ook denken over zijne te zwakke Bruckner-propaganda, als we 't zoo wel
noemen mogen! Maar kwam men Cornelis niet onmiddellijk vertellen, dat men hier
heel goed op de hoogte was van de Fransche muziek en dat er aan de belangstelling
voor deze kunst niets haperde? Cornelis zal er geen acht op geslagen hebben en we
zeggen dit enkel om een voorbeeld te geven van de trucs en de activiteit dezer vooruit
strevenden, die veronderstellen, dat men hier Bruckner, Debussy en Berlioz niet
enkel van buiten kent, doch zelfs waardeert! En à propos hiervan... Winklers Lexicon,
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voor Nederland, overigens niet kwaad geredigeerd wat de muziek betreft, geeft in
zijn laatste uitgave niet eens den naam van Debussy, wiens wereldroem toch
dagteekent vanaf 1902.
Dit alles in 't voorbijgaan, daar we hopen, dat Cornelis' experiment in den volgenden
winter tot feit wordt, en die verwaarloosde kunst zoo geregeld op de programma's
te vinden is, dat men zich niet meer verwondert, en tot ze hier even inheemsch zijn
als Brahms en als Schumann. Men heeft immers het recht dit te vergen, omdat zij
dezen in beteekenis en schoonheid verre overtreffen.
Wanneer dit nu zoo gebeurt in den komenden winter, dan is het ook wel te voorzien
dat Cornelis zich hoeden zal voor eene eenzijdigheid (er leven ginds immers meer
kunstenaars dan Debussy, D'Indy en Saint-Saëns) welke, hoe aangenaam ook, toch
onvolledig blijft. En we veroorloven ons hem dezelfde opmerking te maken naar
aanleiding van zijn laatste programma. Saint-Saëns' Danse macabre, hij moge recent
zijn en de componist nog niet dood, hij moge honderdmaal belangrijker zijn dan het
werk van een Max Schillings, Humperdinck en dergelijke, is al verouderd naast de
‘Suite pastorale’ van E. Chabrier, welke op dezelfde uitvoering gespeeld werd. We
karakteriseerden Saint-Saëns reeds vroeger als een muzikaal encyclopedist, een
veelweter en veelschrijver, die slechts op anderen voor heeft, dat hij Franschman is,
smaak en geest bezit, doch den roem rooft van voorgangers (Berlioz) en tijdgenooten
(Franck). De ‘Suite pastorale’ van Chabrier is een buitengewoon fraai
geïnstrumenteerde compositie, vol origineele vondsten, nobel van vinding en
uitdrukking, prachtig vertolkt door orchest en dirigent, we danken Evert Cornelis
dus voor deze oogenblikken. Doch daarentegen schijnt ons de ballet-muziek van
Delibes' Coppelia van zoo grof allooi dat we haar even sterk veroordeelen als we de
andere beminnen. Hier weerkaatst alle trivialiteit van haar auteur en de depravatie
van het laatste keizerrijk, het is de puurste decadentie welke men zelfs beneden den
operette-stijl moet achten van Offenbach.
We zouden dit gaarne zwijgen als Cornelis de betere kunst niet voor 't grijpen had.
Hij bladere eens in eene partituur van Spontini, in ‘Les Troyens à Carthage’ van
Berlioz, etc. waar hij de verrukkelijkste, de nobelste (en zeer onderhoudende!)
populaire muziek vindt, (eveneens balletten) waarvan men hier al te zelden notitie
nam.
Het kan zijne ervaring als dirigent en de belangstelling van het publiek voor de
zomeruitvoeringen slechts ten bate komen wanneer de programma's niet recapituleeren
gelijk vroeger. Het was ons weer een genoegen te zien met hoeveel enthousiasme
en expressie hij de muziek weergaf en voortreffelijk beheerschte. Zimmermann
speelde den viool-solo uit Saint-Saëns' ‘Danse macabre.’ Een vergelijking met den
‘Doodendans’ uit Gustav Mahlers Vierde Symphonie ligt wel voor de hand. Zij zou
echter slechts de inferioriteit aantoonen van Saint-Saëns' conceptie en phantasie, en
de eenigste overeenkomst bleek wel dat beiden in een ongewone stemming der
solo-viool een effect vonden. Maar de parallel zou te lang worden als we nog
nagingen, waarom Saint-Saens dan zoo buitensporig gewaardeerd wordt tijdens zijn
leven, in tegenstelling tot den genialen Mahler.

Christelijke Oratorium-Vereening [Bruch Osterkantate, tweede helft
van Eine Deutsche Messe van Otto Taubmann o.l.v. Johan
Schoonderbeek]
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Voortdurend werden we herinnerd aan de muziek In vigilia Paschae: ‘Haec nox est,
quae hodie per universum mundum.... O mira circa nos tuae pietatis dignatio!.... O
inaestimabilis dilectio caritatis.... O felix culpa! Iedereen der lezers kent wel de
namelooze en wonderlijke extase, welke klinkt uit den jubilus der O's, de
onbeschrijfbare en onuitsprekelijke verrukking, waarmee hier een bovenaardsche
smart en geluk bezongen worden.
We werden er aan herinnerd nu Johan Schoonderbeek en zijne vereeniging twee
werken uitvoerden, welke met Paschen in een nauw verband staan: de ‘Osterkantate’
van Max Bruch en de tweede helft van Otto Taubmann's ‘Deutsche Messe’, 't eerste
rechtstreeks, 't andere slechts zijdelings door de aanwending der choraal-melodie
van het ‘Christ ist erstanden’ en aansluitende stemmingen.
Maar voordat we die verhouding dezer hedendaagsche kunst tot de vroegere
visioenen, welke na eeuwen nog de macht bezitten hunner onvergankelijkheid,
verduidelijken, willen we den lezer de woorden van een beroemd auteur onder het
oog brengen, woorden van niemand minder dan Hugo Riemann, die over het
Protestantsche choraal spreken, doceert: ‘Als es galt, für die junge reformierte Kirche
frische, n i c h t a n d i e E r s t a r r u n g d e s r ö m i s c h e n D o g m a 's errinnernde
Gesänge zu schaffen, griff Luther zum Volksliede....’ etc.
Vreemd! Vreemd! We willen den doctor niet vragen één gezang te noemen, dat
herinnert aan de verstarring van 't roomsche dogma (vinding van hem, waar Luther
niet dom genoeg voor was) doch moeten wijzen op het zonderlinge feit, de ongehoorde
verkleuming, waarin de protestantsche muziek ligt te zieltogen, hetgeen weer al te
klaar bleek uit bovengenoemde compositie; want onze reminiscentie aan die gothieke
wonderen van muziek komt slechts voort uit contrastwerking.
Gindsch citaat van Hugo Riemann moge dan verklaren, waarom de schrijver over
musicalia soms met een overvloed van bitterheden geen weg weet.
Otto Taubmann en Max Bruch zijn de toegejuichte beschermelingen van de
Riemann's, wier aantal, gelijk dat van Villiers de l'Isle Adam's wetenschappelijken
Tribulat Bonhomet legio is. Gij ziet uit die aanhaling over het Choraal, tot welke
oppervlakkigheden zij hunne toevlucht nemen. Wanneer 't nu bleef bij de bevordering
hunner creaturen, onder wier namen Schumann en Brahms niet mogen ontbreken,
dan ware het euvel wel te vergoelijken, maar zij zijn dezelfde die de waarlijk groote
meesters (Bruckner, Hugo Wolf, Mahler enz.) hunne antagonisten ook in ethisch
opzicht, met zulken haat overstelpen, dat zij hen innerlijk zouden dooden, stond het
in hunne macht. Een voorbeeld hiervan is de critiek op Diepenbrock's Te Deum,
vroeger te Berlijn en onlangs in Frankfort.
Het ware meehuilen met die wolven, zoo wij de muziek van Otto Taubmann's
‘Deutsche Messe’ en erger nog, de ‘Osterkantate’ van Max Bruch gingen prijzen.
Uit dit laatste werk kan men zien hoe eigenaardige toestanden er bestaan op muzikaal
gebied. Max Bruch, een Jood van geboorte, en wiens heele levensrichting in dien
geest gehouden bleef, componeert een cantate, waarin de verrijzenis van Christus
bezongen wordt. Hier weegt het confessioneele van beide kanten zoo zwaar, dunkt
ons, dat men 't onmogelijk uit het oog kan verliezen. Het is dus niet te verwonderen,
dat de muziek aan ‘Erstarrung’ lijdt. Waar haalde hij trouwens den tekst van zijne
Passions-hymne?:
Jesu benigne
A cujus igne
Opto flagrare
Et Te amare:
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Cur non flagravi?
Cur non amavi
Te, Jesu Christe?
O frigus triste!

Het schijnt ons, dat hij veel betere had kunnen vinden in het z.g. mystieke latijn; en
de rest zijner cantate is in vrij sentimenteel Duitsch, waar men het waarachtige accent
evenzeer mist als in de verklanking.
Taubmann's ‘Deutsche Messe’ is in 't vorig jaar in haar geheel gezongen en we
hebben er toen genoeg van gezegd. Wat we wederom in deze compositie moeten
veroordeelen, is het verregaande tekort aan sentiment, phantasie en schoonheid in
het te breed-opgezette stuk, ten tweede de alles overheerschende protestantsche
tendenz. Waarlijk, de oratoria van Perosi en Hartmann, een priester en een
Franciscaan, zijn in hun religieuze hoedanigheid milder gestemd (ook voor
andersdenkenden; zie maar wat Romain Rolland in zijn ‘Musiciens d'aujourd'hui’
over Perosi schrijft) dan deze preek van den criticus Taubmann.
Dat de Osterkantate, Bruchs nieuwste werk, reeds nu hier ter opvoering kwam, is
evenzeer te betreuren als de spoedige herhaling der ‘Deutsche Messe’, terwijl zoo
tallooze meesterwerken in vergetelheid liggen. Men zou er zelfs uit willen besluiten,
dat Johan Schoonderbeek de activiteit verloor der vroegere jaren, te meer daar geen
enkele reden, de kunst betreffende, deze herhaling rechtvaardigt; daarover geven we
echter nog geen oordeel. De vertolking van Bruch overtrof die van Taubmann in
nauwkeurigheid en spontaniteit, misschien omdat Bruch in ieder geval warmer en
zangeriger componeert dan de ander. In de ‘Deutsche Messe’ praesteerde daarentegen
het Concertgebouworchest het mooiste wat 't geven kan, vooral 't soloquartet der
strijkers; maar hoe misplaatst (de grootste grief, welke men Taubmann aan kan
rekenen) klonk hier b.v. het bekoorlijke timbre en de magnifieke voordracht van
onzen hoboïst Krüger! Over de Solisten-zangers kunnen we weinig zeggen, omdat
Taubmann in de behandeling van zijn solo-quartet even ongelukkig is als Bruch in
't gebruik van orgel (Louis Robert). Tilia Hill was prachtig bij stem, Anke Schierbeek
ook, Zalsman had een kleine rol, Jan Trip (tenor) verdwaalt tot onze spijt in de
Duitsche richting, zijn geluid is ‘geknepen’ en dun. In het koor misten we tucht,
vooral bij de jongens, en deze is zelfs noodzakelijker dan muzikale kennis, ieder
groot dirigent heeft dit bewezen. Of de noodige toewijding aanwezig was durven we
niet verzekeren. Zonder twijfel bij den leider, doch bij de zangers? Me dunkt, zij
hadden dan expansiever voorgedragen en met forscher aanzwellingen in het forte.
Deze meening willen we desnoods nog toeschrijven aan onzen eigen afkeer voor de
muziek, het enthousiasme van Schoonderbeek blijft ons niettemin onverklaarbaar;
het ware evenwel te wenschen dat zijne zangers die juistere aanvoeling bezaten met
zulk soort van kunst; voor hunne reproductie trouwens alle waardeering, daar
Taubmann's muziek door haar didactischen aard buitengewoon zwaar te zingen valt.
Zij is als didactiek ook zwaar te begrijpen. Want het zonderlinge doel: ‘dezen tekst
(2 Chron. 16:9) met de middelen der toonkunst te omschrijven en te verduidelijken,
zooals een predikant dat zijn desbetreffende rede zou kunnen doen’, is door den
componist niet geraakt. En het mag ten slotte nog opgemerkt worden: dat zulke
verwarring van muziek en redekunst tienmaal buitensporiger is dan al het moderne
impressionisme, romantieke programma-composities, en mengeling van plastische
kunst met muziek.
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[Berlioz Symphonie fantastique, aria's van Saint-Saëns (Samson et
Dalila en Phryné) en August Klughardt (Die Zerstörung Jerusalems)
gezongen door Hermine Scholten, alt-mezzo o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
Een ziels-leven, met zoo tragisch verloop als dat van Hector Berlioz vindt men in de
muziekgeschiedenis geen tweede. Dat eene fanatieke oppositie hem onophoudelijk
bekampte, dat zijne composities werden uitgefloten, de eene na de andere, door het
Parijsche publiek, zijn eenzaamheid in een vergrauwende wereld, de dood van zijn
eenigen zoon, de verlatenheid, waarin hij stierf, de hem bijzondere eigene marteling
van het scheppen, dat alles telt nauwelijks mede, daar andere meesters het ook
droegen, want 't verguizen van den kunstenaar is na de hervorming (dit jaartal geldt
ten minste voor de muziek) gewoonte geworden. Het eigenlijke drama speelde in
Berlioz' ziel. Hij vond een nieuwen stijl en Meyerbeer zag er onmiddellijk de
geldswaarde van in; hij vond nieuwe onderwerpen en allen achter elkaar zijn ze hem
nagemaakt en geroofd door Gounod cum suis, die er ook geldswaarde in zagen; hij
bracht eene nieuwe techniek, en heeft middelmatige navolgers zien opkomen, die
hem niet enkel de waardeering stalen, doch de waarde van 't werk voor zijne oogen
verbrokkelden; zoo stond hij tegen zijn dood, gelijk Koning Lear, als een verdoolde
op de glanslooze aarde, en getooid met veldbloemen, oude herinneringen, deed hij
bedevaarten, naar de plaatsen waar vroeger geluk hem wenkte; tot hij stikte in de
onverschilligheid van zijn volk, één jaar voor den Fransch-Duitschen oorlog.
En hij zal nooit legendair worden en nog minder populair; men zal geen anecdoten
van hem vertellen of laten drukken gelijk van Beethoven, Brahms en Richard Strauss;
er verschijnen geen nieuwe biographieën meer en zijne handschriften doen geen
buitengewone prijzen; het meerendeel zijner werken wordt nooit uitgevoerd en de
enkele meesterstukken slechts sporadisch. De geleerden vergeten hem: In een onlangs
verschenen werk van den Parijschen conservatorium-professor Maurice Emmanuel
‘Histoire de la Langue musicale’ wordt van verschillende kunstenaars gewag gemaakt,
behalve van Berlioz, en de verdiensten van dezen genialen meester zijn Liszt
toegerekend met een naïeviteit alsof 't zoo hoorde.
Op de programma's der concert-instellingen vindt men in zijn plaats Smetana,
Tschaikowsky, Dvorak, Sibelius, en tallooze anderen, alsof 't zoo hoorde! Men
critiseert hem zoo scrupuleus en vinnig als nooit eenig ander kunstenaar overkwam,
zelfs Wagner niet, en dit nam toe tot heden. Hij is zelfs een prooi geworden voor
artsen, die over zijn psyche gediscussieerd hebben als over een serum.
Waaraan is dit alles toe te schrijven? Een muziek-historicus houdt zich nooit met
zulke vragen bezig en toch zijn ze gewichtiger dan een onderzoek naar wie 't eerste
zoo'n accoord gebruikte in een omkeering. Berlioz was de incarnatie van een
romanticus, [die] zelfs Palestrina hier en daar in hartstochtelijke bewogenheid
overtreft, het wordt dus geen geringe quaestie, als men de onmogelijkheid moet
constateeren van 't bestaan van zulken geest in het tegenwoordige muziek-leven.
Het kortst verklaart men zoo'n feit met de woorden van Villiers de l'Isle Adam,
een schrijver, dien men even weinig eerbiedigde als zijn bewonderenswaardigen
tijdgenoot Berlioz: ‘L'histoire des temps modernes, c'est l'histoire de l'humanité qui
entre en son hiver.’ Hierin ligt besloten al het onheil der journalistiek, welke richtsnoer
wil zijn voor den scheppenden kunstenaar; de verkeerde democratie, de industrieele
overheersching, 't vergeten van het groote beginsel, dat dezelfde Villiers aldus
omschrijft: ‘Comme les sages des vieux jours m'en ont donné l'exemple sacré, je ne
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saurais hésiter, moi chrétienne et pécheresse, e n t r e v o t r e “s i è c l e d e
l u m i è r e s ”, e t l a L u m i è r e d e s s i è c l e s ’
Berlioz zal ook immer de gedesequilibreerde blijven voor de velen, bij wier
academische beginselen of koelere natuur zijn werk niet past en die ten opzichte der
muziek een soort aesthetica kweeken, berustend op den inval van dien anderen
geleerde: ‘zonden phosphor geen gedachten!’ Men redt dan wat men kan voor de
nuchterheid dezer aanbidders van het Gezonde Verstand. Zij proclameeren Schumann
en Brahms tot klassikers, omdat dezen een ‘vorm’ cultiveerden. Waarlijk, hoewel
we voor Berlioz het epitheton ‘klassiek’ niet verlangen, we zouden willen aantoonen
hoe vorm-vast het laatste deel der ‘S y m p h o n i e f a n t a s t i q u e ’ gecomponeerd
is op drie thema's, wier groepeering overzichtelijker, eenvoudiger en regelmatiger
is, dan in welke klassieke symphonie ook. Doch wie toonde ooit aan, dat het idee
vorm, in de beteekenis, welke de professoren er aan gaven, toen zij dit woord tot wet
verhieven, logisch gemotiveerd is, of grondiger nog: op onveranderlijke gronden
berust? Dit gebeurde tot nu toe niet. En als men dus vooropzet, dat Beethoven volgens
de gangbare theorie d e n ‘vorm’ heeft, dan heeft Palestrina, eilaas, g e e n ‘vorm’,
want hij zet wel een thema op, doch beperkt zich niet tot het mathematisch tweede,
hij herhaalt de expositie niet, hij componeert geen doorvoeringen als zoodanig, hij
schrijft geen coda's gelijk de klassieke symphonikers, hij moduleert niet, of
onregelmatig volgens de tegenwoordige theorie, en zoo verder. Wie echter, die
Palestrina een weinig kent, zal durven beweren, dat aan zijne werken den onmisbaren
en wonderlijken bouw ontbreekt? Die theoretikers kennen evenwel geen noot van
Palestrina (onder dezen naam wordt de geheele scolastische periode verstaan) en ten
tweede schijnen ze een geheimzinnige reden te hebben om zooveel mogelijk
overblijfselen uit de eeuw der ‘Aufklärung’ en den monaden-tijd (en niet enkel in
de muzikale kunst protesteerde de goede romantiek tegen de exclusivisten) in het
leven te houden, waarmee ze hunne homunculi conserveeren.
We zijn Cornelis Dopper ten zeerste dankbaar voor deze uitvoering van Berlioz'
‘Symphonie fantastique’, welke in voortreffelijkheid niets te wenschen overliet. Het
is lang geleden, dat het meesterwerk in 't Concertgebouw gespeeld werd! en nota
bene, zij behaalde een groot succes! Zou men zeggen, dat de compositie, waarvan
elke maat nog nieuw klinkt, dateert van 1830? en de eerste belangrijke symphonie
beteekent, welke na den dood van Beethoven - 1827 - geschreven werd. Zelfs Ambros,
die overigens nooit erg waardeerde, als 't geen Palestrijnsche muziek was, moest
erkennen: ‘Wen sollte es nicht in's tiefste Innere rühren, wenn Berlioz im dritten
Satze seiner Symphonie fantastique, den Scène aux champs an den Busen der Natur
flüchtet und ihre wundersame Sprache so innig versteht, so liebend nach zu sprechen
weiss, und alles doch nur, um endlich dahin zu kommen, dass dem einsamen Hirtenruf
durch die finstere Nacht ferner Donner drohend antwortet. Und wo wäre etwas
Ergreifenderes als das einleitende Adagio derselben Symphonie, die wie aus
glühenden Thränen und wehenden Seufzern zusammengewobene Satz?’ Dit zoo
hevige en bekoorlijke sentiment, die forsch geteekende stemming klinkt nog
ontroerend, gelijk ieder deel van dit geniale werk den hoorder meesleept. Teerder
gracie dan de hoofdmelodie van ‘Un Bal’ (2ième Partie) en geestiger scherts dan het
korte tweede thema, vond geen componist meer na Berlioz, en bij die liefelijke en
zachte melodische golving voegt hij het wonderbaarste orchestcoloriet. Een ware
inspiratie is de inleiding tot den ‘Songe d'une nuit du Sabbat’, niet enkel eene
instrumentatie, die Mahler tot eer zou strekken, doch ook een conceptie, welker visie
bij geen enkel meesterstuk achterstaat. Arnold Schönberg had uit deze introductie
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mogen leeren, dat er in 1830 reeds motieven gebouwd werden op uitsluitend
quart-intervallen, in plaats van zich te beroemen op zijne ‘vinding’ in 1912, gelijk
hij in het slot van de Scène aux champs een zeer eigenaardig noon-accoord had
kunnen aantreffen, dat hij ook weer had mogen citeeren in plaats van een ‘vinding’
(Harmonielehre pag. 389) van zijn eigen brein. Doch ook de ‘ultra-moderne’ (een
fictie) Schönberg zoekt zijn bronnen liever bij Brahms en Schumann, dan bij Berlioz,
Franck of Bruckner.
We spreken met meer genoegen over de compositie zelf dan over de uitvoering,
omdat we daarvan in 't kort kunnen zeggen, dat ze zeer voortreffelijk was. Wel had
ik gaarne gewild, dat de paukenist zijne ‘baguettes d'éponge’ had verwisseld met de
‘baguettes de bois’, waar de auteur het verlangde, doch misschien ontbreekt het
voorschrift op zijne partij, en per slot blijft het een détail. 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; het slagwerk speelde
dezen avond bijzonder artistiek; artistiek, daar de klankverhoudingen der vier pauken
zeer zuiver gewikt waren; en men weet, wanneer de verre donder uit de ‘Scène aux
champs’ niet fijn en poëtisch wordt weergegeven, dat deze pittoreske inval gevaar
loopt om barok te worden, de melodie van den Engelschen Hoorn te dempen, en den
klank der pauken zelf te verdooven tot een log geluid; ditzelfde ontweek men even
smaakvol in de Marche au Supplice. Meesterlijk leidde Dopper den ‘Songe d'une
nuit du Sabbat’ tot een rythmisch en compact geheel; de dirigent had trouwens
voortdurend enthousiaste ingevingen en zijn orchest volgde hem met geestdrift.
Na zulke aangrijpende oogenblikken was het moeilijk luisteren naar de muziek
van Aug. Klughardt en Saint-Saëns; we kunnen daarom slechts zeer oppervlakkige
indrukken geven van mej. Hermine Scholten, van wien we gelukkig al wisten, dat
zij een fraaie altstem heeft en temperamentvol zingt. Het is volstrekt niet aan de
zangeres te wijten, dat zoowel Saint-Saëns (aria uit Samson et Dalila; van de opera
Phryné) en Klughardt (aria uit ‘Die Zerstörung Jerusalems’) bleek uitkwamen tegen
Berlioz.

Koninklijke Oratorium-vereeniging. Die Jahreszeiten
Een curieus oordeel over Joseph Haydn, (wiens ‘J a h r e s z e i t e n ’ wederom zijn
uitgevoerd door den heer Anton H. Tierie aan het hoofd der Kon.
Oratorium-Vereeniging), vindt men in de Memoires van Grétry, den belangrijken
maar vergeten opera-componist, die gedurende de jaren der groote Fransche revolutie
het Parijsche tooneel bleef voorzien van joviale, bekoorlijke en zacht-melodieuse
stukken. Het is een treffend en zeldzaam feit, dat er in Opéra Comique van Parijs,
terwijl la Terreur op z'n hevigst woedde (1792-1794) niet minder dan zeven en dertig
(37!) nieuwe komische opera's van verschillende auteurs en scène gingen! Het verdient
dan ook de opmerkzaamheid dat Haydn's pastorale ‘die Jahreszeiten’ geschreven
werd omstreeks denzelfden tijd. Dit was de wijze om zich aan het dikwijls
schrikwekkende leven te onttrekken, eene andere en minder hooge dan eertijds. Welk
een ethisch verschil bespeurt men tusschen Palestrina en die anderen, wanneer men
zich herinneren wil, dat er tijdens de laatste periode van dezen vriend van St. Philippo
Neri, te Rome, waar hij woonde, 60.000 menschen aan de pest stierven (1590-1591)
in den loop van één jaar; en in deze verhoudingen kon men de geheele
middeleeuwsche kunst beschouwen om dat waarlijk boven-wereldsche te bewonderen.
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Hoor nu Grétry: ‘De muziek van Haydn mag beschouwd worden als een model
in 't instrumentale genre, 't zij door de groeikracht der motieven, 't zij door de
levenswarmtedermodulaties.M i s s c h i e n w e r d z i j b i j z u l k e n o v e r v l o e d
v a n m i d e l e n z e l f s t e a b s t r a c t , als hij niet een beperking in acht bleek te
nemen, daarin bestaande, dat hij een zelfde melodie-trekje behoudt, waar hij veel
moduleert; maar Haydn is rijk in melodie, wanneer hij weinig moduleert. Het schijnt
mij dat een dramatisch componist zijne ontelbare werken mag beschouwen als een
machtig woordenboek, waaruit hij vrijelijk kan putten, wat evenwel niet
gereproduceerd moet worden zonder begeleiding van de intiemere uitdrukking der
woorden. De symphoniker gelijkt in zoo'n geval den botanist, die eene plant ontdekt,
in afwachting dat de medicus er de eigenschappen van openbaart.
Hieruit zien we dus, dat deze classicus Haydn, wiens muziek sinds heugenis
geprezen wordt als eenvoudig en klaar door een geroutineerd kenner en tijdgenoot
als Grétry, gevaar liep zijn sentiment te abstraheeren in een overdaad van technische
middelen! het verwijt, dat gedurende de drie laatste eeuwen (en tegenwoordig niet
het minst) den kunstenaar achtervolgt als een der Erinyen, die in de zestiende eeuw
zijn losgelaten. Elders zegt dan Grétry:
‘Als Diderot hem (Haydn) op dat oogenblik gezien had, zou hij hem aldus hebben
toegesproken: “Gij schetste nu genoeg vage figuren, gebruik uw ideeën eens voor
een stelliger onderwerp; versmelt uw muzikale dialect met de taal der hartstochten;
en vrees, dat 't na een jaar geen tijd meer zal zijn om te doen wat gij vandaag kunt
doen, daar gij dan de gewoonte van te schilderen zonder precisiteit en zonder het
accent van veelvoudige karakter tot gids, te sterk zult beet hebben. Laten we samen
eens de moralisten lezen, die over de hartstochten schreven, en de eindelooze sensaties
van den mensch; laten we Homerus eens lezen, die de passies teekende met adel en
alle poëtische bekoorlijkheid. Neem vervolgens een gedicht, dat geschikt is voor de
muziek en wees onsterfelijk door de verzen, welke u inspireeren, te dienen en op te
luisteren.”
Grétry en Diderot wisten 't wel. Zij schijnen echter Haydn, die toch 3 oratoria, 24
opera's en 15 missen componeerde, alleen gekend te hebben als symphonist. Wanneer
nu Haydn de beginselen dier twee Franschen zoo strikt mogelijk had willen beoefenen,
dan zou hij dit niet ernstiger hebben kunnen volbrengen, dan hij 't door een zeer
eigenaardige coïncidentie deed in ‘Die Schöpfing’ en even nauwkeurig in ‘Die
Jahreszeiten.’ Wanneer we wenschten aan te toonen, welk eng verband er bestaat
tusschen den Josephinischen tijdgeest, welke gedurende vijf-en-twintig jaar
(1765-1790) van Haydn's leven Oostenrijk geschaad heeft, tusschen de
achttiende-eeuwsche encyclopedisten, het rationalisme en de muziek van Haydn?
Het bewijs lag voor de hand, want de leerstellingen van Grétry - Diderot staan
volstrekt niet geïsoleerd en we citeerden slechts een klein gedeelte. Doch we kunnen
er desnoods buiten. Want men behoeft maar na te gaan met welk een wonderlijke
nuchterheid Haydn de geluiden der dieren nabootst en andere onomatopeeën schrijft,
om te besluiten, dat deze kunst v e r r e staat van de Fons vivus, ignis, caritas et
spiritatis unctio. Dat de weerschijn van dit goddelijk vuur te zwak is ziet ieder, die
‘Die Jahreszeiten’ vergelijkt met het phantasie-volle, geestige en zeer schoone ‘Le
chant des oiseaux’ van Clement Jannequin, om slechts één voorbeeld te noemen uit
de zestiende eeuw en om niet terug te gaan tot de Fioretti van Sint Franciscus, waarin
men Pastorale's vindt van verhevener rang, dan het Rococo-stuk van Haydn, zijn
Engelschen dichter en Van Swieten, den directeur der keizerlijke bibliotheek van
Joseph II. En hoewel we de kunst van Haydn niet de schoonste mogen achten, we
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schrijven dit alles niet tegen den auteur, die een naïef en simpel man was; we bewijzen
enkel hoe de kunst van een naïef mensch, in alles, behalve zijn kunst wars van een
noodlottigen tijdgeest, toch onder den invloed stond van die ziellooze eeuw, en we
schrijven dit tegen dien tijdgeest, wiens symptomen we reeds herhaalde malen
constateerden en opnieuw in de buitengewone populariteit van ‘Die Jahreszeiten’;
de menschheid is niet gebaat met zoo lauwen en onedelmoedigen geest, zeker niet
in deze dagen.
De zangers van ‘Arti et Religioni’ zien, dat men ‘Die Jahreszeiten’ (we spreken
n.b. van Haydn als v o c a a l -c o m p o n i s t ) nog om geheel andere redenen kan
veroordeelen (en we houden kortheidshalve de groote rest in petto) dan door bondig
te zeggen, dat het werk al te veelvuldig in de concertzalen voorkomt. Dit herhalen
we nochthans, ('t is de derde keer reeds in dit jaar!) ofschoon we weten, dat de
opmerking tamelijk overbodig is naar aanleiding der programma's van de Koninklijke
Oratorium-Vereeniging; we kunnen van den heer Tierie niet vergen, dat hij a l t i j d
interessante composities uitvoert, onbekende, verwaarloosde of noviteiten. Het speet
ons wel, dat zijne persoonlijkheid zich niet zoo volledig en gunstig kon uiten in deze
muziek. Zijne directie kenmerkte zich zoo slechts door eene zekere nauwkeurigheid
en de expressie, welke hij er in wilde leggen, leek ons gemist. De koren waren vrij
degelijk ingestudeerd; we kunnen echter niet verhelen, dat we bij een ten opzichte
der hedendaagsche koortechniek zoo coulant werk, ons vroegere uitvoeringen van
de Kon. Orat.-Vereeniging herinnerend, meer zorgvuldigheid en mooiere
volmaaktheid verlangen mogen. Meer discipline bovendien. Het maakt een te
onaangenamen indruk wanneer bij de wenken van den dirigent de zangers verward,
onregelmatig en met geraas opstaan en gaan zitten. Of zou Mengelberg ons verwend
hebben met zijn prachtige tucht? Het Concertgebouw-orchest speelde voortreffelijk.
Van de solisten zong mevrouw Alida Loman magnifiek; de heer Van Oort was goed
bij stem; van den heer Georg A. Walter kunnen we evenmin verdienstelijks melden
als vroeger; de mimiek van dezen zanger geeft hem een voorkomen alsof hij de
gruwelijkste verradersrol vertolkt en zoo typeert hij den Evangelist uit de
Matthäus-Passion, Lukas den boerenzoon en alles, wat men hem laat voordragen.
Zijn tenor mist trouwens den echten glans, warmte en lyriek; hij behoort tot de zuivere
Duitsche soort, welke zich van het materieele zéér zelden losmaakt; we begrijpen
ook niet waarom b i j n a a l l e tenor-solisten uit Duitschland genoodigd worden,
terwijl een middelmatige Belg of Franschman (of uit onze twee zuidelijke provincies)
al die geforceerde talentloozen als Georg A. Walter cum suis verre overtreft.
De heer Tierie, ten slotte, behaalde enthousiasten bijval.

La Prise de Troie van Hector Berlioz - ‘Toonkunst’ te Rotterdam
[ol.v. A.B.H. Verhey]
Virgiliaansch is dit werk allerminst, niettegenstaande de groote liefde van Berlioz
voor den dichter der Aeneïs, en al draagt de eerste uitgave der partituur de dedicatie:
‘Divo Virgilio’. Wat de weldsche compositie wèl is valt moeilijk te zeggen: Berlioz
was tot op zekere hoogte een geïsoleerde verschijning, met verwantschappen tot
andere meesters, met herinneringen aan vroeger schoonheid, maar bij hem weerkaatst
het op een zoo eigenaardig temperament, dat alles wisselt van psyche om meestal
volkomen, soms gebrekkig, in de zijne te verglijden.
‘Pomposo ed appassionato’ zou men zijne P r i s e d e T r o i e kunnen
karakteriseeren. Zij is samengesteld uit ontzaglijke groepeeringen van materiaal en
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effect, welke de enkele solisten schragen en een grootsch relief geven: de door Apollo
bevangene Cassandra, haar bruidegom Choroebus en Aeneas. Of er actie is in het
drama, zooals Berlioz het zelf geconcipieerd heeft, doet bij deze uitvoering in
concert-vorm weinig ter zake, te meer omdat men kon ondergaan welk een
dramatische drang er leeft in de muziek en haar structuur.
Daar vinden we Berlioz weer als in zijn Requiem en zijn Te Deum: optochten aan
welke een heele stad deelneemt, en uit verschillende straten waait ons de muziek toe
der statige feestelingen, gelijk Berlioz dat geniaal verwezenlijkte door eene
onverwachte harmonie: alsof de wind ons den klank plotseling toewierp uit de verte;
zij naderen, zij zingen doorgaans dezelfde melodieën, en in het klavier-uittreksel
kunt gij u noch de expressie, noch den mooien dreun voorstellen van deze processie,
welke het houten paard aansleept uit het andere einde van Troja, omdat de
schakeeringen en het clair-obscur van zijn vlammend coloriet overal bruusk zijn,
onvoorzien, en den hoorder bestormen gelijk zij zich van den schepper zelf meester
maakten.
Dan is nog een andere marsch en hymne ‘Dieux protecteurs de la ville éternelle’,
waar sonoriteit, idee en sentiment elkaar evenaren in pracht en verheven schoonheid.
De lezer kent het verhaal van Trojes ondergang en we behoeven over den tekst
dus niet in détails te treden: de tragedie vangt aan met zang en dans der Trojanen in
het verlaten kamp der Grieken, op den top van Achilles' grafheuvel bespelen drie
herders de dubbelfluit; als slotscène geeft Berlioz een tempel van Vesta, waar jonge
meisjes hun lot bejammeren in den gloed der brandende stad en sterven met
Cassandra; de volmaakte expressie dezer twee koren is zeer moeilijk, het eerste om
het snelle tempo en de gecompliceerde rythmiek, het tweede om de hartverscheurende
klacht, zoo smartelijk dat weinigen ze zullen vertolken in haar opperste intensiteit.
Berlioz zelf hield de klachten van Cassandra en van Dido, die hij als hoofdpersoon
heeft geteekend in ‘les Troyens à Carthage’ voor de aangrijpendste, welke hij
componeerde. En om die Cassandra weer te geven moet men inderdaad meer zijn
dan eene gewone concertzangeres en over meer fantasie beschikken dan een oratorio
bv. vergt. We willen geen kwaad zeggen van Mej. Elfriede Goette's stem, doch hare
voordracht kon ons niet bevredigen en deze kwam in zulke mate te kort aan waarheid
en medeleven, dat we ons niet gaarne een oordeel zouden vormen over dat demonische
type van Berlioz, afgaande op deze creatie van Mejuffrouw Goette.
We leggen daar eenigszins den nadruk op, omdat dit volledig gemis aan fantasie
en uitbeeldingsvermogen in een te nauw verband staat tot de muzikale reproductie
en muzikaal temperament, dat we bij deze zangeres dan ook nergens aantroffen. Dat
zij hier Ilona Durigo plotseling verving (die tot aller spijt verhinderd was) kan niet
tot verontschuldiging dienen, noch dat ‘La Prise de Troie’ zelden op de programma's
voorkomt - daar van technisch standpunt deze Cassandra-rol zeer gemakkelijk is, in
muzikaal opzicht daarentegen uiterst zwaar.
Doch de dirigent A.B.H. Verhey beleefde succes van dit belangrijke concert en
bewees opnieuw, dat het werk op 't podium niet onmogelijk is. ‘Le son et la sonorité
sont au-dessuns de l'idée’ zei Berlioz, wetend dat z i j n idee den klank en diens
onbeperkte golvingen altijd nog overtrof, gelijk hij wist dat zijn sentiment en passie
grooter waren dan het idee, toen hij dien paradox als zijn meening neerschreef.
Zelf heeft hij ‘La Prise de Troie’ nooit gehoord, en wie bekend is met de
zonderlinge voorvallen, welke elke nieuwe ensceneering van Berlioz-composities
begeleidden, weet dat 't hem tenminste hoon bespaarde en geen teleurstellingen
kostte. De Parijsche toestanden op kunstgebied moeten in die jaren betreurenswaardig
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geweest zijn. Berlioz vertelt in zijne ‘Mémoires’ een gesprek met zekeren mijnheer
Carvalho, directeur eener opera-onderneming, dat in zijn verhouding tot den tijdgeest
(1863 ongeveer) een bijna historische beteekenis kreeg. Uw rhapsode, - zei Carvalho,
- die een viersnarige lyra in de hand houdt, rechtvaardigt, ik weet het wel, de vier
tonen, welke de harp in het orkest doet hooren. Gij hebt een beetje archeologie willen
geven.
Welnu?
Ah! dat is gevaarlijk, men zal er om lachen.
't Is inderdaad belachelijk. Ha, ha, ha! Een tetrachord, een antieke lyra, welke
slechts vier tonen geeft!
Gij hebt nog een woord in uw proloog, waarvoor ik schrik heb.
En welk?
Het woord triomphaux.
Waarvoor hebt gij er schrik voor? is 't niet het meervoud van triomphal, gelijk
chevaux van cheval, originaux van original, madrigaux van madrigal, municipaux
van municipal?
Ja, maar een woord, dat men niet gewoon is te hooren.
Te drommel! als men voor een episch onderwerp alleen woorden mocht gebruiken,
welke bij tingeltangels en vaudeville-theaters in gebruik zijn, dan zouden er een
menigte uitdrukkingen verboden zijn en de stijl van het werk tot een vreemde
vormelijkheid bekrompen worden.
Gij zult zien, dat men er om zal lachen.
Hahaha! triomphaux! dit is werkelijk erg komisch! triomphant! dat is bijna even
grappig als tarte à la crême van Molière, hahaha!
Aeneas mag ook niet met een helm op het tooneel komen.
Waarom niet?
Omdat Mangin, de potloodenkoopman in onze straat, ook een helm draagt,
weliswaar een middeleeuwschen helm, maar toch een helm, en de kameraden van
de vierde galerij zullen beginnen te lachen eu te schreeuwen: hehe! daar hebt ge
Mangin!
Wel ja, een Trojaansche held mag geen helm dragen, men zou er om lachen.
Hahaha! een helm! haha! Mangin!
Komaan, wilt gij me een plezier doen?
Wat nog?
Laten we Mercurius schrappen; de vleugels aan zijn hielen en zijn hoofd zullen
doen lachen. Men heeft tot nu toe slechts vleugels zien dragen aan de schouders.
Ah! heeft men menschelijke wezens vleugels aan de schouders zien dragen! dat
wist ik niet. Maar dan begrijp ik, dat men zou lachen om vleugels aan de hielen!
hahaha! en om vleugels aan 't hoofd nog meer; hahaha! nu, daar men Mercurius niet
dikwijls ontmoet in de straten van Parijs, laten we dien Mercurius dus schrappen.
Men zou dit haast voor een geestige parodie houden op den smaak en den stijl van
Gounod en Offenbach en hun bewonderaars, doch dan vergist men zich, want deze
zonderlinge coupures werden inderdaad feiten bij de eerste voorstellingen. Sinds die
dagen echter maakte men vordringen, wat de piëteit betreft jegens een meester, zelfs
in Parijs. Zijn misschien de tegenwoordige componisten au fond minder revolutionair
dan Berlioz heette? of gaat de geschiedenis voortaan geleidelijker? Het is zeker, dat
niemand na Berlioz zulken fanatieken haat en fanatieke bewondering heeft gewekt.
We karakteriseerden boven ‘La Prise de Troie’ als pomposo ed appasionato, en
van deze twee hoedanigheden is het pompeuse ons volk wel het minst eigen, en het
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Mengelberg-type blijft nog immer een groote uitzondering. We mogen ook niet
beweren, dat de opvattingen van Verhey en de vertolking van zijn koor luisterrijk
genoeg waren; want men miste de praal vooral in de grandiose passages, omdat ten
eerste de dirigent zijne tempi meestal veel te langzaam nam (sommige bladzijden
leken doorloopende ritardandi), en vervolgens, wijl de zaal in Rotterdam de beweging
belemmerde van phalanxen, gelijk bij de reusachtig aangelegde ‘Marche troyenne
dans le mode triomphal’.
Bij momenten echter, waar men een evenwicht noodig had, vond men dit 't zij in
Emile Cazeneuve (Aeneas, tenor) Jean Réder (Chorèbe, bariton) en Maurice Daru
(kleine, doch interessante rollen) alle drie zangers voor wie ik niet woorden van lof
genoeg zal vinden. Cazeneuve blijft jong en een exponisief [moet zijn: expansief]
lyricus, Jean Réder bezit een donzen, klankschoonen bariton als men zelden hoort,
en de qualiteiten van Maurice Daru's bas, met weinig résonnance maar dreunend en
klaar als een bazuin, zijn van een zeer eigenaardige bekoorlijkheid, welke de muziek
onmiddellijk doet leven en tintelen.
Zoo kregen we menigmaal indrukken, welke Berlioz moet bedoeld hebben, al
waren er gapingen in het samenspel van het Residentie-orkest, die we te Amsterdam
niet gewend zijn, al scheen ons de kleur van koper (en klarinet b.v.) te kil en zonder
diepte. En om te eindigen (daar we de opmerking, welke bedoeld is voor al onze
zangvereenigingen toch eens zullen moeten maken): zou men langzamerhand niet
moeten breken met de gewoonte om de zangers bij elke pauze te laten gaan zitten?
Dit veroorzaakt dikwijls vrij wat verwarring en verstrooidheid en tot een half uurtje
staan en zingen behoeft men toch waarlijk zooveel physieke kracht niet! Hoe zou 't
de dirigent dan soms uithouden?
Ten laatste wenschen we, dat de uitmuntende leider Verhey, die zich reeds in vele
opzichten voor het Rotterdamsch muziek-leven verdienstelijk maakte, den gelukkigen
inval krijge, om op het voorspel ‘La Prise de Troie’, het eigenlijke drama ‘Les Troyens
à Carthage’, spoedig zal laten volgen; hij zal er nog meer succes mede behalen, want
we gelooven ons niet te vergissen, als we meenen dat dit laatste werk het andere,
hoe bewonderenswaardig het ons ook schijnt, in geniale artisticiteit overtreft.

[Alphons Diepenbrock Suite uit Marsyas o.l.v. Evert Cornelis]
Een voortreffelijke gedachte van Evert Cornelis om de muziek van Alphons
Diepenbrocks ‘Marsyas’ op het programma te plaatsen van dit zesde en laatste
volksconcert dat door duizenden werd bijgewoond, een volle zaal, waarvan zelfs 't
podium bezet was! Wij kunnen deze muziek, die origineel is, modern, schoon,
gepassioneerd, rijk, melodieus, poëtisch, vol innerlijke concentratie en gloed etc. etc.
niet genoeg hooren en bewonderen, doch waren dezen avond ook nieuwsgierig naar
haar effect op het publiek, omdat de Marsyas-suite bij de officieele dagblad-pers
geldt als eentonig, gerekt, lang en ongeschikt voor de concertzaal. We zouden nu
even gaarne de magnifieke muziek (wederom) beschrijven als het enthousiasme
dezer menigte, welke Diepenbrock ovaties bracht - de hartelijkste en mooiste van
alle, die de componist hier ontving van af dat Marsyas voor den eersten keer en scène
ging. Er zijn ook conclusies uit te trekken over de betooveringsmacht van dezen
kunstenaar, die in de eerste plaats eene ziel verklankt, op zoo ongewone en
ongeëvenaarde wijze. Doch laten we kort zijn; een en ander in de groepeering was
ten goede veranderd; voorspel en entreact, gecombineerd tot een geheel, boeiden en
verrukten tot den laatsten hoorn-toon: een volmaakt symphonie-deel, waarin de
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motieven van Marsyas en Deiopeia elkaar afwisselen gelijk de twee klassieke
thema's!! Verder werd de tweede nymphen-dans gespeeld als inleiding tot Appollo's
epiloog. Zimmermann droeg den viool-solo voor met de phantasie en zuivere attaque,
welke hier zoo moeilijk zijn; de fluitist Willeke gaf dezelfde virtuose en verlokkelijke
creatie als vroeger, de violoncel-soli kregen dezen keer het relief, dat hun niet mag
ontbreken, de clarinettist had heerlijke oogenblikken, het orchest vertolkte de zware
partituur en de meesterlijke polyphonie met meesleependen cadans, levende kleur
en - laten we zeggen - Diepenbrocksch accent.

[Carl Nielsen Sinfonia espansiva o.l.v. de componist] (Concertgebouw)
Men kan Carl Nielsens ‘S i n f o n i a e s p a n s i v a ’ van twee kanten beschouwen,
eene omstandigheid, welke dezen componist in ieder geval geen bewonderaars zal
doen verliezen. Maar welke keuze zullen we doen? Wanneer men Nielsens kunst
beoordeelt i n h a a r m i l i e u , dan ziet men er sneeuwvelden, stormwolken met
ravengekras, zware rotsen en oneindige nevels..., gelijk me dat zoo werd
voorgeteekend door iemand, die de symphonie nogal mooi vond, en men moet
natuurlijk allereerst affiniteit hebben met het genre om zulke nabootsingen te
ontdekken. Of al die visies werkelijk een muzikaal element bezitten, doet er op dit
oogenblik niet toe. Doch waarheen leidt het princiep? Met dezelfde redeneeringen
kan men den ‘Claxon’, het nieuwe automobiel-signaal, waarover onlangs geprocedeerd
is, een geluid noemen uit den oer-tijd en het timbre magnifiek vinden als brute uiting
van een volle stads-straat, te midden van schelle affiches en dansend licht. Ik maakte
dezen aestheticus de opmerking, dat ik in de muziek van Strauss het Claxon-coloriet
aantrof en hij gaf me grif toe, dat dit inderdaad zoo was!! Maar wat verstaat zulk
vereerder van Strauss dan onder s c h o o n h e i d ? En waar blijft het idee? de ziel?
Gesteld dus, dat Carl Nielsen geniaal was, zijne qualiteit kan men niet prijzen als
eene van verheven soort. Er moet in Coussemakers muziekgeschiedenis een zeer
curieus document gepubliceerd zijn, citaat uit eene oude chroniek, waarin de schrijver
verhaalt, welk eene moeite het den zangers kostte, die door den Paus naar het Noorden
werden gezonden, welk een inspanning, om de Latijnsche toonsoorten tot die
Noorderlingen te doen doordringen. Een zoodanig feit heeft een ongehoorde
beteekenis: het verklaart de geheele geschiedenis der muzikale kunst tot in haar
laatste periode, het verduidelijkt en motiveert zelfs de martelingen der groote
kunstenaars, die na de reformatie componeerden etc. etc. - de lezer vorme zich
vergezichten naar zijn eigen welbehagen.
In Carl Nielsen ontmoetten we een nieuwen Noordeling, die protesteerde tegen
de Latijnsche toonsoort (figuurlijk) - en protesteerde met welsprekendheid. Men
begrijpt dus, dat het ons onmogelijk is, zijne kunst te waardeeren, zelfs al zou zij
talentvol schijnen. Nu maakte de Sinfonia espansiva op ons niet den indruk van een
voortreffelijk werk, van eene technische uitmuntendheid b.v. als de virtuose
beheersching van elk detail der techniek gelijk Strauss te bewonderen geeft. De
inventie van Nielsen is beperkt; hij doet al bijzonder, wanneer hij een thema brengt
in den trant van Brahms, en zeer bijzonder als dat nog een Wagneriaansch kleurtje
draagt. Uit de verwerking van zijn materiaal blijkt Nielsens traagheid van geest en
phantasie nog klaarder: de polyphonie is begrensd tot een minimum, zelfs in de
fugatische passages, en Berlioz, die bij de modernen voor homophoon geldt, zou
zich schamen voor zulk eene eenzijdigheid in stemvoering. De instrumentatie klinkt
mat en vol tegelijk. Misschien heeft zoo'n compact orchest-coloriet de schittering
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van een ijsberg, het kan zijn, maar onbetwijfelbaar ook zijn logheid en monotomie.
De herhalingen van Nielsen, tautologieën zonder de geringste nuance in de expressie,
zijn ontelbaar, evenaren die van Edvar Grieg, en bewijzen, dat Nielsen het
componeeren naar een even slechte methode leerde als zijn voorganger; want behalve
reminiscenties aan fuga-thema's van Haydn (zoowel in rythmisch, melodisch als
harmonisch opzicht), zoogenaamde volksliederen van Brahms, echo's van Wagner,
vindt men nergens duidelijker dan in de constructie der symphonie den funesten
invloed van Grieg, wiens psyche noch techniek berekend waren op groote werken,
laat staan e x p a n s i e v e .
Wat de titel van deze compositie moet beteekenen... we begrijpen het niet. De
symphonie kreeg haar naam naar het eerste deel: een allegro espansivo, een opzet
met een gemoedelijk gangetje, thematischen arbeid, welke ons verouderd toeschijnt
en onschoon, het veelvuldige herhalen van rythmische en melodische figuren; daarop
is ook de rest gebaseerd, men vindt er geen ontplooiing noch groei van intensiteit of
stemming, maar slechts theoretische procédé's, welke zelfs de gebruikelijke
diepzinnigheid missen, wat we overigens ter eere van den auteur vermelden, die
beknopt schrijft en met omkeeringen, verbreedingen en verkortingen zeer zuinig te
werk gaat; hij is dus volstrekt geen philister. Hij versmaadt ook het in den
tegenwoordigen tijd weer vrij populaire thème cylique, de methode om alle thema's
te distilleeren uit een enkel gegeven, welke soms van verbazingwekkende genialiteit
getuigt en dikwijls van pedanterie.
Carl Nielsen is hier te lande geïntroduceerd door het stuk van Julius Röntgen in
de dagbladen. Het is een voorrecht, dat grootere meesters dan Nielsen, die hier even
onbekend waren, niet te beurt viel, toen hun werk voor 't eerst in onze concertzalen
verscheen. We hopen echter, dat even invloedrijke mannen als Röntgen, zich een
dergelijke moeite willen getroosten, wanneer zij vereering voelen voor een
vereerenswaardigen onbekende. Want het publiek is vatbaar voor zulke
aankondigingen. Hier te meer, omdat Nielsen een componist is, die volgens Röntgens
zegswijze, niet tot de menigte komt. Deze term wordt dikwijls gebruikt ten opzichte
van muziek, waarin melodische intensiteit, passie en stemming niet op het voorste
plan staan. We moeten evenwel erkennen de strekking of draagkracht van die
zegswijze nooit begrepen te hebben; Nielsen componeert (de kleur uitgezonderd)
logisch, duidelijk, zonder nieuwe visies, zonder programma, zonder diepe ideeën,
zonder symboliek, kortom, 't is een en al klaarheid; en al wendt hij geen ‘geraas’ aan
van uitgebreid slagwerk, in een academische symphonie ongeoorloofd, men kan zijn
orchestklank geenszins gereserveerd noemen: uit de Wagneriaansche bezetting in
drieën haalt hij voldoende massieve sonoriteiten en meestal effecten, welke voor de
menigte ten volle toegankelijk zijn. Het zou dus zeker verdienstelijk zijn wanneer
men het boven aangehaalde dictum, waarmee men zoovele componisten karakteriseert
om de eenen gelegenheid te geven hen te loven, anderen om hen te laken, eens helder
genoeg uiteenzette.
Er traden in Nielsens ‘Sinfonia expansiva’ twee solisten op, een mezzosopraan en
bariton, welke bij 't einde van den ‘Andante pastorale’ begonnen te vocaliseeren om
beurt. Dit houden we voor Nielsens fraaisten inval en aanvankelijk klonk de
menschelijke stem ook zeer indrukwekkend; die inspiratie bleef echter niet op dezelfde
hoogte en spoedig verviel de auteur weer in zijne gewone herhalingen; de
samensmelting van stem en orchest, in den beginne gelukkig, raakte allengs eveneens
verloren; na een tweede auditie zouden we misschien kunnen zeggen waarom; in
ieder geval houden we dit fragment voor de best geslaagde passage van Nielsens
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symphonie en de eenigste, waarvan we gelooven, dat de impressie door een volgend
hooren waarschijnlijk zou toenemen.
De componist dirigeerde zelf; hij is geboren in 1865; daar de Noorderling meer
kracht dan elasticiteit van gebaar bezit, wijten we een zekere stroefheid in zijn leiding
aan zijn landaard; ook deze hoedanigheid kan men dubbel kenschetsen: houterig en
oergezond. Hier kiezen we niet, want men kan houterig dirigeeren en expressief
tegelijk. Het orchest eerde Nielsen bovendien met een krans en door op te staan toen
hij binnenkwam; ook bij het publiek had hij een aanzienlijk succes, waarmee men
hem als dirigent wel geluk mag wenschen.

De Kerkmuziek
Eenige jaren geleden verscheen in de Münchener ‘Sammlung Kösel’ onder den titel
‘Geschichte der Kirchenmusiks’ een boekje van dr Karl Weinmann, dat onlangs zelfs
in Frankrijk, waar de oude liturgische kunst zoovele en voortreffelijke beoefenaars
telt, gedrukt werd in eene vertaling van P. Landormy (Paris, Delaplane) en de aandacht
trok der tijdschriften-redacteurs. Wij hebben den ganschen winter moeten schrijven
over de muziek der concertzalen en verhelen niet, dat zulke herinnering ons teleur
stelt, want hoe groote en bewonderenswaardige schoonheid daar dikwijls te
verheerlijken viel, zij blijft het geestelijk leven eener wereld, waarin het hart geen
rust vindt en slechts oogenblikkelijke bevrediging. En wel velen, dunkt ons, zullen
de verhoudingen gaarne anders zien. Doch tot heden kan men slechts op de toekomst
hopen en ondertusschen geen enkel verschijnsel van groei of belangstelling
verwaarloozen. Het werkje van dr Karl Weinmann is trouwens dermate zeldzaam in
zijn soort, dat men het vooral hier te lande, waar niets van dien aard bestaat tot
dusverre, niet uit het oog mag verliezen.
Weinmann gaf niet enkel een beknopt en uitnemend compendium der geschiedenis
onzer kerkmuziek als 't ware vanaf Salomo's tempel en zijn Oosterschen luister, tot
den hedendaagschen toestand van wording en wederopbloei, hij compileert ook
anderer meeningen en aesthetische waardeering, maakt ze op handige wijze tot de
zijne en ze blijken meestal steekhoudend, artistiek, historisch, omdat hij tallooze en
de uitmuntendste boeken las van de muzieklitteratuur. Weinmann's opinie over de
‘Cäcilienverein’, in casu den Vereinskatolog, is misschien niet nieuw, doch in ieder
geval interessant en onbekend genoeg om haar te vermelden, want ook de
Nederlandsche beoordeeler van missen en motetten kan er zijn voordeel mee doen.
Hij schrijft dan pag. 151: ‘Voor alles moeten wij hier het l i t u r g i s c h e en het
a r t i s t i e k -a e s t h e t i s c h e standpunt van elkander onderscheiden. Zoolang de
catalogus niets zijn wil dan een criterium voor de liturgische bruikbaarheid eener
compositie, zoolang zich 't oordeel van den referent dus op negatieven basis beweegt,
- uitsluiting van alle onvolledige, ongeschikte teksten en alle theatrale effecten, vraagt de Caecilia-vereeniging slechts wat haar rechtens toekomt en staat zij de
praktijk met raad en daad ter zijde. Alleen wanneer zij zou willen beweren, dat enkel
haar catalogus bij de keuze van kerkelijke composities een maatstaf is, zoodat alle
composities, welke niet in den catalogus gerijd zijn, het praedicaat “kerkelijk” niet
verdienden, of dat de opgenomen werken doorgaande schoonheid beoogden, dan
waren de verwijten harer tegenstanders gerechtvaardigd, en zelfs niet enkel dit, doch
de feiten zouden tegen haar getuigen. Want men vindt ook buiten den catalogus even
knappe en waardige kerkmuziek, als men in den catalogus een groot aantal werken
ziet vertegenwoordigd, welke op kunstwaarde geen aanspraak maken, voor welke
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dus alleen de liturgische bruikbaarheid in aanmerking komt. Zonder twijfel is dit
geen bijzonder hoog standpunt, maar ook de eenvoudigste verhoudingen eischen
hare opmerkzaamheid, en zulks overal, waar weliswaar een liturgisch correcte
godsdienst kan bereikt worden, doch slechts met de allerbescheidenste middelen en
muziek. Maar hoe gerechtvaardigd dit standpunt van den “Vereinskatalog” ook is,
over 't algemeen zal men toch in de toekomst een strengeren maatstaf moeten
aanleggen, wijl de tegenwoordige toestand niet meer door gebrek aan kerkelijke
muziekwerken lijdt, doch door overproductie; anderzijds behoort de critiek ook die
o v e r d r e v e n a n g s t v a l l i g h e i d te vermijden, want den genialen kunstenaar,
die zijne werken in eeuwigheidswaarden schept voor weidsche kathedralen, moeten
wijdere horizonnen openliggen, dan den eenvoudigen toonzetter, die zijn stil
dorpskerkje een spoedig verwelkend bloemetje schenkt!’
Karl Weinmann bestemde dit boekje voor den kunstminnenden leek, gelijk hij in
de voorrede schrijft, doch het kan niet anders of deze samenvatting van lezingen aan
de Regensburger school voor kerkmuziek zullen ook den musicus belang inboezemen.
Want zeker weinigen kennen het citaat van Antonio Cifra, een leerling van den meer
beroemden Allegri: ‘Besser zwei Quinten als Meister durchlaufen lassen, als sie auf
Kosten des Satzgewebes verbessern.’ Eene vrijheid, welke de theoretici eerst in dezen
tijd beginnen te gedoogen! Weinmann doet altijd grepen uit zijne omvangrijke
litteratuur. Croce, een Venetiaansch meester, van wiens werk tegenwoordig nog
gezongen wordt in de kerken, verlangde van zijne zangers, dat zij ook in 't contrapunt
goed onderricht zijn, want ‘het contrapunt is de versche en zuiverende lucht der puike
componisten. Ik ben er van overtuigd, dat de opvoeringen veel beter zouden zijn aan
te hooren, wanneer alle of het meerendeel der zangers goed geschoold waren in de
contrapuntiek.’ Men vergt nu minder van de executanten! doch wat zou er in het
andere geval gecomponeerd en uitgegeven worden; daarnaast werden Proske's 1200
codices en hunne 36,000 nummers scholastische muziek eene kleinigheid.
Over de driehonderdjarige legende van de redding der kerkmuziek door Palestrina
publiceerde Franz Xaver Haberl reeds in 1892 zijne archivalische gegevens als
voorwoord bij zijne uitgave van Palestrina's ‘Missa Papae Marcelli’. Hier is Haberl
vollediger dan Weinmann met zijn citaat uit het Kirchenm. Jahrbuch. Dit is zeer
jammer, want door Weinmann's aanhaling zullen niet vele oogen opengaan. En het
wordt toch meer dan tijd dat de voor-Palestrijnsche meesters niet meer tot
onliturgische en onmuzikale barbaren gerekend worden, en dat de dwaalleeringen
over Josquin de Près, Hobrecht, Ockeghem en anderen, niet eeuwigdurend terugkeeren
(ook bij onze musici!).
Wij geven in 't kort wat Haberl twintig jaar geleden publiceerde. (Wie er meer van
wil weten, leze: ‘Die Römische Schola Cantorum w.s.w. bis zur Mitte des 16
Jahrhunderts.’ (1888) ‘Bausteine für Musikgeschichte’ 2. Band. (1888; beiden bij
Breitkopf und Härtel) en ‘Die Kardinalscommission von 1564 und Palestrina's Missa
Papae Marcelli’).
1. Marcellus II kan zich als Paus niet met de hervorming der kerkmuziek hebben
beziggehouden, daar hij na een pontificaat van drie weken - in 1555 - stierf.
2. De zesstemmige mis ontstond in 1554 of 1555. In een codex der basilika S.
Maria Maggiore vindt men de eerste copie, z o n d e r n a a m v a n d e n
c o m p o n i s t e n z o n d e r t i t e l ; de copie van de Sixtijnsche kapel geeft wederom
naam noch titel; beide manuscripten behelzen echter het tweede zevenstemmige
Agnus Dei.
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3. Het verhaal van Baini, dat op den 27en April 1555 drie missen van Palestrina
gezongen zijn bij wijze van proef (Illumina oculos, Sine nomine en de Missa Papae
Marcelli) dat de Marcellus-mis i n d a t j a a r o n t s t a a n , en dat zij de kerkmuziek
gered heeft, moet verwezen worden naar het rijk van sage en anecdote.
4. De ‘Missa Papae Marcelli’ verscheen eerst onder dezen titel, met den naam van
den componist - en z o n d e r het tweede Agnus Dei - in 1567. Palestrina koos
vermoedelijk dezen titel als herinnering aan een Paus, op wien hij de schoonste
verwachtingen mocht bouwen, welke echter diens vroege dood te niet deed.
Over ‘Die “Künste” der Niederländer’ is dr. Weinmann nog niet goed te spreken;
bij de ‘Missa di dadi’ van Josquin roept hij zelfs uit: ‘Wie unwürdig für das Haus
Gottes!’ Ambros heeft om dergelijke stijfhoofdige meeningen bladzijden en boeken
volgeklaagd en zoolang men die onophoudelijk terugkeerende vergissingen bemerkt,
kan men niet beter doen dan den eminenten historicus navolgen. Ook Weinmann
vergeet wederom, dat het overdrevene hoogstens bestaat voor den vorscher, die
moeite heeft met het ontcijferen van die ongeëvenaarde en onovertrefbare problemen,
of voor den zanger, die niet tegen de gecompliceerde moeilijkheden is opgewassen.
Met andere woorden: het overdrevene bestaat hoogstens op papier; een wonderbaarlijk
muziek-raadsel van Hobrecht, overgebracht in modernen druk, verliest al het voor
onzen tijd exotische en diepzinnige. Dit valt te eerder weg, en geheel, wanneer dat
ondoorgrondelijke ter uitvoering komt en k l i n k t .
Een zin als deze had dr. Weinmann ook in de pen moeten houden: ‘Wo den Meister
(Josquin de Près) die Fesseln des Kanon nicht beengen (!), da wird er auch freier
und läszt manchmal Töne erklingen, die an Melodienreichtuum i n j e n e r Z e i t ,
w o d i e M e l o d i e n o c h n i c h t g e b o r e n i s t , ganz überraschen.’ Gaarne
zou men dit alles voor een drukfout aanzien, ware het niet de gebruikelijke opinie
van velen. Een stem meer of minder, imiteerend ‘ad minimam (op de kleinste
notenwaarde), daarover maakte zich Josquin nooit bezorgd en ‘kunsten’ stremden
zijne vrijheid nooit of nergens, noch zijne melodie. Josquin's bassen zijn gewoonlijk
zelfs interessant en melodieuser dan die van Palestrina! En zie eens de altijd lyrische
élan en mystieke exaltatie van Josquin's tenor-partijen! Wat zou dr Weinmann
bedoelen met ‘in jener Zeit, wo die Melodie noch nicht geboren ist’? Wat was de
kunst der oude meesters in de contrapuntiek anders dan pure melodieën kunst,
volmaking van de toenmalige wereldlijke en geestelijke melodie, welke door de
latere eeuwen nog niet overtroffen werd!
Dit boekje, als compilatie, geeft natuurlijk geen psychologische geschiedenis,
doch bezit er niet te minder waarde om. Bij bovenstaande aanmerkingen zouden wij
nog willen voegen in 't voorbijgaan de kleine nalatigheid, welke dr Weinmann begaat,
als hij Bruckner en Berlioz verzwijgt als componisten van kerkmuziek, terwijl hij
Beethoven o.a. die slechts twee missen schreef, wel behandelt. Dit is vooral jammer
ten opzichte van Bruckner, die behalve missen een buitengewoon schoon Te Deum
componeerde.
Het werkje, goedkoop en fraai uitgegeven, zij verder aanbevolen voor degenen,
die te weinig belang stellen in de muzikale kunst om de breed-opgezette boeken te
lezen, welke over de katholieke muziek zijn verschenen. Wanneer men bijvoorbeeld
Pastor's ‘Geschichte der Päpste’ doorbladert, bemerkt men tot verwondering geen
woord over die bij uitstek liturgische kunst der oude contrapuntisten, terwijl Pastor
overal op de hoogte blijkt van de middeleeuwsche poëzie, de plastische kunsten, etc.
en verrukkelijke overzichten weet te geven van deze grootsche levensuitingen. Toch
is de muziek een der veelzijdigste effusie's en openbaringen van dat geestelijke leven.
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Weinmann's ‘Geschichte der Kirchenmusik’ completeert als 't ware boeken gelijk
die van Pastor. Men ziet er, dat aan het luisterrijke hof van Lorenzo Magnifico zich
ook Josquin de Près bevonden heeft, dat Paus Leo X, behalve andere kunstenaars,
ook den ernstigen componist Eleazer Genet onder zijn bescherming nam en hem tot
bisschop wijdde, ook den rijkbegaafden Mouton met enthousiasme protegeerde. En
zoo verder.

[Mozart Clarinet-kwintet (solist W. Brohm), Beethoven Symfonie
nr 8 en Leonore-ouverture nr 3 o.l.v. Cornelis Dopper]
Ook bij Mozart vindt men de eigenaardigheid dat van alles wat hij schreef de Adagio's
en Andante's tot het schoonst behooren en 't hoogst boven de wisseling der tijden
uitreiken. Men kan dit nu ook reeds zeggen van Beethoven en zijn antieke tragiek,
men mag het vooruitzien van Bruckner en zijn specifiek katholieke smart en berusting.
Om te verklaren waarom de langzame muziek het hart sterker treft en durender, zou
men zijn bewijsgronden kunnen zoeken in technische en in psychische redenen, van
welke wij er eenige willen aanstippen, naar aanleiding van Mozarts Andante con
moto uit de veelgespeelde symphonie in es en het onvergelijkelijke ‘Larghetto’ van
zijn Clarinet-kwartet [moet zijn: kwintet].
Zou men het moeten toeschrijven aan de moderne experimentatie in
individualismen? Aan het wreede hunkeren om de innigste droomen te doorschouwen
van een mensch, en liever nog, om zijne smarttrekken te zien? Het is mogelijk, want
de componist analyseert zich nooit vollediger en boeiender dan in lyrische of tragische
ontboezemingen. Als technische reden zou men mogen aanhalen, dat de auteur hier
zijne gedachten noodzakelijkerwijze concentreert tot het driedubbelle der intensiteit
van 't Allegro. Sinds de eerste tijden onzer instrumentale kunst bestaat er een
karakteristiek onderscheid tusschen snelle en rustige muziek, dat zelfs in deze dagen
nog niet geheel overwonnen is. Altijd nog leeft de Allegro als absolute muziek, welke
niets anders zijn wil dan toon, terwijl het Adagio van den beginne uitging van de
expressie, de zielsuiting als zoodanig. Ook in compositorisch opzicht bemerkt men
dit verschil. In den Allegro ziet de auteur er nooit tegen op, vooral niet de klassieke
auteur, u een rad voor de oogen te draaien, wanneer hij een origineel en speelsch
figuurtje beurtelings laat blazen door fagot, clarinet en hobo, om het weer verder te
voeren door violoncellen, violen en fluit, zoodat wel niet de beweging stil staat, maar
toch de actie; hij schrijft figuratie-werk, toonladders, fiorituren, herhalingen, welke
in een vlug tempo aangenaam en bekoorlijk voorbijtrekken als overgangen van het
eerste thema naar het tweede of als doorwerking. Een allegro in dien zin is voor een
zeer klein gedeelte gebaseerd op de melodie, hij is daarentegen bijna uitsluitend
samengesteld uit motieven-arbeid, motief in de eigenlijke beteekenis van het woord,
d.w.z. het tegenovergestelde van thema. De conceptie van een Adagio berust in de
meeste gevallen op de pure m e l o d i e en het sentiment. Dit onderscheid vindt men
reeds in de missen van Palestrina. Vergelijk slechts een Gloria met een Sanctus of
Benedictus. Het spreekt evenwel van zelf, dat bij Palestrina de melodie nooit geheel
achterwege blijft en wij hier dan ook slechts een verschil in intensiteit van uitdrukking
bedoelen.
Twee Adagio's van Mozart! Men kent het type van deze heerlijke stemming, waarin
alles stil en geruischloos leeft, de v e r r u k k i n g , de stille glans, de weelderigheid,
de zachte klank en de melancholische deining. Is er wel een kunst in de laatste twee
honderd jaren gelijk de muziek, welke het schoone der eeuw zoo liefderijk vergaarde
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in de alleen h a a r toegankelijke contemplatie van de droeviger wereld en de eenzamer
ziel? In deze soevereine rust en elyseesche lichte onlichamelijkheid kent men zeker
den Rococo-stijl niet terug. Ziehier een voorbeeld van 't moderne uniforme rythme,
dat terugdeinst voor de beschouwelijkheid der eindelooze melodie. En waarschijnlijk
heeft Weiss, de beroemde Apologeet, zich zulke klanken herinnerd, toen hij schreef
(Apologie III, 975) ‘Wir bekennen offen, das wir in mancher der sogenannten
klassischen Messen, trotz ihres weltlichen Aeussern, mehr Charakterfestigkeit und
mehr Ruhe finden, dass wir uns sogar durch viele mit Klarheit und Mass durchgeführte
kirchlichen Fugen mehr zum Sammeln und Betrachten gestimmt fühlen als bei diesem
oder jenem Meisterwerk eines Puristen, den vielleicht sein übergrosses Eifern für
eine Sache, in der er weniger Gottes Ehre als den Sieg seiner persönlichen Meinung
sucht, zu einer solchen innern Zerrissenheit führt, dass sie sich in jeder Zeile
ausspricht.’
De heer W. Brohm speelde den solo uit het Clarinet-kwintet. We hoorden zijn
accent reeds in melodieën van het Trio der symphonie, want om te voelen dat Brohm
een zeer artistiek temperament heeft behoeft hij niet eens solistisch op te treden, er
komt geen interessant trekje voor in zijn clarinet-partijen of hij brengt het op den
voorgrond met zijn magnifiek timbre. Het is zonder twijfel jammer, dat alleen de
eerste viool en de violoncel zich op onze orchest-uitvoeringen blijven handhaven als
solo-instrumenten, want hoeveel partij kon men niet trekken van kunstenaars als
Brohm en R. Krüger, onzen eersten hoboist, om van de anderen te zwijgen! Brohm's
clarinet heeft het klaarste en meest melodieuse coloriet, dat men tot nu toe in onze
concertzalen hoorde, en men mag hetzelfde beweren van Krügers hobo. Brohm is
ook een speler van den eersten rang. Hoe verrukkelijk schakeerde hij in dit Larghetto
het laagste en hooge register!
We waren in de betoovering dezer klanken van Mozart, eene bijna bovenaardsche
schoonheid, idyllisch, liefelijk en onbeschrijfbaar welluidend, al weet Arnold
Schönberg dan enkele hypermoderne accoorden te citeeren uit Mozart's symphonieën.
Behalve het besprokene dirigeerde Cornelis Dopper nog de derde Leonore-ouverture
en de Achtste Symphonie van Beethoven. We bleven niet luisteren. Brohm's
clarinet-solo bracht ons in een idealere wereld, want men zegt wel eens dat Beethoven
iets mist, dat Mozart bezat. Dit is slechts gedeeltelijk juist; men moet het dicton
omkeeren, omdat Beethoven iets bezat dat Mozart miste: den r o n g e -c o e u r ; en
hoe lichtelijk die ook te voorschijn treedt in de uitgevoerde muziek, we wilden hem
ontloopen!
Er was veel publiek en veel applaus; het ontbreekt den zomerconcerten gelukkig
niet aan voorspoed.

[Beethoven Symfonie nr 2 en Pianoconcert nr 3 (solist Marcel
Laoureux) o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Beethoven is van alle componisten de eenige, wien een universeele bewondering te
beurt viel. Hij werd slechts matig gewaardeerd tijdens zijn leven en het enthousiasme,
waarmee men sommige zijner symphonieën begroette, was vluchtig en schaarsch;
het bleef de oogenblikkelijke uiting van sublieme en onverklaarbare helderziendheid,
welke hulde en eerbied voor zulke bewonderenswaardige, zeldzame en sterke
persoonlijkheid toeliet. Hij is langzamerhand populair geworden na zijn dood, want
er leefde tot dusverre geen kunstenaar, die Beethoven niet fanatiek vereerd heeft,
om een hartstochtelijke liefde uit te zingen, gelijk Wagner, Berlioz en Bruckner 't
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deden, zijne grootste verheerlijkers. En al schrijven de Emersons en de Carlyles nog
geen helden-monographieën over dezen held - het karakteristiekste kenmerk van die
litteratoren is, dat de muziek voor hen niet bestaat - Beethoven werd niettemin even
populair als Napoleon. Hij vormt een afzonderlijke bron van inkomsten voor den
fabrikant van doodenmaskers en de onuitputtelijke inspiratie der prententeekenaars
die hem uitbeelden in alle poses, van de beklagenswaardige, de belachelijke, de
groteske tot de ziellooze en onmuzikale. De dirigenten voeren hem gaarne uit, de
orchesten spelen hem met voorliefde, en alle naties der wereld vinden hem aangenaam
en verheven.
Beethoven gaf een ongekende lijn en kleur, gelijk Raphael kan men zeggen, welke
door hare volmaakte veelzijdigheid en bekoring de liefde wegdroeg van alle menschen.
Er ligt iets aandoenlijks in, dat men de Coena van Da Vinci b.v. en de Madonna's
van Raphael in voortreffelijke reproductie's en in de allerslechtste aantreft bij iedereen,
en men leert er de eigenaardige betoovering der schoonheid door schatten. En de
populariteit van Beethoven, de ongedwongen toegenegenheid van dommen en
intellectueelen, schijnt me in gelijke mate grootsch in hare onbewuste eerbetuiging
voor dien straal van het goddelijke licht, de kunst.
Beethoven is van alle componisten der moderne tijden - na den ondergang der
scholastische muziek - misschien de eenigste, die deze universeele souvereiniteit
verdient. Hij bezat de essentieelste hoedanigheden van de Romantiek en het
zoogenaamde Classicisme beiden in een wonderbaar evenwicht; hij was groot genoeg
om alle verdienstelijke openbaringen van het leven te hoogachten, zonder er zich om
te bekommeren of een dezer openbaringen uitging van de oudheid, de middeleeuwen,
den Rococo-tijd of de Romantiek, welker opbloei hij beleefd heeft. Zijn kunst is
daarom rijker dan die van Bach, van Haydn, van Mozart en van Händel; als
evenmachtige en gelijkbegaafde zou men hoogstens Gluck mogen noemen. De piëteit
voor het handwerk, waarvan alle werken der oude meesters getuigen, schijnt bij
Beethoven te culmineeren; zijne angstvalligheid in de keuze der melodieën en de
tallooze nauwgezette retoucheeringen van zijn thematisch materiaal zijn beroemd
geworden. En evenzeer culmineert bij Beethoven het meesterschap in het handwerk,
een zoo onovertrefbare volmaaktheid en beheersching van het geheele vak als men
bij geen enkele der latere componisten kan aanwijzen. Zelfs Richard Strauss, voor
wie de geoefendheid homelie werd van zijn verbluffende machteloosheid - en
Johannes Brahms - reiken in de verste verte niet tot Beethoven's vaardigheid en
sereenen geest.
Gesteld dat die muziek, welke reeds een eeuw oud is, geen invloed meer had op
ons, men zou hier moeten leeren bukken voor de onontkomelijke traditie, voor de
wijding der schoonheid, en ten laatste, voor de stille revelatie van zulke kennis en
zulke ziel. Het moet voornamelijk worden toegegeven, dat de intensiteit der
Beethoven-stemmingen in geweld verliest naar den hevigeren drang en gigantischer
opeenhooping van psychischen gloed, waarin een Mahler groot is in dezen tijd omdat diens karakter en aspiraties de tegenwoordige menschheid nader staan en
sneller bevredigen. Want de muziek, welke men dikwijls de immaterieelste kunst
noemt, staat meer onder den fatalistischen dwang van de materie dan eenig andere
kunst. Hare theorie wijzigt zich iederen dag, onophoudelijk ontstaan er nieuwe
instrumenten en verdwijnen er, haar vorm is even onbestendig en wisselvallig, er
bestaan honderd mogelijkheden voor een jonge toekomst en de omwentelaars zijn
even talrijk als die mogelijkheden.
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De uitvoering van Beethoven's Tweede Symphonie onder Evert Cornelis was zoo
voortreffelijk en van 't begin tot 't einde geanimeerd, dat 't niet anders kon of dit
meesterwerk moet op ons en het talrijk gehoor, een sterken indruk maken. Cornelis
nam vlugge tempi, wat met den aard van 't geheele werk overeenstemt, doch bijzonder
het Larghetto - No. 2 - verlevendigt tot een Pastorale van verrukkelijke bekoorlijkheid.
Hij schakeerde zijn houtblazerskoor en de verhouding tot de violen in fijne tinten en
vele nuances op den goudglanzigen ondertoon van hobo en clarinetten. Hij moge in
't vervolg de trompetten wat terugdringen en afdempen in een compositie van Mozart
of Beethoven, waar zij zelden als domineerend instrument worden aangewend.
Uitvoeringen als deze mag men evenwel prijzen als zeer uitnemend; men
reproduceerde de symphonie in haar mooiste eigenschappen: melodieus gemarkeerd
rythme, eindelooze zangerigheid en humoristische vreugde; tot deze laatste behooren
de pittoreske accenten der fagotten en sommige passages van Shakespaereaansche
vroolijkheid uit het Scherzo en het laatste deel.
Marcel Laoureux, Belgisch pianist, trad op met het derde piano-concert van
Beethoven. Hij is leerling van het Brusselsche conservatorium - Arthur de Greef en van Dohnanyi te Berlijn. Hij speelt met de handigheid van een virtuoos, doch
zijne muzikale opvattingen hebben geen enkele typeerende eigenschap, welke we
zouden kunnen vermelden. Hij leed den ganschen avond aan verstrooidheden en bij
de meest geconcentreerde passages kon hij niet nalaten koeltjes in de zaal te blikken,
wat bij kunstenaars en bij rijke, aangrijpende muziek hier zeldzaam is. We geven
hem den raad om de compositie in 't vervolg van 't blad te spelen gelijk Raoul Pugno
doet. Een beetje piëteit en minder machinale allures had het sentiment, zeer ten
voordeele van Marcel Laoureux, allicht wat opgeheven. De pianist bezit echter een
achtenswaardige behendigheid, welke hij als pedagoog der zoons van den
tegenwoordigen koning der Belgen moge benutten. Verder was het coloriet van zijn
instrument - een Ibach - warm en streelend. Doch men hoorde onophoudelijk het
zonderling contrast in timbre, voortkomend uit de hinderlijke onverschilligheid van
den pianist en de toewijding van het begeleidend en afwisselend orchest. Werkelijk,
we zijn een dergelijke tyrannie van de routine niet gewoon en Laoureux heeft hier
iets kunnen leeren.

[Wieniawsky Faust-fantasie (solist Sam Swaap), Saint-Saëns
Violoncelconcert (solist Louis Boer) – werken van Lalo, Bizet,
Chabrier o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Vroeger was Tartini en zijn Trille du diable, welke hem door den duivel in een droom
heette voorgesteld, een tijdelijk hoogtepunt van virtuositeit, toen kwam de fabelachtige
Paganini, beruchte avonturier en ontdekker in de rijken van den geest (Genules!),
toen de talrijke negentiende-eeuwsche meesters in het vioolspel, van wie elk zijn
voortreffelijkheden bezit, toen... de tallooze leerlingen der conservatoria, die hunne
voorgangers evenaren of overtreffen in handigheid, en die men onmogelijk
synthetiseert, evenmin b.v. als de tegenwoordige redenaars. Nu kan men nog niet
met zekerheid uitmaken of dit berg-op of berg-af gaat. Maar hen, die beweren, dat
men het muziek-onderwijs allengs zal m o e t e n splitsen in scholen voor achterlijken,
begaafden, zeer-begaafden en genialen (totdat het machinale instrument zijne
menschelijke volmaaktheid zal bereikt hebben) zulken behoort men minstens
voorloopig tegen te spreken. Want is het niet zeer merkwaardig, dat ieder speler, die
zijne leerjaren achter den rug heeft, tegenwoordig zeggen kan dat Paganini 't niet
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zoover bracht! Het wordt allengs een onheil voor de traditie der groote mannen in
dit genre, en wat zullen de toekomstige wonderkinderen de geschiedenis voor
onheiligs aandoen?
Men behoeft geen oogenblik te aarzelen om de heeren Louis Boer, violoncellist,
en Sam. Swaap, violist, zeer ontwikkelde menschen te noemen in hun vak, want zij
vertegenwoordigen ieder eene gezonde en onfeilbare methode. De heer Boer scheen
Swaap zelfs te overtreffen in radde zekerheid en bruusk aplomb, Swaap ten minste
speelde 't best in de lyrische passages van Wieniawsky's Faust-Fantasie, Boer, die
Zaterdagavond voor 't eerst optrad, gaf zich 't gunstigst in het snelle en dikwijls
terugkeerende perpetuo mobile van Saint-Saëns' cello-concert (No. 1 A-klein). Doch
men kon opmerken dat onze solo-clarinettist en de solo-hoboist het ietwat feeërieke
hoofdthema met meer fantasie voordroegen dan de heer Louis Boer en met even
vasten greep en intonatie. Hoe zal men die fantasie omschrijven? Dit werk van
Saint-Saëns is geestig, licht, droomerig, schertsend, behaaglijk, melancholisch, zacht,
liefelijk, een salon-concert in vele en gracieuse tinten! Er komen zelfs fragmenten
in voor van zeer bekoorlijke schoonheid. Maar of de heer Boer dit zoo opvat, desnoods
zelfs met nog minder romantiek, wij betwijfelen het. Zijn cello heeft slechts één
resonance-kant en slechts vier snaren, gelijk alle violoncellen. Waarom zou de heer
Boer dan, die niets anders leerde dan buitengewoon handig violoncel-spelen, meer
geven dan alle cellisten? Bijvoorbeeld een beetje poëzie? wat sentiment, een beetje
levende kleur, wat variatie van timbre inplaats van goed bestudeerde flageoletten en
staccati? Het wonderlijkste is, dat een musicus vroeger met wat poëzie, sentiment,
timbre en een intelligent vibrato ter wereld kwam; 't wonderlijkste, daar de heer Louis
Boer nog te jong schijnt om dit alles reeds volkomen afgeleerd te hebben, wanneer
hij ze bezeten had. Het is echter te hopen, dat men spoedig jonge violoncellen uitvindt
met eenige vitualiteit.
Hoewel de zaal zeer schraal bezet was, kregen de solisten een langdurig en
aangenaam applaus, de heer Swaap bovendien een boeket voor zijne Faust-lyriek.
Deze violist laat zijn bewonderaars waarlijk te lang wachten op energie en een weinig
kloekere expansie; hij zal zich moeten hoeden voor de eenzijdigheid zijner veel te
schuchtere en teedere finesse van toon, streek en muzikaliteit.
Evert Cornelis leidde de ouverture van Edouard Lalo's opera Fiesque, een weinig
geanimeerd stuk, dat volstrekt niet doet denken aan de Gibellijnsche samenzweerders,
Schillers drama, dat hem ten tijde der revolutie den titel van Fransch burger bezorgde.
Het ware geen slecht beginsel voor dirigenten om van vergeten opera's ook de
ouvertures te vergeten! De trompetters schenen hier bovendien last te hebben van
een te droog embouchure; het klonk maar matigjes. Verder de concert-suite van
Bizet, Roma, welke iederen zomer geregeld op de programma's terugkeert. Zij doet
wel wat mat naast Hugo Wolfs Italienische Serenade, Charpentiers pittoreske en
machtige Italiaansche Impressies en vooral naast Bizets eigen werk; ze is vlak van
instrumentatie en inventie, zelfs in de finale, Romeinsche Carnaval. Chabriers Espana
verlevendigde voor ons de atmosfeer; eindelijk een fougeus rythme en geïnspireerde
virtuositeit! Welk een effectvolle en artistieke aanwending van de groote trom! Wat
een élan, nobele, Spaansche dans en impetuositeit! Hoe jammer, dat er in de muzikale
aesthetica een puritanisme heerscht, dat dergelijke culminaties van krachtige
levensvreugde, gelijk Dukas, Apprenti Sorcier, liefst zou ignoreeren of verbieden,
terwijl men de operette tolereert als kunstuiting. En het zou toch niet moeilijk vallen
deze techniek en visie met even sterke redenen te verdedigen als den stijl van Brahms
en zijn deugdelijke eigenschappen. Is het niet juist Richard Strauss die dit sanguinische

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

rythme en klank heeft opgedreven tot geestelooze gymnastiek? Het s o o r t van
techniek (schitterend, gedempt, academisch, verouderd of splinternieuw) zal altijd
ondergeschikt en van minder belang blijven, wanneer er in de compositie - of in den
vertolker - eene ziel leeft. Hoe nuchter zou men anders moeten denken over
verscheidene stijlen welke voorbij zijn. En de lieden die Bruckner e n k e l zouden
veroordeelen, omdat zijn expressie vlammender was dan die van Brahms of Brahms
e n k e l , wijl zijn werk gebaseerd is op eene overbodige reactie, mogen dat niet uit
het oog verliezen!

[Johannes Berghout Concert-ouverture Hamlet, d'Albert
Violoncelconcert (solist F.W. Gaillard) – aria's door Meta Reidel,
alt, Beethoven Symfonie nr 3 o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Wat de muziek betreft en de conceptie moge Eugène d'Alberts Violoncel-concert
niet zeer belangrijk zijn, het is op de meeste plaatsen pittoresk geinstrumenteerd en
de solo-partij werd ‘dankbaar’ uitgewerkt voor virtuozen. De heer Frits Gaillard
behaalde er een aanzienlijk succes mee. Zijn techniek is veelzijdiger en boeiender
dan zijn expressie of toon, we vermelden daarom zijn vaardigheid bij voorkeur. Men
weet overigens niet spoedig wat men zal prijzen in d'Alberts compositie. Voor ons
bleef 't meest curieus en afluisterenswaardig (het cello-concert kon er om geschreven
zijn!) het timbre, waarmee hobo en violoncel in dit werk beurtelings tegen elkaar
opklinken.
Mejuffrouw Meta Reidel was de andere soliste, een der jonge musici, die dezen
zomer in de gelegenheid zullen gesteld worden om hunne begaafdheden voor den
eersten keer te ontvouwen. We hielden daarmee rekening, wijl het eerste optreden 't
moeilijkste is. Mejuffrouw Reidel zong ‘Gottes Zeit’ van Bach en ‘Dignare’ uit
Händels Dettinger Te Deum, twee korte aria's. De soliste bezit stem (contra-alt) en
muzikaliteit. Dit laatste bespeurt men des te liever, omdat er nog maar weinig
zangeressen optreden, die de techniek niet in voldoenden graad beheerschen. Wanneer
het overdreven opsleepen der tonen bij mejuffrouw Reidel een gevolg is van te
vergoelijken zenuwachtigheid, dan verdwijnt dit mettertijd vanzelf; doch leerde het
de zangeres aan, dan moet zij het wederom afleeren. Ook de intonatie was, als een
gevolg daarvan, al te wankelbaar. Het is te hopen, dat men in deze kunstenares eene
goede keuze deed; en dit hangt natuurlijk af van haar eigene persoonlijkheid, waarvan
we niet zullen beweren haar doorgrond te hebben. Het valt ondertusschen ten zeerste
toe te juichen, dat de bestuurders van het Concertgebouw zoo gunstig beschikken
over de horizonnen van jonge levens.
Het programma bevatte verder eene Hamlet-ouverture van Berghout en Beethovens
Eroïca, het enthousiast ontvangen slotnummer, onder leiding van Cornelis Dopper.

Cuypers a-Cappella-koor (Ronde Luthersche Kerk)
De omstandigheden hebben geleid tot de oprichting van een nieuw a-Capella-koor.
Dat dit noodig was zal niemand betwijfelen, die den staat, waarin de oude kunst in
ons land voortleeft, onpartijdig beoordeelt. Er wordt gewoonlijk meer over geschreven
en gepraat, doch de praktijk blijft kwijnend en zeer begrensd. Dat er wel eenige reden
bestaat tot deze klacht bewijst zelfs het programma van Hubert Cuypers' nieuwe
vereeniging: er was niets van de ‘oude’ meesters dan een Mis van Palestrina en een
motet van Vittoria. We betreuren dit natuurlijk. Want men kan wel spreken van
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‘overgangen naar de modernen’, wanneer er echter in een compositie een basso
continuo optreedt, gelijk in Pergolesé's ‘Stabat Mater’ - waarvan twee fragmenten
gezongen werden - dan is die ‘overgang’ al honderd jaren historisch. Van de schrale
harmonium-begeleiding nog gezwegen! De allerminste nuance welke men had kunnen
bereiken, ware gemaakt door Diepenbrock's ‘Paaschlied’ - hier uitgevoerd aan 't slot
- onmiddellijk te laten volgen op Vittoria's ‘Duo Seraphim’. Het zou inderdaad een
zachte en geringe nuance zijn geweest, hoewel de compositie van Diepenbrock geheel
andere kleuren geeft dan die van den Italiaan. Maar de stembehandeling is even
meesterlijk, ze zijn beiden gebaseerd op volkomen kennis en liefde voor dat materiaal.
We zouden er zelfs geen oogenblik aan twijfelen om Diepenbrock den meerdere te
noemen in dit genre van de twee Ouden - hoe verrukkelijk Vittoria den tweeden alt
ook behandelt en hoe intens ook Palestrina den tenor laat opklinken tegen de hooge
stemmen.
Het spijt ons dus, dat wederom twee geheel verschillende stijlen - middeleeuwen
en zeventiende eeuw - te roekeloos zijn gemengd, te meer daar dit de gewoonte is
van oudsher en wijl men gaarne wil constateeren bij de opkomst van een nieuwe
herleving, dat vorige gebreken zijn overwonnen. Tot deze rekenen we ook het optreden
van solisten met aria's van Bach e.d. Al worden ze nog zoo goed weergegeven, zij
verbrokkelen den stijl en verpletteren de indrukken. Want ieder musicus weet toch
dat er tusschen Bach en Richard Strauss minder verschil bestaat dan tusschen Bach
en Palestrina. Het is te hopen dat de musicus er ook gevoelig voor wordt. In een
museum zou men een dergelijke amalgama niet verdragen noch dulden.
We hadden deze opmerking, waartoe iedere a-capella-uitvoering geregeld
aanleiding geeft, reeds vroeger willen maken, doch hielden rekening met het feit,
dat oudere instellingen nooit of bijna nooit met vroegere gewoonten breken. De heer
Cuypers duide ons niet ten kwade dat ze zijn concert betreft, waarover wij ons verder
zooveel voortreffelijks kunnen herinneren, en gaarne met bewondering schrijven.
Men moet zich een denkbeeld kunnen maken van de buitengewone moeilijkheden,
welke die vroegere stijl oplevert, - moeilijkheden bovendien, welke geheel tot het
verleden behooren - om een juisten blik te krijgen op de praestaties van dit jonge
koortje. Men begrijpt immers dat in een doorzichtig ensemble van vijftien zangers,
de minste schakeering, goed of niet goed, voelbaar wordt, vooral wanneer de
compositie zelf klaar en fijn geciseleerd is, gelijk de muziek van Palestrina en
Diepenbrock. Cuypers' tenoren zijn de besten, schijnt ons, van de executanten. Ze
bezitten het zuidelijk vibrato, warm coloriet, en dragen verder dan de andere stemmen,
iets wat men niet gewend is in andere a-Capella-koren. En we zijn geneigd het raadsel
waarom mevrouw A. Oldeboom-Lütkeman, die de Aria ‘Mein glaübiges Herze’ uit
Bach's Pinkstercantate, met zooveel lyrischen gloed en metallieke, prachtige stem,
voordroeg, in Palestrina zong zonder eenige merkbare expansie van stem of sentiment.
Er zijn drie mogelijkheden: of mevrouw A. Oldenboom-Lütkeman zong niet - dan
miste men de beste der sopranen - of zij wilde hare stem sparen, of zij kan de
Palestrijnsche muziek niet spontaan doorvoelen. In ieder geval: de ‘Cantus’ leek ons
te dun en te onexpressief, vooral naast de tenoren, waarvan we zelfs gelooven dat
Cuypers ze getemperd heeft.
De bassen geven eveneens magnifieken en sonoren klank, welken we slechts een
tikje Italiaanscher zouden wenschen; de zanger die de Gloria inzette en den Credo
bezit solisten-materiaal. Van de alten kwam mevrouw W. Petersen-Kroesen zeer
gelukkig op den voorgrond in ‘Maria Gnaden-Mutter’ van Christian Sinding en
‘Kirchengesang’ van Hugo Wolf. De vrouwenstemmen trouwens vertolkten ‘Duo
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seraphim’ van Vittoria met een bekoorlijke sereniteit en vormen op zich zelf een
ensemble, dat men niet aantrekkelijker en volmaakter kan verlangen.
Bij deze aanmerkingen voegen wij in 't kort de volgende, herhalend, dat wij
rekening houden met de jonge Vereeniging en dat wij critiek vooral in dit opzicht
nuttig achten. Zij komen bovendien voort uit waardeering en bewondering.
Het geforceerde staccato, afkomstig van Messchaert, die het op een ongelukkig
oogenblik als kunstenaar invoerde en spoedig navolgers vond, was in de oude muziek
zeker niet onbekend, doch in ieder geval verafschuwd omdat het onmuzikaal en
onmelodieus is. Het is zuiver-instrumentaal en kan er hoogstens toe dienen om
zuiver-instrumentale passages in nieuwere koorwerken te vergemakkelijken, doch
behoort niet door te dringen in de a-Capella-kunst, waar het - nog afgezien van de
rythmiek - zeer misplaatst blijft. Het breekt de melodie en isoleert de
staccato-zingende stem op onaangename wijze.
De inleidende harmonium-accoorden - tonale cadens! - vormden een zeer profaan
geluid in verhouding tot de a-Capella-muziek. Deze wijze van toon-aangeven moge
worden afgeschaft.
De heer Hubert Cuypers is de aangewezen dirigent om de voordracht-methode,
welke de vroegere meesters slechts nadeel brengt en hunne werken kleurloos maakt,
te hervormen en te verbeteren. Hij heeft in dit opzicht, wat het tempo aangaat en de
metriek, reeds veel bereikt en het schijnt ons vast te staan dat hij in deze richting nog
verder zal streven, wanneer zijne zangers behalve de geoefendheid, welke zij reeds
bezitten, genoegzame ervaring hebben opgedaan in deze antiek geworden kunst. Hij
herinnere zich voortdurend, dat de Ouden niet de rythmische maat schreven, doch
de metrische, en dat in deze muziek het tempo rubato geen uitzondering doch w e t
was.
Dit concert heeft ons en vele hoorders genoegen gedaan. Het spreekt van zelf, dat
we spoedig een volgende uitvoering verwachten. Deze moge dan niet plaats vinden
in de ‘Ronde Luthersche Kerk’, waar honderd dingen, - het sombere matglas, de kille
witte muren, het dominees-gestoelte, de onophoudelijk rinkelende voetenbankjes,
de knarsende stoelen, de ratelende rijtuigen etc. etc. - de stemming drukken, verstarren
en storen. Het klinkt er wel is waar goed, maar toch niet beter dan elders. De
klaterende stem van mevrouw Oldenboom-Lütkeman, joeg tenminste menigen nagalm
op.
De oude a-Capella-muziek behoort volgens de traditie thuis in katholieke kerken.
En in de gevallen, dat zij daar niet ter uitvoering komt, wordt de hoedanigheid van
het lokaal volkomen onverschillig. Het schijnt ons daarom tot de gebruiken te
behooren, welke men evenzeer wil afgeschaft zien, dat er bij oude a-capella-muziek
per se een protestantsche kerk behoort, surrogaat van de niet beschikbaar gestelde
katholieke kerken. Men komt er immers ter wille van de m u z i e k . Doch men zal
in de zaal van het Concertgebouw het r e l i g i e u s e minder missen dan in de Ronde
Luthersche Kerk, waar het gedurig - en op onsympathieke wijze - in herinnering
gebracht wordt; wat hier slechts aangenaam kan zijn en de indrukken zal bevorderen.
Het is overigens 't zelfde blijk van gemis aan stijlgevoel, Bach te kunnen hooren na
Palestrina, en de oude contrapuntisten te vertolken in zoo nuchtere, doodsche
omgeving.
Hoogtepunten kunnen we in dit concert moeilijk opnoemen, uit vrees van andere
schoone passages te kleineeren. Palestrina's Kyrie - Missa Brevis - zette heerlijk in
en klonk innig door. We herdenken den ‘Et incarnatus est’, den Benedictus en Agnus
Dei, als muziek vol ontroering. De Gregoriaansche Veni Sancte Spiritus vormde tot
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deze compositie een goed-gekozen inleiding; men had den sequens echter zonder
begeleiding moeten zingen. Het Rorate Coeli van Hubert Cuypers was wederom een
goede voorbereiding tot Diepenbrock's ‘Paaschlied’. De teekening van dit laatste
koor is onvergelijkelijk karakteristiek en krachtig. Er ware een geheel artikel te
schrijven over de door-en-door middeleeuwsche opvatting en muzikale illustreering
van den ouden tekst; d.w.z. wat de psyche en expressie betreft.

[C.H. Coster Concertaria Iphigenie auf Tauris (Netty Horst, sopraan)
– werken van Bizet, Svendsen, Godard en Wagner o.l.v. Cornelis
Dopper] (Concertgebouw)
Mejuffrouw Netty Horst, sopraan-zangeres, trad voor 't eerst op in het Concertgebouw
met een aria van C.H. Coster. Toen we den vorigen Donderdag de Hamlet-ouverture
hoorden van Joh. Berghout, achtten we 't de moeite niet waard te klagen over den
ondefinieerbaren stijl, de oppervlakkigheid der factuur en de zeer luttele inventie,
noch om te vragen wat zulke muziek op de programma's van den heer Dopper doet.
Maar de concertaria ‘Iphigenie auf Tauris’ van C.H. Coster, tekst van een zekere
Manita, stelde ons wederom voor een raadsel, waarvoor dezen keer echter mejuffrouw
Netty Horst ter verantwoording komt. Welke redenen kunnen er bestaan voor een
zangeres, die een waarlijk mooie stem bezit, om muziek ter uitvoering te kiezen van
een tien jaar terug gestorven componist, welke weinig artistieke qualiteiten bezit, en
dus - zou men meenen - zoowel de expressie van een kunstenares in den weg moeten
staan als een gelukkige ontplooiing van hare stem? Voelt zij zich beter opgewassen
tegen machtelooze kunst, dan tegen een schoonheid? Er ontluiken zonderlinge
begrippen onder jonge uitvoerenden. Zoo zijn er die een slechte viool zullen kiezen,
om te toonen over welk een kracht van streek en klank zij d o o r z i c h z e l f
beschikken. Het ware wel de overtuigendste consequentie, die men trekken kan,
wanneer de dirigent of de zanger het systeem toepaste! Maar we verdenken
mejuffrouw Netty Horst niet van een zulke hyperindividueele daimoniek; laten we
't toeschrijven aan de argeloosheid eener jonge conservatorium-leerlinge (?) wier
stem beter ontwikkeld is dan haar muzikaal verstand; ondertusschen zijn we niet in
staat iets verders over hare psychische hoedanigheden te vermelden, en moeten ons
beperken tot den lof dier stem: breed, klankzwaar, egaal in ieder register, aangenaam
coloriet, goed geoefend. Het mag evenwel niet verzwegen blijven, dat het tijd wordt
voor de leeraren om ook het muzikale verstand hunner leerlingen te ontwikkelen,
waar men 't tegendeel meestal ontmoet! Wat is er anders te beginnen met al die
stem-begaafden?
Aan Cornelis Dopper, den dirigent, valt niet immer een zoo enthousiast gehoor
ten deel, doch hij zelf steekt niet altijd zoo brillant zijn vuurwerk af als Zondagavond.
Het was ook een programma in dien geest; charmant, melodieus en levendig.
‘l'Arlésienne’ van Georges Bizet hoort men graag, hoewel het genre overtroffen is,
binnen korten tijd en voor goed. Men bemerkt in den ontwikkelingsgang der
instrumentale vermaaksmuziek van de laatste zestig jàren een zelfde lijn en stijging
als vier honderd jaar geleden bij de opkomst en opbloei van het Madrigaal e.d. - een
voortdurend kunstvoller en compacter opeenhooping van geestigheden. Bizet houdt
het midden in zijne Suites, Benjamin Godard staat ongeveer op 't zelfde plan in zijn
‘Kermesse’. Men zegt wel eens dat er meer van Godard gespeeld moest worden, en
misschien is dat zoo. Er zijn nog andere meesters van wien men hier niets kent en
men kon de proef nemen met een symphonie van Godard. ‘Kermesse’ valt niet geheel
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mee, 't is wat monotoon en grauw, doch volstrekt niet onaantrekkelijk. Godard
overtreft altijd nog Svendsen, en diens langdradigheden - Noorsche Rhapsodie No.
4 - zou hij als man van smaak nooit geschreven hebben. Typeerend voor die Franschen
zijn hunne vier trompetten, waarmee zij de stralendste klaroenen-klanken te voorschijn
roepen en lichte bewegelijke geluiden, de Duitscher met zijn drietal slechts logge
harmonieën. Trouwens, de schrijver van orchestratie-werken zal in de toekomst
aparte hoofdstukken te wijden hebben aan de behandeling - en het coloriet - der
koper-instrumenten door de Duitschers en de Franschen. Hun onderscheid wordt hoe
langer hoe gewichtiger. De eigenaardigste combinatie, welke men aantreft in
‘l'Arlésienne’ - No. 2 - van Bizet is wel het samenspel van bas-clarinet, fluit en harp
uit den Menuetto. Dat Karel Willeke hier als solo-fluitist een groot succes behaalde
spreekt van zelf. Maar ik dacht even bij mezelf: Onze bas-clarinet wordt ook perfect
bespeeld. Dopper en het heele orchest kwam aan de beurt na den ‘Farandole’ met
zijn meesleepend rythme. Hier had ik den tamboer willen vragen, of hij ook in het
‘piano’ 't handgewricht niet een weinig kon doen veeren; het effect zou nog grooter
geweest zijn. Over de ‘Tannhäuser-ouverture - als slot - vindt men altijd nieuws.
Zekere fortissimo-passage doet me altijd denken aan den ‘Oorlog’ uit het
‘Heldenleben’ van Richard Strauss. Goed weergegeven - dat vergt Strauss immers
ook - maakt Wagner, wiens effect alleen barbaarsch is, niet de middelen, een hevigeren
indruk. Over de precisiteit van 't rythme dezer reproductie zou men kunnen twisten.
Doch 't was een slotnummer; zooals altijd frenetisch ondanks dit en dat, met ratelend
applaus.

[Optreden van Madame Marina, zang, begeleid door Evert Cornelis
aan de vleugel – Franck Le chasseur maudit en Chabrier Prelude
2e bedrijf Gwendoline o.l.v. Evert Cornelis; tevens bespreking van
het concert van donderdag 6 juni: Bach Suite in D, Brahms
Vioolconcert (solist A.A. Polak), Beethoven Symfonie nr 4 o.l.v. Evert
Cornelis] (Concertgebouw)
De solisten in de concertzalen vinden hier te lande een altijd achtenswaardig succes;
of zij middelmatig spelen of geniaal en of de zaal half-leeg is of eivol doet er niet
toe, zij worden driemaal - dit is inderdaad het vaste getal - teruggeroepen. Het moet
in de eerste plaats voor hen, die zich uit princiep kanten tegen het optreden van
solisten, en verder voor de waarlijk machtige kunstenaars, een ontmoedigend gebruik
zijn. Wat ons betreft, we staan onverschillig tegenover deze mode, welke verreweg
niet de slechtste is van de vele, waardoor het hedendaags muziek-leven beheerscht
wordt, en denken, dat ze van lieverlede wel zal verdwijnen; ze is hoogstens te
veroordeelen als een carricatuur op het enthousiasme, dat vooral in zijne massale
openbaringen meesleepend werkt, en heviger emotionneert soms dan welke muziek
ook. Eene carricatuur... want terwijl men de kleine persoonlijkheden toejuicht en
driemaal terugroept, aanhoort men het eene meesterwerk na het andere, waarin
dirigent en orchest dikwijls het tienvoudige praesteeren van tien solisten, met eene
koelbloedigheid, welke weinig gelijkt op de intense betoovering, welke men muziek
pleegt toe te schrijven. Dit viel ons wederom op bij ‘Le Chasseur maudit’ van César
Franck, hartstochtelijke compositie, welks fantastisch en demonisch slot de warme
spontaniteit toekwam, waarmee men mevrouw Marina vereerde na haar coquette
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achttiende-eeuwsche herdersstukjes. Doch Franck scheen onopgemerkt voorbij te
moeten gaan.
Evert Cornelis had zich een zonderling programma samengesteld. Tschaikowsky's
derde Suite, die de lengte heeft eener slechte symphonie, en den Rus teekent, in zijn
voorliefde voor de contraire rythmen, orchestlawaai, goedkoope harmoniek en malsche
ideeën. Het gebeurt zelden, dat den hoorder eene stemming toewaait, 't zij uit de
instrumentatie, 't zij uit de muziek, doch hier benadert hij ten minste dat onontbeerlijke
in den ‘Valse mélancolique’. Na de schetterende finale, barbaarsch en onaandoenlijk
stuk, trad mevrouw Marina op, een geestige verschijning, door en door Italiaansch.
Zij zong van Duparc. Duparc is hier minder bekend als componist - niettegenstaande
zijn lotgevallen - dan Ernest Fanelli, de geniale copiïst, die van af de jeugd zijn brood
met tranen at en enkele maanden geleden door Gabriel Pierné ontdekt werd. Deze
voert zijne ‘Tableaux symphoniques’ uit, welke zoo inslaan bij het Parijsche publiek,
dat men den nu vijftigjarigen Fanelli op de schouders naar het podium draagt. Zoo
is Fanelli de eerste onbekende componist geworden, over wien zelfs de Nederlandsche
kranten geschreven hebben. Welke waardeschatting Henry Duparc verdient is niet
uit te maken, omdat men noch van hem hoort noch van hem leert. Is het de leerling
van César Franck, die zich reeds in 1880 allen artistieken arbeid moest ontzeggen,
wegens eene zenuwverlamming? In dat geval kan men zijn ondergegaan talent niet
hoog genoeg schatten, daar het grootste deel zijner muziek uit elementen bestaat, die
Claude Debussy eerst veel later ontwikkelen zou. Het speet me te meer, dat juist
deze revolutionnaire symptomen een onverkwikkelijken indruk maakten, en de
componist in dit genre even machteloos bleek als de zangeres, daar waar zijn overigens
bezet orchest volstralende en exuberante klanken van Wagner intoneert. We
vermoedden echter in mevrouw Marina reeds de kunstenares der coloratuur en
gracieuse melodie, en luisterden naar Duparc's ‘Invitation au voyage’ en ‘Phidylé’,
de onvoldoende vertolking betreurend, doch in 't vooruitzicht op de liederen van
Campra (Chanson du Papillon), Caldara (Selve amiche) en Alessandro Scarlatti (Se
Florindo è fedele) alle drie tijdgenooten van elkander en meesters in de bekoorlijke
genre-kunst. Mevrouw Marina viel niet tegen. Waarschijnlijk kon hare sopraan bij
deze melodieën iets klaarder klinken of met meer variatie, doch aan het muzikale
temperament ontbrak niets, en hierin overtreft zij onze jonge zangeressen (etc.), die
dezen zomer voor 't eerst optraden. Daarom bestaat er alle reden om zich met deze
kennismaking te verheugen. Hoe weinig zij ook zong, hare voordracht gaf de
overtuiging van zeer belangrijke qualiteiten. Evert Cornelis begeleidde haar aan den
vleugel en, wat men meer ziet bij kunstenaars met zuidelijk temperament, de
Hollandsche pianist stremde het tempo der zangeres en hare expansie. Dit is misschien
onvermijdelijk voor de rest was het accompagnement trouwens uitstekend.
Bij dit programma nog het P R É L U D E (2e bedrijf) van Chabriers ‘Gwendoline’,
lyrisch en gepassionneerd. Tot slot César Franck's Zondagsjager, een meesterstuk,
wanneer men zich het ‘programma’ weg kan denken, dat Franck overigens in al zijn
naïeviteit teekent. Doch zelfs m e t het programma maakt de compositie grooten
indruk; hoe bewonderwaardig logisch en vindingrijk weet hij de klokken, welke men
niet meer verwacht na de expositie, wederom in te voeren bij de Finale! En welk een
ontzagwekkende chlimax!
De uitvoering van den vorigen Donderdag was in hare consequentie het tegendeel
van deze. Bach: Suite in d groote terts, met verrukkelijke trompettenbehandeling en
in dit opzicht voor den studeerende misschien even aanbevelenswaardig als een
moderne partitie van Wagner of Strauss. Brahms: Vioolconcert in d-groot, solist
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Alex. A. Polak. De lezer weet onze opinie over den componist. De artistieke wereld
kent ook hare usurpators. De opera ‘Le devin du Village’ van Jean Jacques Rousseau,
den philosooph (men begint ze tegenwoordig weer te prijzen!), handhaafde zich
tientallen van jaren op het répertoire, tot op 'n avond een fanaticus der galerij eene
monumentale en wit gepoederde pruik voor de voeten neerliet van de prima-donna.
Sindsdien kwam het werk niet meer op de planken! Men zal met Johannes Brahms
en zijn muziek ook een weinig geduld moeten hebben. Maar hoe weinig we ze ook
kunnen achten zij verdient een persoonlijker en krachtiger vertolking dan haar de
heer Alex Polak kon geven; hij bezit veel techniek, doch te zwakken toon en streek.
Het slot dezer uitvoering, welke eveneens onder Evert Cornelis' leiding stond, vormde
Beethoven's vierde Symphonie.

[Hermann Ritter Concertfantasie voor altviool (solist Joh. Kerkhoff),
Beethoven Symfonie nr 5, Saint-Saëns Ouverture La princesse jaune
o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Uit welken tijd zouden Hermann Ritters ‘Concert-fantasieën’ voor alt-viool stammen?
In welken stijl zijn ze geschreven? Ziehier muziek, die men onmogelijk iets ten laste
kan leggen! De componist verdoolde niet in afwaartsche richtingen, hij herinnert
noch aan Mendelssohn noch aan Schumann, noch aan een vertegenwoordiger van
de moderneren, zijn melodie (zelfs het figuratie-werk en de bijna alleen-heerschende
arpeggie!) beweegt zich in gedistingeerde accenten en fashonable expressie, ook de
harmoniek vermijdt alle excentriciteit en de orchestbegeleiding klinkt sober en kundig.
Het is namelijk eene compositie, gemaakt ter wille van het instrument, misschien
zelfs ter wille van Hermann Ritters instrument in 't bijzonder (hij voerde de ‘Viola
alta’ in, een alt van meer dan gewonen omvang, welks geschiedenis en bouw hij
eveneens beschreef); een reden te meer om van zijne muziek niet het wonderlijke te
vergen!
Maar het is een andere vraag of een solist, die geen nieuwen alt propageerde en
geen geschiedboeken uitgaf, een zoo gemoedelijke en averechtsche compositie op
zijn programma mag zetten. Hij heeft verontschuldigingen genoeg, want evenmin
als er belangrijke en waardevolle muziek bestaat voor trompet, contrabas, piccolo,
Engelschen hoorn, fagot, bazuin en eenige andere speeltuigen, welke tot nu toe geen
‘huis-instrumenten’ geworden zijn, evenmin bestaat er goede muziek voor alt-viool,
zelfs de arrangementen zijn in deze rubriek schraler dan in de overigen, en men kan
niet altijd de Harold-Symphonie van Berlioz uitvoeren (verbeeld u, tweemaal in 't
jaar!), men moet er bovendien kunstenaar voor zijn.
Doch wilde het een kunstenaar slechts inzien hoe onnoodig hij zijne taak
bemoeilijkt door de keuze van minderwaardige muziek. De heer Joh. Kerkhoff (de
alt-solist van Ritters Concertfantasie) zorgde zonder twijfel voor een uitstekende
viola, een voortreffelijken strijkstok en deugdelijke snaren...... het voornaamste, eene
achteloosheid, welke bijna alle uitvoerende kunstenaars dagelijks begaan, vergat hij:
de muziek. Men zou haast de oorzaak willen zoeken in het feit, dat men tegenwoordig
het b e s p e l e n uitnemend leert, doch de kunst uit het oog verliest.
De heer Joh. Kerkhoff is een der jongere artisten van het Concertgebouw-orchest
en trad voor den eersten maal op. Het spijt me, dat ik niet een of andere saillante
eigenschap bij dezen speler mocht ontdekken, om haar met graagte op dezelfde
hoogte te stellen als zijne techniek.
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De toon van zijn viola is mooi (een alt bekoort vlug) hoewel Kerkhoff hem een
weinig monochroom houdt, de streek is lenig, eene hoedanigheid, welke de meeste
violisten van ons orchest kenmerkt en over de voordracht kunnen wij niets zeggen,
daar Ritters muziek alle persoonlijkheden en psyche volkomen mist. Hij heeft de
reputatie van een schrander instrumentmaker; dat dit vak te combineeren is met het
componisten-vak (of andersom) werd nog niet bewezen tot dusverre; maar de
muziekgeschiedenis der negentiende eeuw schijnt ondoorgrondelijk en
ondoordringbaar te m o e t e n worden.
Joh. Kerkhoff ontving een belangstellend (vrij enthousiast) applaus; de rest van
den avond kwam toe aan Cornelis Dopper en zijn ensemble. Geleidelijk passeeren
dit jaar de talrijke ouvertures van Camille Saint-Saëns; dezen keer ‘La princesse
jaune’, aardig, zonder veelbeteekenend te zijn, met een paar pentatonische motieven,
waarschijnlijk voor de Gele Prinses! De eenigste evocatie van het Hemelsche Rijk,
welke in die ouverture te bespeuren valt. Even geleidelijk passeeren de menigvuldige
werken van Peter Tschaikowsky, maar gedrongener, in een echt-Russisch stretto, hij
raakt niet van het program af en er is hier denkelijk geen auteur, dien men zoo volledig
kent als Tschaikowsky. Heden de ballet-suite ‘Casse-Noisette,’ waarin de ‘Danse de
la Fée Dragée,’ een solo voor celesta. Welk een magnifieke eigenaardigheden bezit
dit klaviertje in het hooge register! Doch Tschaikowsky had weinig geest, misschien
te veel temperament, een te gebrekkige cultuur, of te weinig houvast aan de traditie
als Russisch nationalist, in ieder geval blijft hij altijd en in elk werk een zeer
onvolmaakt en achterlijk (vergelijk hem bij voorbeeld eens met César Franck!);
componist-Dopper en Evert Cornelis schijnen hem de juiste waarde toe te kennen,
welke zijn werk verdient: amusementsmuziek. En waarlijk vermakelijke. Want in
dit genre lijken me de ‘Danse arabe,’ melancolisch en sleepend, de ‘Danse chinoise’
een soort van dronkemanslied, zeer doeltreffend; ook voor de Isidora Duncan's of
voor tableaux vivants.
Aan het slot Beethovens onvergankelijke Vijfde, een van de weinige kunstwerken,
wier eindterm niemand kan voorzien. Zij wordt bewonderd door een gansche wereld.
En wanneer Claude Debussy en andere modernen dezelfde furore maken als indertijd
Peri, Caccini, Monteverdi, dan is de geheele klassieke kunst over een dertigtal jaren
totaal verdwenen. Geen wonder dat Debussy stoot op ‘reactionnairen’! Wij kunnen
ons zelfs voorstellen, dat de hartstochtelijkste ijveraar voor de jongste Fransche
meesters aarzelt tegenover eene Vijfde Symphonie, een werk dat rechten heeft op
eeuwige jeugd en onsterfelijkheid.
Cornelis Dopper is na de uitvoering toegejuicht en het spreekt vanzelf, ook zijn
orchest is gehuldigd.

[Mendelssohn Vioolconcert (solist Herman Leydensdorff) en Ein
Sommernachtstraum – werken van Weber, Tschaikowsky en een
wals van Johann Strauss o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Bij de meest begaafde jongeren van het Concertgebouw-orchest rekent men ook
Herman Leydensdorff, en wie hem heeft zien spelen twijfelt niet meer aan het talent
van dezen violist. We weten zelfs niet wat hem zou onderscheiden van beroemde
virtuozen als Mischa Elmann en andere betooveraars der Kurhaus-publieken.
Leydensdorff strijkt met een ongelooflijke handigheid, de techniek der dubbelgrepen
is even af als het eenvoudigste pizzicato, en het spreekt van zelf dat zijn flageoletspel
niet minder geoefend is dan de rest... het behoort immers tot de vioolmethodes van
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dezen tijd; kortom eene absoluut rijpe vaardigheid in elk genre van muziek, van
voordracht, etc. En daarbij nog de gemakkelijkheid en de zwier, waarmee de zwarigste
passages gelanceerd worden door dezen speler! Geen wonder, dat Leydensdorff
bewonderaars heeft en meer bijval dan de anderen.
Men zou er een principieele quaestie van kunnen maken, doch dit ware juister ad
rem bij een antagonist van virtuozen als Leydensdorff, en zoolang die ontbreekt zal
men aan een lenig handgewricht natuurlijk den voorkeur geven boven een strammen,
gespierden en knokigen pols, een gracieuse stokvoering verkiezen boven een
vierkanten streek, welke slechts rekening houdt met toon en accent, en minder met
sierlijkheid. Wij mogen echter niet verzwijgen, dat de opvattingen van den heer
Herman Leydensdorff, de school, waar hij (met vele anderen) gevormd werd, en
zijne muzikale begrippen, zooals die blijken uit zijn spel, ons geenszins sympathiek
zijn. Wij achten ze zeer voortreffelijk voor den hedendaagschen orchestspeler, wiens
kunst en smijdigheid onvoorwaardelijk ten dienste moeten staan van den dirigent
om op te gaan (en vlug!) in diens kunstenaarsindividualiteit, doch beschouwen het
systeem als hoogst noodlottig zoodra de persoonlijkheid dier violisten op den
voorgrond treedt. Want zij leeren alles, b e h a l v e d e g e n i a l e o p v a t t i n g en
behalve het z i e l s a c c e n t . Men heeft echter het recht meer van de muziek en haren
vertolker te verlangen dan wat streelende weelderigheid, koesterend rythme en een
gladde gracie, waarvan men den stijl niet kan definieëeren. Het is betreurenswaardig
dat zulke opmerkingen noodzakelijk zijn en gedurig herhaald moeten worden.
't Ontbreekt den heer Leydensdorff slechts aan phantasie en naïeviteit,
eigenschappen, welke elkaar wederkeerig beïnvloeden, doch niet erg in tel zijn. We
hebben een groote waardeering voor de technische qualiteiten welke deze violist
vergaarde in zijne studiejaren en waardoor hij uitmunt. Maar dit vergoedt in zeer
geringe mate het gebrek aan initiatief, aan i n g e n i u m , dat wij bij hem bespeuren
en bij velen zijner collega's. Naast een overrijpe vaardigheid merkt men met schrik
een even overrijpe routine; routine van toon, streek, tempo, rythme en opvatting.
Muziek als die van Mendelssohn'n viool-concert lijkt overigens zeer geschikt voor
dit soort van kunstenaars, omdat zij voor 't meerendeel ontsproot uit dezelfde weeke
stemming. Viriele rythmen vond hij nooit, hij was afkeerig van elke expressie, die
boven 't zachte uitklonk, en waarschijnlijk geschiedde 't meer uit drang van zijn
sentimenteele natuur dan door een ingeboren neiging tot reactie, dat hij zijn
instrumentatie beperkte tot het uiterste en slechts ééns in zijn leven in plaats van
twee, v i e r hoorns aanwendde, (zijn Schotsche symphonie) in elk opzicht dus het
tegenovergestelde van Beethoven en Berlioz. Over dezen laatste schreef hij zelfs aan
zijn moeder: ‘...une vraie caricature, sans une étincelle de talent... j'ai parfois des
envies de le dévorer.’ Men blijft Mendelssohn niet te min een representant noemen
van de Duitsche romantiek, en met zulke halsstarrigheid, dat men voor de sfeer van
Bruckner, Liszt, Wagner een ‘Neu-Romantik’ heeft moeten uitvinden. Op het gebied
der orchestratie-kunst, was hij minder specialiteit dan in de archaïstische fuge. Doch
toen we pas den ‘Hochzeitsmarsch’ hoorden onder leiding van Dopper twijfelden
we ondanks Mendelssohns instrumentale tekorten of het de origineele bezetting was,
zoo verzinken daar middelstemmen en discant in de logge geluiden van de
contrabassen, tuba, bazuinen en groote trom.
Het blijft echter een geluk voor de menigte zwakkelingen, die na hem kwam, dat
Mendelssohn zijn gevoelige lyriek componeerde en zijne schuifelende rythmen.
Gounod trof bij hem stukken voor zijn Faust (om te zwijgen over andere derderangs
componisten van Frankrijk), Max Bruch en Elgar voor hunne vioolconcerten, Strauss
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o.a. voor de Liebesscène van zijn Heldenleben, Brahms o.a. voor zijn Requiem, wat zou kunnen bewijzen, dat eene techniek zeer goed van wezen kan veranderen
(bij Strauss bij voorbeeld) zonder dat het ethisch fundament in 't minst gewijzigd
behoeft te worden.
De uitvoering werd geleid door Cornelis Dopper. Na den hoorn-solo uit den
Notturno der Midzomernachtsdroom-muziek viel den eersten hoornist Kok een
levendig applaus te beurt; het succes van 't Scherzo stond de dirigent af aan Karel
Willeke, den solo-fluitist, die den cadens speelde met zeer fraaien toon. Dit Scherzo
is een van de bevalligste stukjes, welke Mendelssohn componeerde, in zijn genre
zelfs meesterlijk. Na de pauze Webers Freischütz-ouverture. Van cultuur-historisch
standpunt zou 't interessant zijn te weten, of ook Weber een vrijmetselaars-symbool
bedoelde door Samiel (de duivel) in deze opera te karakteriseeren met drie
leidmotievische slagen. Het zal den lezer n.l. wel bekend zijn, dat Mozarts
‘Zamberflöte’ een dergelijk - ofschoon anders opgezet - embleem draagt, wat den
componist nog bij de tegenwoordige broeders een goede reputatie bezorgt.
Op de Freischütz-ouverture volgde ‘Seid umschlungen Millionen’, een wals van
Strauss en van Tschaikowsky een ‘Marche Slave’; bij den een te veel kleine trom
(goed voor de danszaal; maar bij een concert-uitvoering kon men die zonder schade
weg laten) bij den ander te veel groote trom. Doch muziek die leeft, en Dopper
behaalde er een enthousiast succes mede.

[Tuinconcerten o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Het waren de eerste tuinconcerten van dezen zomer en in 't begin moeten zij, die
gewend zijn het orchest in de zaal te hooren, aan vele afwijkingen wennen. Want het
ensemble is uit zijn milieu, in die mate zelfs, dat men mag concludeeren, dat de
meeste instrumenten, welke tegenwoordig gebouwd worden, alleen berekend zijn
op gesloten ruimten. Bij voorbeeld de pauke, welke op de kiosk meer dan de helft
harer sonoriteit verliest, dof en schraal klinkt, zonder vibratie; dan de trompetten,
welke men bij zulke uitvoeringen gaarne verwisseld zou zien met cornets à pistons,
wier melodieuse schettering in de open lucht bewaard blijft; vervolgens de bekkens,
welker résonance niet verder schijnt te trillen dan een twintigtal meters. En het
bazuinen-ensemble! Zou men niet zweren, dat het de heterogeenste instrumenten
zijn van het orchest, daar zij zich noch met elkaar noch met de anderen willen
assimileeren? De taak van den criticus - aangenomen, dat hij komt om te critiseeren
- wordt bij die openlucht-concerten dan ook belangrijk vergemakkelijkt. Een draaglijk
samenspel in de voordracht van polyphone werken behoort reeds tot de
onmogelijkheden, omdat er nog nooit eene kunst zoo onafhankelijk was van acoustiek
als de moderne muziek. Evert Cornelis speelde onder andere Wagners
Meistersinger-ouverture: Waar moest hij zijne vier hoorns plaatsen? Bij het hout?
Bij het koper? Afzonderlijk? Wagner gebruikt ze in elk van deze groepeeringen, en
elk van de drie is even onraadzaam in de openlucht en zou om de beurt verwisseld
moeten worden. Zoo trof men ook in den ‘Carnaval Romain’ van Berlioz passages,
die buitengewoon slecht klonken! Het schijnt, dat 't evenwicht van timbre in een
moderne partituur van de kleinste bijkomstigheden afhankelijk is.
Bovendien bestaat nog het gevaar, dat de poëzie der tuinconcerten binnenkort
geheel zal verdwijnen in het straatlawaai. Bij de beroemde passages uit de Eroïca,
waar de hoorns het hoofdthema - es-groot - inzetten tegen de as der violen, viel een
automobiel-hoorn. (Zondagavond waren er werkelijk te veel!) een halve maat te
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vroeg in (hij stond ongeveer in es!). Wanneer Ries er bij was geweest en hij den
componist de opmerking gemaakt had, Beethoven had hem geen oorvijg behoeven
te geven, gelijk hij deed bij de eerste repetities der Eroïca, volgens de bekende
anecdote.
Men leert overigens bij zulke gelegenheden begrijpen, hoe eminente geesten als
Gustav Mahler langzaam er toe komen om het nieuwe leven te verachten met
symbolieke teksten:
‘Seht dort hinab!
Im Mondschein auf den Gräbern
hockt eine wildgespenstische Gestalt.
Ein Aff' ist's!
Hört ihr, wie sein Heulen hinausgellt
in den süssen Duft des Lebens!’

Waarlijk! Ten opzichte van poëzie, muziek, schoonheid en dergelijke wordt het leven
niet milder en het schijnt wel alsof het de waardigheid en wijding, welke het dag-in
dag-uit meer en meer verliest, hoe langer hoe vinniger wil wreken. Wij staan ver af
van de dagen, dat de jonge Richard Wagner zijne allereerste
Beethoven-verheerlijkingen schreef naar aanleiding van Parijsche tuin-concerten!
Toch hebben deze zomer-uitvoeringen eene groote waarde; zij kunnen gelden als
evocaties van vroegere intense stemmingen, welke meestal even hevig wederkeeren.
Deze eigenschap schrijven we zelfs toe aan Karl Goldmarks symphonie ‘Ländliche
Hochzeit’, waarvan ten minste No. 3, de Serenade, zeer bekoorlijke hoedanigheden
telt en mooie, naïeve Boheemsche melodieën, wier verwerking ook geestig mag
heeten. Daarentegen zijn de ‘Hochzeitsmarsch’ en de variaties daarop volkomen
mislukt; brokkelig, langdradig, kleurloos en zonder conceptie. Het verwondert ons,
dat de titel ‘Symphonie’, vooral met betrekking tot dit versneden eerste deel zoo
weinig is aangevochten in vergelijking met andere meesterwerken. De hoofdzaak
blijft bij de heeren aesthetikers de muzikale inhoud, zou men zeggen; wanneer die
maar niet over de gemiddelde schreef gaat!
Doch monochrome en zeer lijdelijke muziek als het ‘Brautlied’ en ‘Im Garten’ of
‘Tanz’ is verkieslijker dan de Cortèges en ballet-rythmen van Gounod en Saint-Saëns.
Welk een overeenstemming in beider gevoelsleven en welk een gelijkmatige
onbeduidendheid van beider sentiment en gedachte. Dit komt zelfs te voorschijn in
beider even belachelijke als burleske en parodistische aanwending van de tuba!
Behalve nog, dat Monteverdi op een juister standpunt scheen te staan, wat de muzikale
typeering aangaat dan de hooggewaardeerde negentiende-eeuwers, want Saint-Saëns'
‘Henri VIII’ en Gounod's ‘La Reine de Saba’ gelijken elkaar zelfs in de détails.
Psychologie! Ja, de psychologie van Edvar Grieg, de eerste, die Ibsen's Peer Gynt
commenteerde als zwak-zinnige (men kan dit gerust dubbelzinnig verstaan); welk
een starre, onbeholpen inventie in deze eerste Suite, welk een idée-fixe-lijder is die
beminnelijke Peer Gynt geworden in de primitieve en lapidaire phantasie van Edvar
Grieg!
Er was geen solist op beide avonden, behalve dan de heer J.C. Herbschleb, die
Walthers Preislied uit de Meistersinger voordroeg. Wederom eene evocatie van deze
brandende lyriek, onbeschrijfbare exaltatie en eindeloos golvende melodie; er waren
mooie momenten, vooral als herinnering. Heil ten slotte de klassieke meesters! Zij
voldoen ook op tuinconcerten: Mozart's Zauberflöte-ouverture en Beethoven's
‘Eroïca’. Misschien omdat het eigenlijke miniatuur-werk zeer beperkt blijft in hunne
instrumentatie. Verbeeld u Debussy geanalyseerd in de open lucht!
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Gijsbreght van Aemstel (Muziek)
Een nieuw nationaal muziekfeest... breeder opgezet dan 't vorige en langduriger,
overvolle programma's, de eminentste vertolkers in 't algemeen, die men zich
wenschen kan, groote en kleine composities, muziek van allerlei richtingen, modern,
conservatief, neutraal en gemengd, men zou er verdolen als op een
wereldtentoonstelling, wanneer de meeste auteurs en executanten hun naam en
reputatie niet tot wegwijzer droegen. Want men zal het wel reeds hebben opgemerkt,
dat enkel Theo Kreiten voor de pers en het publiek onbekend is.
Laten wij 't evenwel voorloopig een gelukkig teeken achten, dat eene ‘Hymne aan
de Schoonheid’ een der hoofdnummers vormt en argwanende bedenkingen niet uiten
in den proloog; het moet toegegeven worden, dat de waarlijk grootsche en artistieke
ensceneering van deze nationale bloeistorting, die waardeering en tegemoetkoming
verdient: men kan immers gerust voorspellen, dat elke reproductie in alle opzichten
eerste-rangs zal zijn. Dus aan het uitvoerend comité van dit festival - de heeren Ch.
Boissevain, H. Freyer, Bern. van Ogtrop, A.D. Loman Jr., mr. H.H. van den Berg,
en de dames mevr. J. Beukers-van Ogtrop, mevr. H. Stikker-Broekens onvoorwaardelijk dank voor de magnifieke mise en scène.
Wat was Vondel's Gijsbreght van Aemstel wonderlijk en mooi gemetamorphoseerd!
- een triomf voor Willem Rooyaards als régisseur en waarschijnlijk ook, doch dat
een ander hierover oordeele, voor Rooyaards als speler. In ieder geval, wanneer men
bij Vondel zou stuiten op langdradigheden, en dit gevaar loopt men meermalen, dan
waren er even fraaie groepeeringen als fijn overwogen détails om de wankelende
indrukken te doen herleven. Bij voorbeeld het sterven van Arent, over wien Badeloch
haar glanzigen mantel spreidde, welke zeer schoone lijnen teekende; eveneens de
standen bij Broeder Peter's gebed en de verschijning van den engel Raphael transparant in de middel-nis - een pittoreske vondst op zich zelf, verrassend en
boeiend; de groep van bisschop Gozewijn en zijne Klarissen, de sierlijke costumeering
van Badeloch, die het blauw verrukkelijk wist te ontplooien, de plechtige uittocht
naar het reddende schip etc. Ook de décors zijn vindingrijk ontworpen in hun
onveranderlijke eenheid: de hooge, gewelfde uitkijk van 't eerste bedrijf wordt in 't
tweede kloosterpoort, daarna grachtmuur, in 't derde balkon van Gijsbreght's burcht,
in 't vierde absis, waar Gozewijn's altaar staat, met glasschilderingen, later verschijnt
er Raphael nog in het zachte licht. Even practisch was het tooneel verdeeld in twee
deelen, van welke 't proscenium bestemd was voor de zingende reien. 't Had enkel
tot nadeel dat men in de zaal een vrij zware nagalm hoorde - vooral in de eerste
bedrijven - wanneer een der acteurs zijn stem een weinig verhief. En dit gebeurt nog
al 'n enkelen keer bij Royaards. We houden 't evenwel voor een stoornis, welke zeker
vlug te verwijderen is en misschien op een ander tooneel zelfs niet voorkomt.
Wilden we alles beschrijven wat Vondel's tragedie opluisterde en levend maakte,
dan geraakten we vooreerst niet tot het muzikale gedeelte. Me dunkt echter dat ik de
namen der voornaamste acteurs niet mag weglaten: Royaards als Gijsbreght, geweld,
kracht en plastiek! Daan van Ollefen als Willibrord, soms wat te pathetisch in zijn
devotie, Co Balfoort als Arent, Van Dalsum als Bode, die den gruwelijken moord
verhaalt, Jan Musch als Vosmeer, de spion, later als Raphael, beiden, schijnt me,
even goed ingeleefd, Rienk Brouwer als Egmond en Tourniaire als Diederik, mevrouw
Royaards-Sandberg, de prachtige en teedere Badeloch. Ten laatste dan Gerard Zalsman
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als bisschop Gozewijn, gezongen en gesproken. Het verschil in dictie tusschen hem
en de beroepsspelers was eigenaardig en opvallend: men zou die van Zalsman
muzikaler mogen noemen, zijn rythme en intonatie stond dichter bij het wezen der
muziek, het was vloeiender; Zalsman acteerde ook behendig, maar dit nu in
vergelijking met de methode der opera-zangers! Rooyaards mag het hem geleerd
hebben.
Dit alles wordt geschraagd door de compositie van Diepenbrock: voorspel, reien
en finale (melodrama). Als er geen emotie leeft uit de verzen of de actie dan brengt
ze de rei, leeft ze wèl dan gaat de klank haar hooger heffen; voor ons was er geen
enkele stemming in het drama, die opwoog tegen de sterkere betoovering van de
muziek.
Diepenbrock schreef dit werk vroeger voor groot-orchest, een bezetting, welke
tooneeluitvoeringen hier te lande tot zeldzaamheden of onmogelijkheden maakt. De
instrumentatie is dus bearbeid voor een ensemble, dat de tooneeldirecteuren wegens
zijn geringen omvang zullen goedkeuren; het telt een klein strijkorchest, 2 fluiten en
hobo's, een Engelsche hoorn, bas-clarinet, drie trompetten, 2 bazuinen, harp en
slagwerk: pauken, kleine trom, bekkens, tamtonig origineele samenstelling gelijk
men ziet - eene verdienste, welke men op prijs mag stellen. Hoeveel energie ging er
verloren bij den last en de langdurigheid van dit arrangement! Ons ware het liever en wien niet? - zoo Diepenbrock een ander meesterstuk gemaakt had.
Dat de componist zijn beperkt materiaal met absolute vaardigheid behandeld heeft
spreekt van zelf; de schakeeringen zijn talloos, onverwacht en meestal nieuw, vooral
de behandeling van het strijk-quintet, waarop de overige begeleiding gebaseerd is.
Doch wij zouden niet gaarne zeggen, dat Diepenbrock alleen met zijn orchest
stemming maakt, noch beslissen waarin dit kunstenaarsgeheim hier schuilt. De
groepeering der stemmen, de lyrische exaltatie der melodie, de diepe expressie der
thema's, de conceptie, de gang van 't hoofdmotief (b.v. in ‘Wij edelingen blij van
geest’ en ‘Waar werd oprechter trouw’, beiden meesterlijk van thematische
doorvoering), de verborgen en saamgedrongen gloed... het naspel, dat soms een
geheele rei, wier heftige en nooit-gehoorde opjubeling door merg en been klinkt.
Welk een onvergelijkelijke inspiraties! Nog de melodie b.v. der solo-violoncel, die
het gebed nazingt van Broeder Peter - Pierre Mols - of de ontzaglijk opwaartsche
drang, welke het voorspel bezielt en - gelukkig! - Gijsbreght's gerekten monoloog
overstroomt met muziek. Want het is klank om door te ruischen in de herinnering,
waar men altijd nieuwe schoonheid vindt uit het verstilde geluid.
De eerste spelers van het Concertgebouw-orchest vormden het
begeleidingsensemble; zij hadden zich allervoortreffelijkst ingewerkt - zoo niet, dan
allen eerbied voor de vlugge intuïtie! - in de partituur. Dit kan ik tot mijn spijt niet
zeggen van de solo-zangers en -zangeressen, die de reien gecostumeerd uitvoerden.
We bedoelen niet dat er een of ander haperde aan de intonatie -, zelfs niet in de zeer
moeilijke a-cappella-rei: ‘Waar werd oprechter trouw’ - of aan den samenzang, doch
de onmiddellijke aanvoeling met de muziek was er niet overal, tot schade van
sommige passages, en tot schade soms van de conceptie der rei. Muziek als deze
moet gerepeteerd worden, zelfs wanneer solo-zangers en solo-zangeressen haar
vertolken. Wanneer mevrouw Noordewier-Reddingius eens onverwacht ware
verhinderd?? er zou van de sopranen niet veel te recht gekomen zijn, schijnt ons.
Bewonderenswaardige stemmen overigens, brillante timbre's. En welk een expressie
dikwijls! Welk een opschatering der tenoren:
‘Daar zoo de liefde viel
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Smolt liefde zich met ziel
En hart met hart te gader.’

Weer een klacht van het solo-quartet!
‘Zij jammert op de dorre rank
Haar leven langk. Van eenen boom, verdroogd van wortel’

De dirigent Willem Mengelberg doorvoelde alles en schokte het met zijn fel leven.
Onvergelijkelijk! Hij heeft voor Diepenbrock's muziek een afzonderlijken stijl: Alles
wordt melodie en zang, het rythme en de kracht van den klank wisselen onophoudelijk,
dan weer vlug, dan weer langzaam. Rubato zou het meest juiste woord niet zijn; alles
zweeft op mysterieuse accenten, beweeglijk, lenig, robuust en elastisch; het is
weidsche gedragenheid in alle tempi en wisselend leven in iederen toon, een
onuitsprekelijke dynamiek; de effusie van een zeer machtig kunstenaar.
Er is lang geapplaudisseerd na het vierde bedrijf, doch er werd niet gehaald.
Royaards kreeg een krans na het vijfde en dankte met Badeloch. Toen de Koninklijke
Bezoekers vertrokken waren, met het Wilhelmus, door den vollen schouwburg
gezongen, verwelkomd en uitgeleid, kreeg Diepenbrock een ovatie van de blijvende,
enthousiaste bezoekers.

Nederlandsch muziekfeest en nation. muziekcongres
Eerste uitvoering in de kleine zaal van het Concertgebouw
Velen zullen niet geweten hebben, voordat zij deze uitvoering bijwoonden van
kamermuziek, dat er zooveel stijlen bestonden. Er bestaan redenen om beschouwingen
te houden over het lenige aanpassingsvermogen van den Nederlandschen geest. Het
concert was lang en maakte op ons slechts een hypochondrischen indruk: alles
miniatuur en van een gering gehalte, uitgenomen de repoductie en viool-sonate van
Theo Kreiten, die ons overigens noch als pianist, noch als psychische verschijning
meeviel, hoe hooge waardeering we zijn talent en muziek ook toedragen. Doch
hierover later.
We zonderen ook uit de eerste helft van het programma, dat bestond uit werken
van Catharina van Rennes, gezongen door een kinderkoor, kleintjes en grooten, en
door mejuffrouw Hanna Verbena. Hanna Verbena heeft tot onze vreugde
allerbelangrijkste vorderingen gemaakt: hare stem is verfijnd, zeer klaar geworden
en melodieus, hare opvattingen aesthetischer en artistieker dan vroeger: zij herinnert
nergens meer aan 't onrijpe, schoolsche en onmuzikale. In haar genre kan zij een
figuur worden.
De geheele séance van Catharina van Rennes was aardig, onderhoudend en zeer
harmonieus; de geest der compositie is speelsch en sereen, goedmoedig, eenvoudig,
licht en beweeglijk evenals de aard van haar werk, bovendien nog precies en een
beetje vierkant, met neigingen tot melodische en rythmische halsstarrigheid, hetgeen
natuurlijk daaruit voortvloeit dat hare tekstmuziek zelfs uitsluitend op den dans
gebaseerd is, de consequentie van haar streven.
We kunnen niet alles opnoemen, wat haar gracieuse koortje vertolkt heeft. ‘De
Schoonste Feestdag’ en ‘Tsamenspraak van de kinderkens met het Kerstkindjen’
vormden de hoofdnummers naast kortere gedichtjes uit de verschillende werken van
mejuffrouw van Rennes. De kinderen zijn prachtig geoefend en zongen met een
expressie, welke men niet van hen zou verwachten; we vonden ze ten minste nog
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niet bij andere kinderkoren. De componiste dirigeerde zelf en wist hare leerlingen
de rythmiek op allerlei wijze en ongewoon plastisch voor te teekenen!
Een korte pauze. Toen twee liederen van Willem Landré die zijne teksten behandelt
als Brahms, evenveel declamatorische fouten schrijft - het was werkelijk
verbazingwekkend - als deze, en muziek welke met het vers niets heeft te maken en
daarenboven vrij mat blonk. Vervolgens twee liederen van Emile von Brucken Fock,
het eerste ‘Drei Tropfen’ krachtiger dan het andere ‘Herbst’, composities welke in
het kader van dit programma sterk toeklonken.
‘Herbst’ werd zeer mooi voorgedragen door Anke Schierbeek.
Toen trad het Concertgebouw-sextet op in zijn bekende samenstelling - Evert
Cornelis klavier, Klasen fluit, Blanchard hobo, Swager klarinet, De Groen fagot, Tak
hoorn - en speelde de Suite van Sem Dresden, welke den vorigen winter ten gehoore
werd gebracht. Het is me bij deze reproductie duidelijk geworden dat Dresden een
begaafd musicus is, doch het spoor bijster. Er schort meer aan zijne fantasie dan aan
zijn intellect, het conceptie-vermogen en de impressionistische macht schijnen hem
te ontbreken. Dit is zonderling omdat hij den ouden imitatorischen stijl - het
Bach-procédé - en den modernen - zoowel van Franschen als Duitschers - ernstig
bestudeerde, wat uit elke pagina zijner suite blijkt. Doch zijn polyphonie is zonder
melodischen opbouw en lijnenloos, zijn kakophonie onaandoenlijk en dus geforceerd.
Maar dit is ongeveer alles wat men hem verwijten kan. Want wanneer de compositie
goed was, dan zou de behandeling der instrumenten ook voldoen.
Verder liederen van Bernard Zweers en Henriette van den Brandeler, zijn leerlinge,
op teksten van Boutens. Boutens begint in die sfeer en vogue te komen! Aan welke
ondergrondsche strooming of affiniteits-geheimen zou dit toe te schrijven zijn? Een
raadsel voor den psycholoog. De illustratie van deze teksten scheen ons bezijden de
waarheid. Mevrouw Dora Zweers-de Louw behaalde echter met de hooggelegen en
theatrale Invocatio Amoris en anderen een groot succes.
Over Kreiten's viool-sonate dus nader. De rest van het programma geeft geen
aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Thom. Denijs zong drie liederen van Willem
Andriessen, een van Diepenbrock en Zweers. Het Haagsche toonkunst-kwartet met
den componist aan den vleugel, speelde 't quintet van Carel Oberstadt. Het programma
was overladen - van half acht tot half elf! - en in aanmerking nemende dat er van
redelijk hooren noch beoordeelen sprake kon zijn bij Oberstadt's quintet, een werk
dat voor ons nieuw is, daar de opmerkzaamheid uitgeput raakte tusschen die tallooze
doollichten, zijn we heengegaan. Er komt nog Nederlandsche muziek genoeg!

Het Nederlandsch Muziekfeest (Slot)
We zijn voornemens om de concerten, welker geregelde bespreking door den
heiligendag van Petrus en Paulus is onderbroken, te behandelen in een overzichtelijk
artikel; te meer omdat het muziekfeest zoo zonderling en onverwacht eindigde.
De laatste maat van Diepenbrock's Te Deum was nauwelijks weggestorven of er
ijlde iemand naar 't orgel; en voor dat men aan applaudisseeren of iets dergelijks
denken kon, zette koor en orchest het Wilhelmus in, o n m i d d e l l i j k n a
D i e p e n b r o c k 's Te D e u m . Ten overvloede van wanklank en pijnlijk
comedie-spel dwong Mengelberg het publiek om mee te zingen, dat echter niet zong.
Wanneer men nu nagaat, dat er in Diepenbrock's Te Deum toch een soort van
mysticisme leeft en eene emotie oproept, dat dit mysticisme religieus is en meer nog
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hymmisch, dan begrijpt men den slechten smaak en het karakter van Mengelbergs
daad, die velen erger was dan een geeseling.
Daarbij komt nog dat het Te Deum onvoldoende vertolkt is. De dirigent was moe
(hij had reeds drie en een half uur maat geslagen!) het orkest was moe (de Trompetten
gaven geen klank!) het koor was onvoltallig en suf van vier uur luisteren (het kon
niet op tegen 't orkest en zong mat) het soloquartet (Zalsman, Jac. van Kampen,
Mevr. de Haan, Mevr. Noordewier) was onzeker en onevenwichtig.
Er zijn Compositiën gespeeld van 32 - t w e e e n d e r t i g - componisten, alles
onder Mengelberg, allemaal in een goede reproductie, ook de symphonie van Brucken
Fock, hoewel 't eerste deel werd afgetikt. En twee of drie werken uitgezonderd (Jan
Ingenhoven bleek een geniale verschijning) was dit het eenigste meesterstuk, dat
men op de programma's vond.
Dat wij protesteeren tegen het spelen van den Wilhelmus is absoluut niet uit
anti-patriotisme, dit spreekt van zelf. De inval was misplaatst vooral daar het
muziek-feest eerst Maandagavond eindigde. Men had het ook kunnen zingen bij 't
begin van 't concert, of bij de pauze. Doch na het Te Deum? Dat is eene verbijsterende
onmogelijkheid, eene schennis. En ik heb er iemand, die me wild-vreemd was, om
zien ‘huilen’, zooals de Hollandsche uitdrukking luidt. Misschien waren er meer.

Nationaal Muziekcongres - Zitting van Donderdagmiddag
Er zijn teekenen dat de rest der bijeenkomsten een milder verloop zal hebben, men
begint vriendelijk te debateeren en incidenten als er in den morgen voorvielen - den
heer Belinfante verweet den voorzitter partijdigheid - gebeurden er niet meer. De
middag-vergadering opende nog met excuses voor deze hevigheid, daarna nam de
heer Daniël de Lange 't woord om te spreken over ‘Muziekonderwijs aan kinderen
in verband gebracht met het innerlijk wezen der muzikale kunst’.
Voor een groot deel zijn de stellingen van den heer De Lange reeds bekend; naar
men weet houdt hij 't afschaffen van elk instrument - tenzij de stem en desnoods
strijk- of blaasinstrumenten - voor de meest vereischte correctie op 't hedendaagsch
primair onderwijs. Vooral de piano is van alle kanten aangevallen. Volgens de
inzichten van De Lange kan de muzikale opvoeding geregeld worden naar de
rangschikking:
1o. Zingen. 2o. Aaneenschakelen van tonen. 3o. Rythme, tweedeelig en driedeelig.
4o. Elementair harmoniseeren. 5o. Componeeren van kleine melodieën. 6o.
Begeleidingen bij die invallen.
Wordt deze methode doorgevoerd, dan is het kind op zijn elfde jaar componist en
de heer De Lange verklaarde in een nawoord dat er op de muziekschool van
Toonkunst, onder leiding van mej. Pijzel, musici zijn van 9 à 10 jaar die reeds kleine
composities schrijven. Had hij geweten dat er zooveel werk gemaakt werd op 't
muziek-feest van kinder-voordrachten, dan zou hij niet nagelaten hebben dit
paedagogisch kunststuk te demonstreeren.
De heer Wouter Hutschenruyter bracht in 't midden dat spreker als voornaamste
stelling had aangeduid: ‘De muzikale opvoeding moet dienen om h o o r d e r s , niet
om h e r s c h e p p e n d e of z e l f s c h e p p e n d e kunstenaartjes te kweeken’ en vroeg,
hoe dit te combineeren was met de wonderlijke resultaten. De heer De Lange
antwoordde, dat een kind nooit - of bijna nooit - zal zeggen: ‘ik wil componeeren,
ik wil componeeren’. Het is dus enkel - voegen wij er bij - een handigheidje, zooals
men vlot sommen leert maken en werkwoorden vervoegen.
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De thesis ‘om h o o r d e r s te kweeken’ prikkelde den heer Spanjaard tot de
opmerking, dat dit een goede maatregel mag zijn voor de groote steden, waar muziek
genoeg te genieten valt; maar op het platteland, waar de uitvoerenden ontbreken?
De Lange is het eens met den heer Spanjaard, doch wijst er op dat een componistje
van 10 à 11 jaar nog alle instrumenten kan leeren bespelen.
De heer Wagenar vraagt waarom men de kleintjes niet ook de vijf- en zevendeelige
maat zou leeren, welke bij de moderne auteurs zooveel voorkomt. Antwoord: dit kan
zonder twijfel zeker geschieden; er werd door twee- en drie-deelige maat slechts een
algemeenheid bedoeld.
De heer Belinfante zegt dat er zeker genoeg aandacht gevestigd wordt op het
‘hooren’ maar kan er niet mee instemmen dat de heer De Lange verlangt dat alle
uitvoerenden verdwijnen. - Een uiterste consequentie, die te hoekig lijkt!
De heer Boissevain dankt De Lange voor zijn frisch idee en is 't eens met de
meening dat er te veel gereproduceerd wordt in onzen tijd, te weinig gehoord (in
muzikale beteekenis, let wel!). Hij had echter gaarne den heer De Lange ook een
middel zien aanduiden om volwassenen het h o o r e n te leeren.
Daarmee was dit onderwerp ten einde. We hoorden mejuffrouw Marie Berdenis
van Berlekom 's morgens reeds zeggen: ‘De heele Dalcroze-methode is gericht op
het v e r s t a n d en wijzen in 't voorbijgaan op het fundament van De Lange's
opvattingen, dat sterk rationalistisch geaccentueerd is en dus alleen uitstaande heeft
met paedagogie, niet met kunst of schoonheid. We willen echter tegelijk erkennen
dat het gevaar dier paedagogie tot heden nog niet bleek, noch voldoende bewezen
werd.
Tweede spreker was de heer J o h . O o s t v e e n , over ‘Het spreek- en zangonderwijs
aan Kweek- en Normaal-Scholen.’
Stellingen:
I. De eischen voor het vak ‘zingen’ bij het examen L.O. die zich bepalen tot de
kennis van de elementaire muziektheorie en de practijk van het zingen geheel
buitensluiten, geven geen waarborg voor goed zangonderwijs op de Lagere School.
Bij dit examen wordt ‘spreken’ niet genoemd.
II. Op de meeste opleidingsinrichtingen voor onderwijzer(es) is het onderwijs in
zingen niet toevertrouwd aan speciale vak-leeraren; wordt dit vak ook wat het aantal
lesuren aangaat te veel als bijvak behandeld; komt ‘spreken’ niet op het lesrooster
voor.
III. Als gevolg van het onder I en II genoemde is de opleiding voor ‘zingen’ op
de opleidingsinrichtingen in doorsnede onvoldoende.
IV. Het is noodzakelijk dat:
a. het zangonderwijs op de opl. inrichtingen wordt toevertrouwd aan speciale
zangleeraren;
b. dezen van ‘spreken’ speciale studie hebben gemaakt;
c. ‘spreken’ als afzonderlijk vak wordt ingevoerd.
Bij IVa had men weer kunnen vragen: En op het platteland? een vraag, die tot
onze spijt niet gesteld werd.
Bij IVb mag er op gewezen worden dat door litteraire critici - pas nog de heer
Rössing in 't ‘Nieuws van den Dag’ - de uitstekendsten zangers een slechte spraak
verweten wordt! Zij zouden dus nog niet eens een dragelijk figuur maken bij den
onderwijzers-scholen!
De heer Oostveen stelde ook voor den schoolgang niet te beperken tot het
noodzakelijke roosteruurtje, doch den kinderen bij elke geschikte gelegenheid een
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wijsje te doen aanheffen. B.v. bij de behandeling van den Tachtigjarigen oorlog een
geuzenlied, etc. De lezer mag dit idee overdenken.
Eenigst debater was de heer Bunk, die van de onbekwaamheid der zangleeraars
vertelt en 't lachwekkend voorbeeld aanhaalt van een juffrouw, die op 't examen den
toon aan moet geven met een stemvork; zij pakt hem aan, luistert zonder hem aan te
slaan en zet hem weg zeggende: ‘hij gaat niet’!
Laatste spreker dezer zitting is de heer Van Anrooy over de ‘Combinatie van
symphonie- en harmonie-orchest’.
We kunnen het korte debat, dat geen oplossingen noch nieuwe gezichtspunten
bracht passeeren en volstaan met den inhoud der lezing.
Twee Symphonie-orchesten - het Utrechtsche en het Arnhemsche - zijn door
omstandigheden gedwongen, 's zomers harmoniemuziek te maken. Groote practische
bezwaren:
Terwille van de Harmoniemuziek moet iedere strijker tevens een blaasinstrument
kunnen bespelen. Komt er nu een vacature, dan moet de nieuwe functionaris niet
alleen een bij-instrument, doch bovendien nog hetzelfde bij-instrument als zijn
voorganger bespelen! Melden zich voor een bepaalde violistenplaats twee violisten,
waarvan er één slecht en één goed is, doch de goede heeft geen bij-instrument en de
slechte wel, dan moet feitelijk de slechte genomen. Zoo regeert de Harmoniemuziek
het Symphonieorkest. Het wordt door steeds hooger eischen Symphoniemuziek steeds
moeilijker deze combinatie staande te houden. Eenig redmiddel in de toekomst is:
Scheiding van winter- en zomer-engagementen.
Ook releveerde de heer Van Anrooy, dat er in de dagbladen wel critieken en
dergelijke verschijnen over muziek, doch dat er nooit geschreven wordt over
maatschappelijke toestanden in het muziek-leven.

Vrijdag: De derde en laatst Congres-dag
De voorzitter opent de zitting te 10 uur en geeft het woord aan Wouter Hutschenruyter,
die zal spreken over B a c h - e n B e e t h o v e n - o n d e r w i j s :
1. Bach en Beethoven beteekenen de grondpijlers van de muzikale kunst.
2. De inwijding in hunne werken, van de muziekstudeerenden, behoort - in
tegenstelling met hetgeen tot nu toe geschiedde - stelselmatig en progressief te
geschieden.
3. Men behoort bijzondere maatregelen te treffen om aan den in 2 gestelden eisch
tegemoet te komen.
De heer Hutschenruyter bedoelt hiermee, dat het Bach- en Beethoven-onderwijs
s t e l s e l m a t i g moet geschieden, b.v. door de oprichting van faculteiten, waar één
of twee semesters de leerlingen deze meesters zullen studeeren onder leiding van
een eminenten Bach- en Beethoven-kenner of de inrichting van een specialen leergang
in deze vakken op de muziekscholen.
Er volgde nu debat.

Debat
De heer De Lange vindt het ongewenscht, dat P a l e s t r i n a wordt uitgeschakeld in
een specialistisch onderwijs.
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De heer Diepenbrock wijst op het eenzijdige en onhistorische van Wouter
Hutschenruyters Bach-beschouwing, een resultaat der school van Schumann. Bach
is evenmin een meteoor als de andere groote meesters. En Spitta reeds wees op
Fransche en Italiaansche invloeden, welke hem in direct verband brengen met de
oude polyphonie. Dr Diepenbrock lichtte dit toe met de d-mineur melodie van het
door Bach bewerkte choraal ‘Christ ist erstanden’, welke behoudens een geringe
modificatie dezelfde is als die der sequens Victimae paschali laudes.
De heer Wouter Hutschenruyter antwoordde en verontschuldigde zich door de
noodzakelijke beknoptheid zijner voordracht, naar ons schijnt, een uitvlucht, welke
niet had mogen bevredigen. Het speet ons, dat dr Diepenbrock niet aanwezig was,
toen de heer Hutschenruyter beweerde, dat men o.a. de Chaconne van Bach en de
laatste sonates van Beethoven niet in 't openbaar mag voordragen, voor men zijn
dertigste jaar bereikt heeft. Op zulk exclusivisme, particularisme en begrenzing was
de heele voordracht van den heer Hutschenruyter gebaseerd.
Te elf uur, na een kleine pauze, is het woord aan den heer Herman Rutters.
Onderwerp: De zang als basis der muzikale ontwikkeling. De lezing is een paraphrase
op de stelling, die in den laatsten tijd herhaalde malen, gisteren nog door Daniël de
Lange, wordt opgezet: het meest volmaakte instrument is de menschelijke stem. De
heer Rutters werkt ze natuurlijk uit op zijne manier; niettemin vindt men geen nieuwe
gezichtspunten, het blijft een recapitulatie: de zang ontwikkelt het gehoor direct, het
gehoor wordt zoo het controle-middel, dat bij het instrument min of meer wegvalt;
de zang maakt het begrip muziek dadelijk veel beter bewust dan de doode mechaniek
van het instrument. Eerst als het begrip muziek goed bewust is, kan de toepassing
ervan op het instrument zonder gevaar geschieden. Al wat de heer Rutters zegt,
hoorden we gisteren reeds.
Eerste debater is de heer Belinfante, die rectificaties voorstelt: De heer Rutters
zegt, dat het kind aan de piano de enharmoniek niet leert, maar leert het al zingende
de enharmoniek. En zangstudie eischt nauwlijks minder mechanische arbeid dan de
studie van een instrument. Verder er wordt volstrekt niet weinig gezongen. De heer
Belinfante memoreert eindelijk ook - het had eergisteren al moeten gebeuren - dat
de geheele menschheid geen ‘stem’ heeft.
Er worden nog opmerkingen gemaakt door mej. Marie Berdenis van Berlekom;
Hutschenruyter, die wijst op overproductie van solistische uitvoerders, en de kleine
plaatsen, stadjes en dorpen (het platteland) hunne belangstelling aanbeveelt met klem;
Daniël de Lange, die nogmaals wijst op de instrumentale overheersching, en dat
niettemin het grootste deel der menschheid muziek derft: de toekomst ligt in het
v o c a l e ; Henriëtte Roll, die de noodzakelijkheid der pianisten als begeleiders van
solisten aanvoert als argument voor het klavier. Belinfante pleit nog voor koren van
vakmenschen, Hutschenruyter dupliceert de Lange idem. De heer Rutters, van wiens
lezing men een dergelijke uitbreiding niet zou verwacht hebben, antwoordt.
Toen de heer Belinfante sprak van koorzangers, die hun partij niet kennen en het
toonkunstkoor zelfs citeerde, ontstond er, en terecht, eenige emotie van
verontwaardiging; en de heer Belinfante had dit argument, dat niets bewees, niet
noodig. Doch welke debater lijdt niet eens aan gedachteloosheid? Allen...

Alphons Diepenbrock
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Alphons Diepenbrock is den tweeden September vijftig jaar geworden, en men vierde
dit jubileum Donderdagavond in het Concertgebouw. Er was een programma
samengesteld uit het werk van den meester, en al bevatte het niet de composities,
welke het meest bewonderd worden, al gaf het geen overzicht, al was het zelfs een
weinig stijlloos (wat we nader zullen verklaren), de uitvoering beteekent een nieuwe
overwinning voor de kunst van Diepenbrock. Dit schijnt des te merkwaardiger, omdat
de voornaamste executante van dezen avond, Mevr. Noordewier-Reddingius, minder
goed bij stem was dan anders, omdat ook bij Willem Mengelberg de geïnspireerde
en betooverende opwellingen zeldzamer en korter waren dan men hoopte, en wie de
stemming kan aanvoelen van eene verzameling menschen, bespeurde dat het
meerendeel dier groote menigte niet onbevangen gekomen was om een kunstenaar
te huldigen, doch daarentegen de muziek zeer critisch afwachtte.
Zoo is het een eigenaardig geluk, een schoone geestdrift te mogen peilen;
aanruischend enthousiasme draagt de ziel der klanken terug naar den gever en kan
den toeschouwer zelfs verrukken; een eigenaardige vreugde voor den kunstenaar
Diepenbrock, die eenmaal schreef en, dunkt mij, zijne eigene muziek onbewust
kenteekende (‘De Kroniek’ 1896): ‘Want niets anders is geluk, - zoo men dit woord
niet zinledig wil noemen -, dan 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 sterkere
te gevoelen, om geslagen en getroffen te worden en niet te worden verbrijzeld.’
Wanneer men de stelling bekijkt, die Diepenbrock in het Nederlandsche en
hedendaagsche muziekleven inneemt, dan vindt men even veel redenen tot
bezorgdheid als tot blijdschap, en beiden mogen bij dit jubileum herdacht worden.
Hij bleef in alle opzichten een eenzame en geïsoleerde. Terwijl alle kunstenaars uit
de school van 80, tot welke men hem kan rekenen wegens de gelijktijdigheid van
beider openbaring, niet wegens de overeenstemming van beginsel, want Diepenbrock
keerde zich van den beginne fel tegen het naturalisme, - hun idee ten minste zien
leven door hunne epigonen, en allen, schilders, dichters, schrijvers, achitecten zagen
hen toesnellen, terwijl de andere componisten, die niet in contact kwamen met die
revolutionnaire beweging hunne leerlingen tellen bij tientallen en ze gemakkelijker
hunne verouderde en valsche schoonheidsinzichten toeblazen dan men eene viool
stemt, terwijl toch Diepenbrocks principe voortvloeit uit de onheugelijke levensleer,
welke gebaseerd is op het bovennatuurlijke en de godsvereering, terwijl zijn werk
deze traditie vertegenwoordigt, hoort men zijne stem zonder echo, ook het geringste
spoor van invloed, zelfs zuiver technische invloed, op het jonge geslacht mist men
en zijne kunst en aesthetiek, die groot zijn en levenswarm liggen braak. Wanneer
men Diepenbrock werkelijk voor een bewonderenswaardig man houdt dan herinnert
men dit niet zonder huivering; en inderdaad! het verschijnsel is niet gering te schatten
bij een jubileum,
Er is meer. Zijn meesterwerk, de Missa Solemnis, die zijn Te Deum overtreft in
visionnairen gloed en heilige exaltatie, geraakte tot dusverre nog niet tot uitvoering
en schijnt zelfs in vergetelheid te liggen. We vinden in dit feit wel eenige tragiek.
En allengs zal het eene noodlottigheid gaan lijken, dat het lang duurt eer men een
compositie van Diepenbrock hoort in een onveranderlijke gedaante. Telkens wanneer
de suite uit ‘Marsyas’ wordt gespeeld, vreest men een nieuwe rangschikking der
deelen, wat verhoed blijve!
Nu hoort men de Gijsbreght-muziek met een vijftigtal violen, en het fantastische
harp-glissando der ouverture verliest zijn flitsende schrilheid, straks hoort men ze
met twintig violen en men ziet weer dat glinsteren van den nachtbrand, de tamtam
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der finale dreunt sterker en ontzettender. Het is me alsof ik den eenen dag Cellini's
Perseus zie zonder het Medusa-hoofd, den anderen dag het ongeschonden beeld.
Zelfs de wonderbare a-cappella rei moest ‘vereenvoudigd’ worden terwille van de
uitvoering! En veel dergelijke dingen, welke weinig verheugen, omdat overal die
onduldbare achteloosheid treft ten opzichte van een genialen geest, waren te
releveeren.
Maar de avond, laten we het een manifestatie noemen, is goed geslaagd. Wel
misten we de onontkomelijke magie (het kwelde ons vanaf den aanvang) welke
anders altijd klinkt uit deze kunst, doch anderen verlangen die betoovering minder
hevig en we willen tevreden zijn met die anderen. Technisch scheen alles zeer goed
voorbereid en het orchestspel was voortreffelijk. Een verrukkelijk intermezzo bracht
het vocaalkwartet van mevrouw Noordewier-Reddingius, de Haan-Manifarges, de
heeren Jac. van Kempen en Gerard Zalsman. Welk een ongeëvenaarde nuanceering
der afzonderlijke partijen!
Welk een karakteristiek in de individueele doorvoering van elke melodie! Welk
een juist begrip van dezen stijl! welk een evenwicht, eenheid en sentiment! Er lag
de liefelijkste ontroering over den humor van ‘Den Uil’ en sommige passages, b.v.
het even pianissimo gezongen refrein schenen den weerglans van iets hemelsch. Dit
vond men ook in het vijftiende eeuwsche bruiloftslied, de wisseling van een vreemde,
teedere emotie en groote vroolijkheid. Beiden composities behooren onvoorwaardelijk
tot de volmaakste kunstwerken.
Zeker is het jammr dat men dezen avond zoo weinig te hooren kreeg van
Diepenbrock als vocaal-componist. Want de muziek, die van het woord uitgaat heeft
deze meester hooger gesteld dan de instrumentale kunst, er zich ook voornamelijk
op toegelegd en daarin het schoonste vertolkt wat er in hem omging. Daarom schreven
we boven dat het programma geen overzicht gaf. En het schijnt ons wat stijlloos
omdat men niet genoeg rekening hield met het wezenlijke verschil dat men opmerkt
tusschen Diepenbrock's eerste periode, welke den Duitschen stijl en de donkere kleur
zeer na staat en zijn tweede periode, waarin hij zich uitdrukkelijk richt naar het meer
bloeiende sentiment en het zangeriger coloriet van de Latijnsche ziel. Zonder twijfel
is de hymne voor viool en orchest een wonderbare en meesleepende compositie, zoo
ze klankvoller en met juichender bezieling wordt voorgedragen door Louis
Zimmermann, die haar nu slechts technisch benaderde, zij is ook licht en klaar
bearbeid maar iets onomschrijfbaars scheidt dit werk reeds van het middeleeuwsch
bruilofslied, en de afstand tusschen dat gedicht in tonen en de Marsyas-suite is reeds
bijna onherkenbaar. Maar misschien beoordeelt men dit over vijfentwintig jaren
anders, wanneer de psyche en de muziek van Diepenbrock gemeenzamer zijn
geworden voor deze eeuw.
We schreven nog onlangs over de Gijsbreght-muziek, waarvan het voorspel is
vertolkt, Simeons gezang (Zalsman) en de Slot-scène, voorgedragen door Willem
Royaards, die op zeer gelukkige wijze aldus zijn intocht deed in de concertzaal.
Over de ‘Hymne aan Rembrandt’, die met bloemen en kransen het slot vormde,
durf ik niet te schrijven, daar Mevrouw Noordewier-Reddingius haar geluid hier
minder machtig was, dan het werk vergt en men verwachtte (wellicht miste men ook
overeenstemming tusschen het profetische, rembrandtieke vuur en de koelere stem
der zangeres, die haar vereerenswaardige uitnemendheid meer zoekt in een ander
genre;) en daar ik zelf weifelde tusschen een onvoldaanheid, waarvan ik de reden
nog niet ken (het werk voor den eersten keer hoorende) en den dwang der emotie,
welke meermalen opbruiste, bij voorbeeld bij het uittijgen in lichten gloed van de
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schutters en de breed-rythmischen slot-strophen. Hier trad, naast de solozangeres,
een mooi vrouwenkoor op, gevormd uit leden van Toonkunst. Het was een statig
einde, maar liever was ons toch geweest een der Novalis-hymmen.
V.d.M.

[Diepenbrock Suite uit Marsyas, Schubert Symfonie in C, Strauss
Tod und Verklärung o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Naar aanleiding der jongste uitvoering van Marsyas (de suite is Zondagmiddag
herhaald) willen we opmerken, hoever deze muziek eigenlijk buiten de lijn ligt van
Diepenbrocks ander werk en hoe bevreemdend haar aanwezigheid kan zijn. Een
ontwaken in de lente, een tocht door het woud, waar de schaduwen ritselen, een
nymphendans en een zomernacht, als alle geluiden komen van verre, kortom, de
lieve bloeiende aarde zelf had deze componist nog niet verklankt, die meer dan al
zijne andere tijdgenooten, het onbegrensde contempleerde in muzikale evocaties.
We zullen er niet in de eerste plaats op wijzen, dat hierdoor Diepenbrock de zeldzame
willigheid van phantasie en de dubbele scherpzinnigheid evenaart der oude meesters,
die beurtelings een madrigaal maakten, een motet, een chanson en eene mis, noch
op de gelijkenis van zijne richting en de hunne, wijl in beide het geestelijke bestaan
overheerscht uit nature, ofschoon zij die twee levens even gemakkelijk benaderen
en omhelsden (van zuiver-muzikaal standpunt is het Te Deum niet schooner dan
Marsyas) noch op Diepenbrocks vreemdelingschap in de tegenwoordige cultuur,
daar bij hem 't bovennatuurlijke een centrum was voor zijn leven en zijn werk, terwijl
b.v. de meeste symphonieën van Mahler slechts een élan zijn, een opvaart naar dat
goddelijke, waarheen alle overigen zelfs niet trachten. Men kan uit de verschijning
van Marsyas nog eene andere leering trekken. Het is deze, dat men met de tonen en
accoorden, waarover de contrapuntisten beschikten, even gemakkelijk een bacchanaal
of pandaemonium als een seraphijnsche hymne zal concipieeren en dat zonder twijfel
de tegenwoordige techniek dezelfde afgelegen uitersten veroorlooft aan den meester,
die 't eene of 't andere najaagt en in zijn macht krijgt. Passages uit de missen van
Mozart bewezen reeds, dat men met behulp van den zelfden stijl rococo-stukjes kan
schrijven en muziek, welke leeft in de heiligste elevatie; men veroordeelde die missen
dus niet om den ‘stijl’, doch om de ongelijkmatigheid van het sentiment. De rythmen
en de melodie van Bruckners ‘Aeterna fac cum sanctis tuis’ (fragment van zijn ‘Te
Deum’) had een Tschaikowsky kunnen gebruiken voor een barbaarschen marsch,
terwijl ze bij Bruckner de hardnekkigheid uitzingen, waarmee de mystiker naar God
streeft. Het is dus alleen de Geest, die ook hier regeert en kenmerkt. Met den
opstormenden aanhef van dat dikwijls onvergelijkelijk meesterwerk, is het 't zelfde
geval. En Diepenbrock, zonder belangrijke omduidingen van harmoniek, melodie
en rythme, teekende in zijne Mis het hemelsche, in Marsyas het aardsche, zooals
Palestrina, Orl. Lasso e.a. hunne kerkelijke werken schreven volgens het systeem,
dat zij ook moesten bezigen bij hunne liefdesliederen of humoresken, zooals de oude
bouwmeesters kathedralen en woonhuizen in gothischen stijl hebben opgetrokken.
De ethische waarde van een kunstwerk moet bepaald worden naar de emotie of het
idee, waaruit het geboren is.
Marsyas blijft boeien, ten spijt der onophoudelijke verzekeringen van enkele critici,
dat de suite te lang is en niet in de concertzaal thuishoort, doch in den schouwburg.
Wij merkten Zondag opnieuw de onvermoeibare ontroering van deze warme muziek;
deze uitvoering was intenser van stemming dan de vorige, hoewel minder accuraat,
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want den ganschen middag waren de attaques van het orchest een weinig onvast en
onduidelijk, eene toevalligheid, waarvan men de oorzaak niet kan naspeuren.
Over Richard Strauss zullen we gedurende dit seizoen, zoo men de korte
opeenvolging van Don Juan en Tod und Verklärung als voorteeken mag beschouwen,
als een bijzonder propagandistisch animo voor dezen componist, nog dikwijls genoeg
kunnen schrijven, dus zwijgen we over laatstgenoemde Tondichtung, welke gespeeld
werd. We beleefden meer vreugde van Schuberts c-dur symphonie, die volgde na de
pauze. Ze is geen vlekkeloos werk, maar weegt toch op door de ‘zangerige zaligheid,’
welke men slechts bij Mahler onuitputtelijker aantreft en rijker belicht, door hare
naïeve en diepe ziel, door het geluk, dat uitstroomt van deze blijde Oostenrijksche
ziel, zij weegt op tegen al het klassicisme en pseudo-muzikale, dat Schumann en
Brahms de verwarde wereld zouden schenken in plaats van den jong gestorven
Schubert. Zoo ging het in de laatste eeuw: de geniale sterft op 't oogenblik, dat hij
wat wil gaan leeren (Schubert); de andere ging ten onder aan zijn levensbeschouwing
(Brahms); een andere verkocht zijn ongehoord talent (Massenet) en andere genialen
gaat men zeer achteloos voorbij: Bruckner en Mahler.
We zagen Mengelberg nog nooit een werk zoo uitsluitend als virtuoos-dirigent
weergeven als deze symphonie van Schubert. Zijn stokje weggoochelen van de eene
hand in de andere is een kunststukje (het is er inderdaad een!) dat hij allang kent.
Men woonde dezen keer een veel sterker bij: te midden van een levendig bewogen
passage, hield hij plotseling op met dirigeeren, als om den klank te dempen. Maar
het gebaar van zijn rechterhand was zóó suggestief, dat ik op 't zelfde oogenblik
ophield met hooren en verwonderd tot mezelf zei: waarom onderbreekt hij, er gaat
toch niets verkeerd? doch tot mijn nog grooter verwondering, speelde het orchest
door; merkwaardige discipline! Dat eensklaps opschorten van het luisteren, is echter
een zeer hinderlijke impressie en het was misschien wel goed als de dirigent ook het
effect kende, dat zijne gebaren op het publiek maken. Tot mijn spijt zag ik ze, want
waarlijk, ik zou ze niet gehoord hebben. Het orchest musiceerde met een wonderbare
bekoorlijkheid en variatie; pauken en koperblazers, welke Schubert voor zijn periode
zeer druk aanwendt, hadden wat klaarder en zangeriger mogen klinken. Maar welk
eene verrukkingen in strijkers en houtinstrumenten, en in de zonnige melodieën van
deze heerlijke persoonlijkheid!

[Saint-Saëns Symfonie nr 2, d'Indy Wallenstein-trilogie, Scriabine
Symfonie nr 1 o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Onlangs nog was Camille Saint-Saëns in debat met den sterrekundige Flammarion
over eene verklaring van het grootte-verschil, dat men bij zon en maan waarneemt,
wanneer ze dicht bij den horizon staan. Men wist reeds, dat Saint-Saëns dichter,
philosooph, conférencier, archaeoloog, theoreticus, dirigent, pianist, organist, leeraar,
de kennissen bezit van Peter Cornelius' Barbier von Bagdad..., het zal dus niemand
verrassen, dat ook de astrologie behoort bij deze Proteus-natuur. Die veelzijdigheid
is alleszins bewonderenswaardig en zelfs een vereischte voor den mensch, wien het
buitengewone slechts door een verbond van afzonderlijke krachten in 't bereik ligt,
het is de vraag maar, of Saint-Saëns zijn geestesrichting in de lijn hield van dat
buitengewone, volmaakte en onverwachte. Hierover zal men wel mogen oordeelen
bij een kunstenaar, die zijn zeven en zeventigste levensjaar binnenkort gaat eindigen.
Het antwoord is ontkennend, want men vindt in Saint-Saëns' leven, zijn oeuvre
beschouwende als de essence daarvan, hoegenaamd geen lijn, zelfs niet in de stadia
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van zijn te behaaglijk en hartstochteloos epicureisme, dat hem in hoofdzaak kenmerkt.
Hij heeft niet alleen alle genre's der compositie beoefend, maar ook alle stijlen. Hij
dompelde zich onder in elke schoonheidsuiting, welke tot zijn kennis kwam, zonder
de onkwetsbaarheid te vinden van Achilles. En nooit heeft hem een instinct, nooit
schijnt de a f f i n i t e i t , met een of ander verschijnsel dezen koelen, doch bovenmate
begaafden geest gemagnetiseerd te hebben, want nergens treft men in zijn muziek
een beter resultaat dan de gewijzigde reflex van een beginsel; hij zal b.v. Mendelssohn
aanvullen door een karakteristieker behandeling der instrumentatie en veelzijdiger
schakeering, doch daarentegen de fougue en bruuske klank van Berlioz afdempen
en verbleeken, daar hij ze houdt voor geweldenarijen. En dit komt voort uit een
verkeerd begrepen en weergegeven Hellenisme, dat voor te velen alleen bestaat uit
arithmetica en vorm.
Hierdoor verongelukte zijne tweede Symphonie, die Mengelberg op zijn laatste
programma had, reeds bij hare conceptie. Men zegt, dat ‘Espana’ van Chabrier of
de ‘Impressions d'Italie’ van Charpentier verminderen in meesleepende bekoorlijkheid,
wanneer men ze meermalen zou hooren. Wij gelooven dit niet, want al is de geest
hier streelender dan diep, al is de kleur rijker dan de inhoud, hoe zou 't dan
Saint-Saëns' tweede symphonie vergaan zijn, waarin noch een streelende, noch diepe
geest betoovert, en waarin noch een fascineerend coloriet leeft en welker inhoud op
't eerste gezicht te peilen is, maar die niettemin sinds jaren op de répertoires blijft
en, schijnt het, gaarne gehoord wordt! Zij dankt die vitaliteit misschien aan die
afwezigheid van gehalte. Er zijn composities, wier psyche en sentiment
ondoorgrondelijk en onuitbluschbaar lijkt, er zijn andere, die voorbijgaan als een
electrische schok, wier eerste emotie nooit zoo schrijnend terugkeert, en weer andere,
wien door zeldzame gelijkmatigheid en evenwicht met de maatschappij een lange
belangstelling te beurt valt. Het zijn de intermezzi, die de werken der groote meesters,
die de periodes der kunstgeschiedenis scheiden en verbinden, en tot deze moet men
ook Saint-Saens' symphonieën rekenen. Men heeft latere schilders verweten, dat zij
hun Christus-type lichtvaardiger opvatten dan Leonardo da Vinci, zich kleinere
eischen stelden; iets dergelijks stoort bij de kunstenaars uit den tijd van Beethoven.
Aangenomen dat zij hetzelfde sentiment hadden gekend als die koninklijke mensch
- men mag dit b.v. van Berlioz gelooven - zij kenden niet diezelfde mateloosheid
van aspiratie, en vooral hun intellect schoot te kort. Dit is verrassend bij Mendelssohn,
Schumann, Saint-Saëns en Brahms, die het intellect kozen tot eersten factor van een
kunstwerk. Zij vonden geen nieuwe vormen, hunne architectuur is minder edel en
verheven, minder bezonnen en weidsch dan die van Beethoven, hunne lijnen minder
schoon. En nog niemand heeft beweerd, dat zij hem in sentiment evenaren.
Het is lang geleden, dat de Wallen-steintrilogie van Vincent d'Indy in haar geheel
werd opgevoerd. Ze boeit niet meer, maar men wil Mengelberg niettemin zijn
waardeering uiten voor die daad, wijl het werk van cultuur-historisch belang zal
blijven. De symphonie dateert uit zijn jeugd en hij droeg er reeds stukken van mee,
toen hij in 1873 Franz Liszt ging opzoeken in Weimar. D'Indy is een latijnsche geest
in dit werk, een leerling van César Franck? Bij stukken en brokken, zeer vermaskerd,
hier en daar zelfs gansch afwezig in opzichzelf onbeduidende excessen (d.w.z. in
verhouding tot den tegenwoordigen oeranionen-stijl), welke Berlioz in zijn meest
frenetieke uitbarstingen nog niet begaan had. Ik hoor daar niet enkel den zwaren
gang der Duitsche melodie, doch ook den onzangerigen klank van 't Duitsche koper,
het Germaansche bazuinen-gehuil, waarvoor de legioenen der Romeinen sidderden.
En ik vind er d'Indy niet als den klaren geest, van wien nu geprezen wordt, dat hij
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struikgewas en boomen heeft gekapt uit het oer-woud van Wagner, om er 't licht
door te laten van de Mediterraneesche zon. Maar deze trilogie kan gelden als de alpha
van Richard Strauss' programmatische periode, men ontmoet er, de afsluitingen
wegdenkend, zijn vorm-schema, men treft er zijn krachts-expansie, zijn te weeke
romantiek, maar waarvoor geen ‘Entsagung’ van den auteur zal baten, zijn antithese
van overdreven vrouwelijkheid en opgeblazen heldendom, het ontbreken der emotie
over de dingen en daarvoor in de plaats kortom den Strauss van Don Juan, en in een
tijd, toen hij nog viool-sonates schreef. Er ligt een zekere roem in, dat d'Indy zijne
eeuw een aantal jaren vooruit was en in zijn jeugd een werk schreef, dat op vele
plaatsen een meesterschap toont over de materie, maar het zou me toch beter schijnen,
wanneer men die compositie liet rusten, wier stijl door den kunstenaar reeds kort
daarop verloochend is. De hoorders moeten in ieder geval niet denken, dat zij voor
een specimen van Fransche kunst staan. Reeds de keuze van den dichter (Schiller)
wijst op toenmalige sympathieën van d'Indy, welke in een Gallischen geest niet
zouden gedijen.
Het verschil tusschen Saint-Saëns en d'Indy was te treffend om een harmonischen
overgang te kunnen heeten; tusschen Wallenstein en de eerste symphonie van
Scriabine is nog een wijdere gaping. Van de analogie, welke men dikwijls constateert
bij Fransche en Russische impressionisten, een mysterieuse gelijktijdigheid van
verbeelding, welke ook hun litteraire stroomingen samenleidt, vindt men hier geen
spoor. Eerst onlangs moet Scriabine tot een soort van Debussysme zijn geraakt,
volgens 't zeggen van Duitsche periodieken, welke van dien stijl zeer vreemde
begrippen hebben; er werd toen ook vermeld, dat hij met zijn cantate ‘Prometheus’
(zoo ik me niet vergis) een record geslagen had: geen enkele partituur was tot dusverre
zoo gegroeid in 't verticale, een opeenhooping van balken. Scriabine is ook de
uitvinder van een licht-klavier; er was namelijk in dien Prometheus sprake van een
regenboog en niet de tekstdichter, doch de componist, behoefde die reëele
kleuren-nabootsing door middel van toetsen. Een regenboog in de concertzaal! Het
klinkt Amerikaansch. En toch is zijne eerste symphonie volstrekt niet extravagant.
Zij zou zelfs aangenaam klinken, ware er een beetje minder methode en wat meer
sentiment.
Scriabine zit gevangen in het pessimisme, gelijk de meeste Russische kunstenaars,
en er is niets zoo lastig te varieeren als 't pessimisme. Ernest Hello heeft een mooie
bladzijde geschreven over muziek en droefheid, naar aanleiding van Ambroise
Thomas' barbaarschen inval om Hamlet tot opera te verwerken. ‘La musique est
expansive, non par accident, mais par nature et même par essence. Son essence est
une expansion. A ce point de vue elle présente avec les larmes une magnifique
ressemblance (la musique est une expansion, un débordement, un transport. Elle
participe de la flamme, elle participe de l'encens et son poids l'attire au ciel. Elle a
l'amour pour caractère, et la joie pour patrie, sa tristesse qui est quelque fois immense
ne fait exception à cette dernière loi. Les Psaumes de la pénitence peuvent se chanter,
parce que la douleur qu'ils expriment se détache sur un immense fond de joie. Leur
tristesse implore la joie, la pressent et la produit...’
Nu, wie de Russische somberheid kent, weet dat ze de vreugde niet afsmeekt, noch
teweeg brengt. Deze symphonie van Scriabine schijnt me de apologie van een dronken
wanhoop. Nevel, nevel en een leeg hart; een levensmoede, die nu en dan een
alcoholistisch kabaal maakt. Matte rythmen, matte melodieën, matte constructie. En
't blijft eender, of Savonoff ze dirigeert of Mengelberg, men ontkomt niet aan die
donkere impressies. Een bijzondere omstandigheid schijnt het mij, dat de psyche van
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Brahms hier ook invloed had op Scriabine's methode van componeeren; het is jammer,
dat die geest hoe langer hoe meer de muzikale wereld binnendringt, en - 't valt niet
te loochenen - verergert bovendien.

[E. Jaques-Dalcroze Première Suite de danses, Pierné Ramountcho,
Dopper Violoncelconcert (solist Gerard Hekking), Wagenaar
Ouverture De getemde feeks, Chabrier Espana o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
De muziek bestaat uit een reeks van tafereelen en nu weer zijt ge op een forum, waar
de zon brandt, de kleuren schitteren, er is een draaiorgel en een rhetor, dan bij een
nekromant, of bij een don Quixote, die phalanxen laat paradeeren, signalen afsteekt,
en er is geen enkele kunst waar alle phases van het leven zoo kort maar fel bloeien
als in de muziek. Cornelis Dopper had zijn laatste programma gehouden in die
zuidelijke forum-stemming, en ten opzichte van zijn (pas-gecomponeerd)
violoncel-concert, dat op deze uitvoering zou geïntroduceerd worden, was het goed
gezien. Men vindt in Dopper een sterke neiging tot den glans en de vreugden der
wereld, een verwantschap met Bredero, Jan Steen, en Teniers, een behoefte aan de
populaire doch vermooide vitaliteit, naar welke hij misschien tegen zijn temperament
in streeft, maar die reeds dikwijls op gelukkige wijze tot uiting kwam in zijn vroegere
werken, we behoeven slechts te herinneren aan de boerenkermis uit zijn tweede
symphonie en aan zijn Concertino voor trompet en pauken, voortreffelijke muziek,
breed-opgezette genre-kunst, die echter niet zal meesleepen, wanneer men zich te
hoog wil nestelen met het intellect.
We raakten eerst tot Dopper na de Première Suite de danses van Jaques-Dalcroze
en de Ramountcho-muziek van Pierné; in Dalcroze geest naast weemoedige gracie,
veel klaarheid en lichte rythmen, een glanzende orchest-klank en talrijke origineele
invallen, bekoorlijke en edele kunst, een voelbare affiniteit met de Italiaansche
melodie, een moderne structuur en allerlei nuances. In Pierné een gelukkige copie
van het Baskische karakter; Baskische volksliederen, de ouverture is er vol van en
de Fandango uitsluitend gebouwd op dat lenige, mannelijke lied, prachtig
geinstrumenteerd, veel natuur en weinig inventie, altijd betooverend; die Zuiderlingen
zingen enkel uit verrukking zou men zeggen, want in die melodieën klinkt een
exaltatie, welke de Gregoriaansche wijzen, waarmee ze veel overeenkomst hebben,
soms evenaart. Toen het violoncel-concert van Cornelis Dopper. Het brandde minder
en we misten er den juich-toon, de aangeboren groote bezieling; de geest is er minder
waakzaam in, het sentiment minder geweldig en schroeiend. Maar dit is eigenlijk
het eenige verschil, het plan bleef 't zelfde al ligt het onder een minder warme zone.
Men bemerkt overigens, dat de componist meer en meer de Fransche techniek nadert,
nog niet in de orchestkleur, welke men gaarne lichtender zag, gevarieerder en
bruusker, nog niet geheel en al het sentiment, dat trouwens bij de lyrische passages
al belangrijk verschilt met de Duitsche romantiek, waarin Dopper studeerde en een
tijdlang gecomponeerd heeft, doch in het tonen-materiaal; hij speelt met de
heele-toonscale, met groote-tertsen-rijtjes en al wat daarmee samenhangt, hij bouwt
motieven op den tritonus, maar zonder exclusivisme, want de traditioneele harmoniek
en de traditioneele melodie verwaarloost of vergeet hij slechts bij tusschenpoozen.
Het werk had veel succes en we zullen dit eer toeschrijven aan zijn voortreffelijke
hoedanigheid en aan voelingsmogelijkheden met den Hollandschen smaak dan aan
den solist Gerard Hekking; een magnifieken toon, doch niet de hartstocht, het
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meeleven van de muziek en 't verzinken in 't werk, wat den kunstenaar anders
kenmerkt. We hoorden Pablo Casals composities, die weinig met zijn natuur strookten,
spelen met een bewonderenswaardige abnegatie, en Hekking zal dit nog moeten
leeren. Hij scheen me overigens dezen middag niet in een bijzondere spanning, daar
hij noch de lyriek, welke in dit violoneelconcert misschien een te ruim aandeel kreeg,
noch de koele en evenwijdige bezonnenheid van Bachs suite voor violoncel-solo,
met levendige of opmerkelijke accenten weergaf. Nu is die suite, waar de cello
optreedt zonder orkestbegeleiding, geen compositie voor een zaal, die twee duizend
hoorders kan bevatten; hare expressie omvangt zulke ruimte niet, evenmin als een
symphonie van Stamitz; de componist schreef zoo'n werk voor een kamer-uitvoering
en het groeide aan zijn omgeving. Wanneer de kunstenaar daarvan afwijkt, dan zou
men hem slechts voor willen stellen de compositie op één been te spelen, zoodat hij
zich haaste ten genoegen van zijn auditorium (het beeld is van Goethe!). De stijl van
het stuk paste ook weinig bij de ‘Getemde Feeks’ van Johan Wagenaar en ‘Espana’
van Chabrier, en Hekking had daaraan mogen denken; zijn répertoire is uitgebreid
genoeg.
We hebben den virtuoos dezen middag echter flageoletten hooren spelen van de
wonderlijke zuiverheid, cadenzen (beide in Doppers Concert) welke een meesterlijke
vaardigheid eischen, het arpeggiando op zijn instrument had een onbeschrijfbaar
streelend timbre, kortom, fragmentarisch hoorden we Hekking zooals we hem
herdenken in onze bewondering voor zijn geniaal talent; en de toon van zijn cello
verdient niet minder toejuichingen dan een prima-donna. Hij keere spoedig terug;
en we hooren hem 't liefst opworstelen tegen het groote zangerige leven, waarvan
Chabriers Espana een schoonen weerschijn geeft. Den dirigent Cornelis Dopper
onzen dank daarvoor, dat hij dergelijke werken dikwijls op zijn programma's neemt.

Wedstrijd van violen
Hoe elders het muzikale leven bloeit tot in zijn wijdste vertakkingen toont een bericht,
dat onlangs uit Parijs kwam. De ‘M o n d e m u s i c a l ’ had een toernooi uitgeschreven
tusschen oude en nieuwe violen, dat eindigde met een overwinning voor den
hedendaagschen instrumenten-bouw. De legendarische voortreffelijkheid der
Stradivarius- en Guarnerius-werken is zoo verbreid en ingeworteld, dat 't verloop
van den wedstrijd de lezers evenzeer zal interesseeren als de onverwachte uitslag,
waardoor de onbeschaamde practijken der handelaars in oude strijkinstrumenten, en
de vooroordeelen van het publiek en spelers, die tot dusverre enkel enthousiast waren
voor oude meesters, hun einde spoedig zullen bereiken.
In 1909 reeds had men dezelfde proef genomen onder dezelfde omstandigheden:
instrumenten van tegenwoordige bouwers moesten zich meten tegen de beste
exemplaren der oude meesters. Maar de strijd mocht toen als weinig beslissend
worden beschouwd, omdat slechts een enkele moderne viool van M a u r i c e H a y o t
kon standhouden tegen de coalitie Stradivarius-Guarnerius. Maar die gebeurtenis
was voldoende om felle polemieken op te wekken tusschen de aanhangers van de
eene en de andere partij; en toen een nieuw concours werd aangekondigd, waren alle
celebriteiten van den vedel in spanning en met de grootste belangstelling is dit tweede
experiment gevolgd; het vond plaats te Parijs, in de Salle des Agriculteurs.
De regeling van dezen laatsten wedstrijd verzekerde aan de deelnemers een zoo
volmaakt mogelijke onpartijdigheid van de zijde der rechters: de instrumenten werden
gespeeld in het donkere en door kunstenaars, die met de afkomst der violen niet
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bekend waren en ze zelf niet konden herkennen; van den anderen kant werd iedere
viool aangeduid met een volgnummer, dat haar door het lot was toegewezen, en op
dat volgnummer brachten de hoorders hunne stemmen uit, zonder dat zij door het
merk van het instrument konden beinvloed worden.
Waren zulke voorzorgsmaatregelen niet genomen, dan had die invloed niet kunnen
wegblijven, gelijk men ziet uit het volgend feit, dat door de commissie werd
medegedeeld:
‘Een zeer bekend violist kwam voor 't begin van het concours de violen
onderzoeken in den foyer der Salle des Agriculteurs. De concurreerende instrumenten
lagen allen gerangschikt op de tafel en in een oogopslag herkende hij den Stradivarius.
Hij nam hem in de hand, bewonderde hem en na een minuut er op gespeeld te hebben,
kon hij zijn enthousiasme niet meer bedwingen: “Een wonderbaar instrument, zulk
eene viool vindt onmogelijk haar meester...... etc.”
Na deze verzekering gaat de kunstenaar in de zaal; men dooft het licht; de wedstrijd
begint. Men hoort nummer 1, daarna nummer 2, en men komt aan nummer 7. “Dat
is een Italiaan, maar hij is wat neuzelig,” verklaart onze kenner; en als er gestemd
moet worden, weigert hij zijn stem. Welnu nummer 7 was de beroemde Stradivarius,
welke enkele minuten tevoren nog een merveille genoemd was.’
Twee lange avonden waren noodig om de acht-en-veertig violen te hooren Fransche, Duitsche, Hollandsche, Italiaansche, Engelsche of Russische - die aan het
toernooi deelnamen. Na een eerste eliminatie hield men twintig moderne instrumenten
over, die te strijden hadden tegen zes oude violen van befaamde merken:
S t r a d i v a r i u s , G u a r n e r i u s d e l G e s u (de beroemdste dier familie; hij
arbeidde van 1725 tot na 1742), G u i s s e p p e G u a r n e r i u s f i l . A n d r .,
G r a n c i n o (waarschijnlijk leerling van Amati; hij werkte van 1665 tot 1690 in
Milaan), M a g g i n i (van 1580-1640; zijn instrumenten bezitten een donkeren,
warmen toon) en G a n d , vader.
Ten laatste viel de overwinning ten deel aan de moderne viool van A u g u s t e
Falisse.
F a l i s s e is een bescheiden instrument-maker uit Brussel, en voortaan een
beroemdheid. De Franschen kunnen er zich over troosten, dat een vreemdeling den
prijs behaalde, want de overwinnaar leerde zijn vak in Frankrijk, te Mirecourt en te
Parijs; bovendien bouwde hij zijn instrument volgens de beginselen van een
Franschman, dr. Chenantais, die op het gebied een grooten naam heeft.
Dr. Chenantais, die samenwerkt met den vioolbouwer Kaul uit Nantes, kreeg
trouwens de tweede plaats op de prijslijst met 422 punten, tegen 423 voor Falisse,
en de beroemde Stradivarius, welke nummer 7 droeg, komt pas derde, met enkel 401
punten. De volgende rangen worden zeer levendig betwist tusschen ouden en nieuwen.
Het heeft ons dikwijls verwonderd, dat er juist in een tijdvak (1600-1750) waarin
men zoo groot verval waarneemt in de muziek als kunst, de allervoortreffelijkst
denkbare instrumenten gebouwd zouden zijn. En al ligt het centrum dier industrie
in Italië, het land den cantilene, der coloratuur, van het timbre en van verliefdheid
op den schoonen streelenden klank, al viel de periode der vioolbouwers te zamen
met den eersten belangrijken oogst der instrumentale muziek (wiens belangrijkheid
intusschen niet zoover gaat om een heele school van meesters in de vioolbouwkunst
te voorschijn te roepen) het blijft ons verbazen, dat die instrumenten op de markt als
alleen goede en niet-te-evenaren gelden. En hoe we ze ook bewonderen - het
vooroordeel, dat speculeerende handelaars bij talrijke viool-kunstenaars gekweekt
hebben, zal tot zwijgen gebracht moeten worden. Vandaag kan men even
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klankschoone instrumenten maken als twee honderd jaar geleden. Wanneer nu Falisse
cum suis het opdrijven der prijzen maar overlaat aan het utilistisch nageslacht en
kunstenaars zijn instrumenten propageeren en bespelen; wij kiezen met vertrouwen
zijne partij.

[Bach Suite in F, Reger Symphonischer Prolog zu einer Tragödie,
Eine Lustspiel-Ouvertüre en Introduction und Passacaglia (solist
Carl Heyse, orgel) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Men is eergisterenavond een weinig door elkaar geschud, misschien door de
modulaties van Reger, of stampende vol-werksaccoorden, maar in de eerste plaats
door een tot dusverre ongewaagde samenstelling van het programma. Drie tijdvakken:
met begon met Bach - Händel, meesters die de goede en slechte hoedanigheden van
hun tijd in ieder détail hunner kunst hebben rondgestrooid, en als de statig stappende
grondbas niet herinnert aan de gepruikte en gepoederde hoofden uit den tijd der
Aufklärung, dan zijn het de vriendelijke reverenzen van de uit louter sequenzen
samengestelde melodie; waarmee niettemin vele hoogten en afgronden van het
menschelijk hart bereikt zijn en doorgrond; dat hoorden we uit het Andante van
Bach's suite! Vervolgens Max Reger, de moderne, die door zijn landgenooten als
probleem wordt beschouwd - wat beschouwt een Duitsch musicus n i e t als probleem?
- wiens werken wel eens tweemaal achter elkaar gespeeld zijn, geen bis uit
enthousiasme, maar opdat men ze leere ‘begrijpen’ - is de Coena of de 9de Symphonie
reeds ‘begrepen’? - wiens composities de grootste hoeveelheid zelfbedrog
combineeren met een geatrophieerd sentiment; een schijn-moderne, die honderdjarige
formules opgraaft en uitgeeft als nieuwigheden, die uit zijn heksenketel, waar hij
syncopes, sequenzen, gechromatiseerde, hypersimpele accoorden, melodie-brokken
en wat dissonanten ondereen roert, den afschuwelijksten klankenbrei brouwt, die
een decadente kunst-school kan begeeren. Reger is dan ook de eenigste der
tegenwoordige representatieve componisten op wien men d'Indy's excommunicatie
zou kunnen toepassen: ‘Aussi les modulations inutiles ou contradictoires, la fluctuation
indécise entre la lumière et l'ombre, produisent-elles sur l'auteur une impression
pénible et décevante, comparable à celle que nous inspire un pauvre être humain,
faible et inconsistant, ballotté sans cesse entre l'orient et l'occident, au cours d'une
lamentable existence, sans but et sans croyance!’ - Maar na Reger, die het
belangrijkste deel van den avond - 3 werken! - en van de intelligentie der hoorders
in beslag nam, kwam er nog een slotstuk, Weber's Euryanthe-ouverture; de
Romantische melodie, die de kunst der laatste honderd vijftig jaren onder haar
heerschappij heeft en noch verwantschappen met Bach - Händel, noch met Reger
aanwijst!
We kunnen weer van voren beginnen, een en ander aanvullen. Van Johann
Sebastian Bach duiken er nog altijd nieuwe werken op, en men zal wel geen
concertinstelling ter wereld vinden, die nu, honderd-zestig jaren na den dood van
den cantor, nog niet eene noviteit ten gehoore kan brengen. In die onophoudelijke,
onuitputtelijke emanatie van é é n geest ligt iets imposants, want het geheimzinnige,
magische fluidum werkt nog even sterk als ooit, en al begrijpen wij er niets van dat
de kunst nog niet den invloed kon ontloopen van een aesthetiek, wier ideaal doorgaans
ver van den horizon lag en in ieders bereik scheen, het feit op zich zelf is te zeldzaam
en groot om het niet te huldigen.
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De suite, welke Mengelberg gisteren voor het eerst uitvoerde, is een aantrekkelijk
specimen van achttiende eeuwsche muziek. De stemming is feestelijk, het coloriet
vroolijk, licht; de trompetten zijn, gelijk altijd bij Bach, eigenaardig aangewend voor
den hedendaagschen hoorder, en die meestal solistische klaroen leidt gelukkig af van
het monotone rythme en de weinig wisselende expressie, welke men die achttiende
eeuwsche muziek zeer ongaarne vergeeft wanneer men een weinig eerbied of liefde
heeft voor de kunst der middeleeuwsche contrapuntisten, wier aspiraties oneindig
verder reikten en schooner waren, doch die gelijk zoovele heerlijkheden van het
leven door den vloed der Aufklärung verzwolgen zijn.
Het eerste deel dezer suite - welke eigenlijk concert moest heeten - en het tweede
deel zijn elkaar analoog, het is een zeer gestadige variatie op licht en schaduw, tutti
en soli, die in levendige bewegingen weg en weer [aan]deinen, boven alles klinkt de
trompet, nu zacht dan hard, laag en sonoor, hoog en schel, tot in het uiterste register
met buitengewone virtuositeit geblazen door den heer Speets; hij kreeg zijn part van
het succes. Het middendeel is een van Bach's persoonlijkste en verhevenste
ingevingen; men kan het een terzet noemen voor solo-viool, fluit en hobo, wier
melodieën tegen elkaar opklinken of echoën, wier kleuren ineenvloeien of heel teer
afteekenen op den continuo der contrabassen - fijn aangevuld en verhelderd door
een paar violoncellen - even doorruischt met een mijmerend trekje der alt-viool: een
stille onafzienbaarheid, een gedroomde eindeloosheid. Bachs diviene momenten,
waarin hij Händel, zijn tijd, zijn tijdgenooten achter zich laat en in de tijdeloosheid
opstijgt. Het is een geniale inval op zich zelf om contrabassen en de twee celli, welke
dit gansche Andante pizzicati tokkelen, tegen 't slot arco te laten spelen.
Händel's orgelconcert, het eerste der twaalf, dat toen volgde, viel af. Pompeus
maar log, en een praal die buiten alle sentiment valt. Waaraan dit ligt is moeilijk uit
te maken. Carl Heyse, de organist, gaf ons niet den indruk zijn instrument - of
minstens het instrument van 't Concertgebouw - met meesterschap te beheerschen.
De crescendo's, die men op een modern orgel zeer geleidelijk en zonder weifeling
uitvoert, kwamen voortdurend onregelmatig aanzwellen, en bij verandering van
vol-werk in piano was er immer een aarzeling, die zoowel het onderbroken luisteren
als het samenspel met 't orchest schaadde. Dit verwonderde ons niet weinig daar Carl
Heyse bij de veranderingen der registratie, bij 't ombladen etc. zeer handig werd
geholpen door Evert Cornelis. We hadden dezen laatste ook gaarne wat applaus zien
krijgen. Het leek ons alsof Carl Heyse de vinger-techniek - en ook het pedaal-spel de werken, die hij uitvoerde gaven geen buitengewone gelegenheid om deze kunst
te toonen - goed machtig was, maar verder niet veel praesteerde. De pedaal-mechaniek
en de registreering maakten bovendien een zoodanig geraas, dat we ons soms
afvroegen, waarnaar we moesten luisteren, en ten slotte de conclusie trokken dat de
heer Carl Heyse waarschijnlijk een uitnemend klavierspeler, maar op het orgel - ten
minste op d i t orgel - een tamelijk ontwikkeld dilettant is. Hij had wellicht ook wat
anders ter uitvoering kunnen kiezen dan het in stemmingen eenkleurig Händel-concert
en de ‘Introduction und Passacaglia’ van Max Reger, een uiterst gerekte monoloog
voor orgel-solo.
Dit is een knap stuk, zoo ge wilt, een eigenaardig stuk, een modern stuk, een stuk
met veel inventie, veel wetenschap, een stuk waarop men een heele
conservatorium-cursus kan bouwen, een extravagant stuk, een epische variatie op
een paar noten, een hartstochtelijke didactiek, een fabuleuse conceptie, alles wat men
verzinnen kan, maar het is ook een ongemeen vervelend stuk. Reger heeft meer van
die variaties geschreven, labyrinthische stukken, waar hij ons aan een touwtje
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rondleidt: altijd hetzelfde motief en onberekenbaar van duur. Anders zouden we de
pijnigende effusie van die muziek wijten aan het staag gedreun van een orgel, welks
vibraties gebroken en verzwakt moeten worden door de nissen, gewelven en pijlers
van een kathedraal. Maar hier ontgreekt zoowel het diabolieke als de doorvoelde
poëzie. Het diabolieke, wijl men het gaarne zoekt bij een kunstenaar, die met handen
en voeten een klaterend en donderend orgel te bewerken heeft, achter - oudtijds! steunende blaasbalgen; en werkelijk vindt men in de composities van César Franck
en Anton Bruckner dergelijke demonisch orgelende fragmenten. Het poëtische, wijl
men het niet missen wil bij een kunstenaar, die behalve entrées en sorties, ook de
heilige handelingen te begeleiden heeft. Maar voor Max Reger, die brak met alle
tradities der schoonheid, welker fundament poëzie blijft en ontroering, die brak met
zijn eigene traditie, door als geboren Katholiek zich uitsluitend te wijden aan den
Protestantschen eeredienst - in het katholieke Beieren! - een onontwarbaar feit voor
de belijders van den atavistischen dwang, voor Max Reger ging zoowel 't diabolieke
als de poëzie verloren. Zijn ‘Introduction und Passacaglia’ is, zoo ge wilt, een
gigantische mathematiek, een regiment van karakteristieke accoorden, een heroïsche
intellects-uiting, het is evenzeer een bazaar van ouderwetschen wansmaak, een
woestenij van kruisen en mollen, stuivende rythmen, warrelende klanken, en de
tergende fata morgana van elegieën en sterke visies, welke fluks bij hem opdoomende
schoonheid verzwinden in de erbarmelijke leegheid van dezen rationalistischen geest.
Rest ons nog te bespreken de ‘Symphonischer Prolog zu einer Tragödie’ en ‘Eine
Lustspiel-Ouverture’, beiden composities van Max Reger, waarvan de eerste een
noviteit. Reger blijkt hier een Janus met het dubbele gelaat; in zijn Lustspiel-ouverture
blikt hij star in het verleden, in zijn symphonische proloog even star in de toekomst
en geen van beide omvangt hij noch bereikt hij. Want die naïeve formules, waarvan
Haydn's, Mozart's en Beethoven's werken vol zijn, zooals sequenzen, climaxen,
beurtwijsjes van verschillende instrumenten, rythmische, melodische en motievische
beurtzangen - men kreeg er nog typeerende voorbeelden van in Weber's
Euryanthe-voorspel! - waarop hunne muziek geconstrueerd werd, vindt men terug
in de Lustspiel-ouverture. Maar een weinig vermomd, zoodat die slanke, juvenile
gestalten, de gedrochtelijke vormen krijgen van moderne affiche-teekeningen. Welk
een beklagenswaardig zelfbedrog! Zonder al die verschronkelde melodieën, zonder
die onmelodische chromatiek, en dien ultra-chromatischen accoorden-dans, die altijd
in Riemann's systeem - tonika, dominant, subdominant! - moet passen, had dit werk
immers een geestig en bekoorlijk genre-stukje kunnen worden. Waartoe die
onuitputtelijkheid van stuitende carnavalsgrijnzen in een kunstwerk? Waartoe de
matte levenlooze affectatie?
Van den symphonischen proloog voor een treurspel kregen we betere en forschere
indrukken, hoewel we ook deze compositie niet als een kunstwerk mogen erkennen.
De hedendaagsche Duitscher heeft niet het geringste besef van maat en beperking
en in deze tragedie wordt dus meer gejammerd, getierd, gescholden en getreurd dan
in ‘Koning Lear’, ‘Othello’ en ‘Richard III’ te zamen. In alle muziek schuilt een
geheimzinnige plastiek en wanneer we die plastiek even laten opschemeren uit dien
nacht van Reger's rythmen en klanken-chaos, dan bevangt ons een afkeer en ontzetting
voor al die stuiptrekkende menschen, verwrongen gezichten en troostelooze jonge
weduwen, die dieper neigen dan de mooiste treurwilg. Maar dat nog daargelaten;
deze symphonische proloog bestaat uit een reeks van fragmenten - een afzonderlijke
fout, welke hij met veel van Reger's ander werk gemeen heeft - welke allen naar een
even intensief en even indrukwekkend noogtepunt reikhalzen, waardoor de sensatie
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al spoedig vermindert. Het diabolieke ontbreekt niet in deze symphonie doch het is
te eenzijdig en egaal doorgevoerd; nergens treft ons de macht der expressie zoo
geweldig als b.v. in Franck's ‘Chasseur maudit’, en zoo voortdurend! En het accent
van Reger's melodiek en hare contour toont in den Proloog eenerzijds een duidelijke
verwantschap met Richard Strauss’ melodie-type, anderzijds met dat van Brahms,
een verwantschap welke we liever niet constateerden.
Het voortreffelijkste, dat we in de Tragedie opmerkten, was de behandeling van
het orchest. Afgezien van de groote trom, welke te uniform en te geweldzuchtig is
aangewend, de bekkens, die met gelijke smakeloosheid optreden, en de triangel die
gedurende de heele Lustspiel-ouverture zeer schor klinkt - haalde Reger een
phenomemalen klank uit zijn contra-bassen; hij geeft veel origineels in de verdeeling
zijner zes hoorns, - al vindt men plekken, waar hij hoorn met Engelsche hoorn wil
verbinden, wat hem niet gelukt -; zijn koper-instrumenten - 3 trompetten, 3 bazuinen
en bas-tuba - ontwikkelen die ongehoorde sonoriteit, welke men slechts aantreft bij
Bruckner en Franck. Zulke uitstekende schrijfwijze en gelukkige ligging der accoorden
is inderdaad het geheim der meesters van het orgel, die dagelijks omgaan met breede,
bruisende accoorden.
Deze komen zelden voor in de muziek-litteratuur en ze impressioneeren zelfs in
Max Reger's milieu. We willen bij een volgende auditie zien in hoeverre ze deze
expressieve kracht behouden en essentieel bezitten; we merkten ook hier op dat hunne
dramatische explosies voortdurend op een zelfde plan blijven. We kunnen dan later
ook het geestelijk deficit aantoonen in Reger's kunstenaarschap en onze aandacht
geven aan verdere détails, die legio zijn. Het nieuwe werk is door Willem Mengelberg
met dezelfde virtuositeit gedirigeerd, waarmee hij Strauss aanvoert, en met hetzelfde
wonderlijk uitdrukkingsvermogen; het orchest is gehuldigd en volkomen terecht;
want de geheele reproductie was volmaakt en zeer geanimeerd.

Achtste Pensioenfonds-Concert [Beethoven Eerste en Negende
Symfonie o.l.v. Willem Mengelberg]
In den tijd dat er 't drukst gephilosofeerd werd, - Kant zat in Königsbergen, Hegel,
Fichte, Schelling, Schopenhauer, en tientallen anderen maakten hunne systemen,
toen ook over de aesthetiek meer is gediscussieerd dan ooit en toen de muziek met
dit alles nog niets had uit te staan - in die jaren zijn de schoonste en gelukkigste
composities gemaakt en misschien de eenigste muziek, waarover men niet
philosopheert. Tusschen Beethovens eerste symphonie en zijne negende bestaat
nauwlijks verschil, zijne declamatie is wat gewijzigd in dat verloop, de betoovering
sterker en onmiddellijker geworden, zijn vorm een weinig verruimd, de ziel
vermeerderd, doch de schoonheid wisselde niet van wezen en alles bleef zang en
rythme.
Wanneer het orchest zulke muziek speelt, dan schijnt me dat zich daar eene andere
natuur los wil maken, eene die van de hedendaagsche kunst veel schade lijdt: de
spelers worden muzikant in de mooiste beteekenis van 't woord. Een aantal
instrumenten hebben bij Beethoven haast uitsluitend begeleidingsfiguren te spelen,
en hoor ze blazen of strijken, wanneer ze melodieus fragment ontmoeten. Welke
werelden liggen nog onontdekt voor den polyphonist! Hoe betreurenswaardig is het
dat kunstenaars, die voor deze techniek een geschikten aanleg bezitten, haar zonder
uitzondering beoefenen met verouderde symbolen (d.w.z. expressie-middelen), b.v.
Max Reger. In Beethoven is alles volkslied, gelijk in Mahler, gelijk in Mozart en
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vele andere groote meesters. En hoe moet ze den echten musicus in 't bloed zitten,
dat zelfs de middeleeuwsche contrapuntisten, die uit den aard hunner kunst weinig
aanvoeling behoefden met de wereld en het natuurleven, het populaire lied niet
ontloopen zijn! Maar hoe zonderling, dat in het kamp van hen, wier geest en kunst
zoover staan van het leven, 't alarm geslagen wordt: ‘Het volkslied is dood!’ Hoor
naar Beethoven die onze tijdgenoot nog is, naar Berlioz, naar Bruckner, naar Mahler,
zij schreven zulke bevattelijke dingen! Simpele schoone melodieën! dat de natuur
haar pantser slechts behoeft af te leggen, om deze cultuur den toegang te laten.
Noch over de eerste, noch over de negende zijn op dit oogenblik nieuwe
gezichtspunten te openen. Beiden zijn even ‘Italiaansch’ en moeten zoo opgevat
worden. Er zijn oogenblikken in de finale, waar de solisten nooit genoeg lyriek en
exaltatie zullen kunnen geven: waar bij voorbeeld de sopraan van het solo-quartet
hare gelukssidderende jubilatie inzet, welke als een wonderbare echo wordt
overgenomen door de alt, dan door de tenor, dan door de bas; het gelijkt een signaal,
een vreugdestorting, die als vlammen over de aarde snellen van berg tot berg. Wie
die finale de eerste maal hoort, staat voor een nieuwe blijdschap. Geen kunstwerk
bestaat er, waar alle smart en alle geluk in zoo verschillend timbre, karakter en situatie
is samengevat, ontleed en vertolkt. Rembrandt raadde de macht der muziek, toen hij
Saul schilderde, wien de tranen over de wangen biggelen als David harp speelt;
Beethoven schouwde de glorie van de Nachtwacht en haar uitstormende vreugde,
toen hij dat onvergelijkelijk ontroerende middendeel concipieerde:
‘Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächtigen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.’

Dat begint met bekkens, Turksche trom, triangel en contrafagot; dat is visie,
visionnaire evocatie, zoo roept een meester het gezicht wakker.
Mengelberg dirigeerde beide werken uit het hoofd en dit heeft niet altijd zijn goede
zijde; hij heeft een slagvaardig en bekwaam orkest, maar 't was beter dit op te voeren
tot zijn opperste expansie, dan er min of meer op te steunen. Er waren zeer schoone,
vurige oogenblikken, onder andere in het Adagio en boven geciteerde passages der
finale, doch meermalen voelde men de emotie inzinken. Thom. Denijs vertolkte zijn
bassoli met uitstekend geluid; aan dr. M. Römer ontbreekt het nog immer aan glans,
voor mevrouw De Haan-Manifarges, mevr. Noordewier-Reddingius en het
voortreffelijke koor van Toonkunst is de Negende Symphonie een répertoire-stuk
geworden. De uitvoering zelf viel wel wat vroeg in 't seizoen, de belangstelling was
niet zoo groot als men vermoedde, zoodat we het orchest geluk kunnen wenschen
met zijn praestaties, doch waarschijnlijk niet met de recette, die ten bate van het
Pensioenfonds kwam.

[Herhaling van Regers Symphonischer Prolog en de
Lustspiel-ouverture gecombineerd met Brahms Symfonie nr 1 o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
De werken van Max Reger, die in het nummer van Zaterdag besproken zijn, waren
bij de jongste uitvoering in een evenwichtiger milieu: de Lustspiel-ouverture, de
Proloog en de eerste symphonie van Brahms vormen een gelijkzijdigen driehoek.
Reger schrijft wat dionysischer, gelijk men dat tegenwoordig noemt, wanneer een

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

slecht componist groote-trom en bekkens gebruikt bij zwaarwichtige muziek, Brahms
predikt zijn academisme en zwartgalligheid met minder lawaai. Maar welk een
sympathie tusschen den marktschreeuwer en den bescheiden souffleur, die tegen zoo
geniale meesters front maakte! We hoorden alle drie de werken en veel is ons duidelijk
geworden. Er zijn immers dagen, dat elke toegang der ziel open staat voor muziek,
dat men alle geluid tegemoet ijlt.
Welk een tegenstelling!
We wenschen de hoorders geluk, die zulke werken als de Lustspiel-ouverture en
de Proloog kunnen huldigen. Zij blakeren zonder twijfel voor een ideaal en met veel
eenvoud des harten. Ze geven alle gebreken van de composities grif toe en
applaudisseeren de weinige prijzenswaardige eigenschappen. Welk een gunstig
teeken! Want hoevele ware kunstenaars, die in een tijd moesten leven, toen ‘ideaal’
nog niet zoo populair was, toen men nog niet sprak van mystiek en extase, alsof ieder
die dagelijks ontvangt in de brievenbus, hoevele ware kunstenaars zal men in de
toekomst gelukkig kunnen maken met die liefdevolle goedwilligheid.
Hoe jammer, dat Schumann heeft gekwijnd achter een potje bier. Heeft hij
gemeend, dat de muziek den slechten weg op raakte? De dingen hebben onverwachte
wendingen genomen: Brahms telt meer epigonen dan Berlioz en Wagner samen. En
wanneer de koers der neo-klassicisten op eenzelfde hoogte blijft, dan zal deze school
h a a r e e r s t e v r e u g d e l i e d mogen aanheffen binnen korten tijd. Het eerste
vreugde-lied. Want dat is daar nog niet gezongen tot heden. Durfde Brahms dat
breed-geïntoneerde, blijde thema der finale zijner eerste symphonie, jubelend
doorvoeren? Neen. De trompetten komen niet verder dan de eerste maat. En hoe
gaarne zou ik Brahms bewonderen, wanneer hem die worp gelukt was.
Reger is niet meegevallen bij die tweede auditie. Wat den eersten keer niet geheel
en al doorzichtig was, werd het den volgenden en toen restte er weinig belangrijks.
We roemden de behandeling der hoorns en inderdaad, in den beginne klinkt dat fraai,
het is een effect; maar hoe dikwijls herhaalt hij dit? We hebben zelfs getwijfeld aan
het intellect van dezen componist, dat men gauw veronderstelt bij iemand, die geroemd
wordt polyphonist te zijn: zoo star, hardnekkig en onbeweeglijk blijkt deze geest,
zoo maniak in het cajoleeren van één thema en één kleur. Wat is dat alles zwaar,
zwaar! Wanneer het hoofdthema is ingezet, dan raakt de componist het niet meer
los, uitgezonderd eenige passages, waar de instrumenten nietszeggende en klankdorre
toonladders met elkaar kruisen. En was de lange en gerepte conceptie niet verdeeld
in minstens vijf-en-twintig brokken en brokjes (hetgeen 't luisteren buitengewoon
bemoeilijkt), men zou misschien uit die zeer systematische doorvoering, waarvoor
geen enkele banaliteit, geen enkele tautologie (als 't motief maar een seconde hooger
is gerepeteerd......), geen enkele schoolschheid wordt teruggeschrikt, een fuge kunnen
lezen. Geen enkele melodie geeft hij of hij geeft ook de meest voor 't grijpen liggende
phases, en geen enkele dier phases of ze keert twee-driemaal weinig of onveranderd
terug. Er heerscht in dezen proloog en in de Lustspiel-ouverture een zoo verbijsterende
geesteloosheid, een zoo erbarmelijke onmacht, dat men niet weet of men degenen,
die dezen auteur passeeren als kunstenaar en als man der toekomst narrig zal noemen
of onmuzikaal. Inderdaad, laten ze eens wat muziek leeren! Dat ze hunne
belangstelling eens wat verder rekken dan de ‘Harmonie-lehre’, waarop deze geheele
Reger is gebaseerd. Stercus pretiosum! Hoe weinig origineels (of zelfs maar frappants)
vindt men in zijne rythmiek! Hoe weinig innigheid, kracht, expressie, gevoel, plastiek,
hoe weinig weelde, schoonheid, sterkte of zachte taal, hoe weinig betoovering kortom,
vindt men in Regers melodiek! Vergelijk dat eens met César Franck, met Anton
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Bruckner over wier ‘zieleleven’ of ‘innigst zieleleven’ (een uitdrukking, die
tegenwoordig meer gebruikt wordt dan in de groote dagen van Beethoven) nog niet
zooveel woorden verspild zijn als over Max Reger, die nog toonen moet, dat hij iets
meer kent dan wat rudimentaire geometrie.
Een geniale geest als Goethe heeft er zich voor geschaamd, levenslang naar bronnen
te zoeken om zijn eigen schatten te vermeerderen. Men moest zulke handelwijze in
Duitschland liever volgen dan hoovaardig verwerpen. Alles wat Max Reger ons
aanbiedt als nieuwigheden en experiment is in Frankrijk reeds lang verwezenlijkt,
verfijnd, voltooid en ontwikkeld. Regers partituur klinkt barbaarsch naast eene
middelmatige Fransche; César Francks harmoniek (hij is al bijna twintig jaar dood!)
klinkt melodischer, chromatischer en staat op een veel breeder intellectueelen
grondslag. Om van Debussy en anderen te zwijgen.
Gustav Mahler was te naïef voor zijn eeuw, Reger te opgeblazen. Het doet er niet
toe; een twintigste eeuwsch publiek kent geen voorkeur, het voelt ‘internationaal’,
het bezit weinig karakter, weinig schoonheidssentiment, nog minder hartstocht voor
het schoone, het applaudiseert alles, alles. Strauss, Reger, Brahms en alle andere
slechte componisten, die gedurende Europa's latijnsche periode, welke we met hart
en ziel aanhangen, ondenkbaar en onbestaanbaar waren, bereiken hunne regio en
zullen ze wel vermeerderen. Honderden dirigenten (onder wie Mengelberg tot onze
spijt) verdedigden ze met eene passie, welke den meesters ontzegd bleef. Wat doet
het er toe? ‘Das Firmament blaut ewig, und die Erde wird lange fest stehn und
aufblühn im Lenz.’ (Uit Mahlers ‘Lied von der Erde.’)

[Franck Symphonie en Bruckner Symfonie nr 4 – tevens terugblik
op het concert van donderdag 3 oktober (Schubert Symfonie nr 4,
Vitali/Diepenbrock Chaconne (solist Louis Zimmermann) beide o.l.v.
Evert Cornelis] (Concertgebouw)
De symphonie van Franck en Anton Bruckner's Romantische teekenen de twee laatste
concerten, welke onder leiding stonden van Evert Cornelis. Het schijnt ons een
merkwaardig begin van den dirigent en kan ten minste van deze zijde een belangrijken
winter voorspellen, want het zal ons niet verwonderen als Cornelis, wiens artistieke
ontwikkelingsgang gedurende de laatste maanden niet stil stond en zelfs geheel en
al van uitzicht veranderd blijkt, naar ons dunkt, ook zijn répertoire in een
oorspronkelijke en nieuwe richting heeft uitgebreid. Het moge zoo zijn, daar er op
verschillend gebied nog veel braak ligt.
Bruckner's Romantische is dus herhaald en dit zal niemand overbodig lijken. Er
zijn zestien jaren verloopen sinds hij stierf en zijn kunst maakte in dien tijd geen
enkele verovering, allerminst in ons land. Een van zijn bewonderaars heeft gezegd:
‘dass all die überschwänglichen Lobespsalmisten des Komponisten Brahms in den
Augen der Nadewelt einmal recht lächerlich erscheinen werden’, - Herbeck, die
gedurende twintig jaar aan 't hoofd stond van het muzikale leven van Weenen - maar
wat annonceeren Brahms' uitgevers en ook zijn ernstig-willende vereerders, zie b.v.
het artikel van dr. F. Wirth over het Nederlandsche volkslied, in het Maandblad
‘Caecilia’, - als reclame? Dat Brahms recorden begint te slaan en dat het aantal
uitvoeringen zijner werken die van Beethoven reeds overtreft!
Het is geen verschijnsel om mede te lachen. Men noemt Bruckner dikwijls een
Wagner-epigoon, maar waarom hebben alle Wagner-epigonen, zouden wij willen
vragen, gezegevierd over hun publiek, behalve Bruckner? Men verwijt Bruckner zijn
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drang naar glans en massale klankstortingen, maar waarom vindt hij dan geen plaats
in de tegenwoordige wereld, vooral de Duitsche, waar ‘glans’ en klankvolumen een
overdreven mode zijn geworden? Men zegt dat Bruckner ingewikkeld schrijft, dat
hij fragmentarisch componeert, maar is ‘polyphonie’ niet een zeer gemeenzaam
woord voor den hedendaagschen componist en den hoorder? Wat is er op de meeste
tegenwoordige composities beter van toepassing dan de qualificatie ‘fragmentarisch’?
Bruckner zou dus alle hoedanigheden bezitten van de componisten dezer eeuw - die
men toejuicht - zonder begrepen te worden?
Er moet een andere oorzaak bestaan, waarom men dezen grooten kunstenaar
verwaarloost. Hij leefde immers met een gloeiende fantazie?? Bezat hij niet een
rijkdom van melodieën? Arbeidde hij niet jaren lang aan één symphonie, totdat ieder
détail zoo volmaakt mogelijk was? Klinkt zijn orchest niet in vele, zeer intense en
sensitieve timbres? Was hij niet een mensch met een hart, een heroieke en kinderlijke
natuur?
Misschien wilde hij meer geven dan de tijd verlangt en misschien bereikte hij dat.
Herinner u dat men weinig staatsie ontmoet in deze dagen, weinig innerlijkheid,
weinig concentratie, en dat ‘mystiek’ een journalistenterm is geworden. De hoorder
zal ook wel gemerkt hebben dat de polyphonie van Bruckner een geheel andere
techniek verbergt dan die van Richard Strauss of Reger. Hoe dikwijls laat Bruckner
o.a. een nieuw thema niet opzetten door ondergeschikte instrumenten - zoo klinken
ze inderdaad nog bij de modernste auteurs - b.v. tweede violen of alten, terwijl de
eerste violen een contrapunt spelen! Dit is waaghalzerij voor de twintigste-eeuwers,
die de essentieele polyphonie sinds lang ontwend zijn en zich sinds lang behelpen
met surrogaten.
Wil men van diepzinnigheid spreken, men vindt ze bij Bruckner. Wij kennen geen
enkele finale van een compositie, die dagteekent na het verval der middeleeuwsche
contrapuntiek, welke zoo intellectueel in den hoogsten graad is opgebouwd, als 't
laatste deel van de Romantische symphonie. En werkelijk moeten er eenige audities
over heen gaan voor dat men die verstrengeling van melodieën - als men de partituur
niet bestudeert - voldoende doorziet. Het schijnt ons eveneens toe dat er in de finale
een ontzaglijke macht, een oerkracht woelt; de rythmiek klinkt overal jong en klopt,
ze deint en wisselt gestadig, als golven, ze groeit in allerlei contrasten, zij bereikt
een geweld, dat onweerstaanbaar is.
Om een blik te geven in de orginaliteit van Bruckner: wijs ons een unisono aan,
welke zoo ontzagwekkend en plastisch wordt uitgezongen als het bronzen hoofdthema
van dat laatste deel, of andere passages, waar het gansche orchest vibreert in één
meesleependen geluidstroom! Er bestaat niets indrukwekkenders dan die bewogen
trillende gezangen eener volle menigte en men vindt ze alleen bij Bruckner.
De lotgevallen van César Franck en Bruckner en verschillende hunner
karaktertrekken gelijken elkaar in menig opzicht. Beider kunst kwam ontijdig in de
wereld, want Franck was niet op zijn plaats in het Parijs der Gounod's en Offenbach's,
Bruckner niet in het Weenen van Hanslick, Brahms en hun journalistieken aanhang.
Beiden waren organisten. Beiden hebben zich met voorbedachten rade willen stellen
onder de autoriteit van een meester: toen Franck voornemens was zijn strijkkwartet
te gaan componeeren - het werd zijn markantste en volmaaktste werk - vond d'Indy
de kwartetten van Beethoven, Schumann en Brahms op zijn piano! Bruckner van
zijn kant heeft zich zooveel mogelijk willen assimileeren met Wagner, hoewel hem
dit nooit gelukt is. En beiden zijn ondanks deze nederige onderdanigheid, welke de
vuurproef beteekent voor een sterke individualiteit, een der meest geaccentueerde
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figuren geworden der vorige eeuw. Franck heeft nooit een maat geschreven, welke
Brahms in de gedachte roept, Bruckner heeft het nooit kunnen brengen tot
Wagneriaan.
Doch wanneer de geschiedenis dezelfde richting houdt, welke zij ging vanaf
Franck's dood, dan zal Bruckner ten slotte een grooteren invloed uitoefenen op de
muzikale kunst dan zijn Fransche tijdgenoot. Franck's wezen stak te diep in de
klassieke atmospheer; hij behield de formules, doch wijzigde hen; Bruckner schiep
de moderne symphonie. In Frankrijk heerschte Chabrier over het jongere geslacht,
voordat Franck erkend was als componist, de geheele impressionistische school wier
hoofd Debussy is, volgt een afwijkende en bijzondere lijn. Ware Vincent d'Indy niet
gekomen - en zijn Schola Cantorum - als paladijn, wie weet of de meester niet
gesneuveld zou liggen in de vijandelijke levensuitingen. Tot nu toe is hij nog niet
‘erkend’ in Duitschland, dat waant kunstenaars genoeg te tellen op eigen bodem.
Franck blijft ontbreken, wat Anton Bruckner onmiddellijk en onverwacht vond: een
voortzetter. Het viel ons meer op dan ooit - wellicht wilde Evert Cornelis het
onderstreepen - hoevele elementen, die M a h l e r vormden, in Bruckner reeds
aanwezig waren; zoowel de gigantische opzet, de jubel, de kracht, als het teere licht,
de naïeve melodie en de polyphonie. Maar alle klassicistische trek, de academische
gewoonte, waarvan Bruckner niet altijd vrij bleef verdween in Mahler's oeuvre.
Over Evert Cornelis' wijze van dirigeeren, welke tegenwoordig in 't teeken staat
van het Rubato en over zijn opvattingen, schrijven wij later nader. Zijn directie
verkreeg iets opbruischends en tegelijk onduidelijks, waardoor het werk wint aan
beweging en warmte doch verliest aan klaarheid, daar zijn orchest er nog niet aan
gewend is. Het zal hoofdzaak voor hem worden, het accurate met het
temperamentvolle te vereenigen.
Naar aanleiding van de Vierde Symphonie van Schubert, welke Donderdag voor
de eerste maal hier is uitgevoerd, kunnen wij kort zijn. Het is wat men tegenwoordig
een convervatorium-symphonie noemt en kreeg dus een belangrijk succes. Franz
Schubert had als kunstenaar nauwelijks een jeugd en men kan moeilijk spreken van
een jeugdwerk. Een aantal zijner liederen zijn van ouderen datum dan deze symphonie,
zijn rijker aan muziek, psyche en kennis, de bedoelde compositie is daarom
waarschijnlijk niet meer dan een oefenwerk in den symphonischen vorm; het is
gladde, conventioneele muziek, zonder treffende expressie, en waarbij men 't
allerminst begrijpt hoe Schubert er toe kwam haar den bijtitel van ‘Tragische’ te
geven.
Zondagmiddag speelde de heer Louis Zimmermann de bekende Chaconne van
Vitali; het stuk is voor orchest gearrangeerd door Alphons Diepenbrock, die op geheel
eigen aardige wijze partij heeft getrokken van 2 Engelsche hoorns en 2 bazuinen;
vooral de bazuinen, voortdurend piano aangewend, gaven de orchestratie iets zeer
wijds en hoogs, een ver geruisch.

Wanda Landowska. Geertruida Volgel-van Vladeracken. Niel Vogel
(Concertgebouw, kleine zaal)
Wanda Landowska is dezelfde raadselachtige verschijning gebleven: men kan zich
bij haar spel nauwelijks voorstellen met een levend, voelend mensch te doen te
hebben, en toch klinken clavecimbel en muziek zeer spannend. Maar er ligt iets
geheimzinnigs over de kunstenares, iets buitengewoon precieus' en breekbaars,
waardoor ze uitnemend de ademlooze stilte weet te wekken bij haar hoorders als
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begon er een goochelaars-séance. De klank van dat gereconstrueerde instrument
heeft ook wat avontuurlijks, de veelzijdigheid van effecten is werkelijk onafzienbaar,
en wanneer de clavecimbel soms al niet ontroert dan prikkelt hij toch de intelligentie.
We kregen van Wanda Landowska den indruk, dat ze sinds haar vorig bezoek
buitengewoon veel bijleerde: men hoorde meer op den clavecimbel; er is waarlijk
een geheel achttiende-eeuwsch orchest te compileeren uit zoo onbegrensde en
merkwaardige timbres. Daarin klinken de oboi d'amore, het zacht-zwevend geluid
van een portatief orgel, violen, van welke Landowska vooral goed het pizzicato
imiteerde, de ietwat schrillere toon der oude fluiten en ten laatste den wonderlijken
clavecimbel zelf; als zoodanig bouwde de Parijsche firma Pleyel een meesterstuk.
In hoeverre men Wanda Landowska, die zachtjes-aan een Europeeschen naam
begint te krijgen, moet waardeeren als musicienne, lijkt ons nog niet uitgemaakt en
het meest raadselachtige aan hare eigenaardige figuur. Hare techniek is onevenaarbaar,
maar de rest? Het mag onmogelijk zijn de Fuge van Bach's ‘Chromatische fantasie’
in een ratelender tempo voor te dragen, over-duidelijke en magistrale stem-voering
en lijnen-accent voor zoover 't de fuge betreft moge bewonderenswaardig en uniek
zijn, maar men denkt zich bij zulke werken gaarne een nobeler en sensitiever
uitdrukking, welke men er immers steeds in ontmoet wanneer men ze leest. Doch in
het sensitieve schiet Landowska te kort en het zou de kunst geen goed doen, als er
navolgers van dezen stijl opdoken, die den modernen vleugel reeds jaren beheerscht.
Zij is geestig, zij heeft een kostbaren aanleg voor pittoreske effecten (waarom wendt
zij die echter wel aan in haar magnifieke begeleiding van Monsigny's liederen, doch
niet in de composities van Bach, Händel en Scarlatti??), zij bezit een zeer fijn
ontwikkeld kleurgevoel, een bijzonderen aanleg voor de vreemdste mengelingen van
timbres, maar van een warm, melodisch, gepassioneerd muzikaal leven bespeurt men
weinig. Of de clavecimbel die stille bevingen in den aanslag, of het hartstochtelijke
accent en de langzame overmeestering van een rythme of een klanken-aanzwelling
niet toelaat? We weten het niet. Of beschouwt zij dien tijd te eenzijdig als de
r o c o c o -eeuw? Men hield zich toen ook met andere dingen bezig dan met
herdersspelletjes en het ensceneeren van pastorale menuetten of pompeuze
nymphen-pantomines, waaraan de Lodewijken van Frankrijk ongehoorde sommen
gelds verspild hebben! Landowska vergelijke dan eens de opera's van Mozart met
zijn symphonieën en geve acht op dit eigenaardige dubbel-leven. In zijne opera's
schrijft Mozart een zielsleven op, dat noch Beethoven, noch Spontini of Berlioz in
hunne tooneelwerken bereikt hebben; hij stort alle weelde uit van een vol hart, zijne
inventie is zoo waakzaam en intens als men in zijne symphonieën en andere
instrumentale werken nooit aantreft; alles is jeugdig en groot en staat vlak bij den
Helleenschen geest, - in één woord, het tegendeel van Haydn. Wanda Landowska
zal dit onderscheid, niet minder opvallend bij Bach, juister moeten afmikken en niet
alle muziek spelen in één stemming, want dan kan zelfs het bekoorlijkste
mandoline-karakter van den clavecimbel niet opwegen tegen een langzaam
aansluipende monotonie, welke de achttiende-eeuwsche muziek, gebaseerd op zeer
enge princiepen, spoedig beklemt. Wij zouden de kunstenares nog kunnen vragen,
waarom zij den stijl van Gluck, het tegendeel van Händel (die beweerde dat zijn kok
meer van muziek verstond dan de componist der Iphigeeneia's en Orpheus!), geheel
van haar répertoire uitschakelt?
Niel Vogel trad in Tartini's Trille du diable op met een leelijk gekleurde viool,
(witachtig) niet sterk van toon, en een viola d'amore. Niel Vogel is een van onze
voortreffelijkste dilettanten, en we gelooven, dat men hem eer als zoodanig moet
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beschouwen en waardeeren dan als kunstenaar, hoewel zijn techniek goed ontwikkeld
is en hij nog altijd bijleert. Hij heeft een groote liefde voor de kunst, doch 't zij verlaate
studie of een tekort aan het artistieke demonische temperament - hij kwam tot nu toe
niet verder dan het experiment. Hieraan danken we evenwel een zeer belangrijke
kennismaking met de v i o l a d ' a m o r e , een verouderd speeltuig, dat eenigen ijd
geleden nog gebruikt werd - misschien nu nog - in Fransche opera's, b.v. de Hugenoten
van Meyerbeer. Ten tijde van Berlioz leefde er in Parijs zelfs nog een virtuoos op
dit weeke, melancholische instrument, dat ieder violist in een veertien dagen kan
machtig worden. Niel Vogel voerde een Suite uit van Ariosti, Italiaansch tijdgenoot
van Johann Sebastian Bach, een melodieuse compositie voor de viola d'amore en
clavecimbel. Het is moeilijk om critisch na te gaan, of de speler alle hoedanigheden
van het strijkinstrument recht deed wedervaren, wanneer die viool absoluut in onbruik
ligt. Hoe zal men oordeelen over het toon-volumen? De viola d'amore heeft ongeveer
den omvang der tegenwoordige alt-viool, maar het ongeveer vierdubbele van haar
aantal snaren, - 14 - van welke de helft sympathisch, dit wil zeggen meeklinkende,
zonder dat de speler ze aanraakt, wat aan dit instrument zijn neuriënd, mijmerend
coloriet geeft. Volgens Berlioz' karakter-definitie van de viola d'amore: seraphijnsch,
droomerig, een vervloeiing van het alt-viool-timbre en viool-flageoletten, was de
heer Niel Vogel uitnemend in den toon; ook kende hij het instrument volkomen, we
zouden haast beweren beter dan zijn gewone viool.
Men bespeurde tusschen de viola d'amore en den clavecimbel een onmiskenbare
verwantschap, beider vibratie is gedekt en schemerig; sommige andantes van Bach,
waaruit die bijna bovenaardsche vergetelheid klinkt, geven daarvan een mooie reflex.
Maar zouden de stemmen van de menschen dier eeuw, de bezitters van dat zonderlinge
leven, toen men zachtaardig en stil was, toen men altijd op de teenen scheen te loopen,
toen men wel heel bevreesd leek voor de kreten der ziel en der smart, zouden de
menschenstemmen ook dat fluweelig en ver accent geintoneerd hebben, van onder
hunne pruiken en tusschen weelderige gobelins? De literatuur op dit gebied is niet
rijk en men moet zijn toevlucht nemen tot hypotheses en vergelijkingen.
Mevrouw Geertruida Vogel-van Vladeracken kan zich nog niet geheel aansluiten
bij den clavecimbel en bij de viola d'amore; zij zingt met humor en met sentiment,
maar wat schel, niet hyper-delicaat genoeg; er valt nog te veel licht door dat
schemerduister. Landowska neemt ook wel eens een aanloop en forceert het eentonige
rythme alsof er zware passen over den vloer dreunen, doch haar eigen clavecimbel
tempert die hinderlijke opvaart; mevrouw Vogel beschikt niet over die sourdine, en
al is hare stem niet groot, ze klinkt te luid en te levendig, naast die schimmige
evocaties van een zeer eigenaardigen tijd.
Hoewel 't niet te hopen is om vele redenen, dat die half-doode eeuw, herleeft,
mochten er toch standaard-werken over geschreven worden gelijk er verschillende
bestaan, die de Renaissance behandelen. We willen den lezer evenwel een
phantastische mogelijkheid voorleggen: verbeeld u dat er uit die liefhebberijen - we
zeiden reeds dat Landowska een Europeeschen naam heeft, en het verschijnsel staat
niet alleen! - een richting geboren werd als indertijd de Romantiek? Wie weet! Er is
technische analogie tusschen Couperin le Grand en Claude Debussy!
Het was alles te zamen een aantrekkelijke en boeiende avond. Monsigny, van wie
nu en dan ook in het Concertgebouw bekoorlijke genre-stukjes worden uitgevoerd,
werd gebisseerd na zijn Menuet d'Exaudet, onvergelijkelijk geaccompagneerd door
Landowska; na de fonkelende sonate van den genialen Scarlatti, die de prachtigst
gestudeerde moderne virtuozen nog zeer zware eischen stelt, volgde een toegift. Er
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was veel publiek en veel toejuichingen. We hopen Wanda Landowska spoedig terug
te zien; zij is een kunstenares, die in ieder geval de kennis verrijkt.

[Bach Brandenburgs concert nr 6 (noviteit), Beethoven Pianoconcert
nr 5 (solist Catharine van Lockhorst), Tschaikowsky Symfonie nr 5
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Wanneer men van het beginsel uitgaat ‘l'enivrante illusion, que ce qui exalte l'âme
est nécessairement une vérité’ gelijk Maurice Barrès zegt, dan zal men bij veel werken
van Bach niet verder komen dan een koele waardeering van zijn technische
meesterschap, omdat Bach zich niet altijd ten doel stelde de ziel te verheffen. En
vooral, wanneer men, gelijk wij, een tijd liefhebben en eene kunst vereeren, welke
in wezen en bedoeling hoog uitsteekt boven die van den Leipziger meester - dat is
onmiskenbaar -, wanneer men gevangen zit in eene traditie welke elk atoom der
hersens omstrengelt, en met iedere verliefde van het hart overeenstemt, dan valt het
nog moeilijker alles wat Bach ontwierp te bewonderen.
We schreven 't pas onlangs, dat zoo machtige en langdurige emanatie van één
geest op zichzelf een eerbiedwaardig teeken is; verder kunnen we niet gaan en de
oorzaak daarvan ligt niet in Bachs naïeveteit, zijn simpele factuur, de afwezigheid
van effect-middelen, het primitieve, doch een volslagen gemis bij ons aan affiniteit
met deze rythmen en melodieën, eene affiniteit, welke we ondanks vele pogingen
niet in 't leven konden roepen Ik versta bij iederen regel van de Près, Orl. Lasso en
Palestrina het quoniam magnificasti der oude, doode kunst en ken hare
zielsvermeerderende ontroering genoeg om haar verdwijning te betreuren; dit
aanvoelingsvermogen blijft weg bij Bach, enkele zijner voortreffelijkste werken
uitgezonderd.
Een Brandenburgsch Concert (in bes gr.) dat Mengelberg Donderdag gaf als
noviteit had een zekere aantrekkelijkheid door de orchestratie: de eerste en tweede
violen waren gesupprimeerd, er traden geen blazers op noch slagwerk, zoodat Bach
zich beperkte tot de alt-violen, violoncellen en contrabassen. Als Berlioz in de eerste
acte van zijn Troyanen de violen langen tijd laat zwijgen, dan begrijpt men daarvan
de strekking, als Méhul in zijn opera Uthal, een Ossiaansch gedicht, de 1e en 2de
violen schrapt, dan weet ieder dat dit geschiedt ter wille van een donkerder, droeviger
kleur; maar in deze compositie van Bach mist men een dergelijke motiveering en
den indruk; er wordt vroolijke muziek gemaakt, d.w.z. levendig bewogen, bij een
somber coloriet en men kan zich hier niet verheugen over warm licht; zelfs Bachs
zeer gebruikelijke groepeering van clair-obscur, waarin men trouwens nooit de
verfijning bespeurt van een Palestrina of de goddelijke mildheid van een
sequenzen-componist (wel te verstaan de Latijnsche sequens) ook dat gebrekkige
clair-obscur merkt men nauwelijks in het Brandenburgsch concert. Het adagio is
vlotter, minder gedragen, minder contemplatief en wijd, dan Bach ze gewoonlijk
schrijft en in 't laatste deel wordt de eentonig schrijdende continuo der bassen zoo
fascineerend en soporatief, dat men zelfs niet meer naar 't einde verlangt. We willen
echter blij zijn met de blijde hoorders en terwille van de twee alt-solisten instemmen
met het applaus; het waren Meerloo en zijn linker buurman, die ze uitvoerden en de
vele effecten ten gehoore brachten, welke men in de moderne muziek niet meer
aantreft, gelijk 't geval is met veel interessante détails in den techniek van Bach.
Het kenmerkt Mengelberg's programma's van dit seizoen, dat zij weinig gehouden
zijn in den meer en meer gebruikelijken ‘stijl’; want daarin begon een soort van
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Liberty-mode te heerschen; zachte overgangen en vooral geen schokken voor het
gevoelige, smaakvolle publiek. Die afwijking moge weinig harmonieëeren met de
overige prestaties van den dirigent, we zien ze niettemin gaarne en na Bach hoorden
we met evenveel genoegen Beethovens vijfde piano-concert als Tschaikowsky's
vijfde symphonie.
Toen Beethoven van Spontini's werken zei dat de auteur zeer goed krijgshaftige
muziek wist te schrijven, moet in die uitlating eene levendige sympathie gescholen
hebben. Is dit vijfde klavierconcert, en vooral het eerste deel, niet een echt martiaal
stuk? Welk een romantische verbeeldingen in deze marsch-melodieën! We zagen
het 't vorig jaar nog spelen door Alfred Cortot, den genialen Franschman, wiens heele
kunst is gebaseerd op een sensitieve, elastische rythmiek.
En hoeveel protesten er mogen klinken uit Duitschland tegen de
Beethoven-opvattingen der Franschen, we houden 't er voor, dat dezen, wier
Beethoven-vereering dagteekent van Habeneck, die Berlioz' eerste enthousiasme
voor den meester wakker sloeg, door een bijna ononderbroken cultuur dichter staan
bij de zuiver Latijnsche psyche van den voltooier der symphonie, dan de Duitschers,
wier uitoefenende kunstenaars evenzeer als de scheppende geleden hebben door de
opkomst en den invloed van een contrasteerend princiep, dat gedurende de laatste
halve eeuw een bijna onbeperkte macht verkreeg door Brahms en diens
propagandisten.
Dit vijfde piano-concert verlangt een klaren toon en klaar accent; het moet fonkelen
en phantastisch kleuren als de uittocht van een vroegere compagnie, de rythmiek
sterk en gevoelig zijn als de roffel van een aantal tamboers. Hoe magnifiek zouden
zich die thema's en de doorvoeringen laten nuanceeren! Het is een conceptie van zoo
breede afwisseling in verre, zachte echo's en sterke triumph-stooten, als Beethoven
zelden gemaakt heeft.
Mejuffrouw Catharine van Lockhorst heeft dit concert met evenveel succes
voorgedragen als Raoul Pugno 't zou gedaan hebben; misschien wat nerveus en te
mollig naar onze meening, doch met buitengewonen bijval. Toen kwam de vijfde
symphonie van Tschaikowsky, den componist, die Mengelberg altijd inspireert tot
zijn merkwaardigste uitingen als dirigent-virtuoos en zijn publiek altijd in verrukking
brengt.
Er is waarschijnlijk wel analogie tusschen de levensvreugde van een Tschaikowsky
en Mengelberg, overeenkomst in de ongetemperde kracht en sentimentaliteit van die
twee natuurmenschen, maar dit zijn vragen, welke men later beter kan stellen en
beantwoorden. Tschaikowsky had geniale qualiteiten doch is door een of ander
psychisch defect niet in intieme aanraking kunnen komen met de traditie van de ware
schoonheid. Hij begaat minder buitensporigheden dan Berlioz en blijft toch veel
onharmonieuser dan deze; met het fijne gevoel kreeg hij niet het geringste contact.
Nooit zou Berlioz een expressief en pregnant hoofdthema hebben laten verminken,
gelijk Tschaikowsky het in 't Andante en de ‘Valse’ doet door de wild-schetterende
koper-blazers; dit is 't smadelijk sarcasme en de verkleumende ironie, de liefdelooze
spot, welke men tegenwoordig te veel ontmoet bij Richard Strauss. Maar ook zonder
zulke stuitende digressies zou dat werk niet schoon mogen heeten, want in den
détail-arbeid van zijne composities is Tschaikowsky altijd zeer onvoldoende. Hij
dankt het zijn slavisch temperament, dat hij muziek schreef, tegenover welke men
zich niet vijandig of afkeerig behoeft te stellen; hij vervoert niet, doch verveelt ook
niet, en voor sommigen is hij zelfs een bron van physieke energie: wederom gelijk
Richard Strauss.
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Een enkele maal schrijft hij wel grandiose dingen: het tweede hoofdthema b.v. uit
de finale dezer vijfde; het monotone gedruisch der begeleidende instrumenten doet
me immer denken aan de stampende machines eener fabriek en het ontembare
dreunen, waardoor het werkvolk dikwijls een melodie zingt: zoo galmt dat thema
over het star-levendige rythme heen zonder er verband mee te vinden; het is
meesleepend-ruw, groot, maar onbeschrijflijk somber van toon, er ligt iets waanzinnigs
over.
Wanneer Tschaikowsky zijne symphonie werkelijk een grondidee had gegeven
in plaats van een schijnbaar grondidee, want méér beteekent zijn leid-motief niet,
dan zou hij die phase zoo mogelijk hebben uitgewerkt tot dat toppunt van fatalisme,
verstarring en dood, dat enkele naturalistische schrijvers goed maar weerzinwekkend
uitbeeldden.
Van dien kant bezien lijkt 't gelukkig dat de componist 't beter vindt zijn leid-motief
victorieus te laten schateren door het koper, hoe jammer dat 't een gestrekten draf
wordt zonder statigheid en dat hij slechts twee trompetten aanwendt, inplaats van
vier b.v., waardoor het koper immer schraal klinkt in een langdurig fortissimo. Maar
wat d'Indy tot zijn teleurstelling miste in de hedendaagsche symphonie: de
vreugdevolle bekroning, dat bezit tenminste deze vijfde van Tschaikowsky en laten
we er ondanks de gebreken tevreden mee zijn: misschien komt over vijftig jaar de
goede muziek aan de beurt.

[Korngold Eine Schauspiel-Ouvertüre, Diepenbrock Hymne an die
Nacht voor sopraan (soliste Aaltje Noordewier-Reddingius), Bach
Cantate Jauchzet Gott in allen Landen (bewerking Cornelis Dopper)
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Er is in Duitschland zoo hevig en eindeloos gestreden over de hoedanigheden van
‘moderne muziek’, en de vijanden dezer kunst blijven zoo lang aan 't woord, dat de
verschijning van een soort wonderkind, componeerend in een soort van
hedendaagschen stijl door de verbonden modernen en über-modernen als een
buitengewone gebeurtenis moest beschouwd worden, waarbij ieder belang had.
Arnold Schönberg schrijft in zijne ‘Harmonielehre’ voorbeelden over van beginnende
auteurs, er genoegelijk bijvoegend: ‘deze scheeve dingen maakten mijn leerlingen’!
en toen het talent van Erich Wolfgang Korngold, het bedoelde wonderkind, ruchtbaar
werd, is er al spoedig geroepen: ‘Ziet ge wel, dat moderne muziek, veelkantige en
wankelbare tonaliteit, dissonanten, onsierlijke melodieën, enz. heel gewoon en
natuurlijk zijn!’ - Het is fundamenteering van een tegenwoordige kunstvertakking,
die zonder twijfel bij de bewonderaars zelf van het phenomeen geen hoofddoel was,
noch kon zijn, want de jonge Korngold componeert allesbehalve voorbeeldig, en we
zouden er niet eens over spreken, wanneer dit geval geen gelegenheid gaf om te
wijzen op de zonderlinge opvattingen, welke heerschen over ‘moderniteit’ bij de
kunstenaars zelf, die er bij betrokken zijn. Men vergeet, dat er een tijd was, dat men
niets dan quintenparallellen schreef, een tijd, dat elk muziekstuk bijna uitsluitend
bestond uit septime- en noon-accoorden, een tijd, dat er in iedere maat de
wonderlijkste modulaties gemaakt werden, en wederom een tijd, dat alle harmonie
in den ban was. Wanneer men dat alles nu optrommelt, bewust of onbewust, uit het
verleden, een beetje verfraait of aandikt, dan geeft men de samenvatting van eene
techniek, doch met de kunst, welke men rechtens modern kan noemen, heeft zulke
synthese op zich zelf niets te maken. En zoolang de harmoniek van Richard Strauss
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gebaseerd blijft op princiepen van Rameau, zijn orchestratie blijft wortelen in de
partituren van Wagner, kan men zijn werk onmogelijk betitelen als modern, wanneer
hij niet een nieuwe visie op het leven of een nieuw sentiment vertolkt. Dit laatste
deed bij voorbeeld Gustav Mahler, wiens techniek in verscheidene opzichten
conservatief is; dit deed ook Debussy, die een onbekende techniek en onbekende
visies gaf, van wier waarde en beteekenis echter nog niet beslist is, of zij locaal dan
wel universeel zullen zijn. In de Renaissance-eeuw echter werd reeds ‘moderner’
muziek gecomponeerd, dan Richard Strauss en Max Reger tot heden toe vermochten.
Ook Erich Wolfgang Korngold schijnt niet met inventieven aanleg geboren te zijn.
Hij is de zoon van den vaak als autoriteit geciteerden Weener muziek-criticus en
vijftien jaar oud. Zijn vroegste werk dateert van 1908; in 1910 werden drie banden
zijner werken gedrukt, niet om in den handel gebracht te worden, doch ter
kennismaking voor musici: ‘Ausschliesslich zum Zwecke einer Feststellung im Druck
gelegt’. Men begrijpt, hoe nieuwsgierig de mannen der wetenschap de ontwikkeling
van zoo zeldzaam embryo nagaan en den groei van die psyche dag aan dag zullen
uitmeten! Maar sinds heeft een uitgeversfirma eene ‘Schauspiel-ouverture’ in de
wereld gezonden als opus 4, Arthur Nikisch dirigeerde het te Leipzig in de lente van
dit jaar en Mengelberg nam het spoedig genoeg van hem over.
Mag men in het geharrewar van Erich Korngolds techniekje, in het evenwichtlooze,
in het ongevallige en in de betreurenswaardige afwezigheid van poëzie, een uiting
zien van onze eeuw? Er bestaan zooveel beroemde analogieën met die eigenschappen,
dat we den ‘kleinen componist’ gerust onzen tijdgenoot noemen. Men weet, dat
Mozart ook een wonderkind was, veel karakteristieker en begenadigder zelfs, en
wanneer men nu het juiste peil wil kennen van dezen tijd, vergelijk dan de zielen
van deze twee wonderlijke wezens, die gegroeid zijn uit het diepe en
ondoorgrondelijke geheim der natuur en daarom waarschijnlijk de waarheid zullen
spreken. Er leeft in de muziek van Erich Korngold niets teeders, niets innigs, noch
edels, noch schoons; zelfs de elementairste verwantschap met schoonheid ontbreekt;
het klinkt harteloos, ook geestloos en er is geen spoor van exaltatie, van verheffing,
geen streven naar dat allerprimitiefste geluk van een enkelen meesleependen toon;
zijn hart is een woestijn; kommer, smart, noch rust of vreugde hoort men er zingen.
Het heeft me dezen middag gespeten, dat de groote meesters niet interessant
componeerden toen zij vijftien jaar waren: men zou hunne werken uitgevoerd hebben
en dit had een Bruckner, Berlioz, een Richard Wagner, Gustav Mahler, Hugo Wolf
en anderen, vele harde zorgen bespaard. 't Jammerlijkste bij deze vroegtijdige
reproductie van Korngold-muziek is dat zij buiten alle kunst valt. Want in ieder détail
der Schauspiel-ouverture zijn dilettantismen en tekortkomingen, welke men in de
concertzaal enkel duldt bij gelegenheid van een muziekfeest, als curiositeit uit het
leven van een beroemd kunstenaar of iets dergelijks. En daar men nog meer
wonderbaarlijkheden aangaande Korngold belooft, vragen we: wat gaat ons die
jongen aan zoo lang hij geen goede muziek schrijft? De concertzaal is geen instituut
voor psychologie of erger nog voor pedagogie. Meer dan een uitstekend gedresseerde
leerling is Erich Korngold nog niet. Werd er op het muziek-congres van dezen zomer
niet herhaaldelijk beweerd, dat men kinderen gemakkelijk zoo kan leiden dat zij op
elf-twaalf-jarigen leeftijd ‘componeeren’? Welnu, de een zal 't ‘modern’ doen, de
andere conservatief, juist als volwassenen. We zien in Erick Korngold's werk niets
dan het knappe resultaat van de knappe methode; omdat er, we herhalen het, bij hem
geen spoor is van inventieven aanleg, van poëzie of sentiment.
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Men heeft getwijfeld aan het auteurschap van den ‘kleinen componist’ en
Korngoldje voor de piano geroepen. Zij schijnen me geen kenners die dat beweerden.
We zijn er zelfs van overtuigd dat de jonge Erich niet geholpen is bij deze bezigheid,
want de ouverture zit naïef in elkaar. Hij laat achtereenvolgens, een instrument
solistisch optreden, in 't begin isoleert zich de eerste trompet, dan de klarinet, dan de
hoorn; dit is zeer kinderlijk. De pauke is erg monotoon aangewend en een raadsman
zou hier correcties hebben aangebracht; bij den aanvang der ouverture stoort een
leelijke kleurkruising van hout en koper; men ontmoet geen enkele maat in het heele
werk die polyphoon behandeld is; in de harmoniek stuit men reeds op een procédé.
Originaliteit, d.w.z. ingeborenheid, het spreken van een ziel, vindt men er niet. 't
Zonderlingste schijnt me dat bijna de geheele rythmiek is terug te leiden tot den Don
Juan van Richard Strauss. Dit kan misschien als bewijsvoering dienen voor hen, die
(gelijk dr Göhler, meenen we) willen aantoonen dat n i e t Gustav Mahler, de geboren
semiet, doch Richard Strauss het jodendom vertegenwoordigen in de muzikale kunst;
Erich Korngold n.l. is Israëliet van afkomst. Het maakt ondertusschen vreemden
indruk een jongen van vijftien jaar Straussiaansche klanksymbolen te hooren
gebruiken, welke louter brute kracht, snouwen, plebejisch kabaal, en ‘Verworrenheit’,
grijnzen en begeerlijkheid uitbeelden. Een geestig figuurtje voor violen uit het begin
der ouverture, dat me deed denken aan het piepen van jonge spreeuwen naar de
moeder, wordt gauw irriteerend en is in muzikalen zin te herleiden uit de finale van
Bruckner's Achtste. Eenige fragmenten van Wiener melodieën en opzwaaien van
een paar dans-rythmen zijn nogal banaal getint. De geheele compositie trouwens en
ook de structuur, wat moeilijk kan worden aangeduid, mist alle geestelijke beteekenis,
kortom: een der totaal overbodige noviteiten, welke door vele onuitgevoerde
meesterwerken, die h e t h a r t v e r r i j k e n , kon vervangen zijn.
Het spijt ons slechts kort te kunnen schrijven over de door Cornelis Dopper
bewerkte cantate van Bach ‘Jauchzet Gott in allen Landen’ voor sopraan-solo en
trompet, en de ‘Hymne an die Nacht’ van Alphons Diepenbrock, in welke beide
werken mevrouw Noordewier-Reddingius als soliste optrad. Zij behaalde vooral na
Diepenbrock's compositie, een meesterstuk van stemming en motief-bewerking, een
langdurig applaus. Dat de zangeres in Bach niet geheel over hare stem beschikte, die
in coloriet een eigenaardige overeenkomst heeft met de hooge d-trompet, en dat de
trompetter zijn embouchure minder virtuoos en zeker beheerschte dan anders moet
men waarschijnlijk wijten aan het concert in Den Haag, waar Zaterdagavond
Beethoven's Negende gezongen is. Van beide solisten was de cantate overigens een
merkwaardige praestatie, wijl zij lang is (vooral aan de eerste aria scheen geen einde
te komen) en moeilijk. Die zware inspanning van mevrouw Noordewier kwam
wellicht niet ten goede in de daarop volgende ‘Auferstehungshymne’ van
Diepenbrock, doch we leggen ons gaarne neer bij de ongewoon geestdriftige vox
populi, welke den componist nog naar het balcon riep, en danken zoowel de
uitnemende zangeres als Mengelberg, den dirigent, voor de ontroering, welke dit
‘Ewiges Gedicht’ altijd zal geven. Het is evenwel te hopen, dat meesterwerken in 't
vervolg niet worden uitgevoerd in de onmiddellijke omgeving van
Schauspiel-ouvertures.

[R. Müller-Hartmann Variationen und Fuge, Hendrik C. van Oort,
bas, in werken van Mozart, Wolf en Loewe o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
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Het geheugen is weer verrijkt met een nieuwen Duitschen componist. Er is weinig
wat een zoo desolaten indruk maakt als de catalogus van een ondernemende
uitgeversfirma, doch per slot blijkt de muziek 't treurigst. Welk een moeilijke opgave
om de kunst te midden van leven te plaatsen, gelijk Mahler deed, of haar te roepen
van de uiterste grenzen als Debussy doet! De heer R. Müller-Hartmann (de nieuwe
componist) verstond 't een noch 't ander, maar wat kan de term ‘Variationen und
Fuge’ met het leven te maken hebben? Het is een van de vormen voor kamer-muziek,
welke door de neoclassicisten is overgeplant naar de concertzaal, op dezelfde wijze
als zij de symphonie min of meer verminkt hebben door bijmenging van
stijl-miniaturen, welke slechts eigen waren aan de sonate, tegelijkertijd vergetend,
dat de individualistische toon, welke variatie, sonate en dergelijke altijd weerkaatsen,
niet genoeg trillingen geeft om door een menigte niet gehoord te worden. Een
compositie van variaties is dus immer abstract, levenloos werk of begrensd en bestemd
voor een thee-avond. Tenzij men van den auteur vergt, dat hij zijn thema zet in het
kader van een heelal, zooals Berlioz bijvoorbeeld zijn Phantastische symphonie,
welke eigenlijk niet meer is dan een gigantisch Rondo. Maar wat zou R.
Müller-Hartmann daarvan terecht gebracht hebben!
Duitschland dat reeds meer dan honderd jaar philosophie exporteert, heeft daar
sinds eenige decenniën ook zijne muziek bij gevoegd en hoewel er nooit zoo talrijke
muzieken mogelijk zullen zijn als wijsgeerige stelsels, begint er in de toonkunst een
belangrijk veelvoud te heerschen. Nederland is een zeer willig afzetgebied voor ieder
soort van Duitsche muziek en voor den slechtsten eclectiker. Het schijnt wel dat R.
Müller-Hartmann iedere variatie in een afzonderlijken stijl heeft willen componeeren,
waarin Richard Wagner, Strauss en Johannes Brahms, alle drie haast even hevige
antagonisten, vertegenwoordigd waren, en wanneer Cornelis Dopper, die de noviteit
invoerde, den staart niet gecoupeerd had van het ‘bijzonder trage reptiel, dan had de
Fuge of J.S. Bach of Max Reger gekinematographeerd. Het staat goed voor een
leeraar in de theorie en voor een musicograaph, in welke hoedanigheden de heer R.
Müller-Hartmann werkzaam is, vele stijlen te kennen, maar niet voor een componist,
ze te willen beoefenen; vooral wanneer men het onnoozel doet. Want bij R.
Müller-Hartmann raakt immer het weinig schuchter procédétje in het licht van zijn
polychromen schijnwerper; zijn oer-idée is een climax, het werk is nauwlijks begonnen
of men staat voor een climax, den climax, waaraan de meeste Duitschers
onafwendbaar lijden. De rest is een soort van polyphonie en een soort van
slagwerk-emancipatie, van welke ons eenige indrukken bijbleven. Ware de heer
Müller geen leeraar in de theorie, dan zouden we zijne techniek in die opzichten
liefst ondeskundig noemen; want nooit troffen we smakeloozer behandeling van
groote trom, triangel en bekkens; en terwijl de imitatorische stijl altijd ten doel behoort
te hebben het melodische en expressieve element te vermeerderen, brengt hij in deze
variaties slechts verslapping en monotonie te weeg. Wij slaken nogmaals de
verzuchting: moge spoedig de middelmatige Fransche composities een bres vinden
in onzen academischen muur en even welwillend ontvangen worden; ze zijn altijd
tienmaal interessanter dan de Duitsche, die niet scherp genoeg en te partijdig
beoordeeld worden.
De zaal was stampvol, maar slechts even brak het enthousiasme los na 't bekende
Largo van Händel, waarmee harpiste en violist (mevr. Fischer en Zimmermann)
succes behaalden. De heer Hendrik C. van Oort, die enkele solonummers zong,
scheen zijn auditorium niet te kunnen meesleepen. Het verwondert ons niet, daar
deze zanger een goede stem bezit doch een slechte methode van reproductie volgt.
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Deze zoekt het sentiment en de karakteristieke betoning doch raakte op een zijweg
en staat dichter bij de affectatie dan bij de ware voordracht. Waaraan dit is toe te
schrijven, valt niet te zeggen. Het is een onbeduidend iets. Dikwijls hoorden we een
straatzanger met erbarmelijke stem, doch die zoo diep opwelde uit de ziel dat we
den klank langs ons voelden sidderen. Dit nu kan de heer Van Oort ons niet geven,
doch we zullen hem daarom niet minder achten dan een straatzanger, omdat het een
onbeduidend iets geldt, dat men heeft of niet heeft.
Het programma van den solist had boeiend kunnen zijn, wijl het met zorg gekozen
was: een Concert-aria van Mozart, Prometheus van Hugo Wolf en Archibald Douglas
van Carl Loewe. Van dezen stond ons Prometheus 't naast; de compositie is eigenlijk
een breed-opgezet recitatief volgens de princiepen van Richard Wagner en toont aan
dat men ook in Wagneriaanschen stijl meesterwerken kan maken. De concert-aria
van Mozart (O Freund, was mich ergriffen) had meer in de traditie gezongen moeten
worden: schoon geluid, melodieus rythme en muzikale dramatiek, geen theatrale
dramatiek, welke begrippen zeer dikwijls verward werden.

[Liederen van Reger (Hermine Bossetti, sopraan), Strauss Till
Eulenspiegels lustige Streiche o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Mevrouw Hermine Bosetti zong eene aria uit Verdi's ‘Traviata’ en enkele liederen
van Max Reger. Ware het Italiaansche stuk werkelijk goed vertolkt, dan zouden we
de kracht van Bosetti zoeken in dien opera-stijl, welke de helft der levensvisie van
de negentiende eeuw nauwkeurig weergeeft, doch die in onze dagen schijnt te moeten
verdwijnen, want er worden geen merkwaardige opera's noch muziek-drama's meer
gecomponeerd. Maar mevrouw Hermine Bosetti is weer een van die door en door
moderne verschijningen; zij geven zich een air van boven de emotie te staan; zij
rangschikken hunne ontroeringen in een karakteristiek rijtje en waarlijk - af en toe
krijgt de hoorder een korte aandoening van hun fletsheid; waar begroeven zij hun
sentiment? en hoe maken zij de geluidjes cynisch, dor, koel, en wezenloos als
kanarie-muziek?
Hermine Bosetti is geen coloratuur-zangeres in den gewonen zin, want haar stem
is wel gaaf, doch hol en oppervlakkig en zij verstaat de echte kunst niet meer gelijk
een vroegere generatie, voor wie coloratuur natuurklanken waren. Bosetti heeft ook
te veel overgenomen van de soubrette en den café-muzikant. Deze vormen wel een
psychologisch raadsel, maar zijn niettemin onuitstaanbaar. Zij spelen even sensitief
als de zoogenaamde phraseeringshevel van de automatische piano; hunne concentratie
is iets machinaals, de impressies blijven doorloopend, ze zijn juist, zelfs het rubato,
de losse melodische beweging, wanneer men met een Hongaarsch temperament te
doen heeft, is muzikaal. Wat komt er nog te kort aan een soort van betoovering? zou
men vragen. Het kan slechts beschouwd worden als uiting van de meest alledaagsche
critiek, waarin alle contact met den geest afwezig is. Alle fondament, dat de ziel
vormt en het geestelijk-schoone ontbreekt hier, zoodat dergelijke verschijningen
hoogstens boeien als evocatie van iets, dat schooner zijn kon.
De liederen, welke mevrouw Hermine Bosetti voordroeg van Max Reger, waren
niet van bijzondere factuur en een beetje hinderlijk. Men doorziet niet vlug of gaarne
een acteur, die in zijn instrumentale werken slechts gemaskerde en hinkende tonen
aanslaat met de pompeuse leegheid van een clown, en die een reeks van werkjes
schrijft, waarin de hypocriete uitdrukking wedijvert met de buitengewone banaliteit

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

der muziek. Welk een parodie op het religieuse sentiment, dat ‘In einem
Rosengärtelein’ en ‘Des Kindes Gebet’! Welk een gemis aan cultuur veronderstelt
het bovendien bij een componist, die zulke rijmelarijen op muziek zet. Het zijn daarbij
nog leelijke Brahms-copietjes, vol declamatie-fouten en verkeerd vers-begrip. Hoe
weinig vooruitgang is er te bespeuren bij de hedendaagsche vertegenwoordigers der
vocale muziek, welke door den invloed van Richard Wagner en Hugo Wolf geheel
andere wetten moest volgen dan die Strauss en Reger zich stellen. - Het zij gezegd,
dat Hermine Bosetti deze minderwaardige dingetjes uitnemend vertolkte, al kunnen
we hare wijze van voordragen, welke we liefst cynisch noemen, niet hooger
waardeeren dan de muziek. Een der liederen ‘Wenn die Linde blüht’ is gebisseerd.
Er is wellicht nooit, zoolang de menschen zich met kunst bezig houden, een
componist geweest, waarvan eene première met zooveel spanning tegemoet wordt
gezien als van Richard Strauss. In Stuttgart wacht weer een schouwburg journalisten
op het nieuwe tooneelwerk van Hugo von Hofmannsthal ‘Ariadne auf Naxos’ dat
met muziek van Strauss en scène gaat den vijf en twintigsten dezer. Een schouwburg
journalisten, die naar de vier windstreken zullen telegrapheeren wat zij er over denken;
men zal toestemmen, dunkt ons, dat nog nooit als in deze ‘individualistische’ tijden,
waarvan men beweert, dat kunst en menigte in geenerlei verband met elkaar staan,
een meester zoo willoos en onmachtig aan de menigte is overgeleverd. Nu is Richard
Strauss niet de kunstenaar, bij wien dat te betreuren valt, wijl men wel weet, dat hij
heelhuids dat nieuwerwetsche ostracisme zal ondergaan. Hij staat te midden van dat
massa-leven en beschouwt het met futurische oogen, als een complex van sensaties
en voorwerpen, welke weergegeven en geanalyseerd moeten worden. Dat deze
methode bezijden de groote en ware kunst valt wil men voorloopig nog niet inzien
en ‘Till Eulenspiegels lustige Streiche’ kregen onder Mengelbergs leiding van l.l.
Zondag hun gerenomeerde succes. Het programmatisch gedicht geeft een reeks
indrukken, van welke de een den ander verdringt tot aan het einde en gemoedelijk
voor elkaar plaats maken, zoodat er bij het slot niets overblijft dan een flauwe
herinnering van groteske effecten. Deze kunst behoort tot hetzelfde genre als de
boven omschreven van Hermine Bosetti. Er is inspiratie in ‘Till Eulenspiegel’ en
men mag dit stuk niet veroordeelen als virtuoos en machinaal hersenwerk. Maar
wederom is het de negatie van de ziel en van den geest, welke we deze muziek
verwijten; de inspiratie van Richard Strauss is het uitvloeisel van enkel lichamelijke
physieke werkingen. Dit staat in 't nauwste verband met de emancipatie der machine
in de muzikale kunst. Men is hierin zoo vergevorderd en zoo gewend, dat Arthur
Nikisch onlangs het piano-concert met orchest-begeleiding van Grieg durfde
dirigeeren te Londen en den pianist verving door een a u t o m a t i s c h instrument.

Boekbeoordeeling
L.Adr. van Tetterode ‘Twaalf kinderliedjes’ met pianobegeleiding.
Volksmuziek-uitgave van de Caecilia-bibliotheek en
uitgevers-maatschappij
Tusschen kinderliedje en volksliedje wordt het onderscheid hoe langer hoe flauwer.
En levensverschijnselen in aanmerking genomen als de buitengewone populariteit
van Speenhoff's liederen, waarvan het muzikale accent onbeschrijfelijk lallend,
geestloos en drenserig is, kan men die toenadering tusschen volks- en kindermuziek
verklaren uit de verergerende ouwelijkheid van die twee brokken der menschheid,
welke zooveel sympathieën met elkaar gemeen hebben. De muziek staat in het
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nauwste verband met den tijdgeest en de cultuur. Het blijkt dikwijls in de geschiedenis,
dat de andere kunsten, die oogenblikkelijk heerschten, een nieuwe phase van de
psyche der wereld voorbereidden, terwijl de muziek de feitelijke beelden weerkaatst.
Terwijl, bij voorbeeld, de Italiaansche humanisten en overige kunstenaars reeds lang
kruisten maar de regionen der achttiende eeuw, volgde de geheele muziek nog de
wetten van het scholastische princiep. Wie dan ook de ontzaglijke verandering
nauwkeurig wil constateeren, het intreden der menschheid in een kommervollen,
killen winter, raadplege achtereenvolgens het weinige, dat ons rest van Grieksche
volksmuziek, Florimond van Duyse's uitgave van middeleeuwsche liederen en een
twintigste-eeuwschen bundel! Wat men verheffing noemt, exaltatie, enthousiasme
(een woord waarvan wel mag verklaard worden, dat het goddelijke ingeving
beteekent!), poëzie en poëtisch sentiment verdween geleidelijk, en het verschil
tusschen beide verafgelegen periodes, de minderwaardigheid der onze schreeuwt
erbarmelijker dan wanneer men een der groote en teerdere Fransche Chansons de
geste uit de middeleeuwen vergelijkt met een hedendaagschen populairen roman.
Verwijt het echter den kunstenaars zelf niet, die allen, vier of vijf van de laatste
honderd-vijftig jaren uitgezonderd, de vernedering en het materialisme van het
verflenste leven ondergingen.
Het zou ons daarom beter schijnen, ter verbetering van den toestand, het oude lied
zooveel mogelijk de populariseeren dan nieuwe te componeeren. Onder het ‘oude
lied’ verstaan we niet de uitingen van de vorige eeuw, doch van de zoogenaamd
‘barbaarsche’ 1300-1400-1500. De karakteristiekste liederen van dien tijd verschenen
nog niet of weinig in goedkoope, toegankelijke uitgaven; Coers' liederboek n.l. houdt
zich vooral bezig met het tijdperk, dat na de gegeven jaartallen valt. In Frankrijk
geschiedde dat echter wel in vele publicaties. Maar in Frankrijk staat de muzikale
kunst nog altijd in contact met den tijd der koninklijke Capetingers, dit hoort men
in iedere bladzijde van Grétry, van Berlioz en zelfs van Debussy: terwijl bij ons de
nationale muziek, gesteld dan eenmaal dat wij ze bezitten, aanvangt met de invasie
van het Protestantisme en den anti-Latijnschen geest. Het blijft daarom twijfelachtig
of een propaganda van het middeleeuwsche sentiment nut zou hebben in de
Noordelijke provincies. In sommige weinig ‘gecultiveerde’ (!) streken van het Zuiden
als de Meijerij en de Kempen, die zeer aanhankelijk schijnen voor de traditie, welke
verder reikt dan de belegering van den Bosch, is het anders gesteld. Doch daar doet
men alle mogelijke best om die gelukkige trouw aan het verleden zoo snel mogelijk
te knakken.
Van het moderne standpunt beschouwd zijn de kinderliedjes van L. Adriaan van
Tetterode vrij goed. De teksten zijn zeer beuzelachtig en onbeduidend en zonder
twijfel is het even aanbevelenswaard de kinderen met niets bezig te houden als met
zulke en verstandelooze epigrammen. Wat de muziek betreft, daar is de invloed van
Hamers reeds merkbaar. De sequens, gelijk Hamers hem veel gebruikt, wijst
eenigszins op oncritische factuur en vinding, doch bezit toch ook iets individueels
en zooals Hamers hem aanwendt ontmoette men hem bijna niet. Ook enkele
melodische wendingen stammen van Hamers. Elders staat van Tetterode onder den
invloed van het gewone volkslied No. 3 b.v. ‘Marschliedje’ is rythmisch bijna
gelijkluidend met ‘Kobussie, Kobussie, kijk er nog 's om’. No. 5 ‘De Schildwacht’
doet denken aan het Transvaalsch volkslied. Het voornaamste verschil tusschen
Hamers en Tetterode is de tekstkeuze; die van Hamers voldoet veel beter. Deze
uitgave van Tetterode's opus 61 geschiedde in 2 bundels; de gravure en druk is
Hollandsch werk van Gebr. Braakensiek en bij den geringen prijs der uitgave in ieder
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opzicht loffelijk. Het titelblad mocht duidelijker, aangenamer van kleur en artistieker
zijn.

‘Ons lied’, woorden van Van der Mey-Hofland, muziek van L.Adr. van
Tetterode. Uitgave van Duwaer en Naessens te Amsterdam
Denk u de fa weg van het motiefje van dit lied en ge hebt de quintessence van het
voornaamste leidmotief uit Richard Strauss' ‘Rosenkavalier’. Dit zij geconstateerd,
zonder de idee van Tetterode afbreuk te willen doen, doch om te wijzen op de
gelijkluidendheid der invallen van tijdgenooten, beroemde en minder beroemde
componisten. In het animo dat sommigen bezielt voor het ‘Hollandsche lied’ kunnen
wij ons moeilijk verplaatsen, daar we de hoogere en ernstiger kunst gaarne een meer
maatschappelijke verhouding zagen ten deel vallen, wat alleen afhangt van de
maatschappij. Men kan toch niet beweren, dat Berlioz en Mahler ‘individualistisch’
componeerden, onverstaanbaar? Wat blijkt nu in het tegenwoordige leven? Dat de
meest individueele, onsociale of onverstaanbare componisten (d.w.z. in vergelijking
met de kunstenaars, wier geest men achteloos voorbijgaat en de individueelen,
onsocialen en onverstaanbaren in verhouding tot de kunstrichting welke eigenlijk
moest regeeren) de meest toegejuichten en gevraagden zijn van het tegenwoordige
publiek: bijvoorbeeld de onaesthetische opera's van Richard Strauss, de liederen en
symphonieën van Johannes Brahms. Men zal den slechten smaak nooit hervormen
door liederen te maken, wier eenigste verdienste is dat zij niet ondeugdelijk en
smakeloos zijn (waartoe ‘Ons lied’ zeker behoort) doch door principieel, ernstig en
fanatiek partij te trekken voor de meesterwerken van Berlioz, Bruckner, Mahler, of
zoo men 't ruimer op kan vatten, Palestrina, Lasso, de Près, welke de tegenwoordige
maatschappij uitstoot. Zoolang dit niet gebeurt moeten wij al de geestdrift van
volksliederencomponisten, smaakverbeteraars en applaudisseerende hoorders,
beschouwen en veroordeelen als gemaakt pathos en gedwongen pose.

‘Mijn lieveken open je deurken en lach’ - ‘Wiegenlied’, beiden liederen
met pianobegeleiding van Danny Ruyneman en uitgegeven bij Duwaer
en Naessens te Amsterdam
Uit de tegenwoordige voornamen Danny, Diny etc. welke in den kalender niet te
vinden zijn, wordt men niet meer wijs, we weten niet of een musicus of musicienne
deze dingetjes maakte, ze dragen een vrouwelijk karakter. Is het niet jammer een
Bruggesch beiaards-lied waarin men analogie bespeurt met de hartstochtelijke
melopeeën uit Bretagne en de Abruzzen aangewend te zien in een sentimenteel
‘Wiegenlied‘ van Schumanniaansche structuur? Overigens kunnen de twee stukjes
passeeren. ‘In vervoering’ staat bij 't Hollandsche lied. De bedoeling is goed en
enkele accenten zijn sympathiek in de zesde en zevende, negende en tiende maat der
begeleiding. Overigens wat lichtvaardig van maaksel waartoe de tekstkeuze trouwens
aanleiding geeft. Er worden echter slechtere verzen en slechtere melodiën
gecomponeerd.
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Caecilia-Concert. (Stadsschouwburg) [Beethoven Symfonie nr 8,
Brahms Symfonie nr 2, Bach Concert voor 2 violen (solisten Louis
Zimmermann en Johan Herbschleb) o.l.v. Willem Mengelberg]
Het was een schitterende avond met feestelijke herinneringen. De klank kwam
aanstormen uit alle hoeken van het tooneel en bezat voortdurend den glans, welke
beeft uit een groot violenkoor, het schelle en zangerig-snerpende accent van een
zestig breed-aangestreken chanterelles; een spel in tallooze schakeeringen, en zoodra
we merkten dat Willem Mengelberg ‘er in’ was betreurden we het, dat de stemming
van zijn openingstuk, de Achtste van Beethoven, naar haar aard en kleur dien avond
niet zou terugkeeren. Want hier zijn de groepeeringen en de kruisingen der timbre's,
het coloriet waarlijk bodemloos diep en van zoo volmaakte en zuivere afronding,
dat dit enkel-technische détail een psychisch gehalte kreeg door de meesterschap
met welke het beheerscht is. Mengelberg verstaat die oneindig verre en teedere
vervloeiingen van Beethoven's houtblazers-combinaties, de onuitpuitelijke
veelzijdigheid van hunne aanwending. Daarbij groeide deze Achtste Symphonie
schoon uit het midden van 't geidealiseerde leven, hare evocaties zijn droomerig en
heroïek, een wijde poëtische nagalm van 't heilige enthousiasme en heldengedachten;
het trio der hoorns, de lyrische wentelingen der clarinet-melodie, het vredige maar
gelukshuiverende tweede thema der finale, zijn van zoo bovenmenschelijke mildheid,
dat zij ondanks hun populaire allures de mystieke verbeelding van het leven
benaderen; insgelijks het naïeve scherzo met zijn stamelend intermezzo van de
opperste welluidenheid, waar Beethoven een simpele tonenopeenvolging door
verschuivingen van het rythmisch accent, zooals 't veelvuldig voorkomt bij de
middeleeuwsche contrapuntisten, aangrijpende uitdrukking geeft.
De lezer weet even goed als wij dat Brahms deze eigenschappen niet bezat. Men
kan zijne tweede symphonie een soort van sympathiek accent, van aangename
conceptie en tint niet afstrijden en wij zouden een ongelukkig voorbeeld kiezen als
we Brahms op grond van dit werk wederom gingen bekampen. Hoogstens zouden
we terloops kunnen aanmerken, dat de contemplatieve stemming van het ‘Adagio
non troppo’ te genoeglijk is en te zeer gelijkluidend met de weinig bewogen vreugde
van de drie overige deelen, welke in visie reeds niet veel van elkaar verschillen. Dat
de herhalingen van den eersten allegro en de gerektheid der doorvoering evident zijn
en overdreven erkent zelfs de onvoorwaardelijke bewonderaar. Mocht verder iemand
vragen waar Brahms het gracieuse, Italiaansche rythme haalde van zijn Allegretto,
in dit opzicht schijnbaar origineel, dan verwijzen we hem naar het Choeur d'ouvriers
fondeurs uit Berlioz' Benvenuto Cellini, waar het gezongen wordt met begeleiding
van guitaren en aambeeld. Bij een dergelijke reproductie als gisteravond onder Willem
Mengelberg, toen het rubato, het melodische accent en de oratorische voordracht
niet ontbraken, moet men ook niet uit het oog verliezen, dat men Brahms mooier en
pakkender te hooren krijgt dan de componist zelf wenschte en dan zijne nauwkeurigst
met hem samenvoelende vereerders verlangen. Het is de zoogenaamd ‘opgedirkte
Brahms’, waarover men na zulke uitvoering wel eens leest in de dagbladen, het is
de sensitieve, doorvoelde, menschelijke muziek, de schoonheid, welke bij Brahms
en zijn levensbeschouwing slechts een geüsurpeerd recht van bestaan schijnt te
hebben. Als Mengelberg's opvattingen ten opzichte van deze school inderdaad moeten
gerekend worden tot de pittoreske retouches, dan zullen wij van onzen kant die
retouches toejuichen. Brahms wordt onvermijdelijk nog eenige jaren druk gespeeld
en bewonderd en daar dit nu toch zoo is hooren we liever een aangenamen Brahms
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dan onaangenamen; het blijft niettemin onze overtuiging dat hij binnen afzienbaren
tijd zal verouderen en belachelijk worden, ondanks de loffelijke pogingen der
dirigenten, ondanks een mercantiele kunstrichting en ondanks zijn opgetogen tweede
symphonie, welke zelfs meeslepend eindigt. Wat schetterden de trompetten hier
magnifiek! Dit is het vibrato, dat altijd uit deze instrumenten moest klinken.
Het orchest trouwens was uitstekend opgesteld en hetgeen de acoustiek van 't
geluid betreft onevenaarbaar. Vooral de contrabassen. Men weet dat Hans von Bülow
bij het dubbele fortissimo-hoogtepunt in het eerste deel van Beethoven's Achtste het
meestal een weinig onduidelijke thema liet meespelen door pedaal-pauken. Ditmaal
kreeg het zonder deze omduiding relief genoeg om plastiek te krijgen. Dat de
versterking van het Concertgebouw-orchest door toetreding van zoovele jonge en
ongeroutineerde Conservatorium-leerlingen niet ten voordeele komt van het onfeilbare
samenspel, dat men van dit ensemble gewoon is, bleek bij de verschillende attaques
zoowel in Beethoven als Brahms; er was dikwijls een trage nasleep. De aanwending
van zoo talrijke vrouwelijke krachten bij de strijkers schijnt ons ook overbodig en
weinig aanbevelenswaardig, wijl drie dames-violisten te samen nog niet den indruk
geven van virielen streek en intensen toon.
De rest van het programma werd ingenomen door het concert voor twee violen
met strijkorchest en orgel van Johann Sebastian Bach. Men weet dat het welslagen
der Caecilia-concerten afhangt van het classicisme der stukken; moderne muziek
wordt daar door het parket-parterre-loge-publiek niet getolereerd; desondanks willen
we opmerken dat de uitvoeringen van dezen winter waarlijk te veel aan den
onbegrijpelijk hypnotischen invloed lijden van dezen achttiende eeuwschen meester.
Het is te hopen dat een latere reactie ons evenzeer verheugt als de oogenblikkelijke
monotonie ons vervelend toeschijnt. Verder valt er niets over te zeggen; dit werk
vertoont dezelfde eenheid van rythme, orchestratie, motieven, uitdrukking,
onaandoenlijkheid, clair-obscur, polyphonie, tempo, melodie-bouw, impressie, kortom
eene bijna ondraaglijke, ondramatische, verstarde, levenlooze eenheid in alle denkbare
onderdeelen, welke men in elke compositie van Bach en zijn tijd aantreft en die ons
even fascineerend en wonderbaar als dor en onartistiek lijkt. Het orgel trad nergens
op den voorgrond en de heeren Louis Zimmermann en Johan Herbschleb speelden
hun soli en duetten tot tevredenheid van den vollen schouwburg. Behalve dit
violen-concert, waarbij de leider van ondergeschikt belang is, wat volgde uit de
gewoontes van Bach's eeuw en de eenvoudige structuur der muziek, dirigeerde
Mengelberg de symphonieën van Johannes Brahms en Beethoven uit het hoofd;
zonder een moment te weifelen! Bij het slot een krans en huldiging van het orchest.
Zonder kennisgeving aan het publiek had Mengelberg de rangschikking
Bach-Beethoven verwisseld en het onverwachte inzetten der Achtste maakte op ons
een afzonderlijk en doordringend effect. Het was een dier spontane en felle
décor-veranderingen in ons binnenste, gelijk b.v. Berlioz ze beminde en waar de
ware kunstoefening niet buiten kan. Maar weinig in den Brahms-stijl en het eenige
onklassieke (behalve Beethoven!) betooverende gewaarwording van den heelen
avond.

Alexander Scriabine - [Prométhée, le poème du feu, Pianoconcert
(solist de componist) o.l.v. Willem Mengelberg]
Bij de vorige uitvoering, onder leiding van Willem Mengelberg, is Alexander
Scriabine (spreek uit Skrjaabien!) eindelijk geintroduceerd in extenso:
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klavier-composities, pianistische orkestmuziek, symphonie uit zijn eerste periode,
de groote Prometheus, le poème du Feu, waarin een licht-klavier moet optreden, en
ten laatste de auteur zelf als executant aan de piano.
Scriabine heeft geen Luciferiaanschen kop als Hector Berlioz, geen Caesareaansch
profiel als Richard Wagner, zijn physionomie is niet karakteristiek of opvallend, hij
is een gewoon heertje, slap en buigzaam, met de conventioneele oogen en
wenkbrauw-mimiek van slechte zangers en auteurs. Maar wat er achter zoo'n
alledaagsch mom gedroomd en geconcipieerd kan worden! Zijn Prometheus
bijvoorbeeld is slechts voorstudie tot een ‘Mysterium’, dat moet worden uitgevoerd
in een kunsttempel van reusachtige afmetingen, door een uitsluitend voor het doel
tezamen komende kunstgemeente, tegelijk uitvoerende en genietende; dan eerst is
de kunst weer teruggebracht tot wat ze in den aanvang was: een soort van Godsdienst.
Uitstekend. Dat kan een gebrul geven in die reusachtige afmetingen, wier acoustiek
de bijzonderheid mag hebben van dubbele echo's in alle hoeken en welvingen te
voorschijn te brengen.
Doch Alexander Scriabine, wiens piano-aanslag (welk een detail van zulk een
psyche!) skelettig, dor en phantasieloos klonk, projecteert nog meer. Hij tracht naar
een ‘Gesamtkunst’, niet volgens Wagneriaansche opvattingen van
muziek-woord-plastiek, maar oneindig primitiever, eenvoudiger, stumperiger: ‘hij
wil de symphonie in tonen (bij de Moderne Kunstkring hangt een sonate in kleuren,
de begrippen mogen dus wel duidelijk omschreven zijn), verrijken en verduidelijken
door een symphonie in kleuren’. D.w.z. lichtkleuren. Het verband tusschen kleur en
toon is namelijk voor aesthetici een nog onuitgemaakte vraag: de eenen zien b.v. de
tenor-ligging groen, de anderen rood. En niet met den Pyrophon van Kastner, waar
gasvlammen in verschillende lengten als orgelpijpen geluiden maken, zal Scriabine
die stemmingen bewerktuigen, doch met een soort van zoeklichten, als Max Reinhardt
er reeds combineerde met de verzen van Aeschylos. Kan de dichter der Nick Carters
interessantere gevallen verzinnen: tempel van reusachtige afmetingen, echo's voor
't geluid (den stijl van: symphonie in tonen) en spiegels voor 't licht?
Meer nog: men zegt ook in het programmaboekje dat Alexander Scriabine in de
muziek iets principieel nieuws bracht. Hij dacht een nieuw harmonie systeem uit
volgens dezen exegeet: geen dur en mol meer! (Is dat al niet ongeveer twintig jaren
de origineelste eigenschap van Claude Debussy?) en Scriabine bouwde een nieuwe
toonladder:
c, d, e, fis, a, bes
(! zijn die verbluffende fis, a, bes niet de elfde, dertiende en zevende boventonen,
op welker invoering in het oude systeem de Debussy-methode berust?) Alle harmoniën
uit het werk stammen af van het grond-accoord:
c - fis - bes - e - a - d.
Pas op! Is dat niet 't heel schuchter gewijzigde quarten-accoord uit de reeksen, waarvan
Arnold Schönberg er curieuse geeft in zijn Harmonielehre, ze handig en ter sluiks
copieerend van Claude Debussy? Wat worden de programma-boekjes gebrekkig
geredigeerd en partijdig! Want nooit kreeg Debussy, de bewonderenswaardige
meester, een apologie, laat staan een averechtsche en onverdiende apologie als
mijnheer Scriabine.
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Meer nog: Scriabine vond een ‘einddoel van alle kunst’; ‘een toestand van extase,
waarvan de hoofdkarakteristiek is een verhoogd zenuw- en gevoelsleven’. Hoe
jammer dat men de andere karakteristieken niet afdrukt. Want de gegevene wijst uit,
dat Scriabine onder extase juist het omgekeerde verstaat van wat daardoor gedurende
eeuwen werd uitgedrukt.
Zoo is het ook in vele opzichten met zijn muziek gesteld. Het essentieele, de
melodie, bleef zoo ouderwetsch als de vermenigvuldigingstafel; wel quasi-jonge
intervallen maar geen spoor van nieuwe groepeering en indeeling, geen vermoeden
van een prophetische, visionaire contoer of wending; hetzelfde tekort merkt men op
in Scriabine's rythmiek: zij staat van a tot z op den (ondeugdelijken) basis van
Schumann. Twee fundamenteele wezenlijkheden van de muziek, waarin Debussy's
originaliteit (zijn melodie moge kortademig zijn, die van Scriabine is nog heescher
en dempiger), uitmuntte: rythmiek en melodie.
Maar de rest. De bekkens o.a. welke tot heden bij voorkeur werden aangewend
als rythmische slagtuigen, worden in Prometheus gebruikt als hamerklavier. Zoo is
Prometheus een stuk geworden om voor immer den hekel te krijgen aan
bekkentremolo's, welke hij schrijft als een maniak. Is dit Vuurpoeem echter wel iets
anders dan één ‘reusachtige’ tremolo van het begin tot 't eind? Hoe conservatief is
de pianopartij behandeld! Hoe onmuzikaal om het ‘esoterisch symbool’ van
Prometheus als individualiteit vast te leggen in de zoo weinig expansieve moderne
piano, een individualiteit nota bene die verschillende stadia moet doormaken!
Laten we zoo niet verder gaan, want wat zou er overblijven van Scriabine, het
nuchtere on-extatische (venia verbo!) heertje en van zijn mystiek-heroieke
innerlijkheid? Welk een humbug! Er ligt wel iets aangrijpends, zult ge zeggen, in
het fameuse hoogtepunt: koor, orgel en alle bestaande orchestinstrumenten. Zonder
twijfel. Elke massa imponeert. Een roffel van zeventig tamboers werkt schitterend,
een hoera uit tienduizend kelen dito, doch beiden hebben met kunst niets uitstaande.
Als er bij Scriabine's fortissimo-tutti een lichtkroon naar beneden stortte, of als 't
podium op zoo'n oogenblik doorbrak dan was de emotie nog veel sterker en
indrukwekkender geweest. Maar dat alles behoort tot de bioscoop-sensaties.
Scriabine schreef evenwel een kranig reclamestuk en dat is tegenwoordig meer
waard dan lucifereaansche of Caesareaansche schoonheid. De heele kunst is een
vermaledijde handelszaak op 't oogenblik. De Schauspiel-ouverture van den
vijftienjarige Erich Korngold deugt niet en zal over een jaar vergeten zijn, doch dezen
winter wordt het slechts gespeeld in h o n d e r d steden van Europa, de uitgever heeft
er belang bij. Het zijn van den kunstenaar hangt tegenwoordig af van de reclame en
van de slechte muziek die hij maakt. Arnold Schönberg en Scriabine, twee
nauw-verwanten in hun ontwikkelingsgang, weten waar de klepel hangt.
Quarten-accoorden en wat holle phrases en de heele wereld verslijt hen voor
‘visionnairen’, ‘mystikers’, propheten en desnoods martelaren.
Het mooiste blijft, dat alles wat we hoorden vóór Prometheus - 't slotnummer van
't program - in een zeer braven stijl gecomponeerd is. Een mengsel van alles, zonder
persoonlijkheid. In zijne eerste symphonie (pas onlangs vertolkt) afwisselend Wagneren Brahms-imitatie. Hoe is 't mogelijk? Binnenkort lezen we nog van een parallellisme
tusschen beide meesters. In zijn piano-concert afwisselend Chopin en Schumann met
wat Mendelsohn. In zijn klavier-stukjes dito. Hoogst onbeduidend. Een er van
‘Etrangeté’ (niet uitgegeven) duurde slechts enkele maten; zijn beste inval.
Alles was zorgvuldig ingestudeerd, met een nauwkeurigheid, waarvan we zeker
weten, dat ze hier Debussy en Bruckner (om slechts twee meesters te noemen) nog
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niet ten deel viel; de uitvoering kan dus geprezen worden voor zoover ze van Willem
Mengelberg afhing. Dat Alexander Scriabine een middelmatig, ongevoelig pianist
is, zonder klankintensiteit en zonder sensitieven aanslag, kan de dirigent niet
verhelpen. Wel mocht hij zich herinneren dat hij een lange, weinig verdienstelijke,
dorre, droge en bovendien gecompliceerde symphonie, welke veel vergt van den
dirigent, den derden keer reeds op zijn programma nam. Hoeveel symphonieën van
Mahler hoorden we driemaal?
Het deed ons genoegen te kunnen herdenken, dat Debussy's muziek den vorigen
winter een koel succesje kreeg; dit wordt hoe langer hoe meer een aanmoediging.
Want Alexander Scriabine is levendig toegejuicht, den ganschen middag, in welken
stijl hij zich ook voordeed. De beginselloosheid van het moderne publiek is even
geweldig als de beginselloosheid zijner vertegenwoordigers. Hoe is 't bv. mogelijk
een vierstemmig gemengd koor ad libitum te schrijven in eene partituur? En waar
het zijne principieele ‘Gesamtkunst’ geldt het lichtklavier (waaraan hij den
zachtklinkenden naam geeft van Tastiera per luce) eveneens ad libitum te behandelen?
Alleen het lichtklavier werd bij deze uitvoering gesupprimeerd, naar Scriabine's
practische zin, die even kreupel is als zijn idealistische.

[Debussy Iberia o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
De renaissances volgen elkaar op, geleidelijk en immer door. De val van
Constantinopel in 1453, waarmee de geschiedschrijvers den aanvang der moderne
periode dateeren, sloot de middeneeuwen en schijnbaar de middeneeuwsche cultuur,
misschien eindigt met den aanstaanden ondergang van Stamboul de invasie van den
modernen tijd en zijn verstarrende invloeden. Men zou dit kunnen illustreeren met
de ontwikkeling der muziek-geschiedenis. Hoe en waar zag de ziel der menschheid
den doodelijken Medusa-kop, toen hare vertegenwoordigers tijdens een bloei, welke
het hoogste van melodie en psyche nog vergaren moest, als kinderen opnieuw
begonnen en eene kunst intoneerden, die de mindere was in liefde en geloof, in
enthousiasme en rijkdom van schoonheid, de mindere op phantastische en ondenkbare
wijze. Men vraagt zich soms af, als men een vroeger centrum van cultuur vergelijkt
met een negentiende-eeuwsch, hoe 't mogelijk is dat alle kunsten een zoodanige
inzakking vertoonen sinds 't afsterven der Renaissance, terwijl de muziek een altijd
wijdere vlucht neemt? Dit is slechts op twee wijzen te verklaren: men kan die kunst
beschouwen als een blijvende troost, ‘op dat het volk niet door droefenis en verveling
zou worden gekweld’, gelijk Augustinus zich uitdrukt, of men moet alles wat na
Palestrina's dood gecomponeerd werd, op weinige uitzonderingen na, durven
veroordeelen als minderwaardig in philosophisch en muzikaal opzicht ten opzichte
der heilige Ars antiqua. En waarom zou men er voor terugschrikken? Hoe dikwijls
wordt Bach gelauwerd ten koste van Monteverdi? Hoe dikwijls smaalt men Palestrina
ten gerieve van een stumperigen pretendent?
De evolutie is in 't geheele tegenwoordige leven zooo merkbaar, dat het ons
overbodig lijkt ze aan te wijzen in de toonkunst. Reeds Wagner zag in zijn muziek
de symetrische keerzijde van de Palestrijnsche. Dit was zonder twijfel waar in zijn
tijd (hoe ver ligt die reeds van ons af!) doch nu ziet men die karakteristiek meer als
een wensch dan als werkelijkheid. In Duitschland staat de muziek stil sedert den
dood van Wagner en Liszt, want alle progressieve strijdroepen van Strauss en Reger
zijn clowwerk en fictief. Daar bloeiden de geschiedvorsching, het caecilianisme, de
belangstelling in de oude à cappelle-muziek, allen magnifieke verschijnselen, doch

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

de eigenlijke psyche van het Duitsche volk lieten ze onberoerd. Zou men een beter
bewijs kunnen aanhalen, dat de oude polyphonie nooit een eigenschap was van het
Germaansche ras (men beweert honderd malen het tegendeel) en dat de Duitschers
nooit in innige gemeenschap stonden met de Romaansche polyphonie? In Frankrijk
was dit anders. Hier niet dat onafzienbare aantal historische publicaties en
monumentale uitgaven, doch meer spontane aanvoeling. De Duitscher behield zijne
rythmiek, zijn melodie-type, zijn harmonisch fundament - in Frankrijk is dit alles
omvergeworpen gedurende de laatste dertig jaren en hernieuwd. De Benedictijnen
van Solesmes studeerden het oude Gregoriaansch, Gevaert de Grieksche muziek, en
beiden kwamen tot even reformatorische als levenwekkende conclusies. Kunstenaars
als Vincent d'Indy, Chabrier en Debussy stonden gereed om hunne denkbeelden te
assimileeren of te ondersteunen. (Men kan nog een aantal namen noemen, die hier
echter minder coulant zijn, want op muzikaal terrein staan wij zoodanig onder den
invloed onzer Oostelijke buren, dat men voor elke vijftig Duitsche componisten,
slechts één Fransche kent - eene alles overtreffende ongerijmheid, voor wie eenigszins
met de toestanden op de hoogte is), allen te zamen en ieder in verschillende richting.
Allen zijn ingeluid door Berlioz, wiens theorieën, evenals vele van Wagner, in
onmiddellijke tegenspraak zijn met het wezen zijner kunst, en wiens kunst enkel
groot was door het wonderbaar pythonnistisch aanvoelingsvermogen, dat zijn
evocaties bestuurde en in contact bracht met een tijd, waartegen hij meermalen
julanoneerde [moet zijn: fulmineerde]: de palestrijnsche periode. Zoowel de rythmiek
als de hedendaagsche Fransche polyphonie zijn slechts af te leiden uit de medivale
beginselen, zelfs de combinaties van Claude Debussy, hoewel die meer berusten op
schakeeringen en verstrengelingen van klanken dan van melodieën.
De reden, waarom vele nieuwe composities niet gewaardeerd worden, is door een
modern historicus scherpzinnig en voldoende verklaard; hij motiveert dien afkeer
van het publiek terecht door de afwezigheid der quadrate melodie, afwezigheid,
welke alle ware polyphonie medebrengt. Het vierkant rythme vertegenwoordigt de
allerprimitiefste cultuur. Welnu, de fijnvoelende musici van Griekenland voelden al
vroeg het verlangen om te ontsnappen aan den rythmischen dwang. Zij lieten hem
regeeren, waar hij zijne rechten had: in de populaire orchestiek, maar overal elders
hebben zij er zich van verlost. Wat zouden ze zeggen, als zij konden aanschouwen,
dat wij nog leven onder het regiem van 2-4-8! Zij zouden oordeelen over onze
rythmiek als over onze moderne toonladders: zij zouden ze kinderachtig noemen.
Onze solfèges geven hen gelijk. De theorie van het ‘sterke maatdeel’ zou hem enkel
geschikt lijken voor de gezellen van Komos, die na een bittertje den goddelijken
Bacchus eerden met gedreun van effen en vierkante passen.... Het is waar, dat de
werken der moderne meesters dikwijls deze kinderachtige pedagogie verloochenen
en dat sinds Berlioz en vooral sinds Wagner de dagen der tyrannie van 't vierkant
geteld zijn. Maar zij liet zulke sporen achter, dat de verachting waarmee 't publiek
zeer schoone werken van tijdgenooten verwelkomt eer haar oorsprong vindt in de
afwezigheid der quadratuur in deze stukken dan in den rijkdom der polyphonie of
in de nieuwheid hunner melodische vormen. Zoo de ‘fatsoenlijke lieden’ uit het
Athene der vijfde eeuw voor Christus behagen konden scheppen in den eentonigen
stap der militaire marschen, in 't hossen der Bacchanten op de Dionysische feesten,
in de kluchtige dansen uit den schouwburg, volgens de onschendbare formule 4 + 4
- van hunne componisten en dichters verwachten zij wat anders dan sterke maatdeelen
en vierkante zinnen. Wanneer het moderne publiek, in massa, bij dat rudimentaire
stadium der rythmiek bleef stilstaan en er nauwelijks over heen begint te komen, het
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Atheensche volk (en dat is in gelijke mate van toepassing op het middeleeuwsche)
wist de a n d e r e rythmiek te waardeeren, even levendig als de beroepsmusici, naar
we zagen de a n d e r e muziek wisten te achten.
Deze uitweiding leek ons noodig naar aanleiding van Claude Debussy's ‘Iberia’
dat Zondagmiddag onder leiding van Willem Mengelberg eene volmaakte reproductie
zou genoten hebben, wanneer de dirigent zijne rythmiek even zorgvuldig naar het
werk gericht had als het coloriet. Wij kunnen ons echter voorstellen, dat een dergelijke
uniformiteit van metrum deze muziek, welke den ongeoefenden hoorder zoo
vreemdsoortig toeklinkt, een weinig zal populariseeren. Want raakte de enthousiaste
verrukking en het zoeken der betoovering niet geheel en al uit de mode? Men kan
niet beweren, dat de achttiende eeuwsche kunst van Bach als huismuziek den geest
sneller en gevleugelder maakt, en verlangt de tegenwoordige hoorder niet in het
concert-instituut alleen dat wat hem thuis bevalt? Dit is wel de grootste kwaal, waaraan
de muziekbeoefening lijdt en welke de belangrijkste meesterstukken den weg blijft
versperren. Zij wijst ook op een zonderlinge onlogica van 't publiek, dat opgaat in
de Italiaansche passie der opera's, in boeken spanning en veelzijdigheid vergt, in
schilderijen nieuwe en schelle phantasieën, in den bioscoop crimineele drama's, in
de concertinstelling…. klassieke muziek en gemoedelijkheid.
We hebben alle oorzaak om Willem Mengelberg toe te juichen in de keuze van
‘Iberia’: het overkwam den dirigent gedurende dit seizoen nog niet dikwijls, dat hij
buiten de lijn ging van zijn repertoire, vervolgens onze bewondering voor den
Franschen meester, ten derde de nadeelen van het uitsluitend germaniseerend
muziekleven. Ondertusschen durven we ‘Iberia’ niet onvoorwaardelijk een
meesterstuk te noemen. De Fransche muziek toch komt hier zoo zelden voor, dat
men zijn eigen ooren niet meer vertrouwt. Ze klinkt zoo zelden, dat zij eene locale
kleur krijgt, de kleur van Parijs zegt men. Maar zouden Strauss en de legio Duitsche
componisten niet de kleur hebben van Berlijn voor den bewoner van Groenland? Het
valt bovendien zeer moeilijk om uit de verrassingen, waarmee Debussy den hoorder
slaat, met orgineele rythmen, harmoniek, die, evenzeer en even weinig procédé als
de gesanctioneerde methode, altijd boeit, met orchestratie warm en diep van timbre,
de schoonheid begeerend, intens en veelzijdig coloriet, onmiddellijk het psychisch
gehalte te ontleden, waardoor een compositie ten slotte bestaan moet.
Ondertusschen blijkt 't uit elk werk, dat Debussy de wereld inzendt, dat 't sinds
lang overbodig is over zijn geniale gaven te twisten. Hoe ver staat 't bij van 't groteske,
van het effect-bejag, van genre-kunst en van de idée fixe van 't ‘karakteristieke’, dat
bijna alle moderne kunstenaars schade doet! Welk een magistrale wijdte van gebaar
en beheersching van elk model, zoodat nergens 't gezochte hem kan verweten worden.
Welk een eigenaardige en gelukkige verwantschap verder met de cadans en de
stemming der Gregoriaansche en oud-Fransche melodieën. Welk een declamatie van
zijne thema's, als men den bouw zijner stukken, die zeer consequent is, zoo noemen
mag. Men kan den stijl desnoods verfoeien of, zachter, onvolmaakt heetten, laat men
tenminste een voorbeeld nemen aan deze psyche en vlugge, levensvolle verbeelding.
En uit het applaus, dat telken mate, wanneer er Fransche muziek gespeeld wordt,
demonstratief klinkt, moge Mengelberg besluiten om deze richting een grootere en
geregelde plaats te geven op zijn programma's. Zij is én als cultuur-evenement èn
als uiting van schoonheid onontbeerlijk, belangwekkend en groot.

Concertgebouw-Sextet - [Jan Ingenhoven Quintet voor blazers,
Amédée Reuchsel Sextuor]
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Het waren niet de spelers, doch de muziek, welke Jan Ingenhovens Quintett een
weinig deed mislukken voor den hoorder, die de ziel zoekt van het werk, gelijk de
aangename klank van Brahms' Vrouwenkoortjes (met twee hoorns en harp) enkel
kwam van de uitvoerenden en geenszins van de muziek. Doch dit maakte ons de
slechte teksten en slechte composities van Brahms nog onverdraaglijker, terwijl wij
de trage impressies van het Quintett konden verklaren uit redenen, die noch
Ingenhoven, noch de executanten te kort doen. De compositie is twee maanden
geleden verschenen in het Wunderkorn-Verlag te München. Het partituurtje van dit
stuk voor fluit, hobo, clarinet, hoorn en fagot schijnt niet moeilijk, oppervlakkig
bekeken, - het zijn inderdaad occulte moeilijkheden. Ingenhoven geeft in 't begin
zelfs geen tempo aan - welk een onvoorzichtigheid! En de introductie, die naar mijn
gevoelen andante moet voorgedragen worden, werd genomen in een snelle tijdmaat.
Er bevindt zich een soort van naspel bij dit Quintett, een langzaam wegsterven van
den klank, waar het andante moet terugkeeren, dunkt me, - hetgeen door den
componist wederom niet aangegeven werd. Wat niet gedrukt staat, wordt
tegenwoordig niet gespeeld, loopt ten minste kans om niet gespeeld te worden; denk
niet, dat Mahler ongelijk had of overbodig werk deed, toen hij elke partij van zijn
symphonieën met de meest nauwkeurige voordrachtsteekenen wapende - we leven
niet meer in de dagen der spontane melodiek, der trouvères en der chanteurs!
De lijn was dus verbroken, de rythmiek der conceptie wankelde. Er haperde nog
meer. Dit quintett bevat vele soli voor clarinet, welke me doen denken aan
Gregoriaansche jubilaties en n i e t aan pianistische cadenzen. Die soli zijn de eenige
fragmenten, welke Ingenhoven overvloedig van aanwijzingen voorzag en...... de
reproductie viel 't meest buiten de bedoelingen van den auteur. We duiden het den
heer P. Swager, den clarinettist, niet euvel en betuigen zelfs onze oprechte waardeering
voor zijn techniek. Doch waarom schrijft Ingenhoven dingen, die buiten de Duitsche
muziek staan? Dit is onbedachtzaam! Waarom Gregoriaansche melopeeën, hoe
schoon ze ook klinken, in plaats van een goed-geaccentueerden vogelslag? Waarom
geen ‘Schreibpapierweis’, ‘gläsernen Halbkrügelton’, ‘geschwänzte Affenweis’,
‘traurige Semmelweis’, gelijk dat heette volgens de terminologie der oude
Meistersinger?
Dat de muziek dus niet den indruk maakte, welke men van de partituur verwachtte,
ligt alleen aan Ingenhoven. Hij heeft een genialen aanleg en beheerscht de geheele
techniek, hij maakt zelfs merkwaardige dingen. Waarom noteert hij echter geen
ritenuto's, ritardando's en versnellingen? Weet hij niet, dat zulke détails moeilijk uit
te voeren zijn zonder dirigent, vooral wanneer men polyphoon schrijft gelijk hij? Dit
zijn de occulte zwarigheden.
Ondertusschen volharden wij in onze bewondering voor Ingenhovens quintet. Het
leek ons wat formalistisch, doch dit lag aan de emancipatie van het hoofdthema, dat
niet genoeg terugtrad voor de contrapunteerende stemmen. Hier klinkt bovendien
een blije en zangerige toon, wat onvaderlijk zelfs, en die doet denken aan een geestige
parodie, welke men elders niet bij Ingenhoven aantreft i n d i e n v o r m . Hoe jammer
dat er van zijne belangrijke orchest-werken nog altijd niets is uitgevoerd, wat de
vorming van een beeld zijner psyche zoo in den weg staat. Alle vereering moet
immers ontluiken uit de opwekkende emotie en niet uit speculatieve critiek. Zou
Evert Cornelis het niet op zich durven nemen, hier het ‘Dramatisches Tonstück’ of
het ‘Romantisches Tonstück’ te introduceeren? Wij danken het zonder twijfel aan
zijn advies, dat het Concertgebouw-Sextet deze compositie van Ingenhoven op zijn
programma nam. De mogelijkheid is dus niet buitengesloten, dat hij als dirigent van
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het orchest zijne werkzaamheden in deze nieuwe, origineele richting uitbreidt en
zich ten opzichte van de Nederlandsche muziek en van een jong auteur zeer
verdienstelijk maakt.
We volharden evenzeer in onze hoogachting voor het Sextet, dat ons reeds vele
eigenaardige hoeken van de muziek-litteratuur ontdekte. Misschien krijgt men door
tusschenkomst van dit ensemble het Quartet voor bazuinen nog wel eens te hooren
van Beethoven, gelijk nu zijn Trio voor piano, fluit en fagot, een jeugd-werk ter
uitvoering raakte. Inderdaad, welk een vergezichten en studie-materiaal voor den
beginnenden componist, zooals de heer Dopper laatst opmerkte in een artikel in 't
tijdschrift ‘Caecilia’! Het trio is een virtuozen-stuk voor fluit en fagot beiden, en
welk een zonderling grotesk instrument blijkt de fagot, welk een Oostersche Caliban!
Voor muzikale geestigheden is deze tijd niet meer vatbaar, hoe jammer, want men
zou de komische accenten van J.G. de Groen, deze meesterlijke fagottist, die een
geheel persoonlijken toon blaast, met gelach begroet hebben. De Groen is een
individualist en een kunstenaar; zijne individualiteit treft nog sterker dan zijne
vaardige techniek, zij is naturalistisch en exotisch; de fagot leeft door zijn buigzamen
adem, hij wordt melancholisch en grillig, satyrisch, bekoorlijk en humoristisch. De
Groen munt uit in 't blazen en in 't nuanceeren van karakters!
Het was de moeite waard om dit Trio op te delven uit Beethovens jeugd; die jeugd
fascineert en de muziek; de accenten echoën Mozart, zijn tijdgenoot, in het Allegro
en de gevarieerde finale, Bachs eeuw in het adagio. De structuur blijft te schematisch,
vooral bij de finale en de voorliefde tot het passage werk te overheerschend, anders
zou men 't een meesterwerk mogen noemen in dien tweevoudigen melodieusen stijl.
Zoo begon ook Beethoven de techniek van zijn tijd te gehoorzamen om haar later te
gebieden. En zijne jeugd was belangwekkender, levendiger, spontaner dan die van
Brahms. Het schijnt wel als Brahms ons niet naloopt (met het beperkte goede, dat
zijn oeuvre aanbiedt) dat wij Brahms naloopen. Want wat steekt er in zijne ‘Gesänge
für Frauenchor’? Men kan geen ongelukkiger texten kiezen en het rythme van 't
volkslied niet zorgvuldiger en slaafscher copiëeren. Men kan geen banaler contours
zoeken voor de melodie en geen gemakkelijker, vloeiender wendingen voor het
harmonische vuur. Men kan den tekst niet gewrongener declameeren en geen
rethorischer galm uitkiezen. Men kan zijne hoorns niet ongelukkiger behandelen en
niet eentoniger schrijven voor harp. Men kan de psyche en de ontroering niet accurater
buitensluiten. Men kan den hoorder niet geraffineerder vervelen. Waarlijk, Brahms
is volmaakt, v o o r d a t m e n h e m g e h o o r d h e e f t ! Hij kreeg terecht een
klein succesje, want zijne symphonieën zijn iets beter.
Het Sextuor van Amédée Reuchsel was ook niet overal muzikale muziek. Reuchsel
is leerling geweest van het Brusselsche Conservatorium, o.a. van Edgar Tinel en
later van Gabriel Fauré te Parijs. Hij mengt het klassieke te goeder trouw met het
moderne en zijne fuga is evenmin aanlokkelijk of spannend als zijne nieuw-Fransche
thema's. Gelijk de middelmatige Duitscher onmiddellijk vervalt tot het
schoolmeesterachtige, zoo vervalt de middelmatige Franschman zeer spoedig tot
lijzige wijsjes, neurie-deuntjes, bijna tot kinderachtige ideotismen. Een voorbeeld,
o.a. Jean Huré. Dat soort Fransch sentiment schijnt geen analyse of verdeeling te
dulden, omdat het zoo bezijden allen ernst staat en waarachtig gevoel. Het is nog
erger dan de pose van een zeer beschaafd mensch, erger dan een kleurige verzameling
vesten of dassen. Men moet dat in 's hemels naam niet assimileeren met Claude
Debussy. Zoo demonisch als deze componeert, zoo geaffecteerd schrijven sommige
epigonen uit de verte. In affectatie staan we in vele opzichten dicht bij den tijd der
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pruiken en eene compositie als die van Reuchsel herinnert even sterk aan het
anti-chambre der Parijsche dame, waar Grétry acht verschillende coiffures zag hangen
en er sarcastisch eene toonladder op zong, als de ongevoelige muziek uit de achttiende
eeuw, den tijd der ‘bordirten brodirten Galakleider, des Lockengeringels der
Allongeperücken’.
Zoo we ons niet vergissen, werd dit Sextuor reeds uitgevoerd op een vroeger
concert. De zuiver-muzikale inhoud van deze compositie motiveert eene herhaling,
wijl men daar meer goeds vindt dan bij de psyche van het werk. Ingenhoven is echter
in ieder opzicht zijn meerdere en we hopen dat het Concertgebouw-sextet in het
applaus aanleiding genoeg vindt om Ingenhoven's quintett een tweede maal op zijn
programma te nemen. Geen geschikter werk om zich in 't samenspel te oefenen dan
polyphone muziek en we twijfelen er niet aan of 't stroeve, haastige en weifelende
dat men bij de reproductie van Ingenhoven nog opmerkte, is den volgenden keer
overwonnen. Met ongeduid zien we uit naar de volgende uitvoering van het bekwame
ensemble (dat zijne concerten reeds lang had moeten verdubbelen) en naar zijn
noviteiten.

[Dopper Symfonie in a, Stamitz Vioolconcert (soliste Jeanne
Vogelsang) – ouvertures van Mozart en Weber o.l.v. Dopper]
(Concertgebouw)
Het begrip ‘Hollandsche muziek’ kon nog nimmer precies omschreven worden en
verloor gedurende de laatste jaren wat van zijn staatsie door de onmacht van sommige
‘Hollandsche’ auteurs. We meenen dus voorop te moeten zetten, wanneer we Cornelis
Dopper een nationalen componist noemen, dat een vergissing mogelijk is, want
niemand weet eigenlijk hoe Hollandsche muziek behoort te zijn, en dat we Dopper
volstrekt niet willen vereenzelvigen met verschillende zijner weinig begaafde
landgenooten, die een vaderlandschen stijl najagen. Daartoe raakten we nog niet lang
geleden; immers, het ‘hooren’ kost gewoonlijk weinig moeite, doch te meer het
catalogiseeren van een kunstwerk naar zijn betrekkelijke waarde? 't Is een eigenaardig
feit, dat de Hollander, die nationalistische muziek vraagt, deze beoordeelt naar een
maatstaf, die slechts voor het buitenland geldt, vergetend, dat, wanneer men het kader
beperkt, men ook de aesthetica moet wijzigen. We gelooven ten minste, dat een Sfinx
even slecht zou staan in de Hollandsche wei, als een Jan Steen in 't huis van een
Egyptenaar. Deze tijd gaat nu eenmaal van 't standpunt uit, dat alle milieux gelijke
waarde hebben, gelijk men tegenwoordig alle wereldbeschouwingen tolereert en in
alle kunstrichtingen ‘iets goeds’ vindt. Hieraan moet men wennen.
We leerden Doppers muziek langzamerhand waardeeren, en in zijne Symphonie
(a klein) welke Donderdag onder leiding van den auteur gespeeld is, troffen we
menige schoonheid. De thema's klinken zangerig, de stemming is een weinig gedekt
en wrevelig, de geest blijft op de aarde, dit schijnen ons de kenmerken. Soms betreurt
men het, dat Dopper het programmatische buitensluit. Het programmatische toch
kan het geluid evenzeer een ethisch fundament aanbrengen als de realiteit der dingen
uitbeelden, 't hangt er slechts van af hoe men de kunst beschouwt. Het middendeel
van Doppers andante, van dit klaar-lichtende, melodieuse fragment van hobo's,
trompetten, triangel, kleine trom, is een stuk muziek van zoo bekoorlijk, lyrisch
enthousiasme, dat men 't liever zou plaatsen in eene symphonie van 't genre-Mahler,
dan in eene symphonie van Dopper. Tegenover zulke muziek, die emotionneert en
vervoeren zou, wanneer de de componist haar entrain niet gestuit had, zullen wij
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altijd moeten verwijten, dat de levensbeschouwing van den auteur zijne effusie stremt
en benadeelt. Hij heeft zijne idées fixes, gelijk de Hongaar, de Italiaan, de
Mediterraneeër ze heeft. Het is evenwel de vraag, welke idées fixes, objectief
gewogen, de overhand behouden. Waarom vecht men niet voor de schoonheid in
plaats van te vechten voor 't karakteristieke, voor 't détail, voor het milieu? Er bestaat
voor den kunstenaar slechts één norm: de betoovering.
Den vorigen keer wezen we reeds op Doppers neiging tot de volkskunst, welke
ook in deze symphonie op gelukkige wijze tot uiting komt. Dopper sluit zich juist
zoover aan bij vroegere componisten als zijn eigen psyche dit toelaat, in tegenstelling
b.v. met Bernard Zweers, die zich onderdompelde in Schumann. Kan men daarom
de techniek van Dopper niet de z i j n e noemen (wat absoluut niet behoeft) zijn
psyche bleef onaangeroerd en origineel. We kennen in Nederland slechts één auteur,
die in geste en in stemmingen overeenkomst toont met Dopper; dit is de Hagenaar
F.E.A. Koeberg. Misschien staat hij onder den invloed van Dopper, misschien is de
coïncidentie van geest toevallig. Maar de stemming van Doppers Andante (begin en
einde) en vele brokken uit Koebergs Koningssproke is gelijkzwevend; die stemming
heeft iets legendairs en tegelijk nuchters, iets fascineerends en monotoons, ze is wijd
en eng. Ze evenaren elkaar ook in de verwaarloozing van het détail; men zou deze
muziek kunnen vergelijken met den stijl van Berlage, die alle uiterlijke bekoring
verwerpt en mist, die monumentaal wil zijn. In de muziek schijnt ons de
verwaarloozing van het détail gevaarlijker dan in de architectuur. Muziek is geen
utilitaristische kunst. Hoe gaarne verbannen wij de homophonie! Doch wederom
hier botsen de richtingen. P o l y p h o n i e is een uiting, een phantasma, zoo niet van
den Oosterschen, in ieder geval van den zuidelijken geest. De psyche van den
Germaan is te gemoedelijk, te naïef, te primitief kan men zeggen, om zich in
veelvoudige expansie, in een weerlicht van melodische lijnen uit te zingen.
Voor degenen echter, wien de ‘nationale Hollandsche muziek’ ter harte gaat,
kunnen de verschijning en de concordantia van Dopper, Koeberg (en misschien telt
men er meer) de geschikte grondslagen leveren, 't zij voor disputen, 't zij voor daden,
welke de nationale kunst betreffen. Het is toe te juichen, dat de muziek van Dopper
meermalen resonneert in het Concertgebouw. Maar als de strooming niet te keeren
valt (wij blijven onze illusies van een andere kunst behouden) laat men ten minste
trachten om haar te leiden door landen van kleur, licht, leven en exaltatie.
Bij dezelfde uitvoering trad mevrouw Jeanne Vogelsang op als violiste met een
concert van Carl Stamitz, den zoon van den Mannheimer, en Johann Seb. Bach. Men
vertelt, dat mevrouw Vogelsang een vrij kostbaar instrument bespeelt en een muzikale
viooltoon is inderdaad de grootste verdienste van deze virtuoze. Zij is leerlinge van
Joseph Cramer en Joachim, maar noch hare voordracht, noch haar streek kunnen we
roemen als afstammende van een mooie traditie. Veel schuld hiervan draagt de
stokvoering van mevr. Vogelsang, welke meer gericht is op sierlijkheid dan op
mediummieke geleiding van het sonore gevoel. Aan het toon-volumen berokkent
vooral een al te lenig en krachteloos doorzwikken van het polsgewricht belangrijke
schade.
Het streven van mevrouw Vogelsang schijnt te zijn 't publiek in kennis te brengen
met zelden of niet-gehoorde meesterwerken, een streven dat alle uitvoerende
kunstenaars, alle dirigenten voornamelijk moesten volgen; - iets nieuws bracht de
violiste ondertusschen niet. Maar Stamitz is bekoorlijk. Zijn vader was de beroemde
Johann Stamitz, een der talrijke componisten, wiens hervormingen en vervolmakingen
der expressieviteit tegenstand ondervonden van de Noord-Duitsche musici. De vader
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schreef o.a. zeven en veertig symphonieën, de zoon (o.a.) zeventig, het ligt dus niet
aan hun productie-vermogen, dat zij Mozart en Beethoven, wier tijdgenooten zij
gedeeltelijk zijn, de toekomst niet roofden. Hoe vreemd concentreert zich de vereering
van het nageslacht op enkele uitverkorenen! Want Carl Stamitz' overvloed aan
melodieën evenaart minstens die van Mozart en geen zijner tijdgenooten moet in
staat zijn geweest hem een langen roem te ontzeggen. Hij is bekoorlijk, doch niet
zeer pregnant; de contour der thema's is bijna te teer, te slank, te week, gelijk de
stemming over 't algemeen te eenkleurig is, wat Mozart vermijdt en wat verwondert
van een componist, die de heroieke tijden beleefde van Napoleon en Beethoven. Van
de uitingen der Louis-Seize-eeuw is echter het Arcadische niet het minst aangenaam
en al bereikte Stamitz nergens de heilige rust van Gluck of den sereenen vrede van
Mozart, men hoort hem gaarne. Hier ten minste geen basso continuo, die dit seizoen
maar al door monotoon voortdreunt.
Moge mevrouw Jeanne Vogelsang vele schoone vioolconcerten ontdekken, opdat
uitnemende violisten ze schoon spelen; we zullen haar dankbaar zijn. Eene demagoge
zien we niet in de virtuose; wij laten 't aan hare zelfcritiek over, om te bepalen waar
zij de beste lauweren zal behalen, in de studeerkamer of op 't podium. Haar succes
was niet groot; we verwonderden ons over den kleinen omvang der boeketten en
over 't zwakke accent van 't applaus - dit laatste een onmiskenbare weeromstuit. Om
nog op den heer Dopper terug te komen, hij begon en eindigde met de ouverture van
Don Juan en Der Freischütz. Meermalen kan de heer Dopper als orkestleider
onverwacht buiten zich zelven treden gelijk we dezen avond zagen. De toejuichingen
welke men den componist schonk en den dirigent, waren in gelijke mate geestdriftig
en zeer ter plaatse.

Sam Swaap (Concertzaal Duwaer en Naessens)
Wanneer de pianist ‘goed’ was geweest en de zangeres ‘goed’, dan had de viool-avond
van Sam Swaap zijn publiek veel genoegen kunnen doen. Den heer Theo Wanders
uit Nijmegen voor 't eerst hoorende (en zoo we ons niet vergissen dan hield hij zijn
entrée in Amsterdam) en mevrouw C. Schippers-Hol uit Arnhem voor 't eerst
hoorende, kunnen we tot onze spijt niet spreken over ongedisponeerdheid. Het mag
bekend verondersteld worden, dat dit euvel zich openbaart in een chargeeren van de
accenten en het magnifieke klavier dat de heer Wanders bespeelde, leed daar niet
aan; bij mevrouw Schippers-Hol kwam 't wel even te voorschijn en bleef 't eenigste
dat in haar zang boeide en hem aangenaam maakte; we beweren 't nochtans niet
zonder den lezer er aan te herinneren, dat die accenten niet muzikaal zijn. Doch het
materiaal van de zangeres is overigens beter dan 't materiaal van den pianist: de
aanslag, het geheim van den speler. Maak u echter geen illusie over deze laatste
woorden (ze konden immers titel zijn van een detective-roman) de aanslag van den
heer Wanders stelt teleur.
Wat Sam Swaap betreft, die een sonate speelde van Händel (in d gr.) van Beethoven
(de Kreutzer) en van César Franck, het leek me dat ik hem wel eens beter hoorde.
Er moet een fluidum zijn tusschen speler en begeleider, beiden moeten elkaar opjagen
en steunen. Dit ontbrak en beïnvloedde Swaap ten kwade. Het speet ons, omdat zijn
toon voortreffelijk klinkt en wijl we zijn techniek met evenveel waardeering noemen
als vroeger. Of hij in psychisch opzicht vooruitging of een verdiepen van de essens
der muziek bij hem bestaanbaar is, kunnen we niet horoscopeeren, daar we te goed
inzien dat de lijn der Kreutzer-sonate moèst vervlakken met zulk een ongenoegzame
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begeleiding, en welke den violist zoo dwars zat. Wie weet hoeveel expressie er
verloren ging.
De zangeres zong van Brahms, Reger, Liszt, Wanders en Strauss. Er kwamen
bloemen en bouquetten, welke we gaarne in den geest assimileeren met den cent,
die men den bedelaar geeft. Vroeger rekende men den muzikant tot het personeel of
tot de curiositeiten van een huis en stelde ze even warm op prijs als een uitheemsch
beest of bloem, als een nar. Dit verraden tenminste sommige chronieken, de bloei
der kunsten spreekt er niet van. Maar scheld nooit op dezen tijd en zijn
eigenaardigheden, want de tegenwoordige kunstenaar is er veel erger aan toe. Wat
gaat er vooraf eer men een beroemd man is! Men oefent zich jaren en jaren; dan laat
men zich inviteeren op soireetjes (kosteloos), dan treedt men op met een populair
mannenkoor, of gemengd koor, of dubbelkwartet (niemand neemt er nota van), dan
speelt men in den ‘Werkenden Stand’, in ‘Ons Huis’ (niemand neemt er nota van),
dan bezoekt men de provincie (de plaatselijke bladen zijn vol lof), dan keert men
terug naar de hoofdstad en begint van voren af aan, dezen keer in ‘Odéon’ of in de
kleine zaal van het ‘Concertgebouw’. O, enthousiasme der jongelingschap! O, magie
van den geest en magie der muziek! Is er geen oorzaak om de bouquetten en bloemen
te vergelijken met den cent van den bedelaar?
Het is onbekend in welke spelonken de psyche der menschheid, de verloochende
geest, zich terug trok. Niemand weet waarom de vervoering der ziel, de kreet en de
hartstochtelijke jubilatie 't geluid werd van een schim die roept uit een der hoeken
van het tooneel der aarde; noch welk cataclysma de rijken der ziel verwoestte. Ik
weet niet of 't gewenscht is rekenschap te geven en te vragen van deze hallucineerende
desolatie, doch het is noodig

[Berlioz Symphonie fantastique, Karl Davidoff eerste deel van het
Violoncelconcert (solist L.H. Meerloo) o.l.v. Evert Cornelis]
(Concertgebouw)
Hoe zeldener een meesterwerk wordt uitgevoerd, des te sterker ontroering kan het
teweeg brengen; het magische van den klank breekt uit, het is nieuwe muziek. Maar
we weten niet waaraan de voorkeur te geven, aan het phantastische der plotselinge
betoovering of aan het gestadige beeld, dat men zich maakt van een werk, dat ons
gemeenzaam klinkt. Het was niet alleen beter voor de hoorders, wanneer de
Symphonie fantastique meer gespeeld werd, doch ook voor het orchest, dat dan
eindelijk vertrouwd zou kunnen raken met een o u d m e e s t e r w e r k , zooals het
vertrouwd is met Beethoven, met Brahms. Dit toch is een vereischte, zonder 't minst
af te dingen op de bekwaamheid van het orchest en van den dirigent, daar bij elke
kunstbeoefening, bij componisten en uitvoerenden het onbewuste, het automatische
een ruime plaats inneemt. Dan worden kleine onvolmaaktheden (maar storende!) als
het tweemaal een maat te vroeg invallen van de klokken vermeden, de hoorns zullen
het begin van den Marche au Supplice gedempt spelen en andere nietigheden, welke
dikwijls de bedoelingen van den auteur vervlakken.
Dit belemmert ons echter geenszins om Evert Cornelis en zijn ensemble hartelijken
dank te zeggen voor deze praegnante reproductie.
Berlioz is een der weinige (zeer weinige!) componisten geweest na den
Renaissance-tijd, die zich levenslang niet bezig hielden met geringe sentimentjes.
Het was de ramp van zijn somber levenseinde, de droomen te zien vluchten, en
schreef hij niet: ‘Je suis dans ma soixante et unième année; je n'ai plus ni espoirs, ni
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illusions, ni vastes pensers; je suis seul; mon mépris pour l'imbécillité et l'improbité
des hommes, ma haine pour leur atroce férocité sont à leur comble; et à toute heure
je dis à la mort: “quand tu voudras!” Qu'attend-elle donc?’
Hij heeft geleefd met zijn pharaoneske gedachten in eene eeuw, die van Villiers
de L'Isle Adam het moderne devies kreeg: Surtout pas de génie! Zijne visies werden
beroemd wegens hare afwijkingen, ofschoon zij de inspiraties van Dante, Milton,
Shakespeare, Gluck meestal niet overtreffen. En voor de realiseering van zijn gewone
(de buitengewone daargelaten) heeft hij levenslang vruchteloos gekampt, met een
aantal extatische momenten en convulsions du coeur tot schaarsche belooning. De
rede is niet moeilijk te vinden.
Sinds de vroegere polyphonie uit de kerken verdween, is de hooge ideëele muziek
een onsociale kunst geworden. De muziek, welke hare plaats verving, was uitsluitend
gefundamenteerd op de volksmuziek, in 't bijzonder op den dans, of erger nog op de
huismuziek, en de periode van plm. 1650 ot 1800 zal daarom voornamelijk de
tevredenheid wegdragen der zonderlinge propagandisten van die volkskunst. Van
de twee onderscheidingen, welke reeds bij de Grieken bestonden: l'art vulgaire et
l'art des professionels, viel de laatste geheel weg, terwijl de eerste zich emancipeerde,
zich vervolmaakte, en zelfs de soevereine aesthetica van de doode kunst soms
benaderde. Beethoven (zoo we Gluck als opera componist mogen uitschakelen) was
de eerste musicus, dit behalve sentiment ook een intellectueelen geest toonde te
bezitten; de eerste die getracht heeft de muziek als een koninklijke kunst aan de
menschheid terug te geven. Beethoven stierf in den tijd dat Berlioz zijn eerste werken
overdacht en van Beethoven eene traditie ging maken. Zijn gigantische uitvoeringen
zijn bekend: hij heeft de hoorn-melodie uit de ouverture van Freischütz eenmaal
doen zingen door vier en twintig hoorns en evenwichtige bezetting! En dergelijke.
Het materiaal van die massa-concerten, de muziek, was niet altijd authentiek,
meermalen omgewerkt - en Berlioz componeerde de ‘grandiose’ kunst om de leemte
te vullen; hij wiens democratische gezindheid niets plebejisch' had in een tijd, dat
het plebejische element het belangrijkste deel van de cultuur en van 't leven begon
te insurpeeren, toen de dagbladen zich vermenigvuldigden, toen romans verkocht
werden bij honderd-duizenden, in de eerste bloeiperiode der operette. Bruckner is
ook een verdediger geweest van de groote muziek, en de laatste nobele kunstenaar
dezer koninklijke richting was Gustav Mahler.
Maar zooals 't immer gaat: de toestand bleef dezelfde. Berlioz wordt niet gespeeld,
Bruckner niet en Mahler niet. De antagonisten behouden de populariteit en de psyche
der menigte, hier zoowel als elders, want de gebreken, welke we merken, zijn
gebreken van onze eeuw.
Op dezelfde uitvoering bracht de violoncellist L.H. Meerloo het eerste gedeelte
van een concert van Davidoff, den Russischen cello-virtuoos, componist en dirigent
ten gehoore. Het was een niet geringe terugtocht na de phantastische symphonie,
eene combinatie, welke nimmer toe te juichen is, omdat beide genres van kunst
vijandig tegenover elkaar staan. Hoewel we den heer Meerloo dus geene emoties te
danken hebben, zullen we ons niet laten weerhouden om zijn spel objectief te
waardeeren. Hij is een goed violoncellist onder zijne collega's van het orchest, doch
heeft meer last van zenuwen dan de anderen. Dit geeft hem zelf misschien, maar
zeker den hoorder, een voortdurend gevoel van onzekerheid of hij de volgende lastige
passage wel zuiver zal attaqueeren. Het concert van Davidoff loont overigens een
zorgvuldige studie, al was 't enkel om de cadens, welke een mooi overwogen
meesterstukje op zich zelf is. Het overige was een weinig monotoon; dit zou desnoods
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aan de reproductie geweten kunnen worden. Te oordeelen naar dit uitgevoerde eerste
deel, is het orchestrale gedeelte van dit concert zeer afgewerkt, klankschoon en
interessant, wat men van de meeste cello-virtuosen niet gewend is. Het werd door
Evert Cornelis met smaak gedirigeerd.

Amsterdamsch a-capella Koor (Ronde Luthersche Kerk)
De vox populi zwijgt bij de uitvoeringen in de Ronde Luthersche Kerk, en de
waardeering, welke Palestrina te beurt valt van de heterogene menigte, welke bij de
concerten van den heer Averkamp altijd opkomt, heeft ons immer raadselachtig en
mysterieus geschenen. Want niets in de physionomie dezer menigte verraadt het
ondergaan eener schoonheid of vreugde, en we zijn er aan gewoon dat moderne
meesterwerken, die te duidelijke verwantschappen toonen in ziel of in techniek met
de kunstenaars der middeleeuwen, zeer koel bejegend worden door den
hedendaagschen melomaan of rythmomaan. Het behoeft niet te verwonderen, wanneer
het standpunt van Mendelssohn ‘Palestrina's Werke seien ohne einen Zug von Leben
und Kraft’ nog gangbaar zou zijn, wijl ons volk noch zijne muzikale
vertegenwoordigers gedurende de laatste eeuwen eenige predispositie vertoonde
voor de polyphone kunst, wat men 't best hoort uit de Hollandsche composities,
welker homophonie gelijkmatig is als de Hollandsche weilanden. Hoe dikwijls was
‘leven en kracht’ niet reeds synoniem, met geharnasten klank en spoortrein-rythme!
En hoevelen stemmen nog in met de zonderlinge verzen van Victor Hugo, wier
geringste merkwaardigheid niet is dat ze dateeren van 1837, toen Palestrina in ieder
geval nog minder populair en bekend was dan tegenwoordig:
‘Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie,
Je vous salue ici, père de l'harmonie,
Car ainisi 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 faits 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 seixième siècle entre vos doigts sonores!’

Dit alles is rethorica, maar is zij onaangenamer dan de rethorica van een groot aantal
musici, onder wie beroemde persoonlijkheden als Felix Weingartner, die beweren
dat de muziek toch eigenlijk begint bij Bach!
Nu heeft het er wel eenigen schijn van dat Anton Averkamp als 't ware
beginselmatig die twee ver uiteen liggende perioden van Bach en van Palestina 't zij
ter onderrichting, 't zij uit veelzijdigheid, welke hier zeer instructief is, met elkaar in
contact en - in conflict wil brengen. Men hoort dikwijls spreken over den
stemmen-chaos der contrapuntisten, over hunne gekunsteldheid en nog altijd over
de onverstaanbaarheid hunner tekst-behandeling. Men kon beide systemen, het
Palestrijnsche en het Bachsche, vergelijken in de twee hoofdnummers welke de heer
Averkamp op zijn programma had: de Missa Lauda Sion en het motet: ‘Der Geist
hilft unsre Schwachheit auf.’ Bij Palestrina, behalve de Canons, doorloopend
individueele melodiseering der vier stemmen, bij Bach eene zesstemmige fuga en
vierstemmige dubbelfuga. Dat het woord ‘klank’ wordt in de meeste composities
van Bach, weet een ieder, het is zelfs een vereischte om de muziek zonder stoornis
te kunnen hooren, wijl de oneindige tekst-herhalingen ook bij Bach niet verkwikkelijk
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aandoen. Doch dat een koor van Bach onduidelijker klinkt, zal niet iedereen bekend
zijn, noch dat Bachs polyphonie veel zwaarder is te analyseeren dan die van Palestrina.
De reden hiervan is evenwel niet moeilijk te geven. De stijl van Bach heeft iets
dubbelslachtigs: Hij erfde het veelstemmige ensemble van de middeleeuwen, maar
de begrenzing van zijn monotone eeuw. Hij zingt die veelstemmigheid niet
gecompliceerder uit dan Lasso of Palestrina, doch ketent al die individueele kreten
in de uniformiteit der maat, en terwijl allen gebaren alsof ze hun eigen melodischen
gang gaan, volgen allen het metrisch accent van den bas en de sopraan, erger nog
zijne periodes en phrases en dikwijls zelfs de groepen. Zoo wordt het verticale hooren
van Bachs polyphone muziek evenzeer bemoeilijkt als het horizontale waarnemen.
Dit is anders bij Palestrina. Hier bestaat geen maat en geen leidende stem. Wanneer
de alt naar voren treedt of de sopraan of de tenor of de bas, dan vertolken zij geen
rythme of geen motief, doch eene expressie om snel te verdwijnen in de expressie
en de gedragenheid van het geheel. Hier bestaat geen andere lijn dan het woord, want
zelfs het thema verschuilt in de mengeling der melodieën. En beoordeeld naar het
gezichtpunt der hoorders is eene compositie van Palestrina meer eene wenteling van
klanken, dan weer bekoorlijk, lyrisch, dan weer extatisch en van ontstellenden gloed,
dan een architectonische opzet en consequentie van gekozen thema's. In wezen staat
zij dus niet ver van het moderne impressionisme, een naam waarmee helaas gehaspeld
wordt en die dikwijls verdoold raakt in weinig impressionistische milieus.
Wanneer Palestrina's muziek echter buiten de katholieke kerk (buiten de H. Mis)
ter uitvoering komt, dan loopt zij een tweevoudig gevaar. Ten eerste schreef Palestrina
geen noot o m s t e m m i n g t e m a k e n , doch hij vertolkte een stemming. Zij
verliest dus niet alleen van hare universeele objectiviteit en expressie, maar ook van
haar religieus accent en van haar macht op den hoorder, die enkel onder de
betoovering geraakt van haar klank. Ten tweede hindert in iedere Palestrijnsche mis,
wanneer ze in de concertzaal ter uitvoering komt, het gebrek aan de proporties der
tweede helft: hier volgen elkander d r i e adagio's onmiddellijk op: Sanctus-Benedictus,
1e Agnus Dei en 2e Agnus Dei. Dat Palestrina het hoogtepunt van zijn gebed en
sereenen hartstocht immer in den Sanctus en Benedictus legt, kan hiervan de oorzaak
niet zijn. Veeleer ligt deze in het ontbreken der heilige handeling in het gedwongen
coupeeren van dat goddelijke intermezzo (laat me 't zoo noemen) de Pater noster qui
es in coelis. Wij merken dit niet op om de concert-uitvoeringen afbreuk te doen, doch
om den hoorder, die eveneens eene inzinking zou bespeuren op dat critieke moment,
te herinneren dat Palestrina componeerde voor het kerkelijk drama. Ambros zegt
zelfs dat zij ‘Lokalbedeutung hat - wie Homer Hellas, wie Sophokles Athen
voraussetzt -: sie ist in Rom und für Rom entstanden. In der Sixtinischen Kapelle
wo Michel Angelos Sibyllen und Propheten herabblicken, wo Anfang und Ende der
Dinge - Weltschöpfung und Weltuntergang - in ungeheuren Bildern vor Augen stehn,
ist ihre richtigste Stelle. Ueber die Donner des Gerichtes spannen sich die Töne als
lichter Regenbogen: der titanenhaft zürnende Maler spricht von der Gerechtigkeit
des lebendigen Gottes, “in dessen Hände zu fallen schrecklich ist”. - aber der Musiker
spricht von Gottes Liebe und Gottes Erbarmung, und von der reinen Harmonie ewiger
Seligkeit.’ Hiernaast is het inwendige der Ronde Luthersche Koepelkerk, die pas
van boven tot onder gewit scheen te zijn, inderdaad wat nuchter voor de muziek van
Palestrina.
We hebben niettemin Palestrina's mysterium der schoonheid benaderd.
Culminatie-punten vond men men reeds in den tweeden Kyrie en in den Sanctus en
vooral in dit voltonend quia langueo amore: de Benedictus. Ook het motet O magnum
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mysterium bevat zulke magnifieke momenten. De dirigent van het Amsterdamsch a
capella-koor weet zijn zangers te individualiseeren, gelijk hij alle melodieën een
relief weet te geven en de geheele expressie kan condenseeren tot een eenheid, wat
Averkamp met even onwankelbare zekerheid bereikt in Palestrina als in Bach. Van
zijn zangers muntten dezen middag vooral de bassen uit door een warmen klank en
fraaie sonoriteit. Een lichte ongedisponeerdheid der sopranen (wat bij de temperatuur
der laatste dagen niet behoeft te verbazen) schaadde een weinig het evenwicht der
stemmen, dat bij de contrapuntische muziek, die vroeger ook in de hooge registers
door mannenstemmen werd vertolkt, toch reeds schommelt, zelfs al weten de sopranen
hun timbre te metalliseeren. Men zou misschien met louter executanten als mevrouw
Noordewier nog niet tevreden zijn. Deze eminente kunstenares kon dezen middag
al den glans van haar klank ontwikkelen in twee Aria's van Joh. Ad. [Hasse] uit het
Oratorium Sant Elena al Calvario en een Agnus Dei uit zijn Requiem Mis. Hasse is
een zuiver-italianiseerend Duitscher en zijn breeduitstroomende melodiën pasten
volmaakt bij mevr. Noordewier's ‘spianar la voce’ der Italianen, waarin zij misschien
al hare tijdgenooten overtreft. Naast deze monodieën (begeleid door Anton H. Tierie),
zong zij nog twee aria's van Händel (uit Jephta en Theodora); het koor voerde behalve
het genoemde een Offertorium uit van Orlando Lasso (Benedicamus Dominum quia
tribuit mihi intellectum) en een motet van William Byrd ‘Benedictio et claritas.’

Christelijke Oratorium-Vereeniging [o.l.v. Johan Schoonderbeek Josua van Händel] (Concertgebouw)
De uitvoeringen volgen elkaar dit jaar op in trage, eindelooze verveling. Welk een
verschil met den vorigen winter! Wij schenen in den schoonen brand te staan van de
groote zon die in Weenen onderging, den dood van Mahler. Het zou geen wonder
zijn als de ontroering zoo ver weg trilde, het leed om een vereerenswaardigen
kunstenaar in onze eeuw van kleinzieligheden. Nu proeven we een andere pijn, de
somberheid, welke moeilijker te peilen is dan vreugde. Er heerscht een gebrek aan
geestdrift en deze nacht is kil! En om dit waar te nemen behoeft men zich geenszins
op het standpunt te plaatsen van Novalïs, die muziek en niet-muziek over het leven
wilde verdeelen als waken en slaap. De concerten zijn onbelangrijk, de programma's,
de executanten en de hoorders, in de opera en op 't podium; er wordt gemusiceerd
als of men 't volgend oogenblik in een steenen beeld gaat veranderen. De menschen,
die bij wijze van applaus nog met de beenen kunnen trappelen, of genoeglijk de maat
meedeinen, zooals we gisteravond opmerkten, zijn ondanks hun koele oogen gelukkige
schepselen te achten!
De heer Johan Schoonderbeek, de dirigent der Christelijke Oratorium-Vereeniging,
deed een loffelijke poging om die nevels van phlegma te verjagen en wel spijt het
ons, te moeten constateeren, dat 't hem niet lukte: 't zijn geen coulissen-nevels! Zijn
koor had den ‘Josua’ van Händel uitnemend ingestudeerd, bezat innerlijk contact
met deze muziek, scheen goed gedisciplineerd, en gaf ook een fraai klinkende
reproductie. Maar het orchest! Geen verstrooiingen, geen misgrepen, doch
onverschilligheid, van de eerste violen tot aan de drievoudig bezette pauken, overal
slappe, rythmenlooze accenten en vale expressie. Wat hypnotiseerde de kunstenaars?
Wat verlamde hunne streken en hunne intonaties? Men begrijpt, dat de dirigent
Schoonderbeek daar zonderling tegen afstak: hij is een en al beweging!
Zoo stond hij aan zijn lessenaar en gebaarde als een oude nekromant, die onwillige
duivels bezweert, niet met dien gloed van phantastiek gelijk men een dergelijke scène
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beschreven vindt in de mémoires van Benvenuto Cellini! Een beetje nuchterer, zelfs
te verstandelijk-temperamentvol. Dat wij Schoonderbeek niet overmatig kunnen
waardeeren gelijk anderen, ligt echter volstrekt niet aan den dirigent, het ligt aan
onze eigen beginselen, voor welke we strijden en waaraan we vasthouden. Van
jongsaf wenden we aan melodische lijnen, die gedragener en wijder golven dan zijn
martellato's: één-twee-drie, é é n -twee-drie; de wentelingen van het Gregoriaansch
erfden immers het verre, het droomerige en het heroïeke van de gewelven der oude
kerken! Onze melodieën en rythmen gelijken de antieke periode: het uitstellen van
een rustpunt; de zangerige cadans; het speculatieve rijzen van de gedachte en de
expressie; het ensemble van beeldspraak en idee; onze melodie telt minder komma's,
puntkomma's en allitteraties dan de gebruikelijke, waarnaar de dirigenten hun stok
regelen. En wij zijn gewoon aan eene andere cheironomie dan de moderne en vooral
de Duitsche; of wij dachten ons een sensitievere, een plastischer en muzikaler onder
de breedwentelende echo's van het Gregoriaansch: de geheimzinnige verborgenheden
van de latente psyche in plaats van het alledaagsche en oppervlakkige accentueeren;
zij zoekt de diepten der ziel en de innigheden der jeugd, zij leeft omdat zij m e d e -leeft
met de uitstralende, flonkerende muziek. Zie: de uitdrukking dezer gezangen schuilt
niet in den schouder van den dirigent, niet in zijn arm, niet in zijn stok, maar i n d e
p u n t v a n z i j n s t o k . Zij geeft lyrische buigingen van den toon, omdat de boog
bekoorlijk is, muzikaal, decoratief, omdat hij een vervolg veronderstelt, omdat hij
streeft naar het verre, naar de ruimte, naar de ongegrensdheid. Zulk een dirigent b.v.
was Mahler, en is Alphons Diepenbrock. Zij zijn zeldzaam, zooals de schoonheid,
het geluk en de ware muziek zeldzaam zijn.
We zijn dus bereid de praestaties van den heer Schoonderbeek tot op zekere hoogte
te achten, zonder zijn systeem in 't minst goed te keuren. Wij zouden honderd
voorbeelden kunnen geven van zijne manier en hoe zij tegen de muziek indruischt
en ze overweldigt, hoe ze zelfs de reproductie bezwaart; o.a. bij eene fermater zijn
de dirigenten gewoon een cirkel in de lucht te teekenen en bij het middelpunt van
dien cirkel moet alle klank eindigen. Schoonderbeek nu teekent dien cirkel zeer
bruusk en heftig, hetgeen op elk slot terugwerkt als een schok. Dit bezorgt den hoorder
menige felle en onaangename impressie. Meermalen hakt hij maat alsof hij smeedt
of hout kapt, zoodat zijn stok bij iederen opslag op zijn rug terechtkomt. Dat dit
vereenigbaar is met de psyche van sommige werken, zullen wij niet tegenspreken,
maar juist dat psychische missen wij in Schoonderbeek's verschijning, die allesbehalve
daemonisch is of suggestief. Maar dit verklarend te analyseeren behoort tot de
onmogelijkheden. Men voelt dat de ontroering en het dramatische ontbreken, zooals
men voelt dat, wanneer een zoo gespannen gebaar vereenigd was met een
evenwichtige geestelijke uitstorting, het zou neerslaan en verrukken. Doch dit gebeurt
niet; integendeel: men blijft zeer onverschillig.
Händels ‘Josua’ is een werk, dat stamt uit de laatste levensjaren van den componist.
Wij schreven onlangs hoe in den loop der zeventiende eeuw het ideeëele in de
toonkunst langzamerhand heeft moeten wijken voor het vulgaire en Händel is daarvan
een der voorbeelden. Wanneer hij geen tijd had om eene compositie zelf af te maken,
dan noteerde hij de melodie, de lijn of den generaal-bas en vertrouwde deze schets
toe aan zijne leerlingen om ze te voltooien. Zoo werd het mogelijk een oratorium
van omvang als ‘Josua’ te componeeren in vier weken. Dat dit onbestaanbaar was
bij de oude middeneeuwsche kunst, behoeven we niet te onderstreepen; de meesters
van dezen tijd beschikten zelf over de ziel hunner muziek van de eerste noot tot de
laatste wijl iedere noot een beving was hunner ziel, een deel eener melodie. Ook in
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den modernen tijd is dit onbestaanbaar; ten eerste omdat de leerlingen niet meer zoo
handig zijn en zich niet meer zoo eng aansluiten bij de meesters, vervolgens, omdat
de tegenwoordige princiepen hoe langer hoe duidelijker neigen naar de
middeneeuwsche.
In ‘Josua’ ontmoet men niettemin bewonderenswaardige fragmenten, want Händel
is altijd een halve Italiaan gebleven. Een volmaakt kunstwerk kan dit oratorium
evenwel niet genoemd worden. Voortdurend komt dat Italiaansche element in conflict
met het Engelsche, een soortgelijke halfheid als men bespeurt in het libretto en zijn
voortdurende weifeling tusschen opera en oratorium. De koren, welke over 't algemeen
't hoogst geroemd worden bij Händel, rekenen wij tot de zwakste en meest verouderde
deelen van zijn werken, wegens hun conventioneele stemvoeringen, onexpressieve
polyphonie, eenvormige massa-effecten en gedwee, rethorisch rythme. Het
voortreffelijkste bestaat uit aria's (hier: ‘Sage, holdes Wesen’ voor alt en de bevallige
pastorale welke begint met de aria van Othniel ‘Willkommen in der Laub'’) en enkele
ariose koren als ‘Seht! er kommt mit Preis gekrönt!’ Het is trouwens de muziek alleen
wel, die dit werk voor de toekomst staande hield, want de tekst, welke de handeling
meer accentueert dan men in oratoria gewoon is, verviel juist daardoor in
gebrekkigheden. Het derde (slot-)deel immers schakelt den hoofdpersoon Josua
geheel uit en verliest zich in het episodische. Belemmeren de koren den indruk in de
twee eerste deelen, hier stoort deze digressie. Dat overwinningsgezang moest Josua
begroeten, niet Othniel.
Wij zullen er op 't oogenblik niet over klagen, dat de tegenwoordige
muziekbeoefening bijna uitsluitend archaïseerend is, hare archaïsmen zelfs beperkt
tot de achttiende eeuw en bepalen ons tot de opmerking dat wanneer Händel en zijne
gepruikte tijdgenooten zoo achteloos behandeld waren door de achttiende-eeuwers
als onze hedendaagsche meesters door de eenzijdig achteruit-blikkende wereld, hun
leven, roem en geestdrift karig zouden geweest zijn. Van de ‘Christelijke
Oratorium-Vereeniging’ begrijpen wij niet goed, dat zij als gevestigde en populaire
maatschappij, niet eens de proef neemt met het origineele Händel-orchest, dat bestond
uit vier fluiten, zes hobo's, zes fagotten, zes hoorns, zes trompetten en strijkers.
Natuurlijk zou het werk winnen met een dergelijke bezetting! De dirigent had er ook
voor moeten waken dat de pauken niet zoo aan 't eene einde van 't podium plaats
vonden, de trompetten aan 't andere eind. Dit bevordert de ‘homogeniteit’ niet, vooral
wanneer ze wat schraal geinstrumenteerd zijn; de drievoudige pauken klonken weinig
sonoor. Solisten waren mevrouw Noordewier-Reddingius, mej. J. Repelaer van Driel,
alt, de heer Jan Trip, tenor, Simon Denijs, bas, die te zamen tegen de coloratuur
opgewassen waren, echter alle vier wat mat zongen en zeer gereserveerd. Als stem
stond de tenor Jan Trip het zwakst, wijl hij meer een bariton lijkt dan een tenor. Als
organist fungeerde voortreffelijk de heer Louis Robert; aan het klavier (voor de
recitatieven) zat Marcel de Bruin. Deze recitatieven werden geheel in den ouden
trant en in één kleur gehouden: langzame, sleepende dictie. Zoo valt niet enkel alle
typeering, alle karakterteekening weg, dit gebruik, dat uit den weg geruimd moet
worden, bederft behalve de handeling van het libretto ook de muzikale handeling. 't
Schijnt eveneens nog niet opgevallen te zijn dat er soms tusschen recitatief en
volgende aria een harde contradictie kan ontstaan door deze gewoonte.

Concertgebouw.
Arnold Schönberg [- Pelleas und Melisande]
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Dat Arnold Schönberg een naïef mensch is, staat voor ons vast, maar hoe naïever
tegenwoordig des te gecompliceerder voor den waarnemer! Schönberg is op 't
oogenblik de meest aangevochten persoonlijkheid van Duitschland en een van zijn
pikanstste problemen. Want in deze dagen, welke niet als bijzonder artistiek mogen
gelden, zijn de kunst-disputen journalistieke copie geworden, en het eene raadsel
duikt op na het andere in de kolommen der kranten. Het wantrouwen schijnt den
mensch der twintigste eeuw aangeboren, de eene verschijning na de andere wordt
publiek gegeeseld en Schönberg kreeg ruim zijn deel van de inquisitie der reporters.
Hij verdiende 't niet, deze Till Eulenspiegel, in zijn vaderland gehangen te worden.
Hij mag den ‘vooruitgang’ willen vertegenwoordigen, slecht componeeren of goed,
de theorie aanvallen en de theoretici beschimpen (dit is lang zoo erg niet als 't
gebruikelijke schelden op de meesters), eene hervorming ensceneeren, ontdekkingen
doen, dit alles vindt men niet in het proces-verbaal zijner vijanden, een aantal
gedocterde critici, zij hebben zelfs niets met deze dingen te maken. Zij richtten zich
immers niet tegen het onvolmaakte, onvoldragene en dubbelslachtige van Schönbergs
wezen, doch tegen zijn wezen in 't geheel, tegen zijn geheele streven, dat in ieder
geval gebaseerd is op een gezonde kunstbeoefening. Hij moge dan dwalen bij het
zoeken naar deze, er zijn vrij wat middelmatiger en verderfelijker uitingen te
bekampen in Duitschland. Hadden deze heeren inderdaad verstand van muziek, zij
zouden niet beginnen met Schönberg te ontleden als ‘probleem.’ Want die modernist
brengt niets nieuws.
Donderdagavond is hij door het Concertgebouw geïntroduceerd in ons land, eene
daad, waarvoor men deze instelling dank mag zeggen, temeer omdat zij den componist
zelf heeft uitgenoodigd. Schönberg dirigeerde ‘Pelléas et Mélisande’, Symphonische
Dichtung naar het drama van Maurice Maeterlinck, een werk, dat hij ongeveer
gelijktijdig componeerde met Claude Debussy, in 1902, en hier zijn vierde uitvoering
beleefde. De compositie is ééndeelig en duurt ongeveer vijftig minuten, heeft dus
den omvang van een moderne symphonie. Den stijl van het werk zou men kunnen
karakteriseeren als een combinatie van Wagner en Strauss, de goede eigenschappen
stammen dan af van Wagner, de slechte van Strauss. Wij noemen Strauss, omdat
deze nu eenmaal de representant is van een aantal onmuzikale tendenzen; welke ook
bij Schönberg storen, ofschoon deze zich de eer mag toekennen, ze bijna gelijktijdig
in practijk gebracht te hebben. Hij zegt wel, dat hij dit van ondergeschikt belang acht,
maar kan toch niet nalaten er in zijn ‘Harmonielehre’ uitdrukkelijk op te wijzen, dat
hij zijn heele-toon-scala, zijn quarten-accoorden, en ook zijn Pelléas et Mélisande
buiten Debussy om ontdekt heeft. Dit is een van zijne naïeveteiten. Want niemand
die Debussy kent, zal Schönberg ‘Debussysmen’ verwijten; de composities van
Debussy zijn van absoluut andere essence gevormd dan heele-toonen en
quarten-accoorden. Schönberg schijnt de Duitsche critiek waarlijk voor zeer dom te
achten!
Wat men in de eerste plaats aan Schönbergs stijl zou moeten opmerken is de
evenwichteloosheid der techniek. Men vind in zijne in Pelléas et Mélisande
quarten-accoorden, overmatige drieklanken bij tientallen, heele-toons-accoorden en
andere zeer vermetele dissonanten, uitkomsten dus van dezen tijd, die a l l e bijklanken
der résonance harmonique bewust schijnt te hooren en te vertolken, naast thema's,
wier rythmische structuur bijna klassiek is, naast een formalisme der conceptie, dat
sinds lang verouderd is, waar de eene sequens-groepeering volgt op de andere, kortom
naast een gedrochtelijk conservatisme van rythme en melodie, dat nog bizarrer aandoet
in zoo geraffineerd milieu van klanken. Men zou Schönberg daarenboven kunnen
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vragen of hij niet te veel uit het oog verliest, dat men zijne hoorders zoo weinig
mogelijk moet vervelen? Een zoo klassiek stuk als de traagschuifelende inleiding tot
het symphonisch gedicht werd er sinds lang niet gecomponeerd, en hier is de
formalistische doorvoering van één chromatisch motiefje, contrapunteerend en soms
in alle stemmen tegelijk anders klinkend, ten top gedreven. Het zou mij niet
verwonderen wanneer Schönberg in zijn jeugd een trouw bewonderaar is geweest
van Johannes Brahms, wat toen de smaak en de mode vorderde in zijn vaderstad
Weenen.
Dit is formalistische abstractie en elders treffen weer instrumentale abstracties,
zoo sterk geprononceerd als men ze bij Strauss zelfs weinig ontmoet. Dat daar
merkwaardige vondsten onder zijn worde erkend en bewonderd, doch tevens dat de
hoorder dikwijls te vermoeid is door voorafgaande langdradigheden, dat hij ze
onmogelijk ten volle kan waardeeren. Schönberg heeft natuurlijk het dramatische
van Pelléas et Mélisande, d.w.z. de handeling, welke reeds voldoende kwijnt in
Maeterlinck's stuk, zorgvuldig vermeden, wat hij zijn ‘impressionisme’ misschien
verschuldigd meende te zijn. Men vraagt zich echter af bij zulk werk, waarom de
auteur thema's koos, waarom hij eene stof, een titel koos. Toch niet om er een dergelijk
perpetuum mobile mee te fantaseeren, een redeloos stuk, waarin gedachten
voorkomen, gedachten, die nergens dialectisch ontwikkeld worden en overal den
schijn aannemen van grondvaste logica?
Schönbergs orchestratie is zeer dof en log zelfs op plaatsen, waar hij luministisch
wil schrijven. Dit hangt samen met zijne melodie, die over 't algemeen traag en
apathisch geconstrueerd is. Alle levenswarmte lijkt vervluchtigd in deze psyche,
ofschoon de componist er uit ziet als een sanguinicus en zijne geschriften en daden
blijken geven van een nobelen hartstocht, welke ook zijne directie suggestief maakt.
Het is eigenaardig, terwijl de instrumentatie onophoudelijk doolt in de levenlooze
woestijnen van karakteristiek, typeering, détail-schildering, klanken-mimiek - het
publiek verlustigde zich in den glissando der gedempte bazuinen als kinderen - terwijl
de harmoniek en de melodiek overal het spontane en de betoovering schijnen te
negeeren, terwijl de melodische contour over 't algemeen beperkt is tot een minimum
van uithoudingsvermogen en expressiviteit, is de directie van Schönberg groot van
lijn, breed en immer melodisch.
Men vindt diezelfde contradictie in zijn bewondering voor Mahler en in de weinige
Mahlersche elementen, welke zijne muziek zouden verblijden; in den stijl van zijn
geschriften - gemoedelijk, geestig, wat ouderwetsch en aangenaam breedsprakig en in den stijl dezer compositie, in het te-veel van berekening van détail-effecten,
te-weinig berekening of meditatie van de conceptie, van het organisme, dat de
meesters altijd nauwkeurig overwogen hebben, van de componisten der oude hymnen,
Josquin de Près, Palestrina tot Mahler. En het ligt niet in de lijn van Schönberg's
denken en zoeken om dit te corrigeeren. Zie b.v. de voorbeelden van modulaties uit
zijne harmonie-leer. Daar vindt men het tastende, weifelende, den blinden, onzekeren
gang in 't klein, welke men bij Pelléas et Mélisande in 't groot vindt.
Schönbergs symphonische Dichtung is een buitengewoon talentvol werk ondanks
zijn tekortkomingen en experimentatie-zucht, de stijl is ons niet sympathiek, de
decadentie, waarvan al die zwaarwichtigheid en kortademige expansie spreekt, te
ziekelijk en we vermoeden, dat zijn tegenwoordige schrijfwijze nog onsympathieker
zal klinken, hoewel hij zich niet in het grandiose zal ontwikkeld hebben; deze
eigenschap is in Pelléas et Mélisande reeds fictief. We gelooven daarom niet aan het
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genie van Schönberg, doch aan zijn talent; zijne ideeën bovendien zijn jonger en
levenwekkender dan zijne muziek.

Toonkunst.
Requiem van Giusseppe Verdi
Het Romaansche element verdwijnt hoe langer hoe meer uit onze concertzalen en
de heer Bernard Zweers, die op eene voordracht over Verdi's Requiem het w e r k
besprak, had in plaats daarvan het g e n r e mogen toelichten en propageeren, dat niet
meer inheemsch is. De Duitscher, schuilend achter Wagner, dien hij niet begreep en
verkeerd uitlegde, bekampte en verdreef alle Latijnsche schoonheid, nobelen
hartstocht, hevig gevoel, bekoorlijkheid, phantasie, zon, luister, plastiek, welke
vervangen werden door het phlegma der brute kracht ‘das Maximum der Barbaren’
(Novalis) en eerst de symphonie overrompelde, toen de opera, alles vandaliseerend,
melodie, kleur, enthousiasme, alles vergrauwend, uit naam van Wagner, wien men
ten slotte alleen - het is te paradoxaal! - den verstorenden en almachtigen invloed
van Brahms zou willen toeschrijven.
Onze ooren zijn moe van Reger, Richard Strauss, Scriabine, Schönberg, Brahms,
Schumann, en anderen, die dezelfde aesthetiek vertegenwoordigen hoewel in
verschillende richting werkend, een eindeloozen kommer van logge psyches en logge
kunst, meesters zonder twijfel in de techniek hunner muziek, doch jammerlijke
dilettanten in kennis en uitbeelding van het schoone. En zoo werd, ten minste voor
ons, het Requiem van G. Verdi, dezen dilettant in vergelijking met bovengenoemden,
in den ‘Tonsatz’, maar meester in de waardeering en weergave van de schoonheid,
een geluk en een opvlamming van oude vreugde. Hoe dikwijls dachten we aan Mahler,
die dezen Italiaan in alle goede eigenschappen en genie evenaart, zijne gebreken
zorgvuldig wist te vermijden en hem aldus in vele opzichten overtreft!
Zonder te beweren, dat Verdi's Requiem zou kunnen dienen voor kerkmuziek,
mogen we nochtans de hoofdstemming vereenzelvigen met de Gregoriaansche
doodenmis en in de muziek de opvatting terugvinden: In tiefer, heiterer Ruhe will
ich den Augenblick erwarten, der mich ruft. Ik will sterben wie ein junger Dichter,’
het is muziek ‘sentant la mort et les roses’, 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 wilden kreet, de eenige trouwens, die weerklinkt in deze compositie, 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 veroordeeld in deze grijze
eeuw om kil en apatisch, gemoedelijk en hard te gebaren, wil zij geprezen worden?
Verdi vond voor Libera animas omnium fidelium defunctorum een zangerige, slanke,
edele melodie, zal dit den componist eer verweten worden dan een fra Angelico, die
op zijn Laatste Oordeelen - dit beteekent een Requiem immers in de muzikale kunst
- de blijdschap sterker accentueert dan de schrik, de rijen der zaligen met meer
voorliefde schildert dan de verdoemenis, de bekoorlijkheid, liefde en barmhartigheid
overal op den voorgrond stelt? Verdi intoneert zijn Sanctus als signaal, schrijft
gracieuse en diepe melodieën (Recordare, Jesu pie) waarom zal men dat minder
bewonderen dan de muziek van denzelfden Angelico, zijn Adoraties en Kroningen
op altaarschilderingen, muziek van tamboerijnen, violen, guitaren, bazuinen en
trommels? En waarom zou het Sibylijnsche Liber scriptus proferetur niet liefelijk
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mogen klinken voor wien geloof, hoop en liefde nog niet gestorven zijn? Maar deze
zijn zeldzaam in onzen tijd en de kunstenaars schijnen ze zelfs te missen!
Er zijn in de muzieklitteratuur slechts weinige werken aan te wijzen van zoo
simpele factuur en meesterschap als Verdi's Requiem, eenvoudiger en concreter dan
Mozart op vele plaatsen. Men vindt er geen miniatuur, nergens een vermoeden van
polyphonie, nergens eene orchestratie in den 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 verrassende buigingen en expressie. Hier
heerscht de dirigent en bezweert zijn lyrische en pathetische daemonen, verborgen
veelheid van detail-werk en dit is het geheim van zijn genie. Hoe luguber klinken de
holle octaven van alt en sopraan in den Agnus Dei, om één voorbeeld te noemen!
hoe schamel en innig de quint-parallellen van Oro supplex et acclines! En welk een
wonderlijke inval om dat troostvolle, droevige violen-fragmentje (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 de exclamatien van Hostias et preces (hoe is hier de zuidelijke
straatroep vergoddelijkt!) voor den extatischen 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 excutanten vermag, martiale
passages doorsidderen en schokken en alle affecten tot hun hoogste waarde en
uitdrukking opvoeren. Zijn koor was in de voortreffelijkste condities, afgezien van
eenige schuchterheden der alten. Van zijne solisten muntte in de eerste plaats uit
Gerard Zalsman, wiens opvattingen van zeer gevoelige artisticiteit getuigden (hij
hief den gracieusen en onvergelijkelijk diepzinnigen Libera animas aan zonder accent
en als 't ware neuriënd, een buitengewone gedachte). Zalsman was ook zeer goed bij
stem. Mevrouw de Haan-Manifargas fungeerde als mezzo-sopraan en vertolkte de
lagere gedeelten harer partij schitterend, de hoogere minder sonoor. Wij kunnen
mevrouw Noordewier roemen, zooals vroeger, terwijl de tenor dr M. Römer
meermalen de zuiverheid van het solo-quartet in gevaar bracht. Hij bedoelt het goed,
maar zijne stem weigert, wat in Duitschland veelvuldig voorkomt; ze is schraal en
hard van klank, in het hooge register zelfs wezenloos. Tot applaudisseeren scheen
men op deze uitvoering niet gezind. De Hollander houdt van ‘stemmig’ en verstaat
daaronder alles wat van opgetogenheid afwijkt. De minnaars van het enthousiasme
konden zich ergeren aan een onbeschaamde, ‘stemmingsvolle’ stilzwijgendheid, tot
na den Agnus Dei een bewonderaar losbrak en door enkele onstuimigen nagevolgd...
gesmoord werd in gesis.

Gustave Doret [Werken van Franck, Debussy en Beethoven
(Pianoconcert nr 5, solist Maurice Dumesnil)]
Doret, die den vorigen winter voor de eerste maal als leider van ons orchest optrad
en buitengewone toejuichingen vond, is teruggekeerd. Wat hij in de afgeloopen
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tusschenruimte deed als kunstenaar, daarvan weet niemand in Holland, want de
belangstelling in het leven der Duitsche componisten wordt hier zorgvuldiger
onderhouden door de dagbladen; deze weten zich ook beter interessant te maken.
Wie is niet op de hoogte van Weingartners proces en wie niet van den pelgrimstocht
der aesthetiseerende Berlijners (er zijn er duizenden) per trein naar Fürstenwalde,
waar Weingartner dirigeert! Daarom moet deze, om al zijn vereerders tevreden te
stellen, twee uitvoeringen geven als hij hier komt, terwijl de zaal slechts goed bezet
is voor Gustave Doret, die hem minstens evenaart.
Hij is in de eerste plaats verwelkomd door het orchest, dat hem huldigde door op
te staan, eene eer, welke de heeren gewoon zijn slechts te bewijzen aan orchestleiders,
die zij zeer voortreffelijk en sympathiek achten. Bij 't einde van den middag gaf Doret
zijne medewerkers hun aandeel in het enthousiaste applaus; zoo waardeert men elkaar
wederzijds ten voordeele van het snelle contact en de goede verstandhouding. Deze
waren er. Want zelfs daar, waar Doret zijne actie niet crescendo kon dwingen, omdat
de macht van zijn gebaar uitgeput was, als in de Finale van Beethoven's derde
Leonore-ouverture, waar hij zelfs geen teeken maakte, daar kwam het orchest hem
te hulp met een spontane aanzwelling en uitbreiding, welke de spelers alle eer aandoet.
Doret heeft zijn programma in tweeën verdeeld: Franck-Debussy, en na de pauze
Beethoven; geen gelukkige rangschikking, omdat als stelregel kan gelden (de
dirigenten moesten daar meer rekening mee houden) dat men na klassieke muziek
liever moderne muziek hoort, dan na moderne muziek klassieke. Men spreekt wel
dikwijls van ‘een verkwikkend bad in Bach’ en misschien gaat de regel niet bij
iedereen op, maar het viel ons niet moeilijk bij Doret zelf eene betreurenswaardige
inzinking te bespeuren. Laten we ronduit erkennen dat Evert Cornelis en Dopper het
vijfde piano-concert van Beethoven en genoemde Leonore-ouverture even
voortreffelijk dirigeeren. Het spijt ons te moeten erkennen dat ze mis liep van 't begin
tot 't einde, en als men van individueele opvattingen zou kunnen spreken, dan bleken
ze niet alleen slechter dan van Willem Mengelberg, die van dit werk, zoo hij een
goeden dag heeft, een wonderbare creatie kan maken, doch zelfs slechter dan van
Weingartner, die het wonderbare nooit zocht.
Het is jammerlijk een kunstenaar zoo te moeten critiseeren, doch het is onze plicht
om billijk te zijn: ook de symphonie van César Franck hoorden wij veel beter
gereproduceerd door Evert Cornelis. Doret speurt gaarne de groote lijn na en daarmee
bereikte hij in Saint-Saëns' derde symphonie hevige en imposante effecten. Deze
symphonie is als 't ware berekend op eene wedergave in 't monumentale, het
tegenovergestelde van César Franck's compositie. Hoe meer men van dit werk de
‘groote lijn’ nazoekt, hoe meer men zijne gebreken zal bloot leggen. Want, ofschoon
wij gaarne met piëteit spreken over César Franck, wiens kunst sacerdotale
eigenschappen bezit, die aan het Frankrijk zijner eeuw zeer vreemd bleven, zijne
symphonie telt gebreken, die slechts te sluieren zijn door een buitengewone en
liefdevolle verzorging van het miniatuur.
Die tekortkomingen dreigen van af den aanvang, en inderdaad, op welke wijze
zal men de verslapping ontgaan, welke intreedt door de herhaling van den inleidenden,
langen, ‘L e n t o ’? Men maakt coupures in de symphoniën van Anton Bruckner
(coupeeren is een nieuwerwetsche kwaal) op zulke plaatsen, waar het gecoupeerde
geenszins zou storen; waarom maakt men niet de coupure in deze inleiding, welke
misschien de architectuur een weinig zou schaden, doch ten voordeele zou komen
van het drama en de spanning? Franck herhaalt zijne thema's dikwijls genoeg.
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Dit is trouwens de tweede fout van het werk, dat eigenlijk in den meest verfoeilijken
Brahms-stijl g e c o n c i p i e e r d is. Om welke reden we dit vergoelijkt hebben, vraagt
de lezer? Wijl er tusschen concipieeren en componeeren een essentieel verschil
bestaat. Franck heeft ten allen tijde zijne psyche eerst ten volle kunnen mededeelen
door het technische handwerk en was hierin een meester als weinige anderen. Dit
handwerk staat ook met zijn psyche in het nauwste verband. En wij vergaten deze
affiniteiten met Brahms, omdat er tusschen de psyche van dezen en Franck een
oneindige afstand ligt. Wat bij Franck voortsproot uit eerbied voor de groote meesters
en de traditie (hij heeft immers bewezen zeer modern te kunnen schrijven met ‘Le
Chasseur maudit’) was bij Brahms het gevolg van reactie en machteloosheid. Een
onderwerp dat ons nog zou kunnen leiden tot de katholieke wereldbeschouwing van
Franck en de materialistische van Brahms!
Men moet voorzichtig omgaan met de symphonie van Franck, welke toch niet tot
zijn allerbeste werken behoort. De compositie is cyclisch gebouwd, d.w.z. heeft een
motief dat in alle thema's, welke optreden, meestal veranderd, terugkeert. Het is een
karakteristieke vormelijkheid, die men reeds in verschillende werken der achttiende
eeuw ontmoet als een vermoeden, eene voorspelling; die bij Beethoven gedoceerd
wordt (zelfs aan het Amsterdamsche conservatorium), die een der fundamenten vormt
van Franck's aesthetiek en van Vincent d'Indy's paedagogie. Wij zullen dit stelsel
van cyclisme niet bestrijden, doch willen er voor waarschuwen omdat het zoo licht
ontaardt in den circulus vitiosus. Kan men het toepassen, zonder dat de schoonheid
der muziek en der expressie er onder lijdt, dan getuigt dit vermogen van het hoogste
intellect en van eene phantasie, welke de meest ongebreideld romantische in
raffinement te boven gaat. En grenzen bestaan er dan evenmin: want de fanaticus
zal de consequenties niet alleen doortrekken tot alle hoofdthema's en episodes, doch
ook tot de polyphonie. Dit stelsel vertegenwoordigt in de muziek wat het cubisme
beteekent in de schilderkunst, de allitteratie in de poëzie; het is tegelijkertijd het
primitiefste en het verst ontwikkelde stadium van de gedachte.
Weinigen maakten er strenger gebruik van dan César Franck, die zoover gaat dat
hij alle hoofdthema's, wat keuze van het motief betreft, indeeling der caesuur en
rythmische groepeering, volgens dezelfde methode bearbeidde, ze bijna identificeerde.
Hier speelde de zuivere berekening een nog gewichtigere rol dan bij de contrapuntici
der middeneeuwen, eene berekening die gepassioneerd is en sensitief blijft, die zelfs
gebaseerd is op de expressie, het fictieve, dat b.v. bij Richard Strauss en Reger
(verkleiningen en vergrootingen, welke alleen op papier beteekenis hebben) vaak
wordt aangetroffen, zelfs verzuimt. Hoe machtig en weidsch resoneert de canonische
doorvoering van zijn vergroot hoofdthema in trompetten en bazuinen! Hoe weet
Franck alles eene diepe, doorschijnende, streelende tint te geven, vooral door de
aanwending der houtblazers en het melancholieke timbre van hobo's en Engelsche
hoorn; welk een bekoorlijkheid en afwisseling!
Doret was er in gedurende het geheele eerste deel en heeft dit zoo volmaakt vertolkt,
dat hij zich in 't verloop van het concert niet meer overtrof; er sproeiden vonken uit
elk détail. En daar de componist zich in de keuze der thema's, het rijzen der
hoogtepunten, het gebruik van 't glansvolle koper gelijk bleef, daar de beide andere
deelen vroeger even sterke impressies achterlieten, kan men de inzinking na het
eerste deel slechts wijten aan den dirigent. Misschien vond zij haar oorzaak in de
buitengewone krachtsinspanning, want deze orchestleider spaart zich niet en zijne
schoudergewrichten moeten zeer geoefend zijn om zulke schokken drie uren te
doorstaan, wat te meer verbaast als men weet dat Doret gedurende de laatste jaren
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weinig dirigeert. Hij is allesbehalve een sierlijk dirigent en ons schijnt hij dit onderdeel
al te veel te verontachtzamen. Het maakt ook een zonderlingen indruk dezen
krachtmensch, van echte Zwitsersche structuur, aan 't hoofd te zien staan van de
geraffineerde fantomen van Debussy! Hij heeft de partituur van diens ‘Prélude à
l'après-midi d'un faune’ geintroduceerd in de muziekwereld (1894!) en dit
symphonisch stuk naar Stéphane Mallarmé, tot eene snelle beroemdheid geroepen.
Mengelberg heeft het onlangs tweemaal gegeven, Doret had het op dit programma,
en het vond geestdriftig applaus, zoodat er aan de populariteit van Debussy niet veel
meer ontbreekt. Wij, die Claude Debussy bewonderen als een der geniale meesters
van dezen tijd, kunnen met dit werk geen aanvoeling krijgen en worden hoe langer
hoe meer geneigd het alle expressieviteit te ontzeggen. De vinding is weinig frappant,
de orchest-kleur vaal en monotoon, vooral in vergelijking met zijn latere composities,
het tempo der conceptie traag en geheel in overeenstemming met den heetsten
zomermiddag dien men zich denken kan en den dronkensten faun. Het is meer realiteit
dan poëzie en staat in dit opzicht verre ten achter bij den ‘Marsyas’ van Alphons
Diepenbrock. Ons dunkt dat Debussy hier zijne inventie te langdurig heeft laten
dolen in het lascieve, snikheete en soporifieke. Het heidensche, puur en epicuristische,
semietische zouden we willen zeggen, van het onderwerp is ons bovendien weinig
aanlokkelijk.
Maurice Dumesnil, die hier enkele jaren geleden herhaalde malen optrad, geeft
geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen; zijn spel is zeer geacheveerd, doch
pianistisch en koel. De Ibach, dien hij bespeelde klonk schraal in de hoogte, schraal
in den bas, wat men van Ibachs niet gewoon is, evenmin als men gewoon is een
Franschman een Duitsch instrument te zien kiezen. In Beethoven's piano-concert
raakte Doret geheel op den achtergrond, wat ons zeer verwonderde, te meer daar
Dumesnil volstrekt niet de gaven of den geest bezit om deze muziek zelfstandig te
herscheppen. De pianist scheen dezen middag ook niet zeker van zijne techniek,
zijne opvattingen waren te simpel, te overzichtelijk en nergens meeslepend, waardoor
hij niet lang boeide en er van de ongeëvenaarde meesterschap van dit concert (we
herinneren aan de onvergetelijke vertolking van Alfred Cortot onder Mengelberg)
bijna alles verloren ging. Hier had Gustave Doret [bij] moeten springen met zijn
persoonlijkheid. Doch ook hier schoot hij wederom te kort en het spijt ons die gaarne
de aangename herinneringen van 't vorig jaar hernieuwd hadden en nu niets zullen
onthouden dan zijn reputatie, spontaneiteit en virtuoze handigheid.

[Henri Marteau in concerten van Mozart en Leander Schlegel,
Beethoven Symfonie nr 5 o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Henri Marteau, de beroemde violist, trad op met een concert van Mozart en Leander
Schlegel en bespeelde voor de pauze een der beste Stradivarias der wereld (die van
Joachim), na de pauze een zeldzame Maggini, welke door velen nog hooger gesteld
worden, verder in 't verleden terugreiken en met een kaars te zoeken zijn. De heer
Marteau was dus voortreffelijk uitgerust.
Men weet echter niet wat men hoort als Henri Marteau die befaamde instrumenten
aanstrijkt. Zij schijnen uit metaal gegoten en de snaren lijken onveranderbaar vast
geschroefd. Dergelijken indruk geeft Marteau's timbre, dat voortdurend pijnigt en
welks starre ping-klank onophoudelijk zoo buitengewoon zuiver is, dat den hoorder
ten laatste de meest wezenlooze, Chineesche, kille en valsche geluiden in de ooren
dwarrelen.
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Marteau is een phenomeen. Gelijk men verbaasd staat over de bedriegelijke
toenadering van het machinale speeltuig tot menschelijke hoedanigheden, zoo moest
men eigenlijk nog veel verbaasder staan, wanneer een mensch er in slaagt de effusies
van zijn geest te assimileeren met de regelmatigheid, de starre beweging, het
raderwerks-accent van de machine. Met welk een tartende koelheid zette hij den
Allegro in van Mozarts concert, dat gracieus is maar ook menschelijk! Welk een
aardsche, onbezielde, materieele toon! Hij kleeft aan de snaren, hij golft log door de
ruimte, kronkelt onmuzikaal, onrythmisch uit het instrument, hij leeft niet, bezit geen
nuances, kent niet de mysterieuse affiniteit tusschen kunstenaar en instrument. De
heer Marteau strijkt zijn piano's en forte's nog als zoodanig en schijnt niet te weten,
dat de componist met het eene een expansie, met het andere een verteedering beoogt.
Hij bevindt zich nog op 't zelfde standpunt als de castraten en andere keelvirtuozen
uit den tijd van Gluck, de coloratuur-zangeressen uit Wagner's tijd, die den toon als
doel kozen en niet als middel. Met dit verschil dat de keelvirtuositeit immer nog
eerbiedwaardiger is dan een dergelijke gladde, onaandoenlijke ‘stijlvolle’ streek op
een instrument dat bij de minste aanraking spreekt en resonneert als een klok. Wij
vermoeden dan ook dat menige hoorder bij zich zelf de vergelijking gemaakt heeft
tusschen Marteau en Isaye of Hekking. Per slot is het wederom een rassenquaestie:
Marteauss vader is een Franschman, zijne moeder een Duitsche. We willen aannemen,
dat Marteau, tijdens zijn langdurig verblijf te Génève geweifeld heeft tusschen het
Romaansche en Germaansche temperament, hij heeft zich ten minste ernstig met
Fransche muziek bezig gehouden in de jaren. Doch zijn definitieve voorkeur viel op
Duitschland, hij koos zich Berlijn tot residentie, de moderne kunst van Reger, wiens
vriend hij is, tot domein, en - zijne wonderbare instrumenten blijven doorzingen,
ondanks Marteau, ondanks het uitgevoerde werk, want Leander Schlegels
viool-concert gespeeld op een Maggini lijkt me een gruwel. In dit werk ontbreekt
ongeveer alles wat eene compositie tot kunstwerk stempelt: melodie, phantasie,
temperament, liefde voor de ontroering en de bekoorlijkheid. Tot welke verbasterde
mislukkingen de beginselen der negentiende eeuw leiden kunnen, getuigt dit concert,
waar alle schoonheid, naïeveteit, ziel, leven, wijding en emotie als bij tooverslag
verbannen zijn. Let wel dat wij enkel spreken over de onvruchtbare tendenz van
zulke werken, die niets willen zijn dan muziek. Niemand toch zal Leander Schlegel
eene zeer deugdelijke kennis van het materiaal ontzeggen. Het orkest klinkt meestal
goed, niet al te hard; de viool is behandeld met kennis, hoewel zich wel wat te veel
arpeggie in hare partij bevinden. Maar in dit concert treft men geen enkele
melodie-aanhef die een spontaan verloop heeft, geen thema dat zingt en niet verflauwt
of machtelooze gebaren maakt, krampachtige wentelingen en vallen, onexpressieve
berekeningen, gelijk men ze ontelbaar aantreft bij Brahms, Reger en Richard Strauss:
thema's, die zelfs te leelijk of te geroutineerd zijn voor begeleidingsfiguur. De
schoonheid is wederom zoek in dit concert met een motto. Een ‘soort van motto’
volgens het programma, waarmee de auteur, die misschien liever niet in Wagnersche
termen spreekt, waarschijnlijk een leid-motief bedoelt; een motto, dat nergens tot
expressieve waarde komt, noch in 't begin noch in 't verloop der drie deelen, gelijk
zoovele moderne passacaglia's of chaconne-opzetten en waarom dus niet weg had
kunnen blijven? Bij alle omkeeringen en herhalingen geraakt het niet éénmaal tot
plastische gestalte. Maar welke wonderlijke spelingen in de verstrooide en diffuse
uitingen der menschen! Leander Schlegel en Giacomo Rossini gingen uit van hetzelfde
beginsel: de muziek als muziek, kunst zonder ethisch fundament. En tot welke
onafzienbare verschillen zijn beide positivisten verdoold, Rossini met zijn absolute
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zinstreeling, Schlegel en zijn geestverwanten met hun absolute loochening van het
geestelijke element en emancipatie der materie. Het kenteekent Henri Marteau reeds
dat hij zulk werk op zijn repertoire neemt en van buiten leert. Een gevaarlijk
internationalisme!
Het enthousiasme voor den violist was niet explosief doch plichtmatig, geenszins
in overeenstemming met zijne faam, die een ongewoon aantal bezoekers had gelokt.
Willem Mengelberg ontving de ontboezeming van vreugde en muziek, waartoe allen
gestemd schenen, na de vijfde symphonie van Beethoven. Het was een van zijne
meesterlijke reproducties groot en gedetailleerd tot de fijnste schakeeringen, een
magnifiek al fresco en tegelijk miniatuur, dat zich zelfs openbaarde in de kloppers
van onzen sensitieven en virtuozen paukenist: de harde houtkloppen en de holle klank
in het sombere en gejaagde eerste deel, het mildere timbre van 't zeem in de andere
stukken.

[Bruch Vioolconcert (solist Emil Telmanyi) – Symfonieën van Haydn
en Schumann (I) o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Een violist uit Budapest, de heer Emil Telmanyi trad op met het Concert van Max
Bruch. Hij is een jonge man van negentien jaar en 't getuigt weer van de buitengewone
muzikale begaafdheid van het Hongaarsche volk, dat onophoudelijk kunstenaars
voortbrengt, die zoo in de snaren grijpen als deze. Want de allereerste toon op de
donkere g trof reeds door een onbeschrijflijk suggestieve aanzet en deze, wanneer
Telmanyi dien enkelen klank had afgebroken, wij zouden geweten hebben, dat hij
een vertegenwoordiger is van de meesleepende schoonheid.
Eigenlijk waren het voortdurende intonatiën, welke hij gaf, hartstochtelijke
aanheffen, die stokten (men bemerkt dat over 't algemeen niet), en wat ontbrak er
verder ook aan zijn spel? Niets, want hij leerde het van Hubay, die zoowel virtuozen
won als kunstenaars en onder zijn landgenot en met wonderlijke uitkomsten werkzaam
was. Laten we het tekort dan toeschrijven aan de jeugd van Emil Telmanyi. Er valt
niet veel te verdiepen in het concert van Bruch (dat de sarcastische Hans von Bülow
‘ein Bruchstück’ noemde) als compositie, als architectonisch werk.
Misschien zou men het door te veel spiritueel fundament zelfs bederven, wijl het
nu eenmaal slecht gecomponeerd is. Maar de melodieën zijn meestal indrukwekkend
gevonden en de gemeenschappelijke opvattingen der violisten laten wijzigingen toe,
waardoor wel niet het werk doch de kern zou winnen. In het hoofdthema der finale
schuilt b.v. het bruisende, schallende juichen van een volksmenigte, eene visie in
zonnebrand welke tot nu toe slechts als een vaag vermoeden geuit werd volgens de
gebruikelijke voordracht.
In deze is het Emil Telmanyi het eens met zijne collega's en hier hadden wij liever
orginaliteit en afwijkingen bespeurd dan in den tweeden graad van reproduceeren:
den klank, het strijken, het rubato in welke hij zich een waar meester toonde. Op die
wijze ontsluiert zich de inderdaad geniale aanleg, de groote ingeborenheid, de
herschepping. Dan heeft de kunstenaar een individueel recht op het kunstwerk.
Wat men onder onvoldragenheid verstaan moet zouden wij overigens kunnen
demonstreeren uit de praestaties van dezen zeer begaafden jongen man. Het overkwam
hem dikwijls dat de ‘afstreek’ in intensiteit achter stond bij den ‘opstreek’, dat de
eerste helft der melodie een expressief accent droeg aan welks hevigheid en emotie
men iets miste terwijl de tweede helft inzonk en de sterke ontroering der andere niet
evenaarde.
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Men let daar nauwelijks op, wijl de opwekking van het schoone gevoel meesleepend
genoeg trilt om de intonatie in de phantasie te voltooien, doch het laat een knaging
van onbevredigdheid achter daar de revelatie der muzikale sensatie en haar
wonderbare aantrekkingskracht niet tot haar hoogste waarde werd opgevoerd.
Misschien lukt Telmanyi dit later. Hij behaalde nu reeds een stormachtig applaus,
en over welke betooveringen en mysterieuse demagogie zal hij dan beschikken!
Welk een verschil met den droog gegermaniseerden Marteau! Zoo hij diens
hesperidische instrumenten eens had! Telmanyi's viool munt enkel uit door de
bekwaamheden van haar speler. Gaarne stemden wij in met de eindelooze
toejuichingen. Ziehier tenminste een juviniel temperament, een muzikaal gemoed,
een mannelijk sentiment, dat bekoort en opjaagt tot geestdrift, een smachten naar
expressie en ontboezeming, dat ons altijd zal overmeesteren.
Evert Cornelis dirigeerde eene bekende symphonie van Haydn en de eerste van
Robert Schumann. Dit werk werd gedirigeerd en vertolkt met animo en niettemin
leek 't ons dat zij ten voorbeeld gesteld mag worden als een phantasielooze conceptie.
Geen variatie van rythme, geen wisseling van kleur, geen verscheidenheid van
melodiek, - overal monotonie en starheid. Schumann noemde dit zijn lente-sympathie
maar wat een armzalige lente, welk een trage herleving en hoeveel volmaakter is dit
onderwerp reeds door voorgangers van den Leipziger uitgebeeld! Hoeveel warmer
en beweeglijker!
Dat Schumann nooit voldoende heeft kunnen instrumenteeren, nooit orkestraal
gedacht heeft, bewijst ook wederom dit werk, waar de triangel in het eerste deel
pover klinkt en komisch, terwijl de drie bazuinen en behandeling der trompetten en
vier hoorns den klank zeer onfraai aandikken en logge schommelingen veroorzaken.
Hier reeds vindt men het ondoorzichtige orkest, dat Brahms nog verergerd heeft, in
een gevaarlijk stadium.
Cornelis blijft zich van noviteiten onthouden en verwondert ons in dit opzicht door
zijne schuchterheid. Wacht hij de tweede serie van het seizoen af? Wij wachten,
maar willen toch niet verbergen dat er klassieke muziek bestaat, welke wij liever
zien opgedolven dan Robert Schumann's composities, van wier geest men zich hier
gelukkig begint te bevrijden.
Als bijzonderheid willen wij ten slotte vermelden, dat het opgevoerde werk gespeeld
is met drie fluiten, de derde als remplaçante van den tweeden hoboist, die plotseling
ongesteld was geworden. Het klonk voortreffelijk ondanks het belangrijke verschil
in coloriet van beide instrumenten. Een hobo meer of minder, dat komt bij Schumann
zoo nauw niet in de karakterloosheid van het geheel.

Dirk Gootjes (Concertgebouw, foyer)
Zou de violist Dirk Gootjes het begin zijn eener aera van Hollandsche
instrumentalisten die hun land met even grooten roem vertegenwoordigen als de
Messchaerts en Urlussen? Als medewerker van het Concertgebouw-orkest (o ironie!
de laatste lessenaar der tweede violen, links!) heeft hij de beroemdste kunstenaars
hooren optreden, en anderen in de gramophoon beluisterd en hun streek geanalyseerd
- toch speelt hij anders dan allen, van wie wij er velen beneden hem stellen. Deze
eigenschappen zijn te verwikkeld om ze nationaal te noemen, want zoodra men stijgt
tot de brandende expressie als Gootjes in den tusschenzin van Vieuxtemps' aria, dan
vallen de grenzen weg, grenzen, die nooit gesteld worden voor de magie en de
universaliteit der psyche, die hier onbelemmerd sprak. Er resten echter andere
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hoedanigheden, welke domineeren gedurende de intermezzi, die leidden naar de
vervoering, hoedanigheden als toon bijvoorbeeld. Nu is de toon van Dirk Gootjes
niet ontstellend en plotseling als het timbre der Hongaarsche temperamenten, niet
schraal, koud en overzichtelijk als de Duitsche, niet elegant en melodieus als de
Fransche, niet zinnelijk, oppervlakkig, log en geestloos als de Joodsche - dit element
is zoo belangrijk in de wereld der violisten, dat wij 't niet mogen passeeren - hij is
individueel zoolang hij alleen staat, van afkomst evenwel specifiek Hollandsch,
compact, gelijk onze lucht nooit ijl is, hevig, diep en snel van kleur als 't ultramarijn
onzer sloten, een toon, welke eigenlijk geen vibrato behoeft, omdat hij vibreert uit
zich zelf, gelijk onze wazige atmosfeer, als de tegengehouden horizonnen van een
zomerdag, wier schoonheid men nergens vindt dan in Holland. Wij weten wel, dat
men met den enkelen ‘toon’ geen kunstenaar is, doch meenden ons land zijn deel te
moeten gunnen van dit karakter, wijl we hier zijn gelukkigen invloed aantreffen, wijl
dit sereene en vochtige accent Gootjes heele voordracht per slot blijft kenmerken.
Dit is nog eigenaardiger, wanneer men weet, dat deze kunstenaar een zeer gewone
viool gebruikt, eene betere zelfs niet verlangt. Zoo gaat zich de legende Paganini en
zijn besnaarden klomp nog verwezenlijken, want Gootjes' doordringend timbre is
van wèl agressieve bekoring, hij kan zijn instrument vertienvoudigen!
Wanneer men leest, dat onlangs een phenomenale Fransche tenor van elk optreden
heeft moeten afzien, wijl zijne zenuwachtigheid onoverwinbaar was en weet hoe een
nerveuse agitatie allen klank kan vernietigen, dan wenscht men den heer Gootjes
gaarne geluk met zijne zelfzekerheid en vertrouwen. Hij is immers maar tweede
violist en de critici zitten bij een eerste optreden in de zaal als basilisken! Het ging
crescendo. De sonate in g-klein van Händel en de Chaconne van Bach boeiden, daar
zij origineel werden uitgebeeld. Er waren immers schakeeringen in het tempo, welke
men anders nooit hoort, eene nuanceering volgens het levende sentiment, dat men
zoo gaarne op Palestrina en zijne school zag toegepast, het was geen perpetuum
mobile meer, waaraan we nooit zullen wennen, dat we nimmer zullen toejuichen,
doch het sentivisme van de ziel en den beweeglijken geest. Gootjes vat trouwens de
Chaconne van Bach op zooals niemand - wij kennen het werk van ontelbare
uitvoeringen - en zoo opgevat behelst ze hartstocht en schoonheid. Dat de violist
zich nog niet geheel uitte, konden we waarnemen, we zullen het te gereserveerd
noemen, maar tegelijkertijd een ongekend drama, welks vaart en schokken
emotionneerden van het begin tot het einde. Wat Gootjes hier praesteerde schijnt ons
niet te vergelijken met wat hij in de sonate van Guillaume Lekeu gaf, omdat wij
minder eerbied hebben voor vierstemmigheden op de viool dan voor exuberante
effusies; doch we leggen ons neer bij de traditie, welke de Chaconne schaart naast
de Matthaeus-Passion en haar beschouwt als de meesterproef van jonge violisten:
Zij is schitterend volbracht met volmaakte beheersching van het materiaal en de
psyche, welke hij gedwongen heeft tot een hoogere mate van lyriek en aandoening
dan men van de Chaconne gewoon is. Dat dit zeer nobele expressie was en nobele
menschelijkheid zullen we wel niet behoeven te releveeren.
Wij echter, die van den jongen kunstenaar een soort van openbaring verwachten
en verlangen, vergezichten in rijken van den geest, welke we nog niet kenden, voelden
ons eerst bevredigd na de sonate van Guillaume Lekeu. De snik is internationaal en
de jubel. En de vreugde is in deze compositie van een genialen meester, die slechts
vier en twintig jaar werd, zoo juichend en zoo heftig, dat zij het snikken benadert.
Men kan deze muziek vergelijken met de visionaire opgetogenheid van gezangen
als de Lauda Sion, waar de vreugdekreten en het hymnische van het eene perspectief
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doolt naar het andere, perspectieven van dageraden, wier wijdheid zoo onbegrensd
is en onbereikbaar, dat het verlangen schrijnend en martelend wordt. Dit behoort
trouwens enkel tot de mystieke bovenaardschheid van het Gregoriaansch, - en
zeldzame aanvoelers als deze Belg Lekeu - zijn donkere en wilde vreugde, welke
slechts symbool mag zijn en onvervulde prophetie. Dit werk is mannelijk en teeder,
breed en innig extatisch en menschelijk, het is de souvereine, geniale élan van een
ontzaglijk begaafden kunstenaar, die sterven moet in zijne jeugd. Welk een
koninklijke, ongeëvenaarde kunst had hij kunnen voltooien, want deze sonate, een
jeugd-droom, een onverwerkelijkt vermoeden, is reeds volmaakt en overtreft die van
zijn leeraar César Franck. Welk een rijkdom van rythmiek en inventie, welke nieuwe
en vereerenswaardige phantasma's!
Wij zouden niet zoo geestdriftig over dit werk schrijven als Dirk Gootjes de sonate
niet geestdriftig had gereproduceerd en ons binnenste niet had opgeschrokken met
de buitengewone hoedanigheden van zijn wezen. Zijn streek is suggestief en
onbeschrijflijk onderverdeeld in rythmische groepeeringen, welke we enkel bij dezen
violist aantroffen. Hij geeft bijna het schoonst-denkbare schijn-rubato, bijna dat
wemelen van de melodische atmosfeer in het kader der maat, het zweven op
luchtgolvingen, de tinteling van het sentiment. Het mysterieuse volksliedje uit het
adagio kan niet muzikaler of betooverender worden vertolkt.
We zullen ons wel wachten den heer Gootjes raad te geven, aangaande de dingen,
welke hem te doen staan. Doch daar hij binnenkort een onzer belangwekkendste
kunstenaars kan worden, zouden wij gaarne zien, dat hij afstand deed van het
plichtmatige klassieke repertoire. Hij is meer dan eenig ander een mensch in zijn
tijd, wijl hij misschien behoort tot de raadselen der toekomst. Gootjes heeft in ieder
geval bewezen, dat het modern Fransche van Guillaume Lekeu hem nader staat dan
het achttiende eeuwsche van Händel, Bach en - Vieuxtemps; want dit is niet de
Vieuxtemps der viool-concerten en al schonk Gootjes hier enkele van zijne beste
momenten, hij ging weder in Lekeu en gaf zich geheel.
Evert Cornelis begeleidde op een fraaien, kleinen Pleyel-vleugel van verrukkelijken
klank; in de eerste helft bleef Cornelis op den achtergrond; in de tweede bleef Gootjes
primarius doch de pianist hield elke contrast-werking in 't oog en muntte zoowel uit
door zich aan te passen, door zich af te zonderen, als door de viool op te nemen in
de schateringen, het orgiastisch ruischen van zijn spel en zijn instrument. Hier is lof
voor zijn pianistische en artistieke virtuositeit wel ter plaatse! Zelden ook
introduceerde hij een zoo opmerkelijke verschijning als dezen violist. Beiden zijn
toegejuicht, soms uitbundig. Gootjes kreeg zijn eersten krans.

Koninklijke Liedertafel ‘Apollo’ (Concertgebouw, groote zaal)
De liedertafel ‘Apollo’ gaf den eersten Kerstdag een matinee van religieuze muziek,
onder leiding van haar veel gelauwerden directeur Frederik J. Roeske. In hoofdzaak
bestond het programma uit werken van de zoogenaamd Caeciliaansche richting; de
stichter, Franz Witt, was zelfs vertegenwoordigd met een Ave Maria, dat door de
goed bezette zaal zeer enthousiast is ontvangen. Dit scheen ons leerzaam, want het
zal den lezer wel niet onbekend zijn, dat vele onzer koorzangers eigenlijk liever de
oude, melodieuze, klassieke muziek zingen, de muziek met het naïeve, kinderlijke
en vroolijke Oostenrijksche timbre van Haydn, Mozart en...... Viotta! Een zegswijze
van Anton Bruckner, die grandiose stukken geschreven heeft (wanneer voert een
onzer vereenigingen zijne missen eens uit, die evenzeer verwaarloosd worden als
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zijne symphonieën?), een zelfs geliefde zegswijze van dezen grooten kunstenaar
was: ‘Als hun niets invalt, dan noemen ze dat Caeciliaansch!’ en zijn geloofsgenoot
in deze artistieke overtuigingen was de burgemeester van Weenen, dr Lueger, die,
als hij Zondags uit de kerk kwam, meermalen sarcastisch naar het koor keek... wanneer
het gecaecileaniseerd had! We hebben ons wederom kunnen overtuigen, dat het geen
alleszins voortreffelijke muziek is, zullen er verder geen beschouwingen over houden
en wijzen op den tijdgeest, die hier op dezelfde hoogte gestemd is als in Duitschland.
We waren immers in een interconfessionalistisch milieu.
Medewerker op dit Matinée was Simon Kroon, die een fantasie voordroeg over
O Sanctissima, welke insloeg. We gelooven, dat we hem meer lof schuldig zijn als
organist dan als componist en zien, na de bewerking van dit lied door Hubert Cuypers
en na deze van Kroon, nog altijd niet de s y m p h o n i s c h e waarde van het populaire
volkslied, dat telkens een stootblok blijkt voor de phantasie. Het werd echter met
smaak en vaardigheid voorgedragen, evenals een Offertoire (op den aanhef van Ave
Maria) van Guilmant en de Marche Solennelle van Mailly.
Medewerkster was mevrouw B. Holtrop-van Gelder, die insprong voor mevrouw
Anna Wensma-Klaassen, de Edelingen-rei voordroeg uit Gijsbrecht van Aemstel en
‘Vrede op aarde’ een gedicht van de declamatrice, dat mevr. Wensma-Klaassen ook
op haar programma had. De strekking van dit pacifistisch poeem was ons niet
sympathiek en bovendien wat dubieus. De toon was vanaf den aanhef zoo, dat hij,
die katholiek dacht, en weinig vertrouwen stelt in Vredesconferenties, mevr.
Holtrop-van Gelder voortdurend argwanend gezind was. Er scholen Multatuliaansche
ideetjes in deze pompeuze rethorica, het deed me denken aan de dagblad-telegrammen:
‘Gruwelen der Balkan-christenen’; de tirade, dat de eene christen God dankt na de
slachting, de andere christen God om wraak bidt, is al even voos als het
dageraads-aureool, de morgenschemering, het heil der menschheid en de bombast
van het apotheosisch Vredespaleis. Mevrouw Holtrop-van Gelder moest het verwerpen
als een banaliteit om op Kerstmis een niet zeer intellectueel publiek, een arglooze
menigte, warm te zingen (d.i. het hedendaagsche declameeren ongeveer) met
religieuze dilettantismen, welke thans hooren in de Vrije Gemeente. Wanneer maakt
de geachte dame eens een gedicht over den i n n e r l i j k e n vrede? Deze verdient in
onze twintigste eeuw meer propaganda dan de andere. Zij scheen echter zelf in te
zien, dat het enthousiasme voor dit ‘vers’ zijn weerga verdiende en droeg met nog
meer succes voor ‘Vaders groote zetel’, hoogstwaarschijnlijk een product van haar
zelf en even huishoudelijk als 't andere grootsprakig was.
Voor de technische wedergave der stukken door 'Apollo' en zijn voortreffelijken
directeur Roeske, hebben wij alle achting. Zijn koor bezit uitstekende tenoren en
draagt aangenaam voor. Een compositie van den leider 'In Winternacht' klinkt vlot
en staat in den goeden mannenkoor-stijl. Het ensemble zangers schijnt ons van zulke
waarde, dat 't geen declamatrices behoeft als attraktie, een verschijnsel in de
concertzaal, dat wij moeten afkeuren, ook al zou de 'muzikaliteit' der voordragers
minder schreeuwen tegen de muzikaliteit der muziek. 'Apollo' daarom een spoedig
wederzien toegewenscht!

[Diepenbrock Vioolhymne (solist Louis Zimmermann) – werken van
Bach, Wagner en Schubert Symfonie in C o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
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Messchaert voelde zich niet in staat om te zingen en telegrapheerde, dat hij niet
kwam. Hij was voornemens om de ‘Kindertotenlieder’ van Mahler uit te voeren,
naar we vernamen, dit zou dus de eerste keer geweest zijn, dat er tijdens dezen winter
eene compositie van Mahler op de programma's van het Concertgebouw verschijnt.
Ook deze gunst is ons misgeloopen en wij vragen: Wat schort den heer Mengelberg?
't Vorig jaar begon Mahler een beetje populair te worden, men verdroeg hem en
applaudisseerde hem zelfs. Was dit dan eene strooming van 'n oogenblik en observeert
Mengelberg goed, die ons overlaadt met zulk eene depressie? Of voelt hij zelf een
zoo klein verlangen om zijne persoonlijkheid en zijne faam te verjongen? Groeien
de gouden appels zijner eeuwige jeugd uitsluitend in Duitschland, waar hij nog
menigen draak zal moeten dooden voor hij plukt? We leerden den eerbied en maken
onze opmerkingen met het grootste respect doch verzwijgen niet dan de vuigste
bewonderaar allereerst aansporingen behoeft. Hij stelt ons op een harde proef. Want
wij sukkelen van de eene herhaling in de andere en zijne spaarzame noviteiten zijn
moeilijk in overeenstemming te brengen met eene gewenschte kunstrichting.
Messchaert is vervangen door Louis Zimmermann, die de Vioolhymne speelde
van Alphons Diepenbrock. Van nature resonneert Zimmermann's toon wat schraal
en soms twijfelt men er aan of hij in deze hymne wel iets meer ziet dan een compositie
voor viool. Zimmermann kan bovendien uitstekend werken zonder de energieke
voorstuwing van inspiratie of enthousiasme, hij staat even ver van het Hongaarsche
als van het Latijnsche temperament. Doch de wijze waarop zijne brillante techniek
en even brillante routine hem altijd ter hulp ijlt is zeer achtenswaardig. Of hij zijne
hoorders daarmee ooit gelukkig maakt is een nuttelooze vraag bij zoo brillante
reproducties als van den heer Zimmermann. Even moeilijk als Diepenbrock voor
zang schrijft, even moeilijk schrijft hij hier voor viool, in technisch opzicht reeds en
meer nog in psychisch, wat ten dezen tijde zwaarder weegt. De techniek van
Zimmermann is buitengewoon schitterend en mag altijd toegejuicht worden, maar,
hoe gaarne we prijzen bij muziek van Diepenbrock, welke zoo zelden wordt opgevoerd
en zulke hinderpalen biedt, moet dit werk, van een meester, die zelf nooit tweemaal
hetzelfde tempo neemt, die het daemonische in zijn ware beteekenis altijd heeft
nagestreefd en vereerd, wiens muziek door het bloeiende, mysterieuse, overal
ontluikende en suggestieve tevens van ‘tempo rubato’ en d a e m o n i s c h e voordracht,
hartstocht, bezieling en willekeur, doch willekeur van een ongeweten en kosmische
eenheid, moet dit werk altijd worden voorgedragen als een rythmenloos? Wij
bewonderen de vaardigheid van den heer Zimmermann en met de noodige hoogachting
vestigen we daarom zijne aandacht op deze hoedanigheden, die de muziek van alle
meesters bezit. Men kan ze met niet genoeg onderdanigheid, liefde, vereering en
eerbied naderen.
Op het programma van Mengelberg stond alweer een suite van Bach (zes fluiten),
alweer Wagners Faust-ouverture en alweer de C-dur symphonie van Schubert. De
weergave van dit laatste werk toonde de sporen van den modernen Duitschen
instrumentaal-stijl: virtuoos en hard. Maar toch ontroerde momenten in deze
magnifieke symphonie!

Een nieuwe Gijsbrecht-muziek
Er zijn vele redenen om Willem Royaards deze nieuwe Gijsbrecht-muziek zeer
kwalijk te nemen. Royaards laat zijn ensemble gaarne doorgaan als het
voortreffelijkste van Nederland en met recht, daar de meeste dingen hier over 't
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algemeen met artistieke inzichten gedaan worden. Hij imiteert Pieta's, imiteert
middeneeuwsche schilders en er is bijna geen onderdeel van de universeele kunst,
dat deze uiterst handige tooneeldirecteur niet waardeert. Wij zien het met des te
grooter ongenoegen, dat hij, wat de muziek betreft, hoe langer hoe slechtere wegen
kiest. ‘Lucifer’, in den beginne breed opgezet, is langzamerhand afgetakeld tot
harmonium-accompagnement en, waar het me schijnt, wezen vele passages van de
jongste Gijsbrecht-voorstelling er op, dat Royaards ook in de partituur regisseur
gespeeld heeft. Geen componist toch zal 't in zijn hoofd krijgen om zoovele
fragmenten van vier, vijf, zes maten te concipieeren, eene parodie van muzikale
uitbeelding. En geen man van smaak immers - we bedoelen muzikalen smaak - zal
den harden klopper van het Karthuizer-klooster laten vergezeld gaan van zulk
embryonisch tusschenspelletje. Reeds het invallen der orchest-klanken in Gijsbrecht's
eersten monoloog was als effect van twijfelachtig gehalte; de herhaling dezer vondst
kwam zeer ongelegen.
Bovendien is het billijk de quaestie van een anderen kant te beschouwen. Indertijd
heeft Alphons Diepenbrock op aanzoek van Royaards zijne geheele Gijsbrecht-muziek
omgewerkt voor eene tooneel-uitvoering De heer Royaards denkt misschien, dat een
componist eene nieuwe partituur zoo maar uit zijne bibliotheek neemt of dat
componeeren eene sinecure is als verzen-zeggen, dichten en romannen schrijven.
Maar zelfs al ware dat zoo, dan zou Royaards n o g verplichtingen hebben. Hij
verschuilt zich te gemakkelijk achter de i d e a l e v e r e i s c h t e n van Diepenbrock's
muziek, die slechts ‘visioenair’ zijn, wij verzekeren het hem. Om deze muziek waardig
te vertolken behoeft men noch een eerste-rangs solisten-koor, noch een eerste-rangs
orchest. Waarlijk, als Diepenbrock zoo afhing van de materieele voortreffelijkheid...
dan had Royaards gelijk.
De reden waarom Diepenbrock's muziek niet gespeeld wordt, zijn dus niet
economische en dwingende, doch zuiver persoonlijke, willekeurige en
afkeurenswaardige. De heer Royaards heeft in de eerste plaats een litterairen smaak,
in de tweede een picturalen, in de derde een decoratieven, en eerst na de allerlaatste
toebereidselen gedenkt hij de muziek, welke, naar zijn meening, volmaakt is, wanneer
hare functie niet verder gaat dan een soort van primitieve belichting, gelijk te stellen
met het voetlicht. Het zal hem als letterkundige dus voor de borst stuiten, wanneer
de reien gezongen worden, zelfs wanneer de declamatie geteekend is door de
miniaturiste meesterhand van Diepenbrock, zelfs al verstaat men den gezongen tekst
tienmaal beter dan bij de in elk opzicht onvoldoende ‘zegging’ van: ‘Nu stelt het
puik van zoete keelen’. Welken letterkundige stuit een gezongen rei niet voor de
borst en wie is tegenwoordig nog musicus onder het publiek, nu de letterkundigen
zoo zoet kweelen? Daarenboven drukt de heer Royaards gaarne op alle détails eener
voorstelling zijne individualiteit en ook de musicus moet naar dat pijpen kunnen
dansen.
Zou een weinig meer respect voor de muziek Royaards niet slecht staan, het gaat
hier nog veel meer om respect voor een kunstenaar als Diepenbrock. En respecteert
Royaards het kunstwerk niet van Diepenbrock, dan is hij nog altijd verplicht om het
handwerk van dezen meester te eerbiedigen: vier of vijf maanden moeizamen en
eigenlijk vruchteloozen arbeid, - er had immers een ander meesterwerk kunnen
ontstaan - welke de nieuwe Gijsbreght-partituur vergde.
Al was de compositie van Theo van der Bijl een eminent stuk geweest, dit zou
ons niet weerhouden hebben in onze kritiek op den heer Royaards. Wij hadden dan
ook liever gezien, dat deze jonge auteur zich solidair had verklaard met een goed
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beginsel en zich niet gewaagd had aan experimenteeren, volgens de aesthetica van
een tooneeldirecteur, welke zonder twijfel voortdurend indruischt tegen zijne eigene.
Het is van groot gewicht voor den beginnenden componist, dat hij zich de routine
van het orchestreeren en het dirigeeren eigen maakt, doch des te gevaarlijker is de
op dergelijke wijze verworven routine van het componeeren. Wij erkennen de
talentvolle gaven van Theo van der Bijl, maar vragen ons af of hij wel ooit bij zulke
haastige wijze van werken, bij deze gedwongen fragmentarische conceptie, zal
geraken tot plastieke vorming zijner ideeën. Wij missen bij Theo van der Bijl niet
het talent, niet een zeker fanatisme, niet een achtenswaardige energie, doch den ernst,
waardoor de jonge kunstenaar het diepste zijner ziel moet ontplooien, de hartstocht
voor de psyche, welke van meer waarde is dan het fanatisme der productie, de
bezonkenheid van het sentiment, welke dit zijn hooge macht verleent. Zijn
Gijsbrecht-illustratie is mooi van kleur, misschien wat zacht doorgaans en
monochroom, doch een weinig oppervlakkig, niet sterk en niet meesleepend. Zij
blijft als illustratie en als compositie te veel op den achtergrond. Ofschoon zij van
het begin tot het einde motievisch gebouwd is (een thema voor de
overwinningsvreugde, de Kerstmis-stemming vertolkt door de Gregoriaansche melodie
van Puer natus est nobis en een onheilsmotief zijn de voornaamste) maakt zij nergens
den indruk van een wel-gebouwd geheel, ondanks de zachte monochromie. In hoeverre
hieraan de regie van den heer Royaards schuld heeft, of de partituur-zelf, kunnen wij
niet weten. Afgaande op de ouverture, zouden we concludeeren tot beide oorzaken,
wijl reeds hier de structuur niet evenwichtig genoeg is door de beknoptheid der finale,
welke drie thema's achtereenvolgens geëxposeerd en in 't voorbijgaan verwerkt,
besluit. De instrumentatie klinkt meestal zeer doorzichtig en bekoorlijk. In plaats
van twee bazuinen waren twee hoorns misschien te verkiezen geweest; in ieder geval
zijn ze niet genoegzaam geëquilibreerd tegenover de twee trompetten. Theo van der
Bijl moet zich ook wachten voor piccolo-excessen zelfs in tumultueuse passages,
waar zij een dilettantisch effect maken.

[Georges Enesco Twee Roemeense rapsodieën, Saint-Saëns Danse
macabre, Brahms Symfonie nr 4 en Berlioz Carnaval romain o.l.v.
Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Dopper gaf eene herhaling der Twee Roemeensche Rhapsodieën van Georges Enesco,
welke enkele jaren geleden onder leiding van den componist zelf voor 't eerst werden
uitgevoerd. Zij behooren tot de categorie van werken, die gedurende de laatste twintig
jaar groote populariteit verwierven in Frankrijk, de virtuoze genre-muziek, waartoe
men eveneens de allermodernsten als Debussy moet rekenen, ofschoon de
intellectueele waarde en schoonheid hunner kunst, deze, van Charpentier, Dukas en
anderen, verre te boven gaat. Het blijft echter genre-muziek, ook al vlammen er
somwijlen schrijnende melodieën doorheen, gelijk Debussy ze zingen kan, en al
roept soms het sidderende leven van smart of opgetogenheid, het zijn bij deze meesters
toevalligheden en wij houden ze voor den dwang en echo der traditioneele schoonheid,
die altijd doorbreekt, zooals ieder jaar de lente terugkomt en de zomers. Men vindt
er ook voorbeelden van bij de hedendaagsche moderne schilders, die tusschen vele
onwaardeerbare doeken, af en toe het liefelijkste, of het wreedste, het verlievendste
der wereld onbewust symboliseeren. En daarnaar moet men zoeken in de eerste
plaats.
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Dit contact met de grenzen der bloeiende aarde treft men niet aan in de Rhapsodieën
van Enesco. Men kan deze muziek echter achten om de bekoorlijkheid van den klank,
van 't rythme en de melodie, gaven der Latijnsche cultuur, welke deze Roemeniër
verkreeg en die den Duitscher bijna altijd ontzegd blijven. De tweede is nochtans
beter dan de eerste en haar introductie kan gelden als een meesterstuk van stemming.
Ze is samengesteld uit octavische motieven, welke Enesco zich waarschijnlijk
herinnerde uit zijne jeugd. Hier neuriet een sentimentaliteit van het edelste gehalte,
een weemoed, door Mahler mystieker uitgebeeld, de naïeve ontroering welke ook
bij de middeneeuwsche contrapuntikers vaak melodisch zweeft over een motet. Deze
phantasieën slaan om in dansen, deze dansen in orchestrale virtuositeiten, waarvan
het einde niet te raden valt. In de eerste rhapsodie ligt het zwakke punt in 't slecht
gecomponeerde begin, een nobele volkswijs, die monotoon wordt doorgevoerd en
begeleid is van een vervelenden, noodeloozen paukenslag, in de tweede verzwakt
hij bij 't einde. Slechts door de introductie te laten wederkeeren had hij de vluchtende
impressies tot staan kunnen brengen, wat Enesco misschien versmaadde, ten onrechte,
als formalistische truc.
Het orchest was ontoombaar en Dopper liet ze spelen; wij zagen de kunstenaars
gaarne enthousiast; het ging een beetje slordig en oppervlakkig, maar 't animeerde.
De ‘Danse macabre’ van Saint-Saëns boeide sterker dan vroeger, doch het is moeilijk
dit werk nog een rang toe te kennen na den onvergetelijken doodendans uit Mahler's
vierde Symphonie gehoord te hebben. De mysteriën van den dood lieten Saint-Saëns
even onverschillig als de mysteriën van het leven, zoodat deze compositie even
aangenaam en voorbijgaand klinkt als zijne andere werken. Met een buitengewoon
accent, een vibrato en helderen klank tegelijk, een timbre waarvan reeds de eerste
aanzet emotioneerde, blies Krüger op den Cor anglais het thema uit Berlioz' Carnaval
Romain. Dit was de verlossende toon van een kunstenaar, die zeer te stade kwam na
den deprimeerenden invloed van Brahms' vierde symphonie, de onaanlokkelijkste,
de overbodigste, de onmuzikaalste, die deze componist maakte. Telkens wekt de
geestdriftige, en woordenrijke commentator van het programmaboekje, wanneer het
zijn ‘heerlijken’ Brahms geldt, onze nieuwsgierigheid en telkens moeten wij
bespeuren, dat Brahms solt van het eene onexpressieve formalisme naar het andere,
overstelpt met smakelooze ‘soberheid’. Hoe kan het anders? Want lezen we niet van
dezen vereerder: ‘uit de keus van zijne motieven blijkt ook steeds, dat hij de
belangrijkheid van den inhoud, zoo niet hooger, dan toch minstens even hoog stelde
als de vorm.’
De verborgen twijfel is rechtmatig en wij opperen hem onophoudelijk. Want
objectief beschouwd is die verzorgde vorm toch maar het gepleisterd graf van den
‘belangrijken’, in ons oog zeer voozen, inhoud.

Cuypers' a-cappella-koor
Hubert Cuypers gaf een ‘buitengewoon volks-concert’ en zag zijne moeite
gewaardeerd door eene zeer talrijke menigte. Wie had kunnen denken dat Palestrina
met zooveel piëteit zou worden aanhoord en zoo toegejuicht zou worden, spontaan
en enthousiast! Het was weliswaar de meesterlijkste praestatie van Cuypers als
dirigent en van zijn koor, doch stond het niet te bezien of deze muziek welke men
tegenwoordig ook begint uit te krijten (de bewonderaars van Dr Hermann Felix
Wirth, en die over dit onderwerp schreef met weinig en veel kortzichtigheid, waarover
wij den lezer nader inlichten) als onpopulair, vermolmd, chaotisch en van verdacht

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

aristocratisme, na haar langen tijd impassiebel en cerebraal genoemd te hebben,
tooverkracht zou kunnen uitoefenen op een volkspubliek, het meest critische en
gevoelige van alle? Cuypers is er in geslaagd met den Kyrie, Gloria, Sanctus en
Agnus Dei uit de missa brevis. Zoo succes ooit waarde heeft dan hier, waar het een
triomph beteekent voor de antieke kunst en de moderne opvattingen van den dirigent.
Wij schreven indertijd reeds over Cuypers' streven dat hier met volmaakte
beheersching van het werk en zijne polyphonie de schoonste overwinning behaalde,
welke hij zich wenschen kan.
Het programma dezer uitvoering was een weinig verbrokkeld, dit is jammer. Er
werd onlangs beweerd, dat men op volks-concerten in de eerste plaats ‘begrijpelijke’
werken moest reproduceeren, muziek b.v. van zeer primitieve zetting en sterk rythme.
Dergelijke opvattingen welke men liefst krankzinnig zou noemen, worden trouwens
telkens gelogenstraft. Het volk verlangt niet naar ‘begrip’ doch naar sentiment; dit
observeert men langs onze straten zelfs bij de occarino-virtuozen. En men kan het
gerust dit sentiment een beetje overzichtelijker, stijlvoller toegankelijk maken.
Hubert Cuypers beheerscht ook de orgelkunst en weet bovendien met de
registreering zijne hoorders te treffen. Deze is geraffineerd als men ze bij geen enkel
kunstenaar ontmoet, wat hij misschien te danken heeft aan zijne vertrouwdheid met
het orkest. Sommige mengelingen van timbre's stonden dichter bij instrumentatie
dan bij het orgelspel dat we gewoon zijn, ook in de concertzaal. Wij hoorden deze
ongebruikte registers gaarne en duiden hem zelfs het goed berekend (roerend! zou
Mephistofeles zeggen) gebruik der Vox humana geenszins euvel. In de finale der
eerste Mendelssohn-sonate magnifiek en virtuoos pedaalspel; in Mailly (feestmarsch),
Guilmant (pastorale) en in de Variaties over een Russisch kerklied, uitstekend
orgelstuk van Freijer, overal kleur en expressie.
Onder de koornummers troffen wederom Rorate van Cuypers en ‘Christus is
opgestanden’ van Diepenbrock. Waarom keert Cuypers de volgorde dezer stukken
niet om? Want het is onmiskenbaar, dat de impressie van Diepenbrocks Paaschlied,
dat in g staat, schade lijdt door de tonaliteit van den Rorate, welke as is. Bovendien
bevreemdde het ons, dat enkele woorden veranderd waren in den tekst, waar het
Joden gold. Vreesde men een uiting van anti-semitisme? Of spreekt zich hier eene
sentimentaliteit uit, welke nog veel afkeurenswaardiger is?
Cuypers introduceerde zijn leerling Pothast met twee koortjes, voortreffelijk
geschreven en goed van klank. Wij hopen meer te hooren van dezen jongen musicus,
die een prachtige basstem heeft. De solo van Mevr. Duwaer-Lohoff was wat schraal
en ongekunsteld. Cuypers' zetting van ‘Jesus' Bloemhof’ melodie uit de zeventiende
eeuw is even effectvol als zijne drie liederen op tekst van Réné de Clerq en zijn fraai
‘Bloemenlied’, een driestemmig vrouwenkoor, een voorbeeld van technische
bewerking van dit zangerig materiaal. De duo van Mevrouw Oldenboom-Lütkeman
en Mevr. Petersen-Kroesen uit Händel's ‘Judas Macchabäus’ was goed ingestudeerd,
maar wat lang en overbodig. Mej. Joh. van de Linde zong Cuypers' populaire liederen
uitmuntend. Diepenbrock's ‘Den Uil’ vormde een geestig slot. Welk een humoristische
tenor-partij!

[Beethoven-programma: Ouverture Die Weihe des Hauses,
Pianoconcert nr 4 (soliste Myra Hess), Eroica o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
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Myra Hess, die Zondagmiddag optrad met het vierde klavier-concert van Beethoven
heeft haar hoorders niet tot een enthousiasme kunnen brengen als 't vorig jaar, toen
zij 't piano-concert speelde van Robert Schumann. Misschien spreekt Schumann,
den Hollanders, die tamelijk verwant zijn met deze verschijning, sneller aan per slot
dan Beethoven, misschien speelde Myra Hess Beethoven slechter dan Schumann.
Wij, die vroeger met lof schreven over deze jonge pianiste, mogen deze melodie niet
voortzetten en rekenen ons tot de apathische bewonderaars van haar techniek, welke
dicht bij virtuositeit staat. Karakteristiek immers was niet te ontdekken in haar
voordracht en de aanslag miste alle kleur en alle verscheidenheid. Zoo Willem
Mengelberg haar psyche niet een weinig geheven en wat geïnspireerd had, zou haar
spel minder dan middelmatig geweest zijn, omdat het ook leed aan weekheid en
verteederingen, welke alle lyrisme en nuance verloochenden. Doch wat onlangs
Gustave Doret verzuimde, toen hij een slecht pianist onder zijne leiding had, bracht
Mengelberg in practijk; hij stutte de zwakke uitdrukking der virtuoze met een zeer
fijn en uiterst verzorgde instrumentatie van de orchestbegeleiding.
Hier zelfs scheen ons de expressie beter volgehouden dan in Beethoven's Eroïca.
Zooals men weet is de indruk, welke muziek maakt, zeer wisselvallig en verschillend
bij elk individu, wat tot de talrijke mysteriën gerekend wordt der muzikale kunst.
Men moet dus de uiting individueel nemen, zoolang de criticus zich niet behoeft te
beperken tot de technische reproductie, wat zonder twijfel de juiste norm zou zijn,
als hij dan niet meestal te spoedig uitgeschreven was. Het scheen ons echter, dat er
bij alle raffinement der uitgave - een en ander daargelaten - veel haperde aan de
stemming. De dirigent was meer enthousiast dan ontroerd en heeft zijne spelers
gebracht onder de magie zijner geestdrift, wat niet geleid heeft tot een dramatische
opvatting der Eroïca, zooals men ze gaarne en gewoonlijk hoort, doch tot eene
symphonie als absolute muziek. Het ware zeker voortreffelijk als men dit werk voor
altijd scheidde van een legendairen Napoleon, met wien het psychologisch niets heeft
uit te staan, terwijl de anecdotische belangrijkheid van het verband zeer gering is,
even voortreffelijk als overwegingen van heldencultuur, naïeve tragiek en het
zangerige heroisme niet ondergaan in eene exclusivistische realiteit. Want als het
grootste gedeelte van dit wonderbare werk niet droom was, zou 't niet geteld mogen
worden tot een der meesleependste kunststukken van alle tijden.
Om in de beroemde hoornpassage der finale, waar de hoorns het Prometheus-thema
schallen door de accoorden van het volle orchest, meer effect te bereiken, had
Mengelberg het hoorn-quartet versterkt met een vijfden blazer. De élan van deze
onvergelijkelijke passage werd hierdoor nog machtiger en majestueuzer. Hoe echter
een vijfde hoorn den indruk kan verbrijzelen leerde het slot, waar hij buiten het thema
oversloeg; dit verdraagt een fortissimo van Heldenleben, de Symphonia Domestica
en de andere composities van Richard Strauss, die nooit sereen schrijft, dit verdraagt
Brahms en zijn zwoelen orchest-galm, doch de klare lijn van Beethoven, de
doorzichtigheid van zijn timbre en den kristallen schijn is daartegen niet bestand.
Hiermee bedoelen we geenszins een blaam voor den hoornist, doch veeleer lof voor
Beethoven en zijn edele schoonheid.
Met de ouverture ‘Zur Weihe des Hauses’ van denzelfden meester is het geheele
programma vernoemd. Beethoven bezat de veelzijdigheid van een Rembrandt, een
Shakespeare, en hij heeft daarom ook minder mooie dingen geschreven. Geen dirigent
ter wereld is er, die bij deze ouverture de expressieviteit kan dichten van den Coriolan,
Egmont of Leonore. Het mag zonderling genoemd worden, dat dit werk nog niet van
het wereldrepertoire verdween, want het animo van den allegro doet denken aan de
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rethorische phrasen der achttiende eeuw - Händel - terwijl het begin van 't stuk in
waarde zou stijgen, wanneer een andere Wagner - die de orchestratie der Negende
Symphonie heeft bijgewerkt - hier de instrumentatie der bazuinen retoucheerde.
Misschien wijdt Mengelberg, wiens oor geen enkel détail ontgaat, hieraan nog zijn
aandacht. Zou de opzet van programma's der twee laatste Zondagen, vragen we ten
laatste, welke beiden waren samengesteld uit werken van één meester, principieel
worden? Het ware toe te juichen. Vroeg of laat geraken we dan tot Mahler, die dezen
winter al te veel vergeten wordt.

[Händel Concerto grosso, Franck Le chasseur maudit, Debussy
Nuages en Fêtes uit de Trois Nocturnes o.l.v. Evert Cornelis]
(Concertgebouw)
Het is gebleken, en natuurlijk door tusschenkomst van een Duitsch geleerde, dat de
vriend van Goethe, Wilhelm Friedrich Rust, wiens composities door een naneef zijn
uitgegeven en dien velen naar aanleiding dezer publicatie beschouwden als den
onmiddellijken voorlooper van Beethoven, ja als een gelijk-begaafde, door de
grilligheid van het leven in volkomen vergetelheid geraakt - zelfs de scherpzinnige
Vincent d'Indy vergiste zich en liet zich in zijnen ‘Cours de composition musicale’
verlokken tot uitgebreide analyses van Rust's gevoelvolle en nog actueele
‘meesterwerken’ - het is ontdekt, dat Rust's genialiteit tot de fabelen gerekend moet
worden. Want de naneef, geheel te goeder trouw en hoogstens meegesleept door een
familiezwak, heeft de manuscripten van Rust bijgewerkt met zijne kennis van
Beethoven en Wagner; en niet alleen bijgewerkt, het achttiende-eeuwsche fiorituur
en de lachende élégance tot eene klassieke verhevenheid, doch ook bijgecomponeerd,
de zwakke momenten gemetamorphoseerd tot pathetische en lyrische accenten van
Beethoven. Hoe jammer dat dit ontdekt is door een waarschijnlijken biograaf van
Wilhelm Friedrich Rust, hoe jammer, dat we wederom eene legende gefalsifieerd
zien en hoe wonderbaar, nu opnieuw blijkt, dat geen enkele der waarlijk schoone
openbaringen van den menschelijken geest ooit gedoemd was om t e l a a t door te
dringen tot het licht. Voor Rust immers zouden Mahlers toekomst-verzen ‘Mir geht
ja nichts verloren...’ ook in vervulling zijn gegaan als hij een echt meester was
geweest.
Maar zoo weet de hedendaagsche hoorder nooit of hij een ouden componist te
veel of te weinig bewondert. Er bestaat geen belangrijk toonkunstenaar der achttiende
eeuw of hij is gemoderniseerd door de tijdgenooten van Berlioz, Wagner, Bruckner,
Mahler, Verdi... alsof er gebrek heerschte aan vereerenswaardige meesters! Het doet
denken aan de methode, waarmee de zeer talrijke auteurs over philosophie en
theologie, de ideeën der achttiende eeuw renoveeren, omkleeden en toegankelijk
maken voor de tegenwoordige doolers.
Neemt men daarom de composities eenvoudig, zooals men ze gereproduceerd
krijgt, dan is het niet te loochenen, dat zij veel missen van de hoedanigheid, welke
een kunstwerk kenteekent: jeugd. De kleur is mat en grijs. Glansden ze gouden, gelijk
de tafereelen der achttiende-eeuwsche schilders, die vroegtijdig versomberd zijn tot
zwart? Als uitingen van een gracieuze en coquette wereldbeschouwing, mag men
daaraan niet twijfelen. Doch wanneer komt dan de ware metamorphose, naar welke
onze tijd en zijn levendige sympathieën voor Rococo schijnt te haken? Wij verlangen
zulke renaissance niet van een kleine ziel, maar wanneer men veroordeeld is om
rekening te houden met een periode, welke zoolang zij regeerde de eigenschappen
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bezat van den god met het dubbele gelaat, [vergun] dan o n s ten minste den blik in
't verleden. Niet alleen wijl het in 't verleden staan altijd te verkiezen is boven de
raadselen en de duisternis der toekomst, doch ook wijl het gelukkige leven en 't geloof
der uitbloeiende middeneeuwen en renaissance voor de componisten Scarlatti, Bach,
Händel en Gluck het fundament vormden van hun archaismen, tintelende kleur en
schoonen hartstocht, uitgezongen in koren van hobo's, fagotten en trompetten en
sommige wijd gewelfde melodieën. Hunne eenvormigheid en gebrek aan phantasie
- Gluck uitgezonderd - hebben zich reeds lang de negentiende-eeuwsche theoretici
en hunne leerlingen tot schade van de ontwikkeling der kunst, buit gemaakt.
Naar aanleiding van Händel's drieëntwintigste (!) Concerto Grosso, gespeeld onder
directie van Evert Cornelis met de solisten Zimmermann, Herbschleb en Hekking,
ware nog wel meer te schrijven. Wiens aandacht zou het niet boeien, zoo men kon
nagaan, waarom deze en andere concerten of suiten van het representatieve tweetal
Bach-Händel, die toch in de eerste plaats tot de vocaal-componisten gerekend moeten
worden, de plaats usurpeerden van instrumentale kunstenaars als Couperin, Abaco,
Corelli, Vivaldi, of waarom het nageslacht de orchestrale stukken van Gluck, welke
talrijk zijn, met zoo weinig voorliefde bejegent? Wij zouden ook stil kunnen staan
bij Beethovens altijd jonge en warme tweede symphonie, nu Cornelis met zooveel
temperament dit zuiver Latijnsche meesterstuk heeft vertolkt. Want Cornelis bezit
wel die macht om een zomerschen gloed te storten over den klank en de expressie,
om het werk te herscheppen met naïeveteit en in stijl, wat Beethoven evenmin als
andere kunstenaars kan ontberen. Hij zal echter zelf hebben opgemerkt, dat men niet
gekomen was om Händel en Beethoven, doch om César Franck en Debussy. Hij
heeft het kunnen hooren aan de toejuichingen, die hem evenzeer als de zorgvuldge
overweging van den beoordeeler, aanhoudend verklaren tot den besten vertolker van
de modernste kunst, dien [we] bezitten.
Tot die modernste kunst behoort immers ook ‘Le Chasseur maudit’, deze immer
aangrijpende inspiratie van den organist der Parijsche Sainte Clotilde? De koorden
van zijn lijkbaar werden onder anderen gedragen door Saint-Saëns en Delibes, van
wie de laatste reeds veranderd is, de eerste langzaam schrijdt naar de Lethe der
vergetelheid, terwijl de begravene, die altijd klassieke voorkeur had, langer onze
tijdgenoot zal blijven dan een Richard Strauss, de onovertroffene in
bioscoop-sensaties.
Het moet evenwel gezegd worden, dat ‘Le Chasseur maudit’ Francks geniaalste
werk is, dat spant van af de eerste hoorn-fanfare, waarmee de Rijngraaf ter jacht
trekt, tot de catastrophe der finale; ook het eenigste werk, waarmee hij zijne
mededingers om de schoonheid, Mahler uitgenomen, met succes naar de kroon steekt,
want iets diaboliekers heeft Berlioz nooit gephantaseerd, iets majestueuser of van
spraakzamer plastiek en sublieme visie noch Franz Liszt, noch een der latere
beoefenaars van het symphonische gedicht. In dit werk is de lumineuse klaarheid,
welke de Franschman zich gaarne toekent, vereenigd met den edelen vorm en den
hevigsten hartstocht. Wie deze felle angstkreten, gemengd met de phantasmagorieën
van een honderdvoudig klokkengelui en de vlammende visioenen van een bezetene,
ooit gehoord heeft - en gezien, zou men kunnen zeggen van zulke primitieve en
machtige plastiek - dien blijven ze onvergetelijk.
Claude Debussy is criticus geweest en heeft Beethoven aangevallen met talent,
Beethoven, tegenover wiens meesterstukken, Berlioz nog in tranen uitbrak, roepende
dat gene alles had, hij niets. Het zonderlingste is, dat Debussy Beethoven gebreken
in de motief-bewerking verwijt, een détail van Beethovens techniek, dat den leerling
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op alle conservatoria ten voorbeeld gesteld wordt. Men kan mediteeren over de zaak
en Debussy vergeven. Is ‘Nuages’ inderdaad niet een zeer klassiek stuk, wat den
vorm betreft en de verwerking van het motief? Zijn Debussy's liederen ook geen
magistrale miniatuurtjes van thematisch fanatisme? Overtreft hij hierin niet alleen
Beethoven maar zelfs den muzikalen roem van Louis quatorze, Couperin, die lange
minuten kan mijmeren over één rythmische figuur, haar verstrengelend in alle phases?
Deze eigenschap is sterk geprononceerd in ‘Nuages’, eene compositie uit zijn eerste
periode, eene eigenschap, die zeer waarschijnlijk de toekomstige meesters evenmin
zullen aanwakkeren of naijlen als Palestrina of Josquin de Près, deze diviene
improvisators.
Zij vormt echter niet altijd Debussy's zwakke punt en als dit er werkelijk is, dan
weet hij het zeer voortreffelijk te overweldigen met exuberante harmonieën en met
eene lijn genuanceerde instrumentatie. Welk eene schitterende wijziging van coloriet
in ‘Nuages’ door den terugkeer van het hoofdthema - waarlijk, de antieke herhaling!
- te nuaneeeren met eene melodie der alt-violen; alt-violen, welke Debussy zulke
schreiende en ontroerende klanken kan onttooveren!
In ‘Fêtes’ verneemt men nog den verren weergalm van een Wagneriaansch thema,
gelijk in vele andere composities van den Franschen meester. Maar welk een verschil
van visie! Men zou mogen beweren, dat Debussy langzamerhand de verliefde is
geworden der bekoorlijkheid, na lang gezworven te hebben in fluweelige, doch
donkere en doffe milieus. En wij bewonderen hem het meest in zijn kaleidoscopische
onuitputtelijkheid van schakeeringen en inventie, waarvan deze ‘Fêtes’ meer een
specimen is dan zijne andere Nocturnes. Welk eene magnificentie in het koper, de
magnificentie van den romantieken tijd en César Franck. De eerste inzet van den
‘Chasseur maudit’ klonk bijna als een voortzetting der ‘Fêtes’, een echo van de
weggestorven klaroenstooten. Dit zijn affiniteiten van Claude Debussy met de oude
garde, die niet menigvuldig zijn. Ten slotte trof ons César Franck het meest, dit
moeten wij toegeven. Het enthousiasme van den idealist wint het van Debussy's
gepassioneerde apathieën. Doch zoo lang deze symbool blijven van onverwezenlijkte
mogelijkheden en nieuwe phantasieën mag men ze beschouwen als de eerste lijnen
en vermoedens van een ontdekt land en iedere poging om een kunstenaar, die voor
de hedendaagsche Fransche critiek sinds lang een fait accompli is, ingang te doen
vinden in onze te eenzijdig germaniseerende kunstwereld, begroeten met geestdrift.
Aan Evert Cornelis daarom onzen hartelijken dank, voor zijne eminente reproductie
- hoe gaarne zien we enkele geanimeerde tekorten over 't hoofd! - voor zulke
temperamentvolle effusies zijner gaven en voor zijne genegenheid tot de Fransche
meesters.

[Brahms Pianoconcert nr 2 en Liszt Rhapsodie nr 12 (solist Paul
Weingarten), Strauss Tod und Verklärung o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Tot de ‘achterlijke critici’ van 1859, toen Brahms' eerste piano-concert in Leipzig
fiasco maakte, tot ‘de oppervlakkige gezellen’, gelijk Joachim hen aantijgt, die dit
klavier-werk een ‘zu Grabe getragenes Produkt von wahrhaft trostloser Oede und
Dürre’ noemden, willen ook wij behooren, zij 't dan op eenigszins andere gronden.
Wij rekenen 't tot onzen plicht zoo fanatiek te zijn, en ontveinzen ons niet, dat er
eene groote dosis zelfverblinding noodig is om Johannes Brahms met wat volharding
te bekampen. Hij is een voortbrengsel van de verzadigdheid zijner negentiende eeuw,
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een gevolg van haar verfoeilijk embonpoint en ouderdom zonder waardigheid, een
der eerste en best geslaagde muzikale creaturen van het materialistisch pessimisme.
De Natuurlijke Historie der ziel en de Mensch als machine heeft nog nooit zoovele
aanhangers geteld als in deze dagen, nu zelfs de middelmatige en domme vereerders
van Brahms en zijne stijlverwanten zich inspannen, te New-York zoo goed als te
Londen en Berlijn om deze bij voorkeur machinale en ziellooze richting te doen
zegevieren, gelijk vroeger eenige geïsoleerden, verdwaalden, maar eminente
persoonlijkheden in hun vergissingen, dit getracht hebben. Men moet het kunnen
dulden of zich op het zeer juiste standpunt stellen van den niet-musicus, dat de
wereldgeschiedenis weinig gebaat is met een voortreffelijke muziek-beoefening, dat
Brahms eene mode is, die verdwijnen zal, gelijk de winter plaats maakt voor den
zomer.
Reeds in de zestiende eeuw heeft men de vraag gesteld, wiens talent men hooger
achten moet, dat van den melodieën-vinder of dat van den contrapuntist. Deze
quaestie, door Glareanus opgeworpen met de hoovaardij van een humanist en een
theoreticus tegen de scholastische kunstenaars, wien het bij allen eerbied voor cantus
firmus, nooit aan melodieën ontbrak, wordt in deze dagen meer en meer actueel, nu
men allerwegen de stelling huldigt, dat een kunstwerk bestaan kan zonder ideeën,
zonder gedachten. Men is zelfs nog verder gegaan dan Glareanus heeft kunnen
vermoeden: men verbande niet alleen het contrapunt uit de techniek der muziek,
doch ook de melodie en hare waarde van bekoorlijkheid en expressie. Wat bleef er
over bij deze maniakken in de thematische doorvoering als Brahms en Max Reger?
Hopelooze fragmenten, zonder andere physionomie dan hun conventioneel of
verbroken rythme; heen en weer slenterende accoorden, welke zulke motieven moeten
schragen of hunne onbeduidendheid verdonkeremanen, lange reeksen bombast,
rethorica en cliché-werk in tonaliteit, in motief, in rythme; een grauw en goor
conglomeraat van goedkoopen, plebejischen klank, een dikke, logge massa geluid
zonder andere aantrekkingskracht dan zijne machinale beweegelijkheid, het
liefdelooze grijzen van zijn onartistieke accenten of de achttiende-eeuwsche
genoegelijkheids-idylle, waartegen het enthousiasme en de liefde voor de bezielde
schoonheid honderdmaal breekt.
Waar geen liefde is, is geen leven, heeft reeds de heilige Bernard van Clairveaux
gezegd. Er zijn aesthetici gekomen, die geheel buiten de traditie stonden, zoowel
buiten de traditie der muziek als der overige cultuur. De weeke en slaperige gerustheid
van Brahms' andantes, wilden zij ons leeren begrijpen als de opperste momenten van
extase en mystiek, en zij zagen niet met welk een diabolieken spot zij beide woorden
misverstonden en vergooiden. Zij spreken over epiek van kinderschetsjes gelijk zij
de joviale stemmingen van Johannes Brahms beduiden met vreugde-hymnen. Waarom
maken zij zich zelf belachelijk met hunne doorsnee-naturen, welke tegenwoordig
het journalistieke gedachtenleven intoneeren, en waarom schatten zij hun afgod niet
op juistere waarde, die dan geen verdere tegenweer zal ondervinden? Vroeger heette
hij een produkt van troostelooze leegte, nu een koning der alledaagsche verwerpelijke,
onbevredigende verheugingen of een meester der trage, onedelmoedige apathie.
Gelijk Brahms zich nooit verdiept heeft tot de contritio cordis, hartevermorzeling
van een Anton Bruckner, wijl hij ommuurd leefde van zijne egoïstische luimen, zoo
heeft hij nooit het canticum canticorum mogen aanheffen van een Bruckner of een
Mahler, die de liefde beter verstonden dan hij.
Van doctor Paul Weingarten, den jongen man, die Brahms tweede piano-concert
voordroeg, hoorde ik zeggen, dat hij voortdurend speelde, alsof hij met een
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onoverwinnelijken slaap te vechten had; zijn gelaatsmimiek had inderdaad iets van
onderdrukt gapen. Als dit zoo is, dan kan men zich voor dit Brahms-concert geen
beteren vertolker wenschen. Van af dat de componist zijn eerste hoorn-motief gaat
verwerken, voelt men immers duidelijk, dat alle beginselen der schoonheid op zij
worden gestooten ter wille van de beginselen der techniek dat de élan der waarachtige
muziek plaats maakt voor het automatische animo der routine van vinding en routine
van schrijven, eene dorheid, welke slechts haar gelijke vindt in de orchest-kleur van
Brahms en in den aanslag van Doctor (in de muziekwetenschappen) Paul Weingarten.
De waarde van Weingartens aanslag is ongeveer nul, gelijk die van den nog vuriger
toegejuichten Percy Grainger. Hij is even onpersoonlijk, even onmuzikaal, even
onexpressief en van even gewichtige technische voortreffelijkheid. Welk een moeite
schijnt het tegenwoordig te kosten om echte kunstenaars te doen optreden als Alfred
Cortot. En met welke duizelingwekkende zekerheid volgen wij de richting naar het
machinale instrument, dat, na den zegevierenden intocht gehouden te hebben te
Londen, reeds het kanaal overgestoken is en een weldadigheidsuitvoering gegeven
heeft te Rotterdam!
Brahms' concert heeft vier deelen en men verveelde zich een weinig bij zulke
matte reproductie. De lezer kan zich misschien een voorstelling maken van de
overbodigheid dezer muziek als hij nagaat, dat zelfs een van Brahms' toegewijdste
en bewonderingwaardigste vrienden, de chirurg Billroth, meent dat het tweede deel
eigenlijk goed weg kan blijven ‘Das Concert ist von grossartiger Schönheit, mit
collossalen figuralen Schwierigkeiten, doch lang! vier lange Sätze! Der zweite Satz:
Allegro appassionato in D-moll, könnte nach meiner Empfindung ganz gut fortbleiben.
So schön und interessant er ist, scheint mir doch nich nöthig.’ Het behoeft dus niet
onderstreept te worden, dat Paul Weigarten aan de populariteit van Brahms een
slechten dienst bewezen heeft. Want dat deze componist, ondanks de verkiezingen
der dr. Riemann's niet tot de onsterfelijken behoort (men vereeuwigt haastig!) de
Riemann's, die op de symphoniën van Bruckner en Mahler ongeveer alles hebben af
te dingen, daarvan schijnt zelfs de journalist onbewust overtuigd.
Dr. Paul Weigarten had 't bij dit langdradige concert moeten laten en behoefte na
Liszt zeker geen vlugge en sentimenteele toegift te geven; het applaus en praestaties
waren niet evenredig met die gulle bereidwilligheid. Wanneer men ouden van dagen
hoort vertellen over welke betooveringsmacht Franz Liszt beschikte over dezelfde
composities, waarmee de tegenwoordige pianisten hunne nuchtere virtuositeit
uitkraaien, dan krijgt men medelijden met den componist, wiens groote tijd
onherroepelijk voorbij schijnt, met de hoorders, die zich vermeien in de banale en
machtelooze ijdelheid van den pianist. Want van ‘daemonische macht’, welke zich
bij Liszt incorporeerde tot den hoogsten graad van intensiteit, welke misschien ooit
bereikt is, welke niet in zijn werken gemist kan worden evenmin als in de compositie
van Paganini, omdat die macht de expressie aanvulde en overstelpte, van die
geestelijke en divine kracht vindt men niet 't minste spoor bij den vertolker van
Donderdagavond. En nauwelijks raadde men welke phantasie en welk hevig sentiment
er leefde in de (12de) Rhapsodie.
Richard Strauss wortelt vast in Willem Mengelbergs programma's en in de
actualiteit van den hedendaagschen smaak. Is dit niet wonderbaar voor 't land van
Schumann en Brahms?, Nederland, waar alle werkelijk groote meesters der vorige
eeuw met de grootste moeite zijn doorgedrongen? Voor de jonge hoorders bouwt
Mengelberg zijn roem al te wankel, want de toekomst behoort aan andere en betere
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kunstenaars dan Richard Strauss. Over de uitvoering van ‘Tod und Verklärung’ niets
dan lof; zij was superieur en stond hooger dan de begeleiding van het Brahms-stuk.

[Strauss Aus Italien, Vieuxtemps Vioolconcert (soliste Carmen
Delprat) – werken van Enesco en Bossi o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
‘Aus Italien’, een jeugdwerk van Richard Strauss, is hier niet lang na zijn ontstaan,
geintroduceerd, gelijk de meeste werken van deze componist. De polyphonie van
Strauss is door verschillende antagonistische commentators reeks lang genoeg
belachelijk gemaakt, om op die tekorten en geveinsde hoedanigheden verder te
insisteeren, al toont ‘Aus Italien’ dan ook alle deze gebreken zijner latere manier.
Zijne tegenwoordige werkwijze, vergeleken met die van vijfentwintig jaren geleden,
toont het duidelijkst, hoe deze toonaangevende componist enkel een product is van
de theorie en dat de geest in zijn bestaan volstrekt geen rol speelt.
Het orchest scheen dit werk niet met ingenomenheid te spelen, de impressionistische
momenten slaagden het best, de thematische - deze hebben de overhand - het minst
en 't geheel klonk slordig. Wanneer zal onze tamboerijn-speler eens enkele inlichtingen
nemen over dit zuidelijke instrument of wanneer zal hij bij de eerste de beste zigeurin
te rade gaan? Zijne manier van den tamboerijn te beuken of te slaan is buitengewoon
eenzijdig en druischt ook dikwijls tegen den aard van dit Moorsche speeltuig in, wat
men te meer betreurt wijl het toegankelijk is voor allerlei nuances, melodieën zou
men haast zeggen. Plastiek lag er niet in de uitvoering, omdat zij niet in de partituur
ligt. Het is een armzalig Italië, dat Strauss ons hier schildert, en om het gebrek aan
warmte, aan coloriet, aan enthousiasme, bekoorlijkheid en glans ten volle te overzien
moet men eene bladzijde van Spontini kunnen vergelijken met deze stamelende,
klanklooze en dorre ontboezemingen van Strauss, die een braaf Duitsch stuk maakt
als hij Italië beschrijft. We begrijpen dan ook niet wat den heer Cornelis Dopper, in
deze dagen, nu wij overstroomd worden van Richard Strauss, aanleiding gegeven
heeft tot deze nuttelooze herhaling. Zijne eigen symphonieën zijn veel voortreffelijker
en aangenamer.
Zoo zouden wij evenmin kunnen uitleggen, waarom de soliste van dezen middag,
mejuffrouw Carmen Delprat, eigenlijk optrad. Want deze violiste bezit niet de
techniek, welke een optreden in het Concertgebouw wettigt, noch genoegzame
persoonlijkheid of psychische kracht om dat deficit gelukkig aan te vullen. Zoo
hoorden wij haar verscheidene misgrepen doen en tegelijkertijd spelen met een sleur,
een zekerheid en bezadigde allures, welke alle gedachten aan zenuwachtigheid
buitensloot. Wij kregen medelijden met Henri Vieuxtemps en zijn vioolconcert, dat
hij natuurlijk als virtuoos meermalen ter overwinning gevoerd heeft. Want al is dit
werk middelmatig, mannen als Max Bruch hebben ook hier inspiraties geput en we
zullen niet met minachting spreken over sommige stemmingen (echo's en
verteederingen van de balzaal) die sinds tachtig jaren actueel zijn, tot in de adagio's
van Richard Strauss. Maar mejuffrouw Carmen Delprat, die den naam draagt van
een der meest fascineerende creaties, spele ze wat warmer, wat romantischer en niet
alsof het een concert van Brahms was. Misschien meent zij, dat tegen de muziek van
Brahms hare psyche nog niet opgewassen is (de algemeene opinie zegt, dat zij niet
deugt voor de jeugd) maar meent zij deze muziek, welke ondanks hare fouten en
dilettantisme altijd een graad hooger staat, te beheerschen? Het lijkt er niet op.
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Dezen middag had niets succes, ook de violiste niet. De twee Roemeensche
Rhapsodieën van Georges Enesco vielen sterk af bij de uitvoering van enkele weken
geleden. Waaraan dit toe te schrijven is weet niemand, misschien de dirigent zelf
niet. De Serenatina en Burlesca uit de Intermezzo Goldoniani van Enrico Bossi gingen
onopgemerkt voorbij. Bossi bezit den geest niet van Goldoni en strijkquintet is niet
het materiaal, waarmee men zulke fonkelende bouffonnerieën uitdrukt. Verbeeld u
de Rhapsodieën van Enesco voor strijkquintet! Zij zouden de helft hunner expressie
verliezen want het is een eigenschap van de moderne muziek, en wij zullen het gaarne
een harer kwalen noemen, dat zij slaafsch afhangt van het instrument, waarvoor zij
geschreven wordt. Wanneer het tegenwoordige orchest verouderd en in onbruik is
(dit zal gebeuren zij 't pas over tweehonderd jaren) dan zal geen enkel der
hedendaagsche componisten, die wij vereeren, nog boeien. Hoe zal men zich
onttrekken aan deze noodlottige afhankelijkheid? De motetten van Palestrina en
andere contrapuntisten zijn gearrangeerd voor luit en bewonderd, terwijl er nu,
wanneer men een Engelsche hoorn durfde verwisselen voor hobo (waartoe Berlioz
op zijn reizen in Duitschland, bij gebrek aan materiaal, herhaaldelijk gedwongen is)
een storm zou onsteken. Maar ook hier is weer eene hoeveelheid hypocrisie in 't spel.
Johann Sebastian Bach, dien men allerwegen bewondert, wordt nooit of bijna nooit
uitgevoerd in de origineele bezetting, terwijl men toornt wanneer er aan de partituren
van Beethoven of Mozart iets gewijzigd wordt. Behoorde in Bachs tijd de
instrumentatie nog niet tot de ‘ideeën der meesters’?

[Ravel Rhapsodie espagnol, – werken van Weber, Moussorgsky,
Liszt, Max Vogrich en Berlioz (Ouverture Le roi Lear) o.l.v. Evert
Cornelis] (Concertgebouw)
Vincent d'Indy, schrijvend, dat César Franck, toen hij een krantenartikel
becomponeerde uit den Figaro (in de oorlogsdagen!) de eerste was, die proza
illustreerde met muziek, vergiste zich, want ook hier kreeg Rusland, waar Berlioz
een voorspoedigen oogst zaaide, terwijl hij dit rijk bereisde, een aanzienlijken
voorsprong op het muzikale Frankrijk. Modeste Moussorgsky, in vele opzichten een
barbaar, in vele anderen een genie, componeerde immers een opera op den
onveranderden tekst eener komedie van Gogol. Hoe gaarne zou men hem een
voorganger noemen van Charpentier en Debussy, de meesters, die het proza hebben
verheven tot poëzie! Maar er is zooveel rudimentair en naïefs, zooveel versteend
vermoeden in plaats van verwezenlijking, zooveel oer-natuur, harde lijn, weinig
détail in het kunstenaarsschap van deze rapsode in militairen dienst, zooveel
volkskunst welke hij wist te behoeden voor de traditie van het intellect en die voor
moderne hoorders dezelfde bekoorlijkheden bezit als 't Nibelungenlied of de Edda,
een wild en stamelend accent, zoo weinig cultuur ten laatste, dat men de verbinding
Moussorgsky-Debussy niet mag wagen en sommige analogie enkel kan uitleggen
als gezichtsbedrog. Wanneer men Claude Debussy ooit reduceert tot het temperament
van Robert Schumann (wij weten niet of men daartoe zal geraken noch of er
v o l d o e n d e reden toe bestaat), wat niet zijn techniek, doch zijn somnabulistisch
psyche schijnt te voorspellen, als men eenmaal den telescoop zoo fel en zoo ver richt
naar de einders van de tegenwoordige menschheid, wat zal er dan overblijven van
een Moussorgsky. Waarschijnlijk de reputatie van een Neidhardt anderen
phantastischen en hevigen bard. [Want naast] deze hoedanigheid had deze Rus, zelfs
in [de suite] der opera Chowantsky, welke Evert Cornelis op zijn programma nam,
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eene sanguinische vitaliteit en hartstochtelijke levensvreugde, die tot het verleden
behoort en misschien aan de toekomst, doch geenszins aan de hedendaagsche
componistenschool.
Na de Rhapsodie espagnole van Maurice Ravel gehoord te hebben en ons Debussy
herinnerende, werden we niet weinig getroffen door den volgenden passus van Léon
Bloy; ‘La France ne veut plus ni de Paix, ni de Guerre, ni de Gloire, ni de Beauté,
ni de quoique ce soit qui donne la vie ou la mort. Elle veut, en sa qualité de maîtresse
et d'exemplaire des nations, ce qui n'a jamais été voulu par aucune décadence: la
parfaite stupidité dans le mouvement artificiel et automatique.’ Verbeeld u dat wij
ons door de feiten gedwongen zagen, deze woorden te beschouwen als exegese der
modernste muziek? En hoeveel teekenen zijn er niet, welke er ten duidelijkste op
wijzen, dat de nieuwste richting, die der grauwe epigonen, zich op weg bevindt naar
de kunstmatige en automatische beweging, naar het diaboliekste van alle surrogaten:
't surrogaat van den geest en het leven! Een Fransch tijdschrift (S.I.M., dat kort
geleden d'Indy en Debussy aanwierf als vasten criticus) publiceerde enkele werken
van Hongaarsche auteurs, vrienden van Arnold Schönberg, met een waarderend
bijschrift. Een dezer ging niet verder dan de diaphonieën van Hucbald (negende
eeuw!) en componeerde een stuk in louter quarten-parallellen! (Geen wonder, dat
Schönberg onwrikbaar aan het meer en meer bestreden organum gelooft, quasi dan
wijl theoretici 't aanvechten, een eigenaardige bewijsvoering!) Een ander gaf een
berendans, op zoo ongelooflijk dom en stompzinnig thema, dat wij 't liever gehouden
zouden hebben voor een raadsel der sfinx, dan voor 't accent van een middelmatig
mensch. En om de universeele en volmaakte stupiditeit te toonen, welke talrijke
geesten in onze dagen aantast, ‘le mouvement artificiel et automatique’, de
zonderlingste verschijning welke zich openbaarde in de geschiedenis, behoeven we
niet een buitenlandsch te zoeken.
Ten onzent heeft Daniël de Lange, wiens wetenschap terecht op prijs wordt gesteld,
de partituur uitgegeven der ‘L i o b a ’, een dramatische scène door Frederik van
Eeden. Wij zullen geenszins spreken van armoede aan ideeën, armzaligheid van
psyche, we zouden misschien te ver gaan. Het is immers de vraag of de kanker, welke
wij boven signaleerden, daarmee iets heeft uitstaande. Kortom, de componist de
Lange forceert alles wat omtrent die kwaal bekend werd, hij overtreft Maurice Ravels
‘Prélude à la nuit’, van 't begin tot 't einde gebouwd op één motiefje, hij overtreft
Bela Bartoks ‘Berendans’! In ‘Lioba’ en in vele werken van tijdgenooten, zien wij
den O s t i n a t o der achttiende eeuw herrijzen, gedrochtelijk, pterodactylisch,
onafwendbaar, afschrikwekkend en naakt. Eene naaktheid, welke de
achttiende-eeuwers maskeerden, eene zielloosheid, welke in de twintigste eeuw
erbarmelijker en meer en meer demonstratief wordt tentoongesteld. Men vraagt zich
niet zonder angst, waarheen dit voeren moet. Doch wat wilt ge? Napoleon is gevallen
en omgekomen, wijl hij de achttiende eeuw heeft willen amputeeren en denkt ge dat
Beethoven, Berlioz, Wagner en Bruckner daarin geslaagd zijn, onbewust hetzelfde
willende? Wat is ten slotte de reden, dat Gustav Mahlers muziek zoo weinig populair
blijft? Wijl de geniale antagonist is van dien kleingeestigen tijd, welke in eeuwfeesten
en sympathieën zijne renaissance viert.
Laten we geene harde consequenties trekken: Mahler is dood, zijn werk wordt
weinig opgevoerd en van wat tegenwoordig gecomponeerd wordt, staan de uitingen
der moderne Fransche componisten in ieder geval het dichtst bij de schoonheid, en
deze illusie zullen we voorloopig behouden, Cornelis dankende voor elke gelegenheid,
die hij ons geeft om dieper door te dringen tot de psyche dier mysteriën. Zijne
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magnifieke reproductie van Bruckers negende Symphonie moesten wij tot onze spijt
missen en des te levendiger genoegen deed 't ons, hem te zien terugkeeren met een
buitengewoon belangrijk programma, een bijna volledig perspectief in de kunst onzer
periode. Een ongemeen succes viel hem niet ten deel, hoewel zijne praestaties in
Moussorgsky's suite en in Ravels Rhapsodie 't ten volle verdienden. Welke lenige
tempi en welk een sensitief rubato! Maar een Memento Mori van zekeren Max
Vogrich, van wiens biographie wij niets weten, scheen soporifiek te vallen op het
enthousiasme, dat Moussorgsky gewekt had. Dit Memento Mori is eene andere versie
van Max Schillings' Hexenlied en speelt in een Trappistenklooster der Lybische
woestijn, waar een jonge monnik, gedood door de ‘Askese des Ordens La Trappe’
op sterven ligt en: ‘noch gedenkt sein Geist der Freuden, nicht des Todes, noch wüten
seine Leidenschaften’. Het is zeker jammer, dat deze zeldzame belangstelling van
een componist (!!) in de Trappisten-orde, in de religie en in de laatste uren van een
monnik, muzikaal zeer slecht geslaagd moet heeten. Wreekt zich hier een zeer laffe
profanatie en een goedkoop dilettantisme? De opzet reeds doet het vermoeden, want
wie krijgt het in zijn hoofd om zulk een onderwerp te behandelen voor.... viool-solo
en orchest?
De verwerking der stof valt nog erger tegen, de ideeën zijn spaarzaam, bleek en
phtysisch, zelfs de tamtam geeft geen kleur aan de vale dorheid dezer heesche
partituur, waar enkele Gregoriaansche intonaties (een onexpressieven miserere
nabootsend) zonderling verdwaald lijken. En bovendien de concert-allures der
solo-viool! Had Sam. Swaap ze beter kunnen spelen? Waarschijnlijk. Want eene
zenuwachtigheid scheen zijn streek, welke niet sterk resoneert van nature, kwalijk
te beinvloeden, en bij ongeluk miste zelfs o.a. de slotnoot: ‘Schon steht er im ‘Licht’!
Kunnen we daarenboven de techniek van den heer Sam. Swaap eeuwig prijzen?
Wanneer zal er eens wat temperament spreken uit zijn spel, temperament, dat bij
deze compositie misschien onmogelijk was, maar verlossend zou geklonken hebben!
Evert Cornelis begon met de ouverture ‘Beherrscher der Geister’ van Weber en
sloot met een gepassioneerde reproductie van Berlioz' King Lear. Kortheidshalve
zwijgen wij over ‘Der Tanz in der Dorfschenke’, een van Liszt's vele
Mephisto-uitbeeldingen en vermelden, dat men den dirigent Donderdagavond zal
hooren als solist op 't orgel, een instrument dat hij magistraal bespeelt.

[Mozart Sonate voor orgel, Tournemire Poème voor orgel en orkest
(solist Evert Cornelis), Dukas L'apprenti sorcier en Haydn (Militär
symfonie) o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Het orgel verliest in de concertzaal natuurlijk zijne romantiek en iets van zijne
individualiteit, het wordt een orchest-instrument, wanneer 't met zooveel reserve,
klaarheid en orchestrale overwegingen wordt geregistreerd door Evert Cornelis. Om
beurt verving 't bij Mozart de fluit, de klarinet, de hobo en een eigenaardig effect
bleef niet uit, daar men de spelers immers in 't orchest zag. Mozart schijnt deze
orgelsonates, welke Cornelis voordroeg, om dezelfde beweegredenen te hebben
geschreven als Viadana zijne eerste monodieën. De oude mantuaan zag, hoe erg
dikwijls de zangers niet op hun post waren en dat vele kerken een volledig koor niet
konden bekostigen, zoodat meer dan eens de ontbrekende stemmen in motetten of
missen van de Palestrina's dier dagen werden vervangen door een instrument. Mozart
zag misschien tekorten in de Rococo-orchestjes van zijn tijd; een goede clarinettist
of hoboist was toen waarschijnlijk ook in Ultima Thule te zoeken, evenzeer als nu,
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terwijl men genoeg violisten vond om een accompagnementje te strijken. De
impressies zijn behoorlijk en innig; 't is een zeldzaamheid als men tegenwoordig
zulke muziek op orgel hoort, wat enkel nog gebeurt in afgelegen dorpen, waar een
poëtische en fanatieke vereerder van Mozart zijn zangerige adagio's speelt als
offertoria. Behalve het spel heeft Cornelis echter de verdienste van een geestige en
waardevolle inval door ons te herinneren aan een der ontelbare keerzijden van Mozart's
goddelijk genie.
Een van Berlioz' boutades, welke in onze muziek-beoefening niet meer opgaan,
is zijne vergelijking van orgel en orchest met Paus en Keizer, eene middeleeuwsche
toespeling! Want de samenwerking wordt hoe langer hoe uitnemender, ondanks de
vermeerdering van timbre's in 't orchest en den vermenigvuldigenden rijkdom van
claviaturen on registers. Wij gelooven ten minste, dat er noch aan het evenwicht der
twee massa's, noch aan hunne sonore individualiseering iets ontbrak in het ‘P o è m e ’
van Charles Tournemire, den opvolger van César Franck achter de blaasbalgen der
Parijsche Sainte Clotilde, waar vele groote meesters den nauwen trap opstrompelden
en de plaats begiftigden met eene mooie traditie. Welke meesterschap toont
Tournemire inderdaad in dit soort van instrumentatie! Wij hoorden nooit een
concerteerend instrument met zooveel logica en effect zwijgen en weder intreden
als hier het orgel, waarmee Tournemire manoeuvreert als met eene solo-viool. Met
welk eene zorgvuldige geleidelijkheid wordt na elk intermezzo, 't zij de inzet van
het orgel, 't zij van 't orchest voorbereid! Wat de muziek zelf betreft: Tournemire is
leerling van César Franck en nooit heeft een meester zulk een aantal verschillende
psyches en karakters onder zijn beheer gehad als deze naïeve, die slechts één geloof
en ééne schoonheid kende. Wanneer men van de hedendaagsche muziek vooruitgang
vraagt en moderniteit, dan voldoet dit ‘Poème’ maar matig. Er komen enkele timbre's
in voor, die analogieën bezitten met Debussy, maar een organisch verbindingspunt
treft men nergens aan. Misschien noemt men deze muziek in Frankrijk
conservatorium-stijl, welke dan, in tegenstelling tot den Duitschen grandiose
eigenschappen telt, niettegenstaande de oude rythmische formules en de
ononderbroken beweging, welke een langzame betooveringsmacht uitoefent. Maar
hoe weinige organisten ontkomen aan de onafzienbare traditie der generaties? Schrijft
Anton Bruckner, de vereerder van Wagner en de hernieuwer der symphonie, niet
dikwijls 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
zoekt hij niet, maar hij musiceert met een kinderlijk fanatisme, waartegen men zich
niet lang verzet. En allengs wordt het enthousiasme wakker ondanks den componist,
die tegen elke oplaaiïng schijnt te strijden, door zijne hoogtepunten o.a. buitengewoon
kort en voorbijgaand in te voeren en af te breken. Franck was vrijgeviger met de
genereuze emotie en de onweerstaanbare elan, maar overigens heeft Tournemire's
psyche de gelijkluidende resonans van zijn leermeester en zijne schoonheid treft ons.
Wij vergeten dus, dat hij, harmonische vrijheden daargelaten, op denzelfden basis
staat in plaats van een vervolg te geven op de nieuwe intonaties van Lekeu b.v., die
nog in het ijle klinken, en wij zijn zeer nieuwsgierig naar ander werk van dezen
componist. Misschien vindt Evert Cornelis hier een gemakkelijken weg om zijn
répertoire uit te breiden. Wij behoeven 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 niet weinig verhoogde.
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Dit concert, onder leiding van Cornelis Dopper, is een der gelukkigste en
aantrekkelijkste van dezen winter. Dopper heeft eene voorliefde voor de Militaire
Symphonie van Haydn en voor Franschen genre-stijl als ‘L'apprenti sorcier’ van
Dukas, welke op zijn programma's meermalen voorkomen en een der geestigste
werken zijn van de litteratuur. Het valt lichter om verwantschappen na te speuren
tusschen Haydn en Dukas dan tusschen Dukas en Tournemire, hoe paradoxaal dit
moge lijken. Wanneer Haydn of Beethoven of Mendelssohn het hoofdthema gevonden
had van ‘L'apprenti sorcier’, zij zouden het niet klassicistischer hebben verwerkt en
uitgeput dan Dukas onze tijdgenoot. 't Eenigste verschil vormen de actievere visie,
wat men impressionisme noemt, de magnifiek aangewende bekkentremolo's, de
moderne harmoniek, een gering détail, en de overige instrumentatie. Exuberante
clownerieën van fagotten en contrafagot (waar de rusten niet 't minst bijdragen tot
het komisch effect!) vindt men ook in de eenvoudige partities der oude meesters,
wier humor dikwijls extravaganter is dan de Eulenspiegeleien van een Richard Strauss.
En de sonnerie, als de tooverbezem, in tweeën geslagen, tweevoudig werk doet en
het huis overloopt van water, waarmee der alte Hexenmeister wordt ingeluid, heeft
geen andere physionomie dan eene fanfare van Mozart. Het is evenwel een
ongeëvenaard stuk, dat lang applaus won, teveel voor Dopper om het niet te deelen
met zijn orchest, dat den prachtigen klank gaf. Dukas geeft hier de humor van den
humor en overtreft verre Richard Strauss, gelijk de academismen van Tournemire
een veel artistieker timbre dragen dan de brave Duitsche muziek. De militaire
symphonie is een van Haydn's werken, die het verst in de toekomst blikken, een der
voorloopers van Bruckner en Mahler, eene compositie met vele Beethoven-accenten,
die, wanneer de groote trom, de bekkens en triangel met intentie geslagen worden
en in verhouding tot het primitieve orchest, een onvergetelijken indruk maken. Doch
gelijk er in de voordracht van Haydn's en Mozart's melodieën langzamerhand
onwenschelijke modificaties geslopen zijn onder invloed van 't melodisch deficit en
de massale overdrijvingen der moderne school, zoo schijnt dit gebrek aan stijlgevoel
ook de virtuozen van het slagwerk, den onovertrefbaren paukenist uitgezonderd, te
overmeesteren en Haydn's instrumentatie verliest hare poëzie en wordt log. Welk
een praefiguratie schuilt er overigens in dat zangerig andante in verband met het
adagio van Mahler's vierde: het doorbreken van den stralenden klank en het signaal
als een hartstochtelijk Veni! Wij mogen Dopper voor deze symphonie wel afzonderlijk
danken.
Onder de uitvoeringen der volgende week signaleeren we den G i j s b r e g h t v a n
A e m s t e l bij Royaards, met de muziek van Alphons Diepenbrock in zeer
voortreffelijke bezetting op Dinsdag 18 Februari, onder leiding van den componist.

Mannenkoor ‘Richard Hol’ [o.l.v. Fred. J. Roeske] (Orpheus in Den
Haag)
Che puro ciel! che chiaro sol! luidt de Italiaansche tekst van Gluck's poëtische
partituur, volgens de beroemde beschrijving in Virgilius' Aeneas, door Vondel
vertaald: ‘Den milder lucht bekleedt hier, met eenen purperen glans, de velden, van
een andere zon en andere starren beschenen’, de antieke hulde aan eene sereene
schoonheid, de hulde van den edelsten vertegenwoordiger der achttiende eeuw, een
visie en liefde, welke weerlichten tot onzen tijd: das himmlische Leben van Gustav
Mahler. Men moet echter die traditie achtervolgen zooals Orpheus zijne Eurydice
zocht. Want ons land, dat geen enkele nationale instelling heeft als Spanje zijn
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stierengevechten, Rusland zijn zwervende rhapsoden, Duitschland zijn
Evangelisch-Luthersche concerten, Italië en Frankrijk hunne opera, staat als een
dilettant en vrijbuiter tegenover elke cultuur, voornamelijk de muzikale. Wij hadden
nooit een milieu, dat meesterwerken introduceerde in de geschiedenis, nooit een
zanger, die de wereld een nieuw type imponeerde, nooit een componist die een
universeel werk maakte, nooit een publiek, dat zijn noodlottig eclecticisme afzwoer
om een of andere richting toe te juichen met hartstocht. Van zulk standpunt bezien
hebben wij geene geschiedenis en geene traditie, elke stijl veil zijnde voor den
oppervlakkigen smaak. En zoo men zich niet baseert op het parallelisme der groote
meesters, vanaf de oudheid tot heden, waarop zal men dan eene bijzondere vereering
gronden voor Cristofano Glucko die zulke geduchte mededingers had in Bach en
Händel en hem ten slotte, hier en overal, verwonnen?
Gluck schijnt dood, zijn psyche niet minder dan zijn klare en gepassioneerde
wereldbeschouwing, zijn eeuwigheidsgezicht op de aarde, die altijd bloeit, vanaf de
hoogten des Olympus? Men moet een geniaal kunstenaar zijn, een tijdelooze,
onbegrensde verschijning als Mahler, om een oud thema weder op te nemen, dat
vroegere generaties geboeid heeft, in ons steenkolen-tijdperk! Het wordt meer en
meer uitzondering, dat de kaleidoscoop der concerten onbewolkte beelden weerkaatst
en iedere resurrectie van Gluck is zoo exceptioneel, vooral in ons land, dat wij naar
Den Haag zijn gegaan om Orpheus te hooren in concert-vorm.
Dat het initiatief van den heer Fred. J. Roeske, hier de populaire dirigent van de
Liedertafel ‘Apollo’, in Den Haag van ‘Richard Hol’ tot nu toe geen voorgangers
had is zeldzaam. Er bestaat geen essentieel verschil tusschen het arrangement van
Bach of Händel voor ons hedendaagsch orchest, en dit arrangement dat Gluck
ondergaat door het verlies der mise en scène. Gluck's werken bevatten bovendien
meer magnifieke en effectvolle koren, meer realistische en tegelijkertijd romantieke
timbre's dan de composities zijner bevoorrechte tijdgenooten en zijn orchest, dat
gelukkig zijn karakter behoudt (Gluck is in dit opzicht de eenige der
achttiende-eeuwers) staat dichter bij Berlioz en Wagner dan bij Bach en Händel, daar
Gluck, na de grandiose experimenten van Monteverdi, de eerste phantastische en
prophetische geest was in de geschiedenis der muziek. Overtreft hij dus zijne twee
tijdgenooten, wanneer men zijne opera's monteert, hij blijft hen minstens gelijk in
concertvorm, door de altijd nieuwe en fascineerende veelzijdigheid van zijn coloriet
en de juveniele, nooit verouderende allures zijner melodiek, in welke de
conventioneele wendingen van Bach, Händel en de achttiende eeuw volkomen
ontbreken. Het is dus te hopen, wanneer Fred. Roeske geen navolgers vindt, dat deze
eminente dirigent zelf zijne uitnemend geslaagde pogingen zal voortzetten.
Wanneer men de eischen zou vasthouden, die Berlioz stelde aan den
hoofdvertelolker van ‘Orpheus’: diepe kennis der muziek, vaardigheid in 't zingen
der breede melodiek, volkomen beheersching van den eenvoudigen en strengen stijl,
krachtig en nobel orgaan, innig gevoel, uitdrukking van het gelaat, schoonheid en
waarheid van gebaar en ten laatste een volledig begrijpen en dus beminnen van
Gluck's werk, dan voldeed de creatie van mevrouw De Haan-Manifarges slechts ten
deele. Wij bewonderen opnieuw het volmaakte doorleven van 't Italiaansche sentiment,
gelijk onlangs in het Requiem van Verdi, doch misten de actie van voordracht, de
dramatiek, welke zij ontplooide in dat werk. Daar mevrouw De Haan-Manifarges
onze allerbeste contra-alt is, mogen we dus wel beweren, dat de emotionneerende
en melodieuse accenten van Gluck, de tegenwoordige vertolkers niet meer direct
aanspreken. Het speet ons des te meer eene bijna levenlooze gelijkmatigheid van
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voordracht te moeten opmerken bij de overigens sonore en warme contra-alt, daar
de Orpheus-partij, goed voorgedragen, bijna in elke maat van tempo behoort te
verwisselen. Maar het tempo bleef den ganschen avond de zwakke zijde der
uitvoering. Terwijl een der hoogtepunten van 't drama Orpheus voor de poorten der
onderwereld, de furiën en schimmen bezwerend met zijne onvergelijkelijk
ontroerende, elegische en fraai gevoerde, lange melodie, veel te vlug genomen werd
en dus onopgemerkt voorbij ging (hoe verwonderde 't ons de alt bij 't begin der tweede
helft niet harstochtelijker te zien reageeren op het drievoudig: Non!) werd de rest
doorloopend te langzaam genomen, waaraan het Residentie-orchest, dat niet mee te
sleepen was door den dirigent, niet weinig schuld droeg. Men houde zich ook niet
al te veel aan de Edition Peters, waar het eene Poco lento volgt op het andere Andante:
Gluck heeft waarlijk deze opera in drie bedrijven niet geschreven in een doorgaans
langzaam tempo. Men neme het duivelen-koor: Quel est l'audacieux qui dans ces
sombre lieux ose porter ses pas’ eens Allegro, waartoe de melodie haast dwingt! En
in dit tempo willen al deze infernale koren vertolkt worden om hun effect te bereiken.
De tempo's der Edition Peters schijnen ons trouwens even raadselachtig als het
veelvuldig optreden van pizzicato der violen, dat men ten onrechte en stijlloos ook
herhaalde malen ziet aangewend in de gearrangeerde partities van Bach.
Onbeduidende zaak evenwel naast de klankschoone maar geheel onexpressieve
voordrachtswijze van mevrouw Anna Stronck-Kappel uit Barmen (Eurydice) naast
het jonge en lenige maar te weinig aangrijpende en wat slordige van mej. Marie Last
als Amor, naast de breede bazuingeluiden, bekoorlijk en ontzagwekkend, de
doorzichtige, golvende hobo-timbre's (een voortreffelijk speler met Fransch
embouchure) en de mat-gouden fagot-tonen, welke Gluck op ongeëvenaard
karakteristieke wijze aanwendt.
Het meeste succes verwierf de heer Roeske (kransen en langdurig applaus!) als
dirigent van de balletten (Furiëndans en elyseesche velden, waarbij de solo voor fluit
en strijkkwintet een der best geslaagde stukken was) en als aanvoerder van zijn koor.
Welk een uitnemend materiaal van tenors, bassen en alten! Welke prachtige
eigenschappen van eenheid en evenwicht, wanneer men nagaat, dat het mannenkoor
Richard Hol samenwerkte met gelegenheids-zangeressen, van wie ook de sopranen
zeer muzikale qualiteiten bezaten. Zoo werden ook de koren de hoofdmomenten der
opera en wat er ontbrak aan actie werd vergoed met den bezielden en fraaien klank,
wat er toe bijdroeg om Gluck als oratorium-componist van vibreerend leven te
doorgloeien. Zijne vele artistieke praestaties heeft de heer Fred. J. Roeske met de
merkwaardigste vermeerderd en het zou een groote aanwinst zijn voor het
muziekleven wanneer hij in de e l an verder arbeidde, naar het devies van Hector
Berlioz ‘Cherchez l'inconnu’ de alledaagsche programma's verwerpend en ook den
mannenkoorzang aanvoerend in een onbekende richting. Misschien brengt hij dan
nog eens de missen van Anton Bruckner op de programma's. Van bijval en applaus
(het gebouw van Kunsten en Wetenschappen was tot boven bezet) is zijne zeer
bekwame kunst verzekerd.

Gijsbrecht van Aemstel
Er is bij Royaards altijd iets nieuws te zien, wijzigingen in 't detail, onverwachte
wendingen, die den toeschouwer immer opvallen als de geregelde groei van een
organisch geheel, dat Royaards autocratisch en artistiek bestuurt, gelijk de dirigent
zijn orkest. Die voortdurende retouche maken een des te felleren indruk, wijl iedere
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voorstelling van zijn ensemble iets lapidairs heeft, iets onomstootbaars, zoodat de
minste intonatie der acteurs het zekere timbre krijgt van een echo, gebannen tusschen
rotsen en altijd bereid om te roepen, het gebaar van den onbeduidendsten figurant
allures aanneemt van een eeuwige en onveranderlijke weerspiegeling. Dat er bij dit
summum van precisiteit eene aanhoudende renovatie bestaan kan, is een van Royaards'
bijzonderste eigenschappen, voortvloeiende uit de buitengemeene vitaliteit van dezen
kunstenaar. Wij zullen de vele nieuwe accenten, groepeeringen, frappante
versnellingen der actie, fijngevoelige variaties op zijn genegenheid voor Vondel en
van deze zijde gezien, edelmoedige coupures, onder anderen in den eersten monoloog,
tot dusverre Royaards bravoer-aria, nota bene! en alles wat we opmerkten aan
spontane invallen bij deze reprise met de muziek van Diepenbrock, niet noteeren,
ons beperkende tot de observatie van het verrassende en immer jonge. Welk een
leering voor de orchest-leden! Hebben zij gehoord hoe de spelers schreeuwen en nog
luider zouden bulderen als Royaards het verlangde? Honderd malen zagen we, hier
en elders, hoe de muzikant passief blijft en laf, ondanks alle stringendo en moeizame
opzweeping van den dirigent, hoe vrekkig de orchest-musicus zijn sentiment, zijn
psyche overgeeft aan het kunstwerk, ommuurd als hij is in het kleine egoïsme en de
onmuzikale apathie. We maken deze opmerking in het algemeen en niet naar
aanleiding der spelers, die 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 ons zeer bekend voor en had ditmaal wat
korter gezegd mogen worden, om ruimte te laten aan eene 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, welks belangrijkheid 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. Wellicht slaagde men er in, niet de identiteit, maar de
pittoreske reflex te releveeren tusschen de visie van den componist en den
tooneel-directeur, de vibreerende wisselwerking van deze twee temperamenten en
men behoeft zelfs het conflict niet te verzwijgen, daar het de actie verscherpt en
Royaards praestaties vermeerdt met een keerzijde en een gelukkig perspectief. Nu
men alle moeite doet om Vondel te metamorphoseeren 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, der costumeering, der dictie maakte men immers ook eenigen vooruitgang
op de zeventiende eeuw, waarschijnlijk zeer essentiëele veranderingen, en het geeft
blijk van gevaarlijke bijziendheid, als men de muziek deze progressies 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 Vondelvereerders nog heel
wat leeren van het buitenland, waar b.v. Maurice Maeterlinck aan Debussy de volle
vrijheid gaf om aan den text van Pelléas et Mélisande te veranderen wat hij goed
vond, te schrappen wat hem overbodig leek of niet beviel!
De reproductie der muziek is onder Diepenbrock's expressieve leiding een
meesterstuk geworden. Het valt niet te loochenen, dat door het wegblijven van Gerard
Hekking (om welke redenen werd niet bekend gemaakt) de partij der violoncellen
haar besten vertegenwoordiger verloor en in de polyphonie van het kleine orchest
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zeer wankel stond. Dit hoorde men reeds in 't korte naspel der eerste rei, waar we
het gepassioneerde en extatische uitzingen misten, in de rei van 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 hoog-opwelvende melodie. Aan zulke wisselvalligheden
staat men bloot, als men polyphonie schrijft, waarvan elke stem eene ziel draagt.
Dat wij onwillekeurig deze uitvoering vergelijken, met die van het muziekfeest,
duide men ons niet euvel, want wij voegen er bij, dat de juist aangehaalde tekorten
zeer relatief zijn en niet opgemerkt konden worden door wie zich eene eerste hevige
impressie niet herinnert. Aan die indrukken houden we echter des te liever vast,
omdat andere gedeelten veel agressiever klonken en betooverender dan den vorigen
zomer. De staatsie van Gijsbreghts uittocht was eene andere dan die onder
Mengelberg's 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, een indrukwekkender gestalte. En het
geniale slot van dit fresco. Welk eene plastiek in dien tamtam-slag, waarin de
vlammen schijnen te loeien van het brandend Amsterdam, welk een crescendo in die
vergrooting van schrikgeluiden: eerst het bekken-gehamer, dan de tamtam, een
visionnair cataclysme, waarboven de Gregoriaansche melodie rad onbewogen zweeft
en doorzingt.
De tweede Rei van Klarissen: ‘Wie gun, o God, op zijne bede’ scheen te haperen
en het octaven-gezang van Zalsman en de Nonnen maakte minder effect, omdat men
de sopranen niet hoorde. Zalsman echter droeg dezen solo, die wat den stijl betreft,
een weinig uit de compositie valt, met meer spontaniteit voor dan zijn gesproken rol,
waarin men het recitatief bespeurde van Royaards manier. De Rei van Edelingen
was magnifiek. Onder Mengelberg's leiding kreeg deze muziek een Wagneriaansche
karakteristiek, die zij van nature niet bezit en het bevredigde ons niet weinig, dit
onder leiding 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 kon verwezenlijken met het woord mag
gezegd worden bij deze reien. Want zoo schoone liefde en goedheid, eensklaps
doorbrekend uit 't gejubel:
‘Een stal van ezelen en ossen
Den Schepper nauwlijks herberg geeft.’

ligt niet in de macht der poëzie en zulk een medelijden en samenkrimpen van vereering
kan alleen de muziek uitspreken.
Al deze muziek zelf trouwens van af de ouverture met hare dramatische contrasten
en souvereine synthese tot het laatste flakkerende 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 (zij trad dezen keer voortreffelijk
naar voren) met een nieuw coloriet, van de alt- en tenor-partijen der reien, van het
veelvoudige slagwerk (met virtuositeit en zekerheid bespeeld door Pennarts), de
chromatiek, de melodische rijkdom etc. etc. Aan de vertolkers dezer schoonheden,
voornamelijk de kunstenaars en zangeressen van het vocale gedeelte, hulde.
Zoo het succes voor de volgende voorstellingen een gewichtige factor is dan valt
er aan de herhaling van den Gijsbrecht met Diepenbrocks muziek niet te twijfelen.
Het applaus hield aan tot de componist op 't tooneel kwam (dat duurt altijd lang!) na
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een krans aan zijn lessenaar ontvangen te hebben. Laten we hopen dat Royaards zijne
uitnemende pogingen voortzet, en zulke helderziendheid op muzikaal gebied
handhaaft.

Het Concertgebouw-Sextet
Men ziet wederom hoe eene nieuwe generatie van toonzetters zich langzaam vestigt
in Holland. Zij nemen de zaken over van hunne voorgangers met den inboedel, de
clientèle etc. en beginnen zeer bedachtzaam hunne taak om haar meestal nog
bedachtzamer te vervolgen, totdat zij een werk geschreven hebben, dat in de zeven
provinciën genoegzame waardeering verovert om er een levenslang otium cum
dignitate op te baseeren. De lusteloosheid, waarin de Hollandsche school vegeteert
van ouder tot ouder, het gebrek aan enthousiasme, gebrek aan initiatief en
persoonlijkheid, gebrek aan artisticiteit kortom moet wel diepe gronden hebben en
berusten op de imponderabilia in het karakter eener natie, daar de onverschilligheid
van de componisten zelf voor een nieuw doel, een nieuw streven, nog overtroffen
wordt door de onverschilligheid van het publiek, dat hunne verschijningen begroet.
Geen wonder dat iedere jonge componist dwingt tot de ironie van den glimlach! Men
proeft de onmuzikaliteit van het Hollandsche volk aan de atmosfeer en overal, zij is
zoo evident, zoo atavistisch en zoo zwaar, als slechts het Latijnsche gedeelte onzer
landgenooten volledig kan observeeren en den looden mantel der gemaskerden dan
ook dubbel pijnlijk om de schouders draagt. Er is geen remedie voor de kwaal, omdat
zij te oud is. Een belangrijk aantal der beroemde Geuzen-liederen immers was al van
Engelsche afkomst en sinds praesteerde noch Holland noch Engeland iets in de
toonkunst, tenzij karakterlooze middelmatigheden. Vergelijk deze droogte met de
vruchtbaarheid der slavische provincies van Duitschland, met den honderdvoudigen
volksgeest van Frankrijk, of met België, waar de middelmatigheden ten minste een
spontaan en geestdriftig karakter uitspreken.
Het was daarom zeker beter voor de duurzame populariteit van het
Concertgebouw-sextet, als het zijn propagandistische ijver voor de Hollandsche
muziek beperkte en op zij zette, totdat de componisten ijverig worden. Het
voortreffelijk ensemble heeft waarlijk genoeg voorbeeldeloos en met een zeldzame
abnegatie gearbeid in deze richting, waarvan men de gevolgen, d.w.z. de sextetten
geschreven voor en opgedragen aan de vereeniging, niet kan overzien en 't einde niet
raden - als het zoo doorgaat. De kunstenaars doen onverplicht Danaïden-werk en
riskeeren de sympathie van het publiek, terwille van de genegenheid der critici en
een aantal auteurs. Want ook de gisteren geïntroduceerde suite van Henri Zagwijn
bezit alle goede hoedanigheden, welke men van een degelijk bestudeerd componist
verwacht en al zijne gebreken: een prijzenswaardige techniek, motievische vinding
en gemakkelijkheid, waar [moet zijn: naast] volkomen gemis aan gevoel voor
schoonheid en onkunde voor hare wetten. Er bestonden ten allen tijde slechts twee
wegen, vanaf de oudste contrapuntiek tot heden: men overstelpt den hoorder met de
bekoringen der geëmotioneerde melodie of bevangt hem met de tooverkracht der
stemming, welke dan het symbool wordt der melodie en haar vervangt. Sinds een
zestig jaren echter forceerde men een anderen uitweg en de heer Zagwijn volgt hem:
de wetenschap van het motief, de intellectueele zetting, d e m u z i e k a l s
p h y s i o l o g i e , wier voornaamste representanten zijn Brahms en Max Reger, voor
een gewichtig deel ook Richard Strauss. Van melodie in de strikten zin is geen sprake
meer bij zulke componisten, noch van stemming en zelfs het thema heeft zijn
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voornaamste waarde: de psyche moeten afweren. Zij emancipeeren het m o t i e f , de
primitiefste staat van expressie, en bekommeren zich niet om de rest, zelfs niet om
de physionomie van hun motief, dat leelijk mag zijn en zielloos, maar ook interessant
en geestig. Zij wikkelen dat motief in goedkoope en dure windselen van harmonie
en rythme, zij vermenigvuldigen het in eene fuga en een stretto, zij stellen het ten
toon in alle poses, precieuse en gedrochtelijke, dikwijls voegen zij er een tweede bij
en de doorvoering wordt dan een rugby-spel met verwoede gebaren, waardoor het
eerste altijd overwint en triomphantelijk terugkeert, doch bekommeren zich niet om
de rest: het sentiment, dat verkilt, de schoonheid, die vlucht. Gaarne zullen wij
dergelijke stijl en zelfs nog schranderer formalismen waardeeren, gelijk men de
statistiek waardeert, maar men proclameere dat klinkende meestal en rinkelende
bekken niet tot liefdevolle kunst. Hoewel de piano niet goed past in het
blazers-ensemble, niet zoo goed als bij Mozart! erkennen we dat Henri Zagwijn een
knap werk gemaakt heeft, doch in deze vierdeelige suite komt slechts één
g e l u k k i g e passage voor, die zich bevindt in de Idylle.
Brahms stond op het programma met een trio uit de eerste helft van zijn
componistenleven, die bloeiender was dan de tweede, een trio voor piano, viool en
hoorn, gespeeld door Evert Cornelis, Louis Zimmermann en H. Tak. De instrumentatie
is eenigszins zondering gekozen, doch men went gauw aan dat samenspel van
solo-viool en hoorn, een karakteristieke combinatie, welke aan de meest alledaagsche
stemvoering nog idealiseerende nuances geeft. Het eerste deel van dit werk is wat
gelijkmatig en dor, de finale ondanks een soort van goedkoope emphase en contraire
rythmen, eene particulariteit van Brahms, mat en banaal. De mooiste oogenblikken
gaf hij in het Trio van 't Scherzo en in 't Adagio mesto. In het trio gebruikt hij eene
Duitsche volksmelodie, welke Mahler ook in een der deelen van zijn derde Symphonie
heeft aangewend en haar uit de verte laat blazen door een bugle. Brahms bereikt niet
de intensiteit van Mahlers expressie, maar reeds het rappel aan eene magnifieke
bladzijde van den grooten symphonist is interessant, zelfs al werd ze na het trio
geschreven! In het adagio is de atmosfeer tenminste voor een groot gedeelte van
Brahms, wai niet beweerd kan worden van de overige stukken; dat adagio is van de
blauwste en zoetrokigste Duitsche romantiek, maar fijn geciseleerd en boeiend.
De hoornist Tak deed zich kennen als een beheerscher van zijn instrument en goed
solist, [uitne]mendste eigenschappen en den toon voor een virtuoos van kamermuziek,
hetgeen men van Fritz Kreisler b.v. niet zou mogen zeggen. Na de pauze kwam de
heer Nic. Klasen aan de beurt met variaties van Schubert, eene compositie welke
niet zeer belangrijk klinkt, uitgezonderd de Hongaarsche marsch der laatste variatie,
een prototyp van Tschaikowsky's militaire rythmen. De fluit-partij van deze reeks
stelt doorgaans zware eischen en moet in handen zijn van een speler als Klasen. Het
effect was groot en evenals Zimmermann en Tak verwierf de fluitist een lang applaus.
Evert Cornelis had de verschillende pianopartijen en leek ons op zijn best in Mozarts
Quintett. Dit is een ongeëvenaard werk, waarover niet te spreken valt; de gratie en
de verrukkingen dezer muziek zijn eindeloos en onomvankelijk. Ziedaar de
schoonheid.

[Beethoven Symfonie nr 7 en Strauss Symphonia domestica o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Het verschil tusschen deze uitvoering der ‘Symphonia Domestica’ van Richard
Strauss en die van enkele weken terug was zoo treffend, dat men van eene herhaling

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

niet mag spreken. Mengelberg bracht bij de laatste reproductie een dermate verfijnd
evenwicht in het coloriet der partituur, dat een aantal smerige timbre's (welke nooit
verwonderen bij Strauss) volkomen verdwenen, waardoor de instrumentatie wel een
deel van haar prestige miste doch fraaier werd, minder dubbelzinnig; des te liever
merkt men bij zulke weergave de talentvolle schoonheden op, welke niet ontbreken,
dit moeten we tot onze spijt erkennen. Het geheim van Strauss' buitengewone
populariteit schijnt daarin te liggen, dat hij van den hoorder niet de geringste
zelfverloochening vraagt en door den modernen, hoovaardigen mensch gemakkelijk
bewonderd kan worden; hij vergt niets en geeft alles, eischt nooit dat men de eigen
lieve en interessante ideën een oogenblik verlaat om op te gaan in z i j n gedachten,
verlangt niet dat men het eigen sentiment en phantasie, ook niet al zou 't rieken naar
de bonbonnière, overgeeft aan z i j n e willekeur, die gratis is en laag bij den grond.
Hij geeft alles: deze symphonie is onderverdeeld in een aantal passages, welke ieder
hunne vehemente inleiding hebben, trompetten-geschreeuw of Eulenspiegel-witz
van giechelende clarinetten of eenige brallende, logge hoorn-accoorden, of het
avond-klokje of eene pompeuze doorvoering van zijn Herculischen jongen, een enfant
terrible, en dit alles om den tegenwoordigen hoorder eventjes op te wekken tot
luisteren. Eventjes! Want wat er meestal volgt, verwerking van zijne coquette, vurig
opstormende (Strauss' specialiteit na Don Juan) en sentimenteele Biedermeier
melodieën, zit altijd stevig in elkander, doch maakt slechts gewone, conventioneele
indrukken, daar het ‘impressionisme’ zijn bekwaamste en snelste effect blijft, in dit
werk zoowel als in zijn andere composities. Inderdaad, Strauss' makke inventie
veroorlooft hem niet de doorvoering te verwerpen (naar 't voorbeeld der
zestiende-eeuwsche meesters) en hij zou dan hoogstens ééne symphonie geschreven
hebben tot heden, en een tekort aan vergezichten laat dezen auteur niet toe eene
dramatische doorvoering te scheppen met altijd nieuwe phenomenen en wisselende
horizonnen gelijk Bruckner het kon en Gustav Mahler. Dit détail van Strauss' techniek
staat zelfs beneden de manier der jongste Franschen, die tenminste hunne monadische
psyche en diatonische inspiratie weten te verschuilen achter de enharmoniek van hun
orchest, dat bij Strauss nooit de wispelturigheden toont van Protius, en de chromatiek
van hunne nieuwsgierige en grillige visie, hun schraperig maar belangwekkend
egotisme.
Wij zijn weer een kleine drie kwartier verplaatst in de hachelijkste achttiende
eeuw, toen men schilderijtjes maakte als ‘Déclaration de grossesse’ en ophing, wij
beleefden weer eene dorre renaissance van dat kleinzielige leven in deze ‘symphonia
domestica’ ‘meiner lieben Frau und unserm Jungen gewidmet’. Hoeveel weerspannige
grappen, smakeloosheden en twijfelachtige realistiek zijn hier opnieuw te releveeren
voor den exegeet, die Strauss' gedachtengang raadt of kent en ze neer durft schrijven.
De eene hooren thuis in de kraamkamer en het gejammer der trompetten na het zachte
koeren van den oboe d'amore, welke de incarnatie van het kind bezingt (het staat er
te lezen!) mag zeer spraakzaam en duidelijk geacht worden. Eene geestlooze passage
als het bezoek der familie, waar Strauss niet eene laffe bonhomie, die niets spiritueels
heeft, in zijne partituur schrijft (hoe gewichtig!) ‘Die Onkel: “Ganz die Mama”. Die
Tanten: “Ganz der Papa”’ weet Mengelberg nog op den voorgrond te brengen,
waarvoor we hem weinig dank zeggen. Men moet dom of verblind zijn om voor
zulke weerzinwekkende onmuzikaliteiten, zulke berekeningen op de burgerlijke
sympathieën van een publiek, dat de ware extatische kunst en de elevatie der
schoonheid altijd den weg versperde, zulke maladieve invallen, van een auteur, die
zegt dat hij zich even interessant vindt als Napoleon en zich laat kronen en kroont
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als de opvolger van Richard Wagner, men moet begraven zijn in de onwaardige
wereldbeschouwing dezer eeuw om voor deze en dergelijke ‘effusies’ vergoelijkende
redeneeringen te vinden en eene pasklare ‘aesthetica’.
Gelukkig geene reminiscenties van Wagner! Strauss' werken, dat zijn de
kinderscènen van Robert Schumann onder 't vergrootglas, Papillons en Davidsbündler
met moderne harmoniek en groote bezetting, zachtaardige romantiek voor het
hedendaagsche honderdkoppige orchest. Welk eene reactie op het soevereine
sentiment en den soevereinen stijl van Wagner, Bruckner en Mahler, hoe worden de
vertegenwoordigers der reactie in ons land en elders medegesleept door deze
vergissingen! De smaak keerde niet erger ten tijde van Beethoven, toen Rossini
meerendeels vale reprises gaf van Mozart en de negatie van een ideaal was nooit
beklagenswaardiger.
De Finale, waar alle thema's en motieven opgewekt komen paradeeren op 't
programma van een huiselijken twist en in 't kader eener zeer vrije duffelfuga (deze
naam heeft iets van een mystificatie!) maakt van de Symphonia Domestica een
succes-stuk en wat de geluids-expansie aangaat en de dispositie der effecten is dit
succes ongetwijfeld rechtvaardig. Het werk wil echter een leider hebben als Willem
Mengelberg, om juist in dit vroolijke gedeelte, waar het koper even stralend klinkt
als de hoorns en de zaal soms dreunt van de hooge noten der tuba, te bewaren voor
een inzinking, wijl het in den eigenlijken zin niets is dan een gigantisch ingedijde
coda. Mengelberg wist er echter even gemakkelijk een ononderbroken vaart in te
houden als in de finale der Zevende van Beethoven (voor de pauze uitgevoerd) en
belet zijne bewonderaars zeer handig om tot adem te komen. Wat zich afspeelt
tusschen de fanfares van hout en koper is inderdaad even onbelangwekkend als de
fanfares zelf, die enkel uitmunten door hunne bewonderenswaardige en juiste
orchestratie, want van de eene herhaling valt Strauss in de andere. Wij weten niet of
de componist met dit langdurige fortissimo een ‘Grandioso’ bedoeld heeft of eene
apocalyps, we constateeren in al dat gejoedel over studentikooze thema's slechts een
humoristisch effect en een epicureesche levenslust. Hoe zou Strauss trouwens in
deze huwelijkssymphonie zijn positivisme verloochenen? Hier juicht de pret van den
zelfbewusten sensualist en van stemmingen is geen sprake meer, deze muziek is het
tegendeel der Zevende, die vervoert ‘bis in das Jauchzen, in den Wahnsinn der Wonne,
aber stets bleiben wir in dem Bereiche erhabener Extase, himmelhoch den Boden
enthoben, auf welchen der Witz sich seine dürftigen Bilder zusammensucht’.
Boven den Witz nu is Strauss nog nooit gestegen en hij schijnt het niet eens te
beproeven. En hoewel Mengelberg's opvattingen in zijne vertolking der Zevende te
dicht bij het moderne virtuozen-sentiment stond (de finale was in dit opzicht een
meesterstuk), hamerde en beukte, terwijl zij juveniele droomen moet oproepen, hopen
we dat het contrast dezer twee comediën heilzaam moge werken op den geest der
hoorders.

Koninklijke Oratorium-Vereeniging - [o.l.v. A. Tierie: Franck Les
Béatitudes]
De ‘Beatitudes’ worden terecht beschouwd als César Francks hoofdwerk.
De gebreken van het libretto zullen niettemin altijd oorzaak blijven, dat men het
niet geheel als kunstwerk kan beschouwen. Immer zal men coupures maken. Want
de tekst is zoo onorganisch en onsamenhangend, gedeeltelijk onbelangrijk, dat men
even gemakkelijk ééne zaligheid schrapt als drie, zonder ze in het verband te missen.
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En ook Anton Tierie, de dirigent der laatste reproductie, heeft geduchte stukken
weggelaten. Wij begrijpen dit en verklaren het uit de lengte des noods, doch waarom
en voortdurend eene zoo karakteristieke passage als die der Phariseeën 't moet
ontgelden is ons raadselachtig. Reeds vroeger werd er gevraagd of men bang was
voor een uitbarsting van antisemitisme en ten laatste zou men de afkeer voor dit
nummer, van af de eerste opvoering in ons land tot de jongste aan deze reden willen
toeschrijven, wijl er geen andere gevonden wordt, om zulk een natuur-getrouwe,
spraakzame typeering van hardvochtigheid en koppigheid, terwijl men in onze dagen
de kleinzieligste realistiek bevoordeelt, geen recht te doen wedervaren.
De groote lijn van dit werk is wat minutieus en ijl, de vertolking eischt dus in de
eerste plaats scherpte en een fijn gedetailleerde afwerking. De stijl der Koninklijke
Oratorium-Vereeniging bleek ons echter altijd meer geneigd tot het al fresco dan tot
het miniatuur. Of dit ligt aan den geest der zangers of aan hun uitnemenden dirigent
Tierie is moeilijk uit te maken, totdat de een of de ander een weinig toeschietelijker
wordt met het mengen van beide voorname stijl-eigenschappen. Inderdaad munten
de koren meer uit door spontaniteit (zoo ze niet wat zwak staan gelijk dezen keer de
tweede sopranen), dan door zorgvuldige ciselure. Zelfs de uitspraak van het Fransch
wordt tamelijk verwaarloosd. Maar het is al een zeer waardeerbare toevalligheid als
men een Fransch werk hier niet in 't Duitsch zingt, dat eene vereeniging zoo
voortdurend Fransche meesterstukken op haar programma's neemt en bij voorkeur
Fransche solisten kiest, wat men het bestuur van Toonkust b.v. sindslang in
vruchtelooze overweging geeft. En al gaat het er soms ruw op los, er zijn, behalve
deze, andere qualiteiten genoeg om te prijzen, van af de Proloog tot het ensemble
der finale. Een onderscheid, wat de technische zijde der vertolking betreft tusschen
de koren der aarde en de hemelsche koren behoeft niet gemaakt te worden. Dat de
eerste aesthetisch hooger staan dan de tweede ligt enkel aan Franck, die beiden schreef
in opera-trant, een vorm welken men voor het eene liever aanneemt dan voor het
andere.
Met zijne solisten heeft de heer Tierie evenveel geluk gehad als met zijne zangers.
Krijgt het koor dikwijls zware intonaties te treffen - er bevinden zich terzetten en
quartetten in de Béatitudes, van een magnifieke maar gevaarlijke zetting, die de meest
geroutineerde vertolkers in moeilijkheden kunnen brengen. B.v. de solistische
intermezzi van No. 3, dat de smart bejammert. Maar ook in hun individueele
verschijning bleken de kunstenaars de eigenschappen te bezitten, welke deze partituur,
nu eens lyrisch, dan weer episch, dan dramatisch, verlangt. Plamondon, als tenor
scheen beter bij stem te zijn dan den vorigen keer in ‘Le Chant de la Cloche’, Jan
Réder, als Christus, ontmoeten wij voor den eersten keer in Amsterdam. Welk een
ontroeringskracht bezit deze bariton en welk een diepe, doorzichtige stem; mevrouw
Mary Mayrand zong wat schril, maar doordringend, misschien wat te diaboliek voor
dit werk en het lichtelijk satanisch getimbreerde van hare aanzetten had zij mogen
overlaten aan Emile Martin, de andere bariton, die den Satan creëerde, de zwakste
in artisticiteit der buitenlanders, doch die ook de zwakste figuur der compositie had
te releveeren. En zelfs loeiende, soms, als een tuba, met zijn metalliek maar hard
orgaan, slaagde Martin daar niet in. Van onze landgenooten, die medewerkten stond
mevrouw Sternheim-Smits 't dichtst bij het Fransche geluid en wij betreurden 't zelfs,
dat hare rol zoo beknopt was. Naar sommige intonaties te oordeelen kan zij een onzer
eerste kunstenaressen worden. Dit zouden wij ook willen voorspellen van mejuffrouw
J. Repelaar van Driel, wanneer we zekerheid hadden, dat deze in materieel opzicht
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uitmuntend gedisponeerde alt zich nog gaat toe leggen op de expressie en het uitzingen
der psyche.
Zoo heeft zich dit epos ontrold, gezang na gezang. Want tegenover ‘Les Béatitudes’
beamen wij gaarne de meening van d'Indy, die zegt in zijne biographie van Franck,
een voortreffelijk boekje, dat 't muziek-drama en 't oratorium, het wegkwijnend
heldendicht vervingen. Men behoeft er niet aan te twijfelen of het in de harten der
hoorders geklonken heeft en daarmee wenschen wij den heer Anton Tierie geluk.

[Grétry Ouverture L'épreuve villageoise, Dopper Symfonie nr 6,
Debussy Iberia, tevens optreden van Gertrud Förstel, sopraan o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Cornelis Dopper heeft zich als componist overtroffen, niet door een wonderwerk te
scheppen, maar door deze, zijne zesde symphonie, Zondag voor de eerste maal
uitgevoerd onder Mengelberg, te chargeeren met zijne liefhebberijen, samengeraapt
uit zijne andere stukken en deze liefhebberijen, welke soms karakteristieke
eigenaardigheden worden, tot de uitersten van een bedenkelijken humor aan te dikken.
De auteur zegt, dat de Finale impressies weergeeft van een Amsterdamsche kermis,
maar dit is naar onze meening de stemming van de geheele symphonie. Reeds in 't
eerste deel zingt de oude man ergens in een algelegen hoekje zijn verlaten en
gehakkelde melodie, typeerend uitgebeeld door een contrabas-solo; reeds in den
eersten allegro hooren we het flesschenorgel, tot welks nabootsing de célestra zich
willig leende, de poëtische célesta der poëtische Franschen en Russen. En al spoedig
breken de lustige wijsjes door het langzame thema van het Adagio, een thema
trouwens, welks melodische structuur het ‘Wien Neerlands Bloed’ schijnt te willen
echoën, heel stil en heel mysterieus. Zoodat we alles te zamen genomen den indruk
kregen, dat Cornelis Dopper zijne populairen levenslust onmogelijk heeft kunnen
kroppen, wat dan ook de zwakke zijde is van dit nieuwe werk.
Men vindt ‘couleur locale’ genoeg in de zesde symphonie en waarom zouden we
er niet gevoelig voor zijn als die kleur niet te monochroom was? De compositie is
beknopt, gelijk alle stukken van Dopper, maar hare deelen varieeren niet en ondanks
manhaftige pogingen, welke we onmiddellijk aan zullen stippen, slaagde de auteur
er niet in om uit zijn oer-element te treden - waardoor men misschien zou mogen
besluiten, dat het werk te virtuoos en te gauw gemaakt werd. Bij die pogingen had
de heer Dopper te kampen met een eigenaardige zwarigheid: Behalve het jargon, dat
eveneens onze letterkunstenaars gebruiken om de kern der natie in beeld te brengen,
wendde Dopper eene fiksche en robuste diatoniek aan, zoo geprononceerd, dat zij
ons waarlijk in een origineele tonaliteit brengt, zoo vlak verder als onze weilanden.
Hoe moest hij nu arbeiden om door het contrasteerend midden-deel van den eersten
allegro b.v., het organisme en de eenheid, want die belijdt ook Dopper, niet te
verstoren? Er zat niets anders op dan deze fragmenten, waarin hij eventjes de accenten
aanslaat der moderne Franschen, zooveel mogelijk te bekorten en diatonisch verder
te gaan, gegeven nu eenmaal de fel tegenstrijdige stijlen, waarmee zijn geest zich
bezighield. Voor het adagio heeft zij zelfs geen afzonderlijk expressionistisch timbre
kunnen vinden, dat zich bij het milieu aanpaste, en zeer verstandig geeft hij geen
herhaling van de langzame melodie. Het is zonder twijfel niet de heer Dopper, die
te kort schiet in poëzie, doch onze volksfeesten der twintigste eeuw
Dat de componist zich te eng hield aan de realiteit der vier-dagen is ten slotte ons
laatste bezwaar tegen zijne Zesde symphonie, omdat de realiteit te weinig aanvoeling
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geeft met kunst. Wij achten het daarom niet onmogelijk, dat de oprechte bewonderaars
van Dopper's talent dit werk aarzelend zullen ontvangen en dat hij in de oppervlakkige
menigte vele sympathieën bijwon. Wij hebben geen bedenking tegen het materiaal,
niet tegen de simpele melodieën, welke men prima vista opschrijft, doch tegen den
geest. Wanneer men een boek verwerpt als Querido's ‘Jordaan’, dat verwantschappen
toont met Dopper's schrille kermis, als men over 't algemeen het realisme beschouwt
als den voornaamsten vijand der schoonheid, dan kan men inventies als die der Finale
onmogelijk waardeeren. Met hoeveel argeloosheid en verblinding wordt hier elk
hooger plan vermeden, hoe vrank-plebejisch blijft het milieu tot aan 't einde en hoe
onmuzikaal knarst hier ‘Oranje boven, Leve de Willemien!’ in de es-klarinetten! Dit,
nog andere volksdeuntjes en de ‘Wilhelmus’ gespeeld op een aantal klokken-platen,
terwijl een echte klok rammelt alsof een mallemolen zich in beweging zet en het
bekken geslagen met ijzer, knettert als de slaghoedjes van het Hoofd van Jut (het
flesschen-orgel niet te vergeten) dit alles is wel geestig en interessant, bovendien
met een niet genoeg te prijzen vaardigheid op papier gebracht, maar de heer Dopper
zal ons toe moeten geven, dat de eerste de beste, die het métier even goed verstaat
als hij en nog veel minder kunstenaar is dan hij, den Hartjesdag veel reëeler en veel
pakkender weer zal geven in de duidelijke muziek. En 't is jammer, dat deze
symphonie te vergeefs geschreven is; want op den duur zal zij den ernstigen hoorder
niet bevallen, daar de vroolijke wereld hier a l t e w e i n i g spiritueel omtooverd is
en te weinig beschouwd wordt van eeuwigheidsstandpunt, en om gerijd te worden
op de programma's der zomersche tuinfeesten naast den Slag van Waterloo had de
bezetting kleiner moeten zijn. Dopper heeft inderdaad het geheele
Concertgebouw-arsenaal ten onderste boven gehaald: naast het gewone orchest
werken mede, tamtam, tamboerijn, triangel, kleine trom, vier pauken, tien klokken
en orgel! Het summum der partituur dunkt ons de partij van den paukenist. Wat in
Dopper's concertino voor pauken en trompet geschreven was ter wille van den speler
en zijn instrument, is hier ondergebracht in het geheel en gemusicaliseerd. Misschien
zijn de moeilijkheden nog verzwaard zelfs. De wijze waarop deze eminente kunstenaar
soms zijne vier speeltuigen tegelijk moet afdempen vereischt reeds een ongelooflijke
handigheid. En de rest van de goochelarijen heeft de hoorder tot zijn verwondering
en vermaak kunnen aanschouwen.
Debussy's ‘Iberia’, waarvan Mengelberg eene zeer gelukkige en lang toegejuichte
reproductie gaf, is ook een locaal stuk en ieder heeft de gunstiger praedestinatie van
dit land ten opzichte van het onze kunnen bemerken. We behoeven er dus niets meer
van te zeggen en beide stukken niet verder te vergelijken omdat de lezer uit
bovenstaande omschrijving zelf conclusies kan trekken en wijl ‘Iberia’ door deze
derde uitvoering van dezen winter langzamerhand bekend wordt. Gertrude Foerstel
had eene buitengewoon enthousiaste stemming onder het publiek gebracht, waarvan
Dopper's symphonie de naklanken kreeg: er werd geapplaudisseerd na elk deel terwijl
de auteur twee kransen kreeg bij 't slot.
Gertrude Foerstel mag een der opmerkelijkste en bewonderenswaardigste
zangeressen van Duitschland genoemd worden. Bijna geen klank die niet diep
doorvoeld is en haar geluid is in omvang en kracht bijna onbegrensd. Mozart kan
men gracieuser zingen dan zij, [doch] niet ontroerender, d.w.z. in de eerste [regel?]
der aria (‘Non temer amato bene’) [enkele onleesbare woorden] helft wat de expressie
betreft, een weinig inzonk. ‘Ich bin der Welt abhanden gekommen’ en ‘Wer hat dies
Liedlein erdacht’, beiden van Mahler, waren de hoogtepunten van hare voordracht.
Moge deze geniaal begaafde kunstenares zich weten te behoeden voor onoprechtheden
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als ‘Morgen’ en ‘Cäcilie’ van Richard Strauss, liederen, welker sentimentaliteit,
goedkoope factuur en voor[al] pathos niet om aan te hooren is.
Met een vermelding van Grétry's ouverture L'épreuve villageoisie, een geestig en
klankschoon nummertje, is dit zeer belangrijke concert, waarvoor wij Mengelberg
dank zeggen, voldoende besproken.

[Bruckner Symfonie nr 7 o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
In de Bruckner-biografie van Rudolph Louis vindt men den volgenden passus, welke
als uitgangspunt zou mogen dienen van oprechte vereering voor Bruckner:
‘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 al twee-en-dertig!) zocht.
Beiden waren hoofdzakelijk autodidakten en sterker nog dan Schubert, die eene meer
harmonische en gelukkiger natuur had en 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 leerschool van een meester, die hem als werkelijke autoriteit geldt,
in zijn jeugd heeft moeten ontberen.’ Dit is de logische gevolgtrekking uit Bruckner,
zijn nederige opkomst, zijn nederig leven, zijn verschijning en voornamelijk zijn
werk. Sinds een halve eeuw worden Brahms en Bruckner tegenover elkander gesteld
en tegen elkaar uitgespeeld op volkomen valsche gronden. Men zegt, dat Brahms
groot is door eene edelmoedige reserve, waarmee hij componeerde, dat Bruckner
zwak staat wegens zijn onbeheerschten drang naar het onmetelijke en grenzelooze.
Wij weten niet hoe men de eigenaardigheden van beide componisten meer zou kunnen
vervreemden dan door zoo te spreken. Want Bruckner schreef geen regel, waarin hij
zich niet bedwong en minder gaf dan hem voor den geest zweefde, terwijl Brahms
er nooit een behoefde te denken om zijne ideeën te temmen. Zoo is Brahms de
gemakkelijke v i r t u o o s d e r e x p r e s s i e geworden, ondanks zijn klassiek orchest
en het tonika-dominant zijner trompetten, Bruckner de kunstenaar van zoo edele
abnegatie, dat zij als episode in een heiligen-leven niet kwalijk zou passen. Bij den
een vindt men den alledaagschen waan, want wij willen er bij voegen, dat Brahms
de virtuoos was eener zeer kleinzielige expressie, bij den ander de zelfzucht van een
geheel leven, dat alle dagen bezweek voor het aanschijn eener meer dan aardsche
schoonheid. Zoo is bij Brahms alles effect geworden, iedere hoorn-solo of
clarinetten-passage, het effect eener goedkoope phantasie, bij Bruckner, ondanks het
geprononceerde blazers-ensemble, waaraan de pseudo-classicus gaarne de euvelen
toeschrijft, en onrechtvaardig, van de moderne muziek, is elk effect verzuimd,
verwaarloosd, vergeten en ondanks orchestrale unisono's, ondanks sommige
culminatie-punten blijft de eindstemming zijner kunst de deemoed en de
hartevermorzeling met zijn penetrante timbres. Bruckner is een der zeldzame figuren
uit de negentiende eeuw, die nog musicus was en geen kunstenaar, gelijk de Franschen
zeggen (waarmee bedoeld wordt ‘geen letterkundige, geen picturale’ etc.) en dien
men niettemin kan vereeren. Bij de keuze van een thema was de plastiek, de expressie,
de gestalte voor hem het gewichtigst, bij de doorvoering treedt overal de muziek op
den voorgrond, zoo exclusief als Bach 't misschien alleen vermocht, zoo weinig
programmatisch in ieder geval als geen enkel componist na Beethoven geconcipieerd
heeft. En de naïeviteit, waarmee Bruckner hierin te werk ging is zonder voorbeeld.
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Op passages van de hoogste uitdrukking volgen de schamelste fragmenten, stamelende
invallen, welke de eerste de beste dorpsorganist hem naschrijft, welke de eenvoudige
Bruckner echter staan liet, omdat niemand tegen hunne oprechte physionomie en
theoretische voortreffelijkheid iets kon aanvoeren, terwijl hij over zijne meesterlijkste
bladzijden door vrienden en vijanden (misschien nog 't ergst door de eersten)
levenslang is lastig gevallen en gekweld; en 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 al te vaardige bewondering voor anderen
en minderen, wel moet 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 niet in allen deele kan bewonderen,
zulk een vrank en enthousiast succes hebben als gisteravond Bruckner's Zevende
onder leiding van Evert Cornelis. De dirigent begrijpt Bruckner, kende de partituur
bijna van buiten en beheerschte het orchest, doch de heeren muzikanten schenen aan
veel ernstiger dingen te moeten denken dan aan deze symphonie. De eerste violen
wankelden meermalen omdat er de eerste concertmeester niet was, het koper gaf in
fortissimo-gedeelten slechts de helft van het geluid, dat gevergd mag worden, de vier
tuba-hoorns speelden alle vier slecht, zoodat het hoofdthema van 't adagio, niet
éénmaal duidelijk geklonken heeft, etc...... en niettemin zijn de hoorders onder de
betoovering gekomen van het werk. Dit is merkwaardig genoeg om 't aan te stippen
en er Cornelis geluk mee te wenschen.

[Berlioz Harold en Italie (solist Herman Meerloo), Liszt Ce qu'on
entend sur la montagne o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
De tijd der legenden is voorbij, anders zouden zich de geestdriftige fantasieën, welke
aan een motet van Orlando Lasso regenverdrijvende kracht toeschreven, ten minste
bij de symphonieën van Hector Berlioz herhaald hebben. Toen deze geniale kunstenaar
zijne eerste meesterwerken uitvoerde steeg het enthousiasme soms tot halven waanzin,
zoodat men de stoelen stuk sloeg, bij wijze van applaus, iets, wat tegenwoordig nog
maar voorkomt in de diabolieke volksvergaderingen van Amerika, de orchestmusici
kusten de panden van Berlioz' jas - gelijk hij in zijne mémoires vertelt - nadat de
contrabassisten hunne vingers te bloeden hadden getrokken bij de pizzicati der ‘Orgie
des Brigands’ uit de Harold-symphonie. Men is tot bezinning gekomen, eene kille
bezinning! Byron wordt niet meer gelezen en ‘Harold en Italie’, uitgevoerd als een
doodgewoon muziek-stuk, een symphonie in den sonate-vorm, met twee thema's in
elk deel. En wanneer er vereischt wordt, dat de bassen een heftig pizzicato maken,
dan bestaat er slechts een mogelijkheid... de fatalistische dwang van den commentator,
waaraan geen enkele muziek, van af Dufay tot Berlioz ontkomen is, en die eerst door
den partituur-miniaturist Gustav Mahler schijnt bezworen te zijn; want deze noteert
bij een drievoudig forte in zijne Zevende: ‘zóó trekken, dat de snaren terugslaan op
het hout’, wèl wetend, dat ieder muzikant het tot een schande zal rekenen zoo hij
niet speelt w a t e r s t a a t . Het geslacht der muzikanten is de laatste zeventig [jaar]
niet meer romantisch; zij gaan te zeer op in de sociaal-economie en dit verergert hoe
langer hoe meer.
De tamboerijnspeler was dezen middag de frenetiekste - het gold een allegro
frenetico - hij balde zijn linkervuist en sloeg er geducht op los. Wel vraagt de auteur
t w e e tamburi piccoli, maar hij vraagt ook vier fagotten, hij vraagt ook twee cornets
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à pistons en vraagt dikwijls houtkoppen van den paukenist, waarom zich niemand
bekommert, alsof Berlioz, de buitengewone colorist, het verschil niet observeerde
tusschen cornetten en trompetten, alsof hij willekeurig vier fagotten neemt in plaats
van twee, alsof de weeke klank der zeemleeren kloppers op zijn plaats is bij een
symposion van bandieten. Ach, de piëteit is dubbelzinnig! Wanneer de een of andere
dirigent eene modificatie maakt in een werk van Beethoven, dan krijgt de geachte
critiek een koortsaanval, vooral wanneer die wijziging bijdraagt tot het effect, terwijl
zich niemand zal roeren, wanneer Berlioz' of Bruckner's inspiraties een weinig
onttakeld worden en dikwijls essentieele nuances verliezen.
Berlioz' tijd is om, minstens de eerste tien jaren, en dit erkennen wij niet zonder
eenige melancholia, te meer wijl hij zijn ‘tijd’ hier nooit had. Het enthousiasme - un
dieu dans le coeur - dat hij vereerde en uitzong, vervluchtigde langzamerhand; zijn
wuivende, teere, gracievolle, hartstochtelijke en weemoedige melodieën vinden geen
resonans meer in de hedendaagsche wereld, zijn fantasie is verbannen en in plaats
van het ‘spleen’, dat hij cultiveerde als letterkundige en als dilettant - nooit als
componist - heerscht nu een veel gevaarlijker. In Frankrijk is Robert Schumann
geintroniseerd naast Claude Debussy, de meester der ‘ordeur melancholique’, gelijk
zijn eerste biograaf Laloy zegt, en dirigenten met critici zijn een verdelgingsoorlog
begonnen tegen de ‘emphase’ der romantiek en hare edelste vertegenwoordigers:
Berlioz en Wagner. Spoedig zal men te Parijs het macabere évènement vieren van
Johannes Brahms; loopt het gerucht niet, dat het Amsterdamsch orchest is
uitgenoodigd om daar een schouwburg ‘in te wijden’ met Brahms' derde symphonie?
Welke ‘déracinés’ - uitdrukking van Barrès - zijn een aantal Franschen! Zij verjagen
uit chauvinisme een uitnemenden Duitschen geest om een veel noodlottigeren
representant van de Germaansche stompzinnigheid in te halen en niemand, die dit
verhoeden zal.
Een van Meerloo's eminentste eigenschappen is zijn mooie alt en hij wist er partij
van te trekken bij zijne reproductie der Harold-figuur. Wij vonden het slechts jammer,
dat hij deze persoonlijkheid te eenzijdig en te weinig geconcentreerd weergaf, te
weinig mannelijk en gepassioneerd om te boeien in al hare keerzijden en niet uit het
gecompliceerde organisme te vallen dezer symphonie. Een tweede bedenking tegen
Meerloo's opvattingen is het rallentando, dat bij elken inzet van den solo-altist optrad
en soms te sterk contrasteerde met de tempi van het orchest. Hierin immers was het
ensemble dezen middag prijzenswaardig en wij onderstreepen dit dubbel, omdat het
daarbij bleef. Ook in de Harold-symphonie waren er onbedachtzaamheden als in ‘Ce
qu'on entend sur la montagne’ van Franz Liszt, waar de eerste concertmeester het
ongeluk had een solistische cadens een halve maat te vroeg in te zetten. Als de eerste
concertmeester zijn gedachten zoo slecht bij de muziek heeft, dan behoeft men niet
te vragen in hoeverre men op de ondergeschikte leden kan rekenen. Hiertegen nu
worstelt Evert Cornelis tevergeefs en wij zijn niet weinig beducht voor de kwalijke
gevolgen, welke vroeg of laat een voortdurend meer geprononceerde indiscipline
m o e t hebben op de reputatie van het orchest.
Liszt, uitgevoerd met zoo onmuzikale apathie, is wel de onbeduidendste der
componisten, en deze ongelukkige gevolgtrekking ware al voldoende om een
universeel gebrek aan animo, zooals 't zich hier voordeed, te verdoemen.

[Dvorak Ouverture In der Natur en Violoncelconcert (solist Gerard
Hekking), Tschaikowsky Symfonie nr 4 o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
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Men kan zeggen, dat de muziek, welke Gerard Hekking in de phase, die zijn
temperament gedurende de laatste jaren aannam, nog gecomponeerd moet worden.
Wij spraken verschillende malen van de tragiek, welke enkele te
bewonderenswaardige componisten begeleidde, daar zij niet tijdig hunne vertolkers
vonden noch hunne vereerders en zien hier hetzelfde feit in omgekeerde richting.
Hekkings sensitivisme heeft zich in die mate ontwikkeld, dat haast geen enkele
muziek zich zoo aansluit bij zijn geest en zijne 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 als hij het zich phantaseert bestaat nog niet, bestaat
ten minste niet in violoncel-concerten. Het is gelijkelijk gesteld, dunkt ons, met zijne
aspiraties naar de melodie, eene melodie, ijl als moorsche arabesken, eene melodie
wier lenig accent en lijn de onvergelijke nuances van zijn stokvoering niet hindert.
Maar zulke melodieën bestaan ook niet in violoncel-concerten en Hekking zoekt ze
waarschijnlijk te vergeefs. En eveneens zit deze buitengewone speler, die zelf
componist moest zijn, vast met de alledaagsche expressie der tegenwoordige muziek.
Hij kan zijne intonaties schakeeren en verdeelen gelijk 't geen enkel auteur van
solistische werken verlangt en die schaduwende of stil weerlichtende contouren,
welke herinneren aan toekomst-reflexen der allermodernsten als Busoni, is voor
Hekking een dwang geworden van zijne 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, waarin Hekking zijn
schroeiende liefde kan concentreeren, daarom is hij de eenige cellist om de solo uit
Diepenbrocks Gijsbrecht (Zonder Broeder Peters gebed te vereenzelvigen met de
hartstochtelijke meditatie van La Mer!), deze melodie, welke in hare subtiele dictie
en zwevingen nog geïsoleerd staat in de litteratuur, te vertolken met het timbre en
de psyche, die zij vraagt. Hekking is bovendien ook wel de cellist om eene compositie
te beoordeelen van een aesthetisch standpunt en daarom zelden volledige bevrediging
te vinden in een werk. Wat zou b.v. Haydn's cello-concert zijn, wanneer 't niet met
pieuse zorg was gerestaureerd door Gevaert? Van een dergelijke artistieke omduiding
zouden de meeste composities van dat genre voordeel trekken.
Deze horoscoop veroorlove ons Hekking, naar aanleiding van zijn optreden met
het concert van Dvorak. Hij weet evengoed als wij, dat dit stuk op den duur niet
voldoet, wijl de melancholie er even zwak zingt als de vreugde, wijl het daarenboven
uit technisch oogpunt bijna nergens onbetwistbaar klinkt en zeker niet overtuigend.
Dvorak is een der menschen, wier voorrecht het is en voortreffelijkste hoedanigheid,
medegebouwd te hebben tot de constellatie van Gustav Mahler en zijne kosmische
verschijning, Dvorak bezat slechts eigenschappen, welke eerst waarde krijgen in een
edeler en grooter organisme. En hoe Hekking het ook speelt, met of zonder Slavisch
sentiment, want hij wisselt dikwijls door zijn impressionistische 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 en in weerwil daarvan liet hij de muziek in verschillende passages
buiten zich omgaan, alsof ze hem zelf het 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.
Maar de individualiteit van deze cellist is ruim genoeg om zulke psychische
inzinkingen te heffen met de sonoriteit van zijn instrument of met [de] zeer
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intellectueele omranking van den toon, welke hem dan bijna tot psyche hervormt.
Hieraan dankte de kunstenaar een even geestdriftig succes als vroeger, niet enkel
van de hoorders doch ook van het orchest.
Willem Mengelberg dirigeerde van Dvorak nog de ouverture ‘In der Natur’, waarin
enkele wazigheden der lucht en de atmosfeer-trillingen van den zomerdag uitstekend
zijn weergegeven, die echter buitengewoon slordig geconcipieerd is en spoedig
verloopt in de primitiefste en banaalste illustraties, zooals er alleen Grieg maar
maakte. Eene ouverture evenwel geldt nooit veel voor het publiek, men luistert er
nauwlijks naar en applaudisseert ze nimmer enthousiast, zij doet in de concertzaal
de zelfde taak als de krachtige attaque, met welke de meeste werken der oude
componisten aanvingen en die scheen te dienen om het gehoor een beetje tot stilte
of opmerkzaamheid te dwingen. Daarom heeft Mengelberg van zijn beste praestaties
soms de minste voldoening, wat we pas onlangs zagen bij de geestige inventie van
Grétry ‘L'épreuve villageoise’ en onlangs bij de ‘Francs Juges’ van Cornelis, een
meesleepende reproductie, welke men geen van beide scheen te hooren.
Mengelberg had Dvoraks Concert al expressief gedirigeerd en overtrof zich dezen
middag nog in de vierde symphonie van Tchaikowsky. De weergave van dit werk
was zoo brillant, dat men zeer bevooroordeeld zou moeten zijn om ondanks de zwakke
zijden niet eene soort van vitaliteit te erkennen, welke deze muziek voorloopig een
suggestieve macht zal geven op het publiek en op de dirigenten. Die zwakke zijde
is in de eerste plaats haar ‘Fatum’, dit wil zeggen het fatum van hare programmatische
strekking: de mensch levenslang achtervolgd door een noodlot, hier verzinnebeeld,
door een thema, dat het eerste het laatste doorkruist. Inderdaad is Berlioz' Idée fixe
voor vele componisten, Dvorak, Smetana en eveneens Tschaikowsky een Fatum
geworden. Van nature zijn deze Hongaarsche temperamenten niet formalistisch
aangelegd en van dezen kant beschouwd wordt hun leidmotief overal het doodepunt
in de conceptie. Slechts een geroutineerde constructeur als César Franck ontkomt
aan dit gevaar, waaraan zich zelfs een Brahms nooit waagde.
Van den anderen kant meenen die componisten de zonderlingste commentaren te
behoeven om hun formalisme te verontschuldigen en gesteld dat men het eens zou
zijn met hunne motievische experimenten dan kan men niet sympathiseeren met de
litteraire paraphrase, welke meestal behalve dilettantisch is [en in] ethisch opzicht
ouderwetsch en verouderd. Reeds Berlioz heeft zooveel woorden verspild aan het
‘spleen’, waarom volgde Tschaikowsky hem ook daarin na in zijne omschrijving
van het tweede deel, dat geheel andere evocaties brengt trouwens? Want gelijk reeds
het tweede thema van den eersten allegro, vooral in de doorvoering, de Habanera
oproept, waarmee Bizet's Carmen haar psyche inleidt, zoo doet de Canzona van het
tweede deel nog sterker denken aan de sombere aria welke Carmen zingt, nadat de
kaarten haar den dood voorspeld hebben. Of men hier van een reminiscentie kan
spreken, is betwijfelbaar, daar Tschaikowsky's vierde symphonie slechts een paar
jaren na de eerste opvoering van Carmen geschreven werd; de analogie van visie is
in ieder geval treffend en zou nog duidelijker zijn, als Tschaikowsky het talent had
gehad om zijn milieu feller te teekenen of om zich niet tevreden te stellen met zulke
langoureuze en apathische stemming, welke uit de letterkunde te spoedig verdoolde
in de muziek. Maar behalve eenige cantilenen uit 't eerste deel, behalve het Scherzo,
een pizzicato ostinato, vindt men meesterlijke passages in de finale, wier realistiek
en verrassende tegenstellingen vooral imponeeren wanneer ze met zooveel bravour
uitgevoerd worden als gisteren onder Mengelberg. Tegen het samenspel in 't Scherzo
zouden wij nog enkele bedenkingen kunnen hebben, doch welk orchest geeft bij
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pizzicati een volkomen eenheid? Gedurende de geheele finale echter was de
virtuositeit van het orchest verbazingwekkend als samenspel, als klankvolumen en
het verheugde ons de kunstenaars te hooren met zulke aangrijpende accenten.

[Schumann Ouverture Manfred, Brahms Pianoconcert nr 1 en
Franck Variations symphoniques (solist Edouard Risler), Wagner
Ouverture Die Meistersinger o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
De uitvoering (onder leiding van Willem Mengelberg) sloot met Wagner's
Meistersinger-ouverture. Misschien zal dit werk eenmaal zijne eeuw tot eere strekken,
gelijk de Olympische Zeus van Phidias of Raphaels Transfiguratie, want het is eene
visie op het leven, zoo vlammend en schoon, dat zij haar gloed zal uitstralen tot in
de verste toekomst, zelfs door de nevelvlekken der kwart- en één-derde-tonen van
moderne phantasmagoristen, een zonneschijnsel op de ruïnen der hedendaagsche
muziek, eene emanatie gelijk aan die uitgedoofde sterren, wier glans onze
mikrokosmische ruimten ontijlt. Men moet op de hoogte zijn van Wagner's tijd, van
den stand der muziek en van Wagner's werk om het wonderlijke, het mysterieuze in
't ontstaan dezer conceptie te begrijpen, om den eigenlijken aard van zulke inspiratie
te doorgronden, eene inspiratie in den diepsten zin van 't woord, die het karakter
draagt eener buitenmenschelijke ingeving en vooral in de geschiedenis der muziek,
welke behalve door de traditie der aesthetica nog gebonden is door de traditie harer
techniek, die daar niet zoo gemakkelijk gewijzigd wordt als in de schilderkunst en
poëzie, tot de ongeëvenaarde zeldzaamheden behoort. Men moet ook op de hoogte
zijn van den geest van onzen tijd om te begrijpen, waarom de levensvisie, gelijk ze
brandt in de Meistersinger, niet werd voortgezet door het geslacht, dat Wagner
opvolgde. Had die extatische rust, die hartstochtelijke vrede, dat warme, onafzienbare
licht, het onomvankelijke ruischen der melodie, der klanken, de klare verrukking,
de zangerige vreugde in honderd écho's van deze aarde in honderdvoudigen bloei en
lente, niets aantrekkelijks voor de jonge auteurs, die de rythmen imiteerden en het
geluid, doch nooit het sentiment en zijn weerspiegelingen? Zou dit waarlijk zoo
begrensd zijn, of is de geest der menschen een hiërarchie der schoonheid zoo vijandig
gezind? Wanneer men bedenkt, dat reeds tijdens Wagner's leven de indolente figuur
van een Brahms tegen hem is uitgespeeld en men nog altijd voortgaat dit te doen,
dan valt er slechts te besluiten tot dat laatste.
Edouard Risler, de pianist, die veel optrad met Henri Marteau, speelde het eerste
klavierconcert van Brahms en de Variations symphoniques van César Franck. Het
beste détail in zijn voordracht was een magnifieke Erard, een merk, dat door Wagner's
voorkeur eene afzonderlijke beroemdheid verwierf. Het instrument kwam echter
onder Risler's handen niet tot zijn recht en Brahms klinkt op een Erard een beetje uit
zijn milieu, want er is wel eenig verband tusschen de grove, logge Duitsche
instrumenten en Brahms' evenement. Risler is overigens de man om al de
K a ï n i s m e n en opstandigheden te vertolken der klavierconcerten van Brahms:
zijn aanslag is krachtig en zielloos genoeg. Voor de animale candeur van het adagio,
waarboven Brahms n.b. (welk een dilettantismen!) ‘Benedictus qui venit in nomine
Domini’ zette, een smakeloosheid, welke alleen in het hoofd van den fanatieken
piano-componist kan opkomen, voor die animale candeur en sentimentaliteit is Risler
ook de aangewezen vertolker, hij zal in zijne gelegenheidsadoraties evenmin buiten
zich zelf treden als Brahms.
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Wij noemden de karakteristieke trekken van dit soort muziek kaïnismen en voor
't hoofdthema van den Maestoso zouden wij te vergeefs een juisteren naam zoeken.
Welk een grijns in de melodische contour van de omhoog-schreeuwende violen! En
Bülow's gezegde: ‘het in zijn tantalische pretentie tragische worstelen van een Brahms’
bevat eene sombere waarheid, welke slechts de verblinde vereerder van den componist
kan citeeren als een reden tot vergoelijking van deze bestiale accenten en atavismen
uit den tijd, dat het Germaansche volk nog bestond uit holbewoners. Hoe eigenaardig,
dat het zachtzinnige publiek, bang voor zoovele emoties, dat ongecultiveerde, grauwe
geraas verdraagt en toejuicht! Hoe eigenaardig, dat die goed geëquilibreerde menschen
niet terugdeinzen voor de vormeloosheid van dat eerste deel (de Maestoso), welke
ontstaat door de tegenstelling en de anorganische ontwikkeling van het brallende
eerste thema en de weeke romantiek van 't tweede, een tegenstelling, welke van
academisch standpunt zonder twijfel te verdedigen is, doch welke den zoeker, die
nog met andere wetten rekening houdt dan formalistische, eene absolute afwezigheid
van ziel verraadt en van spiritueele factoren. Hoe geestig ten opzichte van een
dergelijken ‘Satz’ is de beschrijving van den Franschman, die zulke contraire
dualismen en botsingen van de vereischte ‘twee thema's’ en den slag die hunne
tonaliteiten elkaar leveren, vergelijkt met een kippengevecht, waarvan een ieder den
afloop tevoren reeds weet!
De reproductie van Franck's ‘Variations symphoniques’ was leniger en klankrijker
dan die van het piano-concert en Edouard Risler won er zoo groot applaus bij, dat
hij scheen te weifelen tot een toegift. Zijne faam schijnt ongemeen te zijn, want zelfs
het podium was druk bezet. Wij betreuren het des te meer, dat wij van al die befaamde
menschen geringe indrukken krijgen. Met Schumann's Manfred-ouverture ging het
eveneens; een zwak stuk, zwak van melodie, monotoon van rythme en vol ongehoorde
herhalingen, bij welke men met verbazing het geestdriftige commentaar leest, dat
twintig jaar geleden voor het programma-boekje geschreven werd, en dat, alsof het
onomstootelijke waarheden bevat, steeds maar herdrukt wordt. Tegenwoordig verstaat
men heel wat anders onder ‘weemoedig motief, hartstochtelijke energie, droeve
melodie, mooie melodie, hymne-achtige melodie en poëtisch-harmonisch slot’ dan
toen, en er zijn tal van moderne werken, welke zulke waardeerende epitheta sinds
lang vragen.

Caecilia-Concert [Mahler Symfonie nr 4, Strauss Also sprach
Zarathustra o.l.v. Willem Mengelberg] (Stadsschouwburg)
Het is een niet zeer gelukkige gewoonte om, zonder te letten op de eischen van het
kunstwerk, het strijkers-corps van 't Concertgebouw-orkest te verdubbelen bij de
tweemaal in 't jaar voorkomende Caecilia-uitvoering. Het moest niet kunnen gebeuren
dat een aantal ongeroutineerde jonge lieden zoo gemakkelijk toegang vinden tot een
uitnemend en organisch ensemble, noch dat aan een aantal oudere lieden, die de
moderne werken en de moderne orchesttechniek min of meer ten achter zijn of zich
niet snel genoeg kunnen aansluiten bij een modernen dirigent, tot een geheel
overbodige medewerking geroepen worden met hetzelfde ensemble, dat volkomen
in de hedendaagsche kunst is ingeleefd.
Wanneer een negentig-tal violen ter plaatse zijn in de Tannhäuser-ouverture en
daar het gloeiende, spokige effect maken dat Wagner met die trillende figuur bedoelde,
de nachtelijke flikkeringen van een verren krater, of in ‘Also sprach Zarathustra’ van
Richard Strauss, waar het sentiment nergens van zoo puren aard is, dat men het te
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gauw aandikt of verstart, en de timbres niet zoo harmonisch geëquilibreerd dat zij
essentiëele schade lijden van te barbaarsche geweldenarijen, dan spreekt het van zelf
dat zulk een bataillon strijkers noodeloos en ondoelmatig is in een werk als Gustave
Mahlers Vierde, dat van af 't begin tot 't einde gebouwd is in klare en melodische
stemmingen, in stilte en betooverende kleuren, in eene hiëratische en bovenaardsche
rust.
Berlioz schrijft ergens, dat er minstens een derde van de dertig duizend
toeschouwers in den Atheenschen Schouwburg Sophocles niet konden verstaan, maar
niet te min juichten, wijl het Sophocles was, die sprak en het dus wel goddelijk
m o e s t zijn wat hij zeide. Wij hebben Mahler, van wien wij even zeker weten dat
hij goddelijke dingen zegt in deze symphonie, t e l u i d hooren spreken. En dit is
van bijzonder gewicht wegens de eigenaardige plaats, die dit werk inneemt in de
na-Wagnersche kunst, Het is een van de zeer zeldzame stukken der laatste periode,
waarvan vaststaat dat het een meesterwerk is in de meest rigoureuze beteekenis van
dit woord.
Men is door de hooge hoedanigheden van deze conceptie, hare welluidendheid,
hare evenwichtige accenten, de bezonkenheid van den toon, de vrede der schoonheid,
niet alleen gedwongen aan de Vierde dien voorrang toe te kennen onder de
composities van alle meesters der laatste halve eeuw, maar ook onder het oeuvre van
Mahler zelf. Men zou zich dus dubbel moeten wachten om de intonaties van zulke
sereene muziek maar in 't minst te chargeeren, want dit beteekent niets anders dan
dat men de expressie verplaatst naar een lager plan, in de omgeving van hardhoorigen
en stompzinnigen, die de tegenwoordige hoorders moeten zijn, te oordeelen naar de
geforceerde klanken, welke zij bij voorkeur applaudisseeren.
Wij willen volstrekt niet beweren, dat de volgende opmerkingen te wijten zijn aan
den dirigent Willem Mengelberg. Hij heeft alle moeite gedaan om het milieu te
redden en dat de intensiteit vervaagde bij 't begin van het Adagio ('t derde deel) en
niet meer te heffen was, kon hij onmogelijk verhoeden. Horens, klarinetten, hobo's,
fluiten, fagotten verloren hunne sonoriteit en vibreerende volheid tegenover het
onmatig bezette strijkorchest, zelfs de pizzicati der contrabassen werden grauw en
schraal terwijl het gouden timbre van de harp nergens tot zijn waarde kwam en de
pauken geheel hun bas-karakter inboetten. Dit kan mede liggen aan de acoustiek van
het schouwburgtooneel, welke óók in Zarathustra de felle trompetten altijd buiten
het ensemble drong, zelfs in de meest opgezweepte passages, terwijl de twee tuba's
van Strauss nauwlijks te hooren waren. Doch waarom neemt men den
Stadsschouwburg terwijl een zoo uitmuntende zaal als die van het Concertgebouw
leeg staat? Ook met deze gewoonte zal men vroeg of laat moeten breken.
Het is zonder twijfel 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, omdat aan deze starre compositie een vertolking ten
deel viel, welke men het summum virtuositeit mag noemen. Hier zijn alleen technische
inzinkingen bestaanbaar en deze werden niet waargenomen, de geestelijke expansie,
welke Strauss van zijne executanten vergt gaat nooit verder dat het alledaagsche, een
piano of een fortissimo, dat nog in het bereik ligt van den meest indolenten speler.
Men behoeft niet onder te gaan in zulke rythmen en klanken, men behoeft zich
niet psychisch te geven, dit is zelfs onmogelijk, wijl overal de materialiteit heerscht
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van een zeer goedkoope visie en een zeer primaire uitbeelding, het is hier genoeg
wanneer men physisch zijn best doei, en de rest overlaat aan het t i m b r e . Alles is
immers timbre bij Strauss, zelfs de menigvuldige reminiscentiën van Wagner, welke
opklinken uit zijn meest chaotische en persoonlijke passages. Hoe gemakkelijk uit
men dat met het coloristisch ongeëvenaarde moderne orchest!
Het is nutteloos om te schrijven tegen de programmatische onwaarde van Also
sprach Zarathustra, omdat niemand ooren schijnt te hebben voor zulke bedenkingen
en even nutteloos om Mahlers betere levensaanschouwing uiteen te zetten, wijl
iedereen daaromtrent de juiste en geldige meeningen heeft. Wij begrijpen ten minste
niet, waarom Mengelberg deze symphonie, welke niets dan melodie is en
bekoorlijkheid, tot nu toe zoo hardnekkig van zijne abonnementsconcerten verwijderd
hield. Reeds het eerste deel werd geapplaudiseerd, en hoewel men de uitvoering
moeilijk kan stellen naast Strauss' toongedicht, omdat dit laatste gunstiger lag voor
het orchest en de graad van expressie zoowel lichter voor den speler als voor den
hoorder te bereiken valt, is de Vierde ten slotte veel geestdriftiger ontvangen dan
Zarathustra, geestdriftiger zelfs dan de populaire Tannhäuser-auverture, voor welke
men bij zoo brillante wedergave allicht ontvlamt. Mevrouw Alida Loman, die den
sopraan-solo van ‘Das Himmlische Leben’ zong, kreeg behalve het enthousiasme,
een krans.

Matthäus-Passion. Palmzondag
Waar werden in Amsterdam, in Nederland de Passiones gezongen van Orlando Lasso,
van Soriano, de Lamentationes van Christobald Morales, van Palestrina, of waar ook
maar diens Improperia, waar de meesterstukken van zoovele meesters, die het
Goddelijk drama der Goede Week hebben bezongen in eene muziek, welke meer
religieus en van geestelijk standpunt minder dilettantisch klonk dan de trage en
eindelooze inventies van hunne zeventiende en achttiende eeuwsche opvolgers en
welke even goed bij onze cultuur zou passen als eene Matthäus-Passion van Joh.
Seb. Bach? Zij is zoo spoorloos verdwenen uit het werkelijke leven, deze musica
sacra, en het denken van onze medemenschen, ondanks hunne belangstelling in het
kerklatijn, in de liturgie, is zoo begrensd tot een paar moderne namen en vastgeworteld
in ik weet niet welke idées fixes, die hunne phantasie balanceeren van Bach naar
Händel en omgekeerd, dat zij onze vraag niet eens zullen begrijpen. Wij lazen ergens,
dat de oude Alberdingk Thijm op den dag dat Holland zijne vrijmaking van Spanje
herdacht, bij wijze van rouw en protest de luiken sloot van zijn huis en bij eenig
begrip en eerbied voor de traditie zou de katholiek iets dergelijks moeten doen bij
de telken jare terugkeerende uitvoering der Matthäus-Passion. Dit werk immers,
geheel afgezien van zijne inferioriteit tegenover de antieke kunst der contrapuntisten,
vertegenwoordigt niet enkel het hoogtepunt van het Protestantisme als aesthetisch
princiep, als liturgie, als beschavingsverschijnsel, doch zelfs als doctrine. En meer
en meer maakt men van deze compositie eene soort godsdienstoefening. Het zwarte
podium herinnert sterk aan sommige visioenen van Anna Katharina Emmerich, die
opgeteekend zijn door Clemens Brentano; zij zag aan weerszijde van de altaren der
grauwe noorsche kerken immer een paar raven, die voor de gemeente onzichtbaar
bleven. Hier is de blijmoedigheid van den waren mysticus verre en om de breedte
van verschil te meten (een afstand, welken wij onmogelijk kunnen wegdenken)
tusschen deze sombere visie van eene vreugdevolle tragiek en de katholieke
aanschouwing van zulk smart en leed, die zinge het offertorium, dat op Palmzondag
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volgt na het Matthaeus-evangelie: Improperium expectavit meum et miseriam. De
vreugde-hymne van Beethovens Negende is vaal bij deze opgetogenheid, welke nog
stijgt voor de droevigste woorden uit den tekst: ‘ik zocht mij een trooster en vond
hem niet, zij gaven mij gal in mijne spijs en mijn dorst laafden zij met azijn.’
Bach's Matthäus-Passion was oorspronkelijk dan ook bedoeld als
godsdienstoefening en het valt den dirigenten licht om dit bijzonder te doen uitkomen
door de koralen op allerlei wijzen te releveeren, wat inderdaad altijd gebeurt. Onder
Mengelberg's leiding van de laatste reproductie was dit zelfs zoo treffend, dat de
koralen boven het geheele werk uitreikten, niet alleen door de zuiverheid der
vertolking, maar bovendien door de programmatische beteekenis, welke zij verkregen.
Dat iets dergelijks absoluut de bedoeling niet kon zijn van den auteur, behoeven we
wel niet aan te toonen. In het kader van het werk zijn ze slechts bijvoegsels, korte
intermezzi, welke, door de ontzaglijke coupures, die men maakt in het recitatief, het
ariose gedeelte en de koren, slechts een toevallig overwicht innemen. Men doet er
misschien aan de architectuur van het werk een dienst mee, door er pijlers en
wegwijzers aan te geven, waarvan Bach het niet voorzag, doch de hoorder is er niet
bijzonder mee gebaat. Want ondanks de uiterst zorgvuldige harmonische omlijning
van den tekst en ondanks de meest geraffineerde nuances eener magistrale reproductie
behouden zij hunne reminiscenties aan de practijk eener doode liturgie en wat heeft
daarmee de profane muziekbeoefening te maken? Wij begrijpen echter volkomen,
dat zulke mise-en-scène in den geest van onzen tijd valt. Aan de meest alledaagsche
dingen schenkt men nu eenmaal de meeste aandacht.
Het is niet te voorspellen, welke periode den ondergang van dit werk zal beleven.
De tegenwoordige eeuw hecht niet veel waarde aan de beginselen harer meesters,
verdraagt hunne scheppingen slechts noodgedwongen en gaat met eene
doovemans-halsstarrigheid voort, hare theorieën op te delven uit een vermolmd
verleden, zoodat, al kwamen er nog tien Wagners en tien Mahlers, deze voor de
visschen zouden prediken. Van den modernen smaak heeft men even weinig nut te
wachten. In het gunstigste geval immers applaudisseert men Mahler en d u l d t zijne
symphonieën naast Bach, doch van v e r e e r i n g voor Mahler, van eene h i ë r a r c h i e
voor zijn stijl kan geen sprake zijn. Wagner is in de eerste plaats chauvinistisch, in
de tweede utilitaristisch, in de derde theoretisch uitgebuit, als m e e s t e r was hij
reeds tijdens zijn leven onbestaanbaar onder de millioenen ‘individualiteiten’ der
maatschappij en van zijn kijk op 't leven, van zijne essentieelste psyche nam nauwlijks
één van het latere geslacht nota; en toch is die visie beter dan die van al zijne epigonen
te zamen.
Slechts eene omwenteling als ten tijde van Palestrina zou den ondergang van dit
werk kunnen veroorzaken. Toen Palestrina zijne missen schreef en motetten kon hij
niet vermoeden, dat het einde van zijn koninklijken stijl nabij was en dat hij zijne
inspiratie in het zand schreef, terwijl de noorderwind woei. Dit feit is zoo
indrukwekkend, dat het ons verwondert, hoe nog geen enkel romanticus zijne
phantasie wijdde aan deze Godenschemering. Men moet wel weinig liefde voelen
voor wat ons 't naast aan 't hart behoorde te liggen en dit belet ons om de toekomst
vruchtbaarder te achten dan de tijd, die voorbij is. De wereld is voor geen enkele
reden meer bevattelijk, behalve voor de drogreden. Dat de Matthäus-Passion geen
organische conceptie is, dat zij verdeeld is in evenveel brokken en brokjes als het
Protestantisme zelf, dat men er bij kan voegen en uitlichten zooveel als men wil, dat
de intensiteit der expressie, vooral van uit een religieusen gezichtshoek onvoldoende
is, dat de compositie in de verste verte niet vergeleken kan worden bij eene mis van

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

Palestrina, dit alles geldt voor ijdele klank en wanneer men zegt, dat de muziek
onvergankelijk monotoon en vervelend is, dan jaagt men zelfs de minder
exclusivistische bewonderaars van Bach in het harnas. En die monotonie maakt het
oratorium toch onsympathieker dan al zijne andere tekorten. Het onvermijdelijke,
fatalistische da capo van elke aria bewijst op zich zelf reeds de eigenschappen van
een maniakkentijd, hoe veel te sterker, wanneer men gedurende de heele aria een en
dezelfde rythmische of melodische figuur gehoord heeft.
Door het werk, voornamelijk de koren, zooveel mogelijk te dramatiseeren,
metamorphoseert Mengelberg het zonder twijfel tot een boeiender geheel dan alle
andere dirigenten. Doch de Matthäus-Passion van Bach staat te ver van de
middeneeuwsche mysteriën dan dat die dramatische tendenzen niet hunne
schaduwzijde zouden hebben. Er is te weinig realiteit in de koren zelf, in het recitatief
van een Evangelist en in de dialogen van Christus, te weinig leven bovendien, om
interrupties der menigten als ‘Laszt ihn, haltet, bindet nicht’ of elders ‘Barabbam’
zoo realistisch te onderstreepen als we dit gedurende de laatste jaren gewoon zijn.
Zij maken zonder twijfel effect, maar een effect dat den hoorder onmiddellijk berouwt
en verlaat zonder hem in een of andere stemming te brengen, een effect van denzelfden
aard als Richard Strauss er tegenwoordig najaagt met zijn ratel of een schreeuwerige
exclamatie van het gedempte koper, een effect dat de groote meesters Berlioz, Wagner,
Mahler verzuimd zouden hebben of anders geënsceneerd, dat door zijn primitieve
en onbeholpen allure vooral bij ‘Barabbam’ een bijna barbaarschen en volstrekt niet
naïeven indruk achterlaat.
Over de weergave der Christus-partij zou wederom, gelijk elk jaar, eene opmerking
te maken zijn. Denijs verving Messchaert, die ongesteld was geworden, zeer goed
wat zijne stem betreft, doch volgt overigens het voorbeeld van zijn voorganger. Men
denkt een indruk van waardigheid te bereiken door de Christus-recitatieven zeer
langzaam en traag op te zeggen, zonder veel aandoenlijkheid, en bereikt slechts een
sleepend tempo en maakt van menige schoone bladzijde een gemummificeerd stuk
muziek zonder dat de Christus-plastiek er iets bij wint. Men moest zich werkelijk
wat meer inspannen om dit ‘probleem’ op te lossen, om een origineele creatie te
scheppen, om deze calvinistische figuur door een aannemelijkere en eenvoudigere
te vervangen. Men kan zich moeilijk voorstellen dat Christus de menschen op zoo
menschelijke en nieuwerwetsche wijze heeft trachten te imponeeren, met zoo harde
accenten, dat ze zelfs Caiphas slecht zouden staan.
Wat Denijs te weinig had, stembuigingen, meewarigheid etc., had dr M. Römer,
de Evangelist, te veel, die leed aan een overdaad van slapheid in intonaties, vaardige
sentimentaliteiten, averechtsche dictie en buitengewoon eentonige cadans. ‘Toonkunst’
schijnt vast te zitten aan dezen solist en wij mogen de Vereeniging er niet mee
feliciteeren. Als de heer Römer ‘bitterlijk weent’ dan krijgt men neiging om te lachen
en dit is de verkeerdste impressie welke een gevoelig mezza voce veroorzaken kan.
Wij hopen, dat dit de laatste keer is dat deze tenor hier voorloopig optreedt; men
moest toch een weinig notitie nemen van de kritiek, en er zijn nog slechte tenoren
genoeg in Duitschland!
Mevrouw de Haan-Manifarges schijnt met de jaren hoe langer hoe meer te winnen
aan sonoriteit en kracht, zij zong de alt-partijen met die rust en onwankelbaar
sentiment, welke passen bij het stille en volle coloriet van den oboe d'amore, door
Krüger gelijk altijd ongeëvenaard bespeeld. Mevrouw Noordewier-Reddingius geeft
mèt meer glinstering, meer beweeglijkheid, meer jeugd. Zij was onuitsprekelijk in
hare aria uit het tweede deel ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’ met het magnifieke
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terzet van fluit en 2 oboi d'amore, de eenige, behoudens de altaria ‘Erbarme dich’
(de viool-solo van Zimmermann klonk zeer gelukkig) waar het da capo niet hjndert.
De heer Van Oort zong de tweede-rangs baspartijen goed gedisponeerd en gaf evenals
de overige vertolkers voortreffelijk werk. De uitvoering van Zaterdagavond is altijd
wat onrustiger dan die van Zondagmiddag, zoowel bij de executanten als bij het
publiek en wij zochten al te vergeels naar eene verklaring hiervan. Het zou ons niet
verwonderen als het koor van Toonkunst, dat zooveel pleizier in 't musiceeren vindt,
zich in zijn rouw-kleeren niet direct thuis voelt en nog minder in zulk een gedrukte
graf-stemming. Doch waarom zegt het die sombere gewoonte niet vaarwel? Wat
zouden de dames zeggen zoo men hen vroeg alleen in rouwkleeren naar de kerk te
gaan? Het maakt de mistige en kille muziek per slot ook nog neerslachtiger en dat
is wel het ergste.

Amsterdamsch A-Cappella-Koor [o.m. Palestrina Requiem, Josquin
des Prez Miserere, Ockeghem Kyrie o.l.v. Anton Averkamp]
(Koepelkerk)
‘Les séquences furent une sorte de réaction du chant populaire contre l'art s u b l i m e
de l'Eglise’ zegt Pierre Wagner in ‘Origine et Développement du Chant liturgigue’
dat wij toevallig slechts bezitten in de Fransche vertaling. Het ware zonder twijfel
te veel beweerd, wanneer men deze karakterstiek van de sequens als reden opgaf,
waarom de scholastische meesters er geene componeerden en zelfs den Dies Irae uit
hunne ‘Missae pro defunctis’ weglaten en meestal vervangen door ‘si ambulavero
in medio umbrae mortis’ - want de contrapuntisten toonden zich doorgaans te warme
bewonderaars van de volkskunst om zich door een dergelijk motief te laten afhouden
van een tekst, welke muzikale eigenschappen zij even goed zullen bemerkt hebben
als de hedendaagsche auteurs. Een andere grond zou mogen zijn, dat de ‘Sequenzen’
nooit een integreerend deel uitmaakten van de H. Mis of dat de oude auteurs te
liturgisch dachten om een zoo uitgebreid gedicht op muziek te zetten. In dien tijd
was er van een gelaiciseerde kerkmuziek natuurlijk nog geen sprake en wat er
gecomponeerd werd, schreven deze liturgisten voor het gebruik in de kerk. Welke
de reden dan ook zij, men kan de motiveering die Anton Averkamp geeft in het
tekstboekje zijner laatste uitvoering 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. E e r s t l a t e r
h e e f t d e k e r k h e t g e b r u i k v a n d e z e n S e q u e n s t o e g e s t a a n ’.
Het is waar, dat de Latijnsche Kerk de invoering 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 1 5 0 4 , dus
nog Palestrina's tijd in een M i s s a l e R o m a n u m aantreft.
Dit is echter een zeer ondergeschikte passus van het programma-boekje, dat
Averkamp altijd zoo belangrijk mogelijk maakt, een nietig fragment van dit concert,
waarmee de Goede Vrijdag herdacht werd. Onder de noviteiten was Palestrina's
Requiem zeker de gewichtigste. Of de compositie, welke alleen staat in het Magnum
Opus Musicum van den Italiaan, in coloriet en opvatting beduidend verschilt van
zijne andere werken is eene vraag, wier oplossing zal afhangen van de reproductie.
Het lag niet in de lijn van Palestrina's manier om een tekst dramatisch te omdichten,
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of liever, de muziek dramatisch 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, eene opvatting, welke zelfs Verdi,
de Romanticus, niet gehuldigd heeft.
Zoo Palestrina Memoires had geschreven, zou zijne zienswijze daaromtrent de
interessantste bladzijde geworden zijn. Hij kende het persoonlijke leed en de smart
en de eeuw, waarin hij leefde was voor Rome een der meest tragische uit de heele
geschiedenis. Hij scheen echter van mening te zijn, dat noch het individueele noch
het leed der menschheid overeenkomen met de roeping en de natuur der muziek, die
de troosteres der gaarde moest zijn, gelijk iedere regel van het Gregoriaansch getuigt.
Palestrina was nu eenmaal een eenzame en antagonist der wereld; elke realistiek
bleef hem vreemd 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 slechts de passie van het medelijden,
der vereering, der aanbidding, 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
Raphaëletische kleur, den meester met wien zijne psyche het nieuwste contact toont.
Dat dit echter buiten de hedendaagsche richting zou vallen bewees ons de reproductie
van Anton Averkamp duidelijk genoeg. Er valt van uit het moderne gezichtspunt
alles voor te zeggen, dit verzwijgen wij niet, doch dit moderne standpunt is het onze
niet, noch dat van Palestrina. Zoo zulke opvattingen waarvan het practische gevolg
is, dat zij elke melodie dwingen in eene vierkwarts-maat en dat elke nieuwe inzet
den melodischen stroom belemmert in plaats van hem aan te vullen en voort te stuwen,
op ons slechts geringen indruk maken, wij hebben vele redenen om te veronderstellen,
dat dit met de andere hoorders niet het geval is.
Eene uitvoering van Averkamp, die Palestrina en Ockeghem dirigeert, gelijk hij
Bach en Liszt dirigeert heeft immers tot voordeel dat zij Palestrina's muziek, voor
de intelligenties welke het verlangen, zoo duidelijk mogelijk weergeeft en analyseert.
Wij kunnen weten, dat iets dergelijks strookt met de tegenwoordige gangbare ideeën
over muziek, het spijt ons evenwel des te meer, dat dit geheel indruischt tegen
Palestrina's princiep en zijne ‘eindelooze melodie’. Doch langzamerhand zal ook
hierin wel de vereischte klaarheid komen. Zoolang Anton Averkamp de eenige
kunstenaar is, die zijne liefde geeft aan dezen ouden en verdwenen stijl, bestaat er
niet de minsten reden om hem af te vallen.
Wij zullen niet opnieuw breedvoerig schrijven, over het onhoudbare en onduldbare
der gewoonte, die wil, dat deze antieke muziek wordt afgewisseld door solistische
voordrachten. Reeds het feit dat de ‘Ronde Lutersche Koepelkerk’ zulk een
onvolmaakt orgel heeft moest den concertgever daarvan doen afzien. Händel maakte
een zonderlingen indruk na Palestrina's Requiem en Josquin's Miserere wederom na
de ‘Aria’ van Händel. Deze is echter populair, wordt dikwijls op concerten gespeeld
in een arrangement en Tilly Koenen zal hare hoorders wel vermurwd hebben, daaraan
twijfelen we niet. Joh. Eccard volgde even vreemd op het sacerdotale Kyrie van
Ockeghem. Is het eene voldoende reden dat een componist verdiensten heeft ten
opzichte van de Lutersche Kerkmuziek om opgenomen te worden op de programma's
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van het Amsterdamsch a-cappella koor, dat t e w e i n i g e concerten geeft? Wij
gelooven het niet. En ook daarom, afgezien van het verschil van stijl en van de
onbelangrijkheid der stukken hadden de twee geestelijke liederen van J.S. Bach
weggelaten mogen worden, om plaats te ruimen voor een oude Sequens, een fragment
van een middeneeuwsch mysterium of een religieus troubadours-lied, dat Averkamps
programma's beter in stijl zou houden en aantrekkelijker zou maken dan het nu
gekozene. Eccard muntte door niets uit dan door een gedegen techniek, terwijl zeer
veel groote meesters uit zijn tijd nog op een ‘eerste uitvoering’ wachten. Waarom
Tilly Koenen, wier voornaamste zorg bij het zingen meer schijnt te zijn het releveeren
van een gunstig gelegen noot, heldere vocalen en fraai rollende r's, dan eene
eenvoudige en roerende voordracht, het lied koos van ‘een onbekende componist’,
een ander van zekeren Joh. W. Franck, en het ‘Biblische Lied’ van Dvorak, is ons
onduidelijk, daar zij deze onbekenden nummertjes met een beetje litteratuur-kennis
gemakkelijk door honderd aangrijpende stukken, zelfs uit den tijd van Palestrina had
kunnen vervangen.
Wat de gesteltenis van het Amsterdamsch A-Cappella-koor betreft deze bleef
ongeveer dezelfde als vroeger; bassen en tenoren zijn in de beste conditie en behielden
hun prachtigen klank, de alten bleken iets zwakker, terwijl de sopranen, die terwille
van het evenwicht en de homogeniteit der contrapunteerende melodieën, minstens
tegen de anderen moesten opwegen, een beetje te schraal zingen en nergens een
borstgeluid schenen te geven. Dit stoorde echter niet in Liszt's ‘Pater noster’, waarmee
het concert sloot, en dat dan ook als koorzang bovenaan stond en magnifiek was.

[Bruch Penelope's Trauer uit Odysseus (Meta Reidel, Alt,
Vioolconcert van Beethoven (solist Bram Mendes) o.l.v. Cornelis
Dopper] (Concertgebouw)
Het behoeft geen grief te worden tegen de solisten-matinees van Kerstmis en Paschen,
dat zij maar weinig artistiek voordeel brengen, d.w.z. nooit eene persoonlijkheid
releveeren of eene belangrijke verschijning, want ook de concerten, welke niet met
dit doel gegeven worden blijven in dit opzicht meestal onvruchtbaar. Het is de
hoofdzaak, dat er iets goeds vertolkt wordt. Bram Mendes nu, een eerste violist van
het Concertgebouw-orchest, kwam met het Beethoven-concert, mejuffrouw Meta
Reidel, die 't vorig jaar reeds optrad, met aria's van Händel en Max Bruch, en dit
vormde de laatste uitgezonderd, een interessant programma. Dit was een vereischte;
beide executanten immers zullen zelf het best weten, dat zij niet voorbestemd zijn
tot solisten, de heer Mendes ondanks zijn voortreffelijk spel, mejuffrouw Reidel
wegens gebrek aan psyche, terwijl de violist ons niet den drang schijnt te hebben
zich de lasten van een solist op den hals te halen, de zangeres daarentegen tegen den
draad in, en zelfs voordat hare stem voldoende ontwikkeld is begon hare jacht naar
de faam. Hadde zij de durf, de energie en het fanatisme eener kiesrechtbetoogster,
eigenschappen, welke de meeste musiciennes missen en door niets weten te
vervangen!
Er is verder weinig op te merken. Waarom speelde Mendes de cadenzen van
Joachim, welke absoluut buiten den stijl van Beethoven vallen? Ze zijn ondenkbaar
zonder Schumann en vooral zonder Brahms, wat reeds genoeg bewijst voor onze
meening. Er komen een paar passages in voor, welke Beethoven levenslang niet
geschreven heeft, noch zou hebben willen schrijven, omdat ze onmuzikaal zijn,
wrange klanken in deze apotheose der melodie en der welluidendheid. Het instrument
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van den violist was bij deze cadenzen en elders ook wel eens een weinig te veel
ontstemd, zoodat men af en toe in de sfeer der derde-tonen verplaatst werd. Zooals
men weet denkt Schönberg, met wien zijn kop sterke overeenkomst heeft, daar nog
niet ernstig over na. Mendes trouwens zou er waarschijnlijk niet voor te vinden zijn
om Beethoven zulke perspectieven te assimileeren. Zijne opvattingen der melodie
staan evenwel onder invloed van den modernen stijl en men behoefde slechts weinig
phantasie om nu en dan te denken aan Wagneriaansche contouren, voornamelijk uit
de Meistersinger. Inderdaad bezitten de thema's van dit viool-concert hier en daar
dezelfde eigenschappen, 't onbreken van gepuncteerden rythmus en de voortvloeiende
fluïdieke geluidstrooiing.
Het vioolconcert heeft ons geboeid en insgelijks de meeste hoorders. Terwijl 't
andere jaren vier of vijfmaal gereproduceerd wordt stond het dit jaar nog niet op de
programma's en deze omstandigheid gaf het nieuwe expansie. Het boeide ons
zoodanig, dat wij den ouden heer niet opmerkten dien we in de zaal de
Leonore-ouverture (het slotnummer) [zagen] gesticuleeren. Hij mag zeventig jaren
geweest zijn naar schatting en niet alleen zijn enthousiasme, doch ook zijne
opvattingen ontroerden ons en 't was een zeldzaam genoegen om ze te vergelijken
met die van den dirigent Cornelis Dopper. De pantomine van den grijsaard tooverde
ons inderdaad in een anderen tijd. Uit het gebaar zijner handen spraken de fijne
nuances der melodie, het lichte, zwevende en het quasi-rubato van streek, dat noch
de violisten van heden noch de dirigenten vertolken en wij konden 't hem aanzien,
dat de klank van vroeger ook zonniger en goudener moet geweest zijn. Er lag in
dezen grijsaard, die de muziek meeleefde op eene wijze, gelijk wij ze slechts uit
Mémoires kennen van zestig jaar terug, toen de hoorder met meer liefde en minder
bijgedachte in de vertolking scheen te verzinken, nog eene andere evocatie. Wij
vroegen ons af of de meesters onzer jeugd over zeventig jaren, welke [moet zijn:
weer] zulke geestdriftige aanhangers zullen hebben en twijfelden. Een koningschap
zooals Mozart en Beethoven 't verkregen na hun dood is zelfs voor Wagner, de
onwankelbare, die alleen tegenspoed en tegenkanting doorstond, wijl hij zeker wist
dat hij de heerscher over de universeele muzikale wereld zou worden, ondenkbaar
gebleken en zijn weinige waardige opvolgers bezitten nog veel minder autoriteit.
Mejuffrouw Meta Reidel was zenuwachtig wat hare muzikaliteit scheen te
belemmeren, de dictie misvormde en het geluid vooral in de hoogte, welke zij het
minst beheerscht, aanmerkelijk reduceerde. Daardoor kreeg hare voordracht ook iets
wezenloos' en automatisch', hetgeen in betrekking tot haar niet zeer interessant
programma buitengewoon hinderde. De aria uit Händels ‘Samson’ kwam wegens
[deze bezwaren niet] tot expressieve waarde, wat jammer was voor dit Italiaansch
geïntoneerde stuk en de lijdelijke herhalingen er van verzwaarde tot monotonie. De
Aria uit de ‘Odysseus’ van Max Bruch (Penelope's Trauer) bezit allerlei heterogene
hoedanigheden, van welke geen enkele agressief en geen enkele van Bruch is behalve
het summum van compilatie, dat men hier gewaar wordt. Men leert er echter uit, dat
Odysseus’ avonturen de componisten blijven interesseeren. De laatste opera, waartoe
ze aanleiding gaven is van Gabriel Fauré, onlangs met een zeker succes vertoond te
Parijs. Zij is allicht belangwekkender dan het stuk van Max Bruch.

[York Bowen Altvioolconcert (solist Herman Meerloo), Brahms
Symfonie nr 1, Tournemire Poème (solist Evert Cornelis, orgel) o.l.v.
Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
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Wie de Engelsche muziek-tijdschriften doorkijkt en vooral de muzikale bijvoegsels,
moet van hun smaak en stijl, die nog altijd een vijftig-tal jaren ten achter is, een zeer
onaangenamen indruk krijgen; wat sommige Fransche kranten publiceeren als
supplementen, staat inderdaad veel hooger, dan wat in Engeland doorgaans verschijnt
in de technische periodieken. Wat er bovendien overwaait uit Albion onder
begunstiging van den commerce en de mode, en gelanceerd wordt in onze variétés
en bioscooptheaters, de meest idiote liederen en de ongelooflijkste wansmaak geeft
nog slechtere impressies van de artistieke hoedanigheden van dit volk, dat sinds het
alles versjachert (L'Angleterre trafique de tout, zei Napoléon op St. Helena) in de
sferen der schoonheid ronddoolt als een bedelaar.
Men begroet een Engelschen componist dus met wantrouwen en noemt het een
geluk, dat er zoo weinige zijn, die slagen om door te dringen tot het werkelijke
kunstleven. Den invloed immers, welke de Engelsche litteratuur een tijdlang
uitoefende op Noord-Westelijk Europa en ook de schilderkunst met de doodgeboren
richting der Praeraphaëlieten belastte, heeft die natie nooit bezeten en zal zij nooit
verkrijgen op muzikaal gebied, daar zij hier slechts in staat blijkt tot namaak. De
jongeren schijnen allen in 't leven gekomen te zijn onder de constellatie Debussy en
volgen hem na voor zoover dit in hun vermogen ligt. Want een Yo r k B o w e n ,
van wien Herman Meerloo een concert introduceerde voor altviool, is waarschijnlijk
nog te jong of te onervaren of niet jong genoeg om een aantal ouderwetsche invloeden
van zich af te schuiven en wellicht heeft hij er ook het talent niet voor. Afgezien van
het technisch gehalte, een amalgama van vele stijlen en absoluut onpersoonlijk, tenzij
men de nauw-merkbare accoordjes der gedempte bazuinen voor een ‘vondst’ wil
laten gelden, afgezien van de zeer matte inventie, zelfs in academisch opzicht, is het
psychisch gehalte van deze compositie reeds een voldoende waarde-meter om het
werk te verwerpen als een echo uit de dagen der weekste romantiek, waaraan de
Engelsche kunst niet schijnt te kunnen ontsnappen. Heeft men waarlijk reden om
deze suikerzoete sentimentjes te stellen boven de zoogenaamde emphase?
In harmonisch opzicht is dit m a n u s c r i p t - het werk werd nog niet gedrukt het belangrijkst, de rythmische en melodische eigenschappen zijn nergens
geprononceerd genoeg om eenige waarde te bezitten. Wat den heer Herman Meerloo
scheelde bij de vertolking dezer muziek, kunnen wij niet verklaren. Hij heeft het
grootste gedeelte van zijn solo-partij valsch gespeeld en in die mate zelfs, dat hier
en daar geen tonaliteit meer te herkennen was. Het leek ons een unicum in het
Concertgebouw. Zijn instrument was zuiver gestemd, het werk voor zijne techniek
niet al te zwaar, waaraan dus die ontelbare en pijnlijke onzuivere intonatiën toe te
schrijven? Dat hierdoor van verscheidene passages niets terecht kwam, behoeven
we wel niet te onderstreepen en we beklaagden den heer York Bowen. Biografische
inlichtingen kunnen we omtrent dezen onbekende niet geven; zijne faam heeft hier
zeker niet gewonnen, daar het concert een miniem succes had; en ook de heer Meerloo
is door de vele lachers in de zaal - het verwonderde ons, dat het publiek zoo muzikaal
hoort! - vrij ongenadig behandeld.
Cornelis Dopper dirigeerde de eerste symphonie van Brahms. Eene eigenaardigheid
van dezen dirigent is, dat hij lyrische, elegische of juveniele muziek met zijne gebaren
volstrekt niet tot uitdrukking kan brengen, daarentegen de plastiek van een verwoed
forte zeer goed in zijne macht heeft. Deze eenzijdigheid maakt hem voorbestemd tot
symphonieën in den trant van Brahms, waarbij het orchest naar believen kan brallen,
want, wij herhalen het, de expressie van dezen componist, gelijk die van Strauss,
Reger en anderen, is n i e t eene psychische. De uitvoering had een zeer vlot en
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boeiend verloop, de tempi waren levendig, de klank een beetje hol, maar vigoureus.
Evert Cornelis trad ten slotte op met het ‘Poème’ van Charles Tournemire, een stuk,
dat goede en vervelende qualiteiten heeft. Het maakte op ons gisteravond niet dien
indruk van een rustige en gesloten eenheid als den vorigen keer, er viel echter meer
licht op de fascineerende contrasten tusschen de orgel-partij en het orchestrale
gedeelte, dat in een wonderlijke tweeslachtigheid is uitgewerkt. Wat zou Tournemire
daar weer mee bedoeld hebben? zullen sommigen zich afvragen. Dit is trouwens de
eenige dramatische factor in het stuk, dat wel wat traag van actie is.

Ferruccio Busoni [Liszt Mazeppa, Franck Les Djinns (solist Egon
Petri) en Busoni Die Brautwahl alles o.l.v. de componist]
‘En Busoni, 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 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 zooals
Weingartner, die ze op een lijstje voor zich hangt? Neen, zooals Weingartner, zou
ik niet graag wat doen!
Aldus Schönberg over Ferruccio Busoni, die Zondagmiddag als dirigent en
componist optrad in het Concertgebouw en men vermoedt ten minste wat hij
theoretisch nastreeft: eene scherpere onderverdeeling van het toonsysteem, waardoor
de toonladders natuurlijk belangrijk vermenigvuldigd worden, gelijk dr. Robert
Neumann reeds een scala berekend heeft van 53 (drie en vijftig!) intervallen. Het
was alles wat we van Busoni wisten, behalve zijn roem als klavier-virtuoos en zijne
journalistieke befaamdheid als ultra-modern experimenteerder, waarin hij te Berlijn
op 't oogenblik zelfs Richard Strauss en Arnold Schönberg naar de kroon steekt. En
misschien wisten de meeste der hoorders er niet meer van.
Het was dus een groote verrassing voor ons, de ‘Suite’ uit zijne opera ‘Die
Brautwahl’ te moeten brandmerken als t o t a a l v e r o u d e r d en wat zal men dan
van zijne andere composities denken, welke niet dateeren, gelijk dit stuk, uit de laatste
jaren! Men mag toch veronderstellen, dat Busoni hier zijn ‘jongste psyche’ in heeft
vastgelegd? Voor den doorsnee-muzikant nu, bestaat er hier absoluut geen reden tot
lachen, waarvoor zich Schönberg bij zijn uitweiding over de nieuwe differentieering
der scala bezorgd maakt, want van vierde, achtste, derde of zesde tonen is in Busoni's
laatste werk nog geen sprake en de auteur zal het praktisch wel nooit zoover brengen.
Het is een eigenaardig geval van decadentie, en kamergeleerdheid en dilettantisme.
Als pianist groeide Busoni op met Bach en Liszt en dat hij in zijn tijd kon
improviseeren over een gegeven thema bewijst, dat hij niet ver leefde van de traditie.
Zijne Liszt-bewerkingen zijn talrijk en beroemd, hij zou als eene metempsychose
van Liszt kunnen gelden, zoo dit historisch of op eenige wijze bestaanbaar was, en
toch bleek uit zijne opvatting van Mazeppa, van de Spaansche Rhapsodie, van Les
Djinns (César Franck), dat hij van 't wezen dezer Romantiek slechts een zeer zwak
begrip had. Hoe is dit mogelijk? Hoe is het verder mogelijk, dat een kunstenaar, die
de helft van zijn leven passeerde met Bach en diens tyranniseerende tonaliteit, wiens
muziek hij nog geregeld speelt, zich tegelijkertijd kan verplaatsen in eene wereld,
welke eene andere lucht heeft en andere sterren? Hoe is het mogelijk, dat een blijkbaar
zoo scherpzinnig en veelzijdig speurder als Busoni zich verbeeldt, aan onze muziek

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

een ander klimaat te kunnen geven, a l l e e n door ze te verhuizen naar de vibraties
van een verfijnd toonsysteem? Hoe is het ten slotte mogelijk, dat een verstandig
denker niets realiseert van dit alles dan wat slechte debussysmen?
Waan, overal waan! Men is geneigd deze vertakkingen van het tegenwoordig
componisten-geslacht te vergelijken met de Chromatici der zestiende eeuw en hun
stijl, welke een te spoedig en onzalig eind vond. Maar tusschen een diatonisch
Madrigaal en een chromatisch Madrigaal ligt een dergelijke onbeschrijfbare afstand
als enkel eene nieuwe effusie van den Geest, en niet eene simpele wijziging in de
techniek toelaat. Hier trad niet enkel het onbekende chroma op, doch ook de
onbekende mensch en zijne onbekende spraak. Wat Busoni echter geeft zijn slechts
varianten, varianten met het accent der ‘Incroyables’, euphemismen van een uitgeputte
phantasie, een geaffecteerd nalispelen van allerlei meesters, zonder vitaliteit, zonder
eenige persoonlijkheid dan zijne bekrompen en eenzijdige individualismen. Want
wie kan in ernst beweren de toonkunst te verjongen met wat klank-schakeeringen?
Wijs nu bij Busoni eens een nieuw rythme aan, een nieuw sentiment of ook maar de
schaduw van een nieuw sentiment! Of wijs 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 al deze zoekers aan 't hart schijnt te gaan, gevangen
als ze zijn in de dimensies hunner gevarieerde klankkleuren en timbre's!
Hoe meer men acht slaat op de verschijnselen van deze eeuw, hoe verder men
verdoolt in het donkere woud. Terwijl men over de geheele wereld de synthese najaagt
in den vorm van internationalismus, ‘Alle Menschen werden Brüder’,
bondgenootschappen en keizerrijken, wier conceptie slechts een Dante of Napoleon
zich konden droomen, heerscht er in het universum van den geest eene versplintering,
welke met den dag verergert. Mahler, die met de Finale zijner zevende symphonie
zulk een diatonisch stuk schreef, als sinds Bach niet meer voorkwam, werd nog niet
voor 't honderdste van zijn beteekenis herkend of Busoni, wien zulke diatonieën een
gruwel moeten zijn, stelt iets anders voor, Schönberg is het wederom niet eens met
Busoni, noch met Debussy, dien hij graag zou completeeren, Percy Grainger wil een
sextet schrijven voor de Sirene's van dr. Waber en 't te Londen uitvoeren, en onder
de tallooze, welke men zou kunnen opnoemen, zoekt Jean Sibelius ook al nieuwe
dingen.
Deze Fin heeft er ten minste eenig recht toe, deze virtuoos van de grijze,
onverstoorbare tinten. Hij schaft de ‘cadens’, dit verouderde hulpmiddel, af, evenals
Busoni en de overigen, hij gebruikt even brutaal harmonische sequenzen als Busoni,
Strauss en al deze modernen, bij wie men zulke truc ondenkbaar zou achten, hij is
veel armer aan melodieën dan wie ook onzer decadenten, hij zit veel steviger vast
in het klassicisme 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 ten minste het product van een onontdekt land, het
resultaat van het eentonige Noorden. En wellicht vindt de bewoner der Noordpool
deze muziek zeer boeiend, weelderig en bedwelmend als de aromatische avonden
van den zomer. Maar hiermede nemen we nog nooder vrede dan met de andere
tekorten, waarvan we er zeer onaangename telden in een zijner symphonieën, welke
onder Busoni's leiding vertolkt werd. Welk een inval b.v. om te midden van het snelle
tempo en een vlugge passage van den eersten allegro p l o t s e l i n g al te breken!
Wie kreeg hier niet den indruk van eene déroute in 't orchest? En zoo verder.
Als dirigent was Busoni gedurende de eerste helft van het concert beter en
levendiger dan gedurende de tweede. Gelijk Willem Mengelberg dirigeert hij
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onophoudelijk syncopen, d.w.z. hij is het orchest immer eene second voor, dat eerst
n a het teeken reageert; hij leidt dus niet melodisch, doch rythmisch en eene
cheironomie in den ouden zin beoefent hij niet. Zijne aanduidingen zijn dus enkel
technische en hierin bracht hij het tot eene merkwaardige virtuositeit en routine. Zijn
gebaar echter is zeer weinig expansief en psychisch overvleugelt Mengelberg in zijn
slechtste oogenblikken hem nog. Van eenige overeenkomst tusschen beiden zou men
dan ook eigenlijk niet mogen spreken, want als dirigent is Busoni 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. Van dezen kant bezien was Busoni voor het ensemble een remmende
factor en zijne virtuositeit van te weinig waarde. In Mazeppa van Liszt beging hij
zelfs technische fouten, welke de partituur in de war stuurden. Hij had er waarlijk
wel aan mogen denken, dat er in dit symphonisch gedicht nog iets meer te releveeren
was dan het blazers-thema, waaraan bovendien de wijze, waarop hij het sloeg, alle
energie en breedte ontnam. Welke dirigent plaatst zich nog in een gecompliceerd
werk als ‘Les Djinns’ van César Franck met zijn rug naar de alten en tweede violen?
Dit stuk trouwens was Busoni's zwakste praestatie en dit kwam de compositie van
Franck, op zich zelf reeds een flauwe naklank van ‘Le Chasseur maudit’, niet ten
goede. Welk een raadsel in verband met het programma is het optreden van 't klavier,
vooral nu het droog en phantasieloos bespeeld werd door Egon Petri, een van Busoni's
leerlingen! Van de macabre Djinns, volgens de Arabische verbeelding geesten, goede
en booze, minder dan de engel doch meer dan de mensch, werd men niet veel gewaar,
en bij zulke opvatting zou het gedicht van Victor Hugo achterwege kunnen blijven.
En door welk toeval stak de pianist zooveel enthousiasme aan, dat hij na de Spaansche
Rhapsodie van Liszt-Busoni zijn programma moest aanvullen met een
opera-paraphrase? Hij dankte het zonder twijfel aan de zeer effectvolle muziek, die
begint met de sarabande-maat van Corelli's ‘Folies d'Espagne’ en eindigt met de Jota
Aragonese. Voor de volle accoorden immers beschikt hij niet over een voldoenden
sonoren greep, het passage-werk was technisch buitengewoon voortreffelijk en brillant
doch nergens sensitief.
De componist Busoni verwierf een even onwillig succesje als de dirigent en geen
van de vijf stukken uit ‘Die Brautwahl’ sloeg in. De titels Spukhaftes Stück, Lyrische,
Mystische (bedoeld wordt ‘mysterieuse’), Hebraïsche (toespeling op een Joodsche
figuur uit de opera) en het ‘heitere Stück’ beloofden misschien te veel. Men luisterde
en:
On doute
La nuit...
J'écoute:
Tout fuit,
Tout passe;
L'espace
Efface
Le bruit.

[Mahler Symfonie nr 1 o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
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 vierhonderd menschen in de zaal om het werk te begroeten
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en de muziek kreeg een klein applausje. De tijden wisselden en er klinkt nu een
andere grondtoon, die anders resonneert. Men vraagt zich zelfs af waar opeens al die
feestelingen vandaan komen om mee te trekken in den zegevierenden stoet van den
Meester om hem op te luisteren. Want het scheelt niet veel of Mahler is het jongste
wachtwoord geworden, ondanks de pers, ondanks het publiek zelf, dat men weet niet
door welke suggestieve kracht is weggesleept en toejuicht.
Als dit zoo blijft dan gaan we een grooten cultus en een schoone periode tegemoet;
't kan immers niet anders of deze psyche zal wijder uitbloeien en zich ontwikkelen,
deze betere wereld, door Mahler geïnangureerd, zal nieuwe horizonnen uitspreiden,
welke nieuwe lentes zullen overwelven waar de volle tonen der melodieën den mensch
omademen en verblijden met een nieuw geluk en een 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 na 't hooren van zulke muziek moeilijk
van zich afschuift, de verdienste van Mahlers Eerste Symphonie, dat zij inleidt tot
een stijl, een aesthetica welke buiten de geheele levensbeschouwing valt der
negentiende en twintigste eeuw. Het was een geheel bijzondere eigenschap van
Gustav Malher, dat hij elk thema van uit een mystischen gezichtshoek kon zien,
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
hare emanatie tot de uiterste grenzen der aarde. In zijn muziek is alles
gespiritualiseerd, alles is het buigzame 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 iedere conceptie van dezen meester.
Haar hoogtepunt bereikt de Eerste Symphonie in het derde deel. Gelijk in het eerste
de melodieën ontrijzen uit de evocatie van een natuurtafereel, eene 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
oprijzen uit de zware attaque der bassen, zoo ontluikt het plechtige adagio uit de
schemering der zachte kleur van den contra-bas-solo, der gedempte pauken; en de
melodieën, eenmaal aangeheven, volgen elkaar op als de vele tinten van den avond.
Het is een andante amoroso, eene stemming, welke Mahler zeer lief had en waarin
hij zich misschien het geniaalst heeft geuit. Wij weten 't niet. Wij weten ook niet of
het laatste deel de harmonie, de eenheid verbreekt of niet en wat zelfs de bewonderaars
van den meester erkennen, zouden wij gaarne tegenspreken: zij zeggen immers, dat
hier de tragedie begint en eene te realistische visie. Maar wanneer men de schoonheid
der vorige deelen ondergaan heeft, dan krijgt de finale een ander coloriet en vooral
wanneer zij gejaagd, vlammend en ononderbroken gespeeld wordt als gisteravond
door Mengelberg. Hier bereikte de dirigent zijn hoogtepunt en wij herinneren ons
niet, dat wij hem zoo magnifiek hebben zien heerschen over zijn orchest, onder de
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
uitgevoerd. Dat er enkele zwakke passages voorkwamen noemen wij daarom haast
onvermijdelijk en we zullen ze niet nagaan evenmin als de leege momenten, welke
voor de hoorders immers altijd gedekt zijn door een buitengewoon verzorgd
samenspel. Het orchest komt uit zulk eene partituur altijd verjongd te voorschijn en
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wij wenschen het voor den zooveelsten keer: mocht er onophoudelijk deze ‘moderne’
muziek gemaakt worden, waarin de dirigent en het ensemble op ongeëvenaarde wijze
uitmunten.
Het is wonderbaar, dat een kunstenaar zulke schoonheid heeft kunnen redden uit
eene 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 is de onvergelijkelijke bedoeling van deze compositie, welke de bloeiende
aarde schijnt te willen herscheppen in een puur Elysium van muziek, pas verwezenlijkt
in zijne Vierde Symphonie, wel zou men misschien eene andere apocalyps mogen
wenschen van zoo teer schaduwende serenades als de felle dag dier bruischende
finale, maar wie weerstaat aan dit doorbreken van klank in koperen accoorden der
trompetten, bazuinen en hoorns, bij welke zich geïsoleerd eene cornet voegen en een
tenor-tuba om dien phantasmagorischen tempel van geluid te wimpelen met nieuwe
resonancen?
Wat wij deze symphonie eerbiedig zouden willen verwijten is, dat zij te kort duurt.
Men leeft onder de betoovering, het fluïdum der muziek schijnt haastiger te worden
en alles vliegt snel voorbij. De rijkdom van dit werk is onbeschrijflijk en kan alleen
vergeleken worden met Shakespeare's drama's. Men weet waarlijk niet wat men het
meest zal prijzen in dezen kunstenaar, zijn onbegrensde liefde of zijn onbegrensde
phantasie, dit werd ons nog eens zeer duidelijk. En met ongeduld verwachten wij
het programma, waarop deze symphonie of eene andere van Mahler zal terugkeeren;
deze meester kan voorloopig niet genoeg gehuldigd worden. Het is bovendien een
mooie inleiding tot de feesten van het Concertgebouw, ons dunkt bijna, eene prachtige
propaganda voor de twee Mahler-uitvoeringen.

[Symfonieën van Mahler en Haydn (Oxford), optreden van pianist
Percy Grainger (Franck) en Concertstuk voor orkest met trompeten paukensolo van Cornelis Dopper (solisten Dirk Speets en Bernard
Pennarts) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
De legende heeft zich al meester gemaakt van Percy Grainger en het moet den
Australischen virtuoos niet verwonderen, wanneer hij verneemt, hoe de zonderlingste
anecdoten over hem de ronde doen, karakteristieke staaltjes van zijn geest en hart.
Zoo hoorden we onlangs vertellen, wat den houder van een piano-magazijn te R.
overkomen is. De heer Grainger moest daar 's avonds een concert geven en huurde
een kamer en vleugel, om zich een weinig en rustig voor te bereiden. Hij was er 's
morgens al vroeg en zette natuurlijk gamma's in, razende gamma's, van 't eene einde
van 't klavier naar 't andere. Te elf uur, te twaalf uur speelde hij nog gamma's, te een
uur hield alles plotseling op; men ging eens kijken en vond den Lieveling van Goden
en Menschen naast zijn vleugel liggen, slapend op een sportpet. Men trok zich terug,
want de geniale kunstenaar had den wensch geuit, dat hij in 't geheel niet gestoord
wilde worden, men sloot de deur, een beetje verveeld en bescheiden. Te twee uur
begon de automaat opnieuw en wederom snorden de gamma's met de regelmaat en
het rythme van een acht-cylinder-motor, met de snelheid van een dynamo, tot drie,
vier uur en de heer Grainger was eindelijk te vijf uur voldoende ‘getraind’ voor het
concert, waar hij 's avonds musiceeren zou; insgelijks doet ook een wielrenner of
een team roeiers, dat op wedstrijd gaat. Maar wat bewondert men dan ook niet bij
Percy Grainger! Men staat niet alleen meer verrukt over zijn geelblonde haren, wij
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hoorden Zondag-middag zelfs zijn lage schoenen prijzen ('t is de waarheid) en iedereen
glimlacht wanneer hij in een wip van den boven-corridor op 't podium is; dat hoort
zoowel bij 't applaus als bij 't spel van dezen pianist met de eeuwige jeugd.
Hoe jammer dat de reputatie, die eigenlijk als van een kunstzinnig clown eer in
Engeland thuis is of in een circus dan in 't Concertgebouw, nog sneller taant dan de
roem van een winnend voetbalelftal! 't Volgend jaar zal Grainger sandalen moeten
dragen en in één sprong van boven naar beneden, en omgekeerd, moeten vliegen,
wil hij een succès d'estime behalen. Doch misschien vindt deze menschenkenner iets
anders uit; hij kent onze voorliefden nog beter dan Carmen Sylva of Selma Lagerloff
en waardeert ieder instinct (wellicht onbewust) van de menigte, die voor hem op den
knie wil vallen. En gij hebt boven gezien dat hij 't zich niet gemakkelijk maakt.
't Eenige dat wij tegen Percy Grainger kunnen aanvoeren is, dat zijn manier van
spelen niet de geringste muzikale qualiteiten bevat; er zijn spelers die veel harder
aanslaan dan hij, maar hun toon heeft niet het versteende en kille accent van dezen
Engelschman, die, men weet niet hoe, alle vibratie, alle deinende leven, alle
rythmische zweving en sonore duur uit zijn toon schijnt weg gespeeld te hebben,
zoodat er niets meer van rest dan een kort, blikken geluid, een felle dreun. Dat is
echter nog niet 't ergste, want in dien zelfden trant projecteert hij de muziek, de
melodie van alle meesters, haar ontkleedende van alle bekoorlijkheid, alle karakter,
alle psyche, alle immaterialiteit in een woord, totdat er niets overblijft dan het timbre
en.... de gamma. Welk een gamma-speler deze Grainger, en welk een argelooze
jeugd, niet waar? Hoe charmant, hoe geesteloos en hoe onpoëtisch! Want hoor hem
César Franck spelen (Variations symphoniques) of Chopin, hoe ver staat hij van den
droom, hoever van de romantiek en van de veel-omvattende maar teedere ziel der
muziek! Wat zal men er tegen beginnen? 't Is de geest des tijds, die zich in zulke
personen even schril uitspreekt als in de automatische piano en het automatische
ensemble.
Er lag een loome sfeer over het Concert; de een schrijft het toe aan het soporifieke
contract van het dag- en kunstlicht, de ander aan de Zondagmiddag-temperatuur.
Doch de eene matinee is heel wat interessanter dan de andere en wij werpen de schuld
op het programma. Wij zijn inderdaad nog ver van den ‘ideaal-toestand’, welke ons
eene hooge en artistieke kunst-beoefening waarborgt en men mag er gerust aan
twijfelen of Willem Mengelberg daar eenigermate naar streeft. Wij moeten dus de
programma's nemen zooals ze komen en voelen niet veel lust om met dissonanten
te equilibreeren nu het Concertgebouw zijn vijf en twintigjarig feest herdenkt. De
vijf en twintig volbrachte jaren toonen genoegzaam, dat alles zijn gangetje gaat en
zal blijven gaan.
Men duide het ons niet euvel, dat wij na eene symphonie van Mahler, eene
symphonie van Haydn, en voornamelijk de Oxford, niet geheel kunnen bewonderen.
Het verbaast ons dat andere menschen dit wel kunnen en wij vragen ons af, of de
muziek werkelijk zoo geringe vorderingen zou gemaakt hebben, dat iemand zonder
psychische accidenten in staat kan zijn zich van de eene sfeer naar de andere te
verplaatsen. Reeds in 1640, nauwlijks veertig jaren na Palestrina's dood, meende
Pietro della Bolle reeds (hij was nogwel een dilettant!) dat Palestrina's muziek
weliswaar eerwaardig is, maar toch beter thuis hoort als historisch monument in een
museum van muzikale antiquiteiten dan in het volle leven der tijdgenooten. Iets
dergelijks mag men honderd jaren na Joseph Haydns sterfdag nog niet beweren, want
het intellect van 't waarde publiek zou er niet tegen kunnen en men zou u voor een
grafschenner houden. Want onze tijd, die in menig opzicht zoo maniak prat gaat op
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vooruitgang, op allerlei ontwikkeling, die zoo fanatisch naar het ‘licht’ schijnt te
streven is op menig ander gebied een weinig idioot, een beetje lallend en kinderachtig.
Of hebben alleen die gedeelten van zijn hersenen, welke met de muziek contact
houden het noodlottig duwtje gekregen? dat hen werkeloos maakte?
Het is ons evenzeer onmogelijk onder de breed wentelende echoos eener symphonie
van Gustav Mahler, om te luisteren naar het Concertino voor trompet en pauken van
den componist Cornelis Dopper. Ook deze componist bezit de macht niet om de stem
der meesters te wijzigen of haren klank te dempen. En als intermezzo is dit stuk veel
te lang. Het heeft aardige hoedanigheden, maar door hoeveel academismen worden
de naïeveteiten van den heer Dopper verstoord? Of moet men het uitsluitend opvatten
als humoreske? Gaarne zou men dit doen, waar zooals de felle trompet of de ronkende
pauken de religiositeiten van een adagio of cantilenisch tweede thema doorbuldert,
zoo snikt of mijmert of weeklaagt dit op een onverklaarbare wijze door de
parodistische trompet en pauken. De componist namelijk is er op vele plaatsen niet
in geslaagd, zijn stemming in harmonie te brengen met het materiaal of zijn materiaal
(trompet en paukensolo) in overeenstemming te brengen met het milieu. Hij wilde
dit klaarblijkelijk niet of hij beproefde het niet, want zou hij anders ten minste bij
het adagio zijn roffels, hier door geen enkelen expressieven factor gemotiveerd, niet
weglaten of in ieder geval verminderd hebben? Men begrijpt toch, dat de
tegenwoordige hoorder, na alle programma-muziek welke hem voorbijtrok, het
ideëele fundament van een werk als een sterkeren dwang is gaan beschouwen dan
de motievische, formalistische band. Formalistisch is dit concertino in orde, maar
wat beteekent het voor de rest? Virtuositeiten...
Voor de viriuositeiten is de merkwaardige paukenist Bernard Pennarts misschien
nog eer aangewezen dan de trompetter Speets. Een pianist, een strijker, een blazer
beschrijft u de toon-nuances van aanslag, streek en embouchure in 't eindelooze en
verdeelt ze in atomische détails van zwevende mogelijkheden of toevalligheden. We
weten niet of een paukenist met al die trillende wisselvalligheden heeft rekening te
houden, we gelooven het niet, omdat bij dezen altijd de ‘toon’ in 't bereik ligt en
Pennarts bewees meer zekerheid van intonaties dan Speets, wiens piano-timbre wel
eens te gevoileerd klinkt. De kritiek zal zich nog wel een weinig kunnen oefenen op
den heer Speets zoo deze meer optreedt, bij Pennarts, dien we reeds in zoo vele
symphonieën bewonderden, is dit buitengesloten. Hij is een ongeëvenaarde op zijn
uitdrukkingsvolle instrumenten. Waarom completeert de heer Speets zijne virtuositeit
niet met wat bravoer en wat vibrato, vragen wij? Zijn toon is op den duur te effen,
te glad en te koel. Het publiek is enthousiast geworden voor de twee zangers en wij
stemmen met het applaus gaarne in. Het werk echter zouden wij gaarne met rozen
kronen en aan de deur zetten van onze vijf-en-twintigjarige republiek.

Christelijke Oratorium-Vereeniging - Les sept Paroles du Christ
[van Gustave Doret en Osterkantate van Bruch o.l.v. Johan
Schoonderbeek]
Gustave Doret is een Zwitser en bij de compositie van zijn oratorium (L e s s e p t
P a r o l e s d u C h r i s t ) moet hij wel onophoudelijk aan het Zwitsersche Festspiel
gedacht hebben, deze dramatische vertooningen, bij uitstek volkskunst, kunst door
het volk en voor het volk, welke worden opgevoerd in de open lucht en waaraan het
geheele dorp of 't heele canton deelneemt. Daar bij zulk een open-lucht-spel de
gezichtsmimiek, de orkest-miniatuur, fijn genuanceerde combinaties van klank of
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toon, te teedere lyriek of te dramatische verwikkelingen hun waarde zouden verliezen
door den verren afstand, door de analyseerende atmosfeer, die deint op den wind en
de melodieën verstrooit, zoodat men maar geluiden opvangt en accenten, om deze
redenen zal zich een Festspiel altijd moeten beperken tot den al fresco-stijl. En zouden
wij andere hoedanigheden in Doret's oratorium behoeven aan te wijzen om zijne
afstamming van deze Zwitsersche instelling te bewijzen, dan zijn gigantisch affresco,
zware, groote en donkere lijnen in de melodie en de homophone conceptie? De
handeling telt slechts twee personen: de Christus en de menigte, die menigte omgonst
het geheven kruis en even bemerkt men de Mater dolorosa onduidelijk in den
schreeuwenden zwerm; de muziek telt slechts twee timbres: de opstandige kreten
der massa en de resignatie van den Verlosser, zij heeft slechts twee tempi, welke
deze accenten afteekenen, alles is geconcentreerd tot ééne scene, tot één moment op
een rossen achtergrond.
Men behoeft zich de Improperia van Palestrina maar te verbeelden in de Sixtijnsche
kapel van den Goeden Vrijdag om te kunnen vermoeden, welke uitdrukkingsmaat
deze compositie in zich besluit, afgezien van haar zuiver-muzikale werking. Verbeeld
u dit stuk van Doret nu, 't zij op 't tooneel van een schouwburg, 't zij in de openlucht
om de mogelijkheden van het effect eenigszins te benaderen. Het orkest kan dan
verveelvoudigd worden met het koor, in plaats van tremolo op één bekken zal men
'n tremolo op tien bekkens maken om het huiverende ruischen eener oproerige massa
te verbeelden. Christus zal aan 't kruis hangen gelijk te Oberammergau, als de trompet
voor de zevende en laatste verzuchting de melodie gilt van
Quis est homo, qui non fleret,

en tweemaal gilt, dan zal Johannes het kruis omvatten en de Verlosser stuiptrekken,
van pijn en medelijden, de infernale kreten zullen schriller aanzwellen en wanneer
uit dit Pandaemonium de eenzame hoorn klinkt van het allerlaatste ‘Consummatum
est’, dan zal misschien die lucht verduisteren en menig hoorder bezwijmen in de
ontzaglijke stilte.
Er zijn dagen, dat men, wellicht onder den invloed der temperatuur, vibreert in
elken klank, over 't geheele lichaam, dat men bijna opgelost wordt in het muzikale
fluïdum. Zoo heeft men zich Woensdagavond niet kunnen onttrekken aan de compacte
zwevingen van het geluid en men is er door meegevoerd als tropische lichtkevers op
de avondzwoelte. Wij vroegen ons niet zonder angst af: ‘Als dat alles eens
werkelijkheid was?’ Want als men het ook maar uit de verte assimileerde, heel
voorzichtig, met ‘D e We r k e l i j k h e i d ’, met het bovenmenschelijke visioen,
waaruit de aarde reeds twintig eeuwen hare smart en hare vreugde ziet opwellen, dan
voelde men eene bitterheid schrijnen en een leed, dat men zich van geen enkele
muziek, van geen enkel drama herinnert, dat men trouwens niet zou durven bereiken,
noch vergen.
Hier spreekt ten slotte enkel de tweede helft der negentiende eeuw en haar judaïsme.
Hier verzinkt alle poëzie in het rochelen van den haat en alle mysticisme in het
verdoembare realisme, dat Christus zelfs zijn aureool ontneemt van smart, want hier
lijdt niet de Verlosser, doch het gepeupel, dat zijne demonische woede niet kan
kroppen en blaft wijl het niet bijten kan. En het aureool van goddelijkheid verdwijnt
door den duivelschen glans der duizenden gepassioneerde oogen. Het kon niet anders
in onzen tijd, doch is 't niet tragisch? Welke impressie behoudt men op 't laatst dan
die van een waanzinnig krijschende en lasterende menigte? Zoo zijn ook Romeinsche
keizers ter dood gebracht en verscheurd, zoo bestormde men de Bastille, zoo
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schilderen de hedendaagsche Berlijners (er was een doek in dien trant op de vorige
Vierjaarlijksche) Golgotha en Christus... een bandiet. Buitengewoon brillant maar
verfoeilijk en hartverscheurend.
Reeds naar aanleiding der Dante-symphonie van Franz Liszt merkte Richard
Wagner op, dat de muziek eerst langzaam, door Bach en Beethoven, zich penseel en
beitel van den grooten Florentijn bemachtigd had, Michel Angelo, de eerste die eene
synthese gaf van Dante's epos, Franz Liszt, de tweede, die nog verder ging en behalve
een synthese eene muzikale transfiguratie concipieerde van Dante's ‘onuitsprekelijk
diepzinnige bedoeling.’ De muziek komt dus wel laat met hare macht en tegenwoordig
is het zelfs de vraag of zij deze macht niet op een zeer ongunstig tijdperk verkreeg,
nu, terwijl de romantiek als heerschend beginsel ook uit de muziek werd verjaagd
en men alom het idealisme bouwde van hare ruïnen. In de Divina Comedia kan men
eene zeer geniale ontvouwing zien van het driedaagsche Lijdensdrama: Kruisiging,
Voorgeborchte en Verrijzenis, en wanneer zich Gustave Doret niet had willen houden
aan het groote princiep der meesters, die overal de muzikale idealiteit zochten en de
Verlossing, wanneer hij zich de moeite niet durfde geven om een Christus te scheppen
u i t d e t r a d i t i e , eene poging, welke Da Vinci de helft van een kunstenaars-leven
kostte, wanneer hij voorwaar denkt aan de Christus-figuur alle t r a d i t i o n e e l e
trekken te kunnen ontnemen, dan had hij toch de wetten van het evenwicht en der
harmonie mogen bewaren om ten minste iets te redden uit deze anarchie. Zou hij
meenen, dat het gruwelijk tafereel alléén door toevoeging van den ‘Ave verum
Corpus’ zijn diviene kleur terug wint, deze diviene kleur, welke de Renaissancisten
nooit uit 't oog verloren en welke ook onze tijdgenoot niet achteloos voorbij had
behoeven te gaan? Het klinkt een weinig diaboliek, dit zestiende eeuwsch choraal,
het is wat helsch getimbreerd door de echo's van zooveel sarcasme en verguizing.
Waarom liet hij deze mislukte reminiscentie aan vervlogen eeuwen en eene
aanschouwing, welke in 't hedendaagsche muziekleven geen beteekenis meer heeft,
niet liever weg? Zijn tafereel was dan tenminste een harmonisch geheel gebleven,
ééne ongebroken scène. Doch wie rukt uit een geheel drama één tooneel en wat deed
Doret besluiten om deze trilogie te verminken tot één derde? Men kan het niet anders
motiveeren dan door zijne genegenheid tot het realisme en het fantastische effect,
zijne eenzijdigheid waarschijnlijk.
Wat de muziek zelf betreft, deze is niet zoo schitterend als men van den
ongehoorden technicus, die Doret is, zou mogen verwachten. Dit wil zeggen, dat zij
in zuiver muzikale middelen een beetje te kort schiet. Doret's factoren zijn
voornamelijk massale, harmonische en dynamische, dymamische in de eerste plaats,
want wat men bijvoorbeeld tien jaren geleden nog prees, de accoord-opvolging,
waarin de dalende unisono-melodie eindigt, met welke het werk aanvangt, deze
verloor evenals zoovele harmonische effecten, reeds haar suggestieven invloed; men
hoort ze nauwelijks meer. Als melodieën-vinder nu is Doret nergens sterk; het is
beurtelings César Franck, beurtelings Gounod, hoe onwaarschijnlijk dit ook moge
lijken, welke hij oproept, Franck reeds in het eerste koor: ‘Reus est mortis’, Gounod
waar hij zoogenaamd religieuse accenten intoneert, gelijk in III (Stabat Mater), gelijk
in IV ‘Deus meus, ut me derelinquisti’. Men begrijpt niet goed, dat een volleerd
musicus als Gustave Doret, die wel van alle richtingen op de hoogte zal zijn, de
strophe van den Stabat Mater ‘Quis est homo, qui non fleret’ enseneert als een arioso
van Rossini; deze melodie is wel de eenige die groote bekoorlijkheden heeft, maar
ter wille van betere tekst-opvattingen had Doret ze toch elders moeten gebruiken.
Hij wendt zonder aarzelen den nachtwakers-hoorn aan uit de Meistersinger (de
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beroemde passage na het tumult) en zeer toepasselijk na de verschrikkingen der
kruisigers, waarom zou hij Wagners beginselen van tekst-opvatting en declamatie
dan ook niet in acht nemen? Maar wat bereikt Doret overigens met zijne gewone
bezetting van twee hobo's, twee klarinetten, drie fluiten, vier horens, bazuinen-quartet,
drie trompetten, twee pauken, groote trom, en eene harp! En het ligt er maar aan
welken rang men den dynamischen factor zal toekennen in de essentieele muziek of
men eenige honderden bladzijden dezer muziek op prijs stelt. Hij bereikt meer met
een bekken-tremolo dan met al zijn melodieën tezamen, maar is deze bekken-tremolo
niet het factotum van elk tutti en bijna de geheele partituur? Insgelijks zijne pauken
en groote trom, allemaal middelen, welke ons zoo, exclusivistisch aangewend, wat
al te semistisch lijken. De Pheniciërs feestten in hunne tempels niet anders dan Doret
in deze ‘Sept Paroles du Christ’. Die bladzijden, welke wij wraken als alleen uiterlijke
klank-expansie, hebben echter voor de muziekgeschiedenis de verdienste van
voortreffelijke aankondigers der orgieën van Richard Strauss en bijzonder van ‘Des
Helden Wahlstatt’ uit diens ‘Heldenleben’. Een fundamenteel verschil tusschen beide
stukken bestaat niet, maar Strauss gaat zich nog meer te buiten dan Doret
De uitvoering zal den componist wel niet in alle onderdeelen voldaan hebben,
vooral wat de bezetting der solisten betreft. De auteur zelf overwoog de
Christus-figuur zeker niet te lang, het weinige wezenlijke dus ging heel en al te loor,
nu de rol plotseling moest vervangen worden door den heer Kubbinga. Misschien is
hier zelfs onze impressie aan toe te schrijven, dat niet de Christus-figuur, doch de
vuurspuwende, democratische hoop, het zwaarte-punt werd van de compositie.
Inderdaad, men was blij, dat de heer Kubbinga de noten zong, zooals 't behoorde en
dat men schadeloos was gesteld door zijne aangename stem. Mevrouw Tilia Hill,
uitgekozen voor de sopraan-partij, de onontbeerlijk individualistische kreet uit de
menigte, zingt zeer goed, maar is niet meer opgewassen tegen een vol koor en een
vol orchest, zoodat b.v. de woorden ‘Crucifixerunt Jesum et latrones, unum a dextris
et alterum a sinistris’ absoluut niet te bemerken waren, ja, nauwlijks de klank daarvan
waarneembaar was. In de solistische nummers daarentegen handhaafde zij haar mooi
geluid.
De koren der Christelijke Oratorium-Vereeniging voldeden in alle opzichten.
Uitgezonderd ‘Toonkunst’ heeft Johan Schoonderbeek op 't oogenblik het beste koor
van Amsterdam; het stuk was ook met ongewone zorgvuldigheid ingestudeerd, eene
vriendelijke hulde aan het werk en aan Doret, die zelf dirigeerde. Met gelijke
virtuositeit, waarmee we hem al een paar malen het Concertgebouw-orchest zagen
aanvoeren. Daar de auteur zelf aan den lessenaar stond, willen we ook gelooven, dat
het bovenmat[ig] macabre effect van 't eerste koor, de absolute heterogeniteit van
bas en sopraan, het terugdeinzen der vulstemmen, behalve de bekkentremolo, en de
lugubre, pijnlijke holte, welke daardoor ontstond, niet een misgreep was, te wijten
aan het vrij zwak bezette orchest b.v., maar zijne eigene bedoeling vertolkte. Het
klonk leelijk, maar indrukwekkend somber.
Ook in de ‘Osterkantate’ van Max Bruch hoorde men het koor voortdurend in
uitstekende conditie; het geluid van alle stemmen is klaarder en fijner dan vroeger
en we hopen, dat Johan Schoonderbeek dit timbre, dat hij eindelijk naar het schoone
en melodieuse wist te richten, behoudt en vervolmaakt. Hij dirigeerde de
‘Osterkantate’ als leider van zijn koor en om den dissonant op te lossen. Hij weet
natuurlijk even goed als wij, dat deze muziek van Bruch uit louter banaliteiten bestaat
of uit gebanaliseerde toeëigeningen, zooals de melodie van ‘Christ ist erstanden’.
De cantate is het vorig jaar reeds uitgevoerd en we zeiden er toen genoeg van.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

En het publiek, dat bij dit Mysterium van Gustav Doret tegenwoordig was? Eene
volle zaal; en zonder twijfel deelneming. Als we echter denken aan de geschiedenis,
die zich afspeelde in de middeleeuwen aan het hof van een Zweedschen koning, waar
op Goeden Vrijdag het drama van Golgotha werd opgevoerd, toen de auteur, die
Christus voorstelde, per ongeluk van het kruis viel, waarbij Maria, aan den voet van
't kruis, oogenblikkelijk den dood vond, de koning die deze actrice bewonderde, den
ongelukkigen Christus-speler het hoofd afsloeg en de toeschouwers, die zeer veel
hielden van dezen acteur, in hunne emotie den koning het hoofd afsloegen magnifieke scène voor een dramaturg! - dan zullen we ons vanzelf geen illusies
maken over de deelneming van een twintigste-eeuwsch publiek. Eene zeer
dilettantische. Er werd na de Sept Paroles een weinig geapplaudisseerd en spoedig
gesist (denkt men met dat sissen waarlijk ‘de stemming’ te herstellen?); onder
doodsche stilte bracht men Doret toen een krans; toen nog wat applaus. Het zal ons
verwonderen als Doret over zulke houding gesticht is.

Georg Henschel [dirigeert werken van Wagner (Ouvertures
Meistersinger en Rienzi) en Brahms (Symfonie nr 2)]
De Meistersinger-ouverture mislukte van 't begin tot 't einde. In plaats van het
traditioneele fortissimo, waarmee de opgetogen klank plotseling uit de straten moet
schallen, liet Henschel zijn orchest een kalm forte spelen, waarschijnlijk ter wille
van een gemakkelijken climax, climax, die in de conceptie niet opgesloten ligt en
dus op geen enkele wijze bereikt kan worden - het heele begin dezer ouverture is een
bijna onbewogen deining van flakkerend, extatisch geluid - climax, welke de geheele
déroute der expressie ten gevolge had. De Meistersinger-thema's werden slap, verloren
hun staatsie, de verliefde cantilene, welke, op de d-snaar gespeeld, alle betooveringen
kan oproepen, werd onpoëtisch en star onder de on-melodische gebaren van den
dirigent. En wie beging de vermetelheid om, op 't hoogtepunt der symphonie, den
triangelslag weg te laten, welke op deze plaats een onbeschrijfbaar effect maakt?
Was het de bespeler van het slagwerk of was 't Georg Henschel? Zoo dit niet bij
vergissing gebeurd is - wij laten dat in 't midden - dan getuigt het van een
buitengewone arrogantie.
Henschel begon dus middelmatig. Dit viel ons niet weinig tegen, daar er vroeger
in sommige dagbladen herhaaldelijk op aangedrongen is om dezen zanger, pianist
en componist, als dirigent te zien van het Concertgebouw-orchest. Het waren oude
sympathieën, welke hier spraken en die we niet kunnen deelen. Niet alleen in zijne
verschijning heeft Georg Henschel iets van Richard Hol, doch ook in zijne
opvattingen. Men zou die representanten van een verleden stijl behalve van een
aesthetisch standpunt nog kunnen beoordeelen van een psychologisch, en in ons land
eene heele rij executanten op kunnen noemen, die bijvoorbeeld allen de karakteristieke
gelaatsuitdrukking van Henschel gemeen hebben. De hoofdtrek van deze
gelaatsuitdrukking is zalvend en rationalistisch, absoluut niet hoogmoedig,
integendeel, vriendelijk, aardig, sentimenteel, meegaand en familiair, zoo familiair
met de muziek, familiair met eene apocalyps, familiair met eene geniale revelatie,
ja zelfs alledaagsch, zoodat deze alledaagsche bonhomie jegens de schoonheid nog
veel erger en onuitstaanbarer is dan de schijnbare hoogmoed hunner antagonisten.
Waar dit geslacht, dat zich zoogenaamd objectief wil plaatsen tegenover het kunstwerk
en elke élan, elke effusie schaamteloos den kop indrukt, vandaan komt, behoeven
we op 't oogenblik niet na te gaan; zijn zijn de microscopische afstammelingen der
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legendaire titans, hunne burgerlijke en kleingeestige vertegenwoordigers in de
negentiende en twintigste eeuw, aufgeklärte schenners van het goddelijke; laten we
't constateeren, en verder niets.
Henschel begon middelmatig maar herstelde zich in de tweede symphonie van
Brahms, zoo men het werk ten minste als observatiepunt mag nemen. Zijne voorkeur
schijnt te gaan naar het lichte, het quasi-immaterieele, 't gracieuse, dat eveneens het
kenmerk is der Engelsche schilders en teekenaars (Henschel bracht 't grootste deel
van zijn leven door in Engeland en Amerika) en Brahms te hooren in deze kleur is
zonder twijfel genoeglijk, het stemt ook wel overeen met den idyllischen aard der
tweede symphonie. Wij moeten echter bekennen dat we het pseudo-spiritualisme
van deze manier, dat altijd aardsch blijft en van het metaphysische alleen het
phantastisch-aangename overneemt en zich verliest in liefhebberijen (zonder te
beweren dat Henschel zich met dit laatste zou bezig houden) voor een kanker houden
in het geestesleven. Zoolang de dirigent geen theosophische geschriften uitgeeft,
gelijk Weingartner, kan men hem zijn gang laten gaan - want Brahms wint er niet
bij, hij wordt slechts kleurloozer en monotoner, misschien niet voor hoorders, die
verzot zijn op begrijpelijke muziek en eindelooze tautologiën, maar voor hen wier
wenschen hooger reiken.
Welk een eigenaardige symphonie overigens! Er bevinden zich lange passages
o.a. in het eerste deel, waar de dirigent gedwongen is zijn orchest onophoudelijk één
kwart (één slag) vooruit te zijn. Gesteld dat de instrumentalisten onzichtbaar waren,
verborgen achter een gordijn of verzonken in den mystischen afgrond, dan zou men
deze zonderlinge contrariëteiten zeker niet merken, wijl de melodie-voerende partijen
in volkomen symmetrie en eurythmiek aan de syncopen deelnemen en de vulstemmen
niet waarneembaar zijn. Wat heeft het dus voor nut, een dergelijk gezichtsbedrog te
scheppen, welks plastiek bijna onduldbaar is van stramheid? Men vraagt zich dan
ook af, waarom de componist zijne maatstrepen niet liever een kwart verplaatst heeft.
Het spijt ons werkelijk deze symphonie, de beste van Brahms, niet met dat
enthousiasme te kunnen waardeeren zijner bewonderaars. Er zijn wat te veel
herhalingen, maar ze klinkt doorgaans melodisch en bekoorlijk, ze eindigt zelfs
luisterrijk. Doch men vergat volstrekt, en we wilden, dat we dit de Brahms-vereerders
aan 't verstand konden brengen, dat de schoonheid rangen kent, welke niemand bij
machte is te nivelleeren. Brahms zelf heeft zich van deze rangen, welke men zelfs
aan de bovennatuurlijke wereld toekent, geen rekenschap gegeven, toen hij zich als
tegen-keizer liet proclameeren van Richard Wagner en Anton Bruckner, wier mindere
hij zich toch e e n i g s z i n s moet gevoeld hebben. Dit mag echter geen reden worden
voor anderen, die misschien de zuiver-materialistische begrippen van Brahms
ontworsteld zijn, om behalve zijne symphonieën ook zijne dwalingen aan te hangen.
Men stelle dus de meer-geestelijke effusies van een Wagner en Brucker een weinig
hooger dan de enkel-menschelijke inventies van Brahms, men wage nauwlijks ze te
vergelijken met de mystische vergezichten van Mahler, men make van Brahms een
tweederangs componist en niet een despotische modepop, wat hij niet verdient.
't Bleef dus wat klein, individualistisch en familiair, wat Henschel praesteerde.
Goede tempi, maar geen psyche. Hij bleef zich gelijk in het voorspel en de slot-scène
van Tristan en Isolde. Het ademlooze hijgen, het gepassioneerd ademlooze, de
sublieme gloed van verlangen van den Liebestot, dat verstaat Mengelberg beter dan
Henschel. Wat Henschel gaf bleven noten, het bleven sequenzen, het gloeide niet tot
de stemming van opperste verzuchting en smachting, die niet meer aardsch is op
sommige momenten. Herinner u den bovenzinnelijken klank der clarinet-melodie,
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die schroeit en weer vlammend brandt als de hobo ze herhaalt. De dirigent passeerde
ze bijna.
Er kwam een zwenking bij het slot. Had Henschel tot nu toe klaar en licht
gedirigeerd, hij meende de ouverture van ‘Rienzi, der letzte der Tribunen’ zwaarder
te moeten weergeven. Wij wilden dat hij niet op dien inval gekomen was, die beter
in dezen tijd past dan in dien van Spontini's groote opera en Wagner's Rienzi. Wij
dachten ons de melodie der oorlogshymne Santo Spirito Cavaliere de helft vlugger,
de andere thema's de helft leniger, het geheel bewogener en demonischer. Het
trompet-signaal b.v., dat klinkt in de stilte en in den wijden nacht! Henschel gaf weer
alleen de maat en de noten. Hij kreeg een krans en dirigeert inderdaad voortreffelijk
uit 't hoofd.

The London String Quartet (Concertgebouw, kleine zaal)
Er heeft zich te Amsterdam gevormd een ‘Comité voor Engelsche Concerten in
Nederland’, aangemoedigd door het succes van de Société des Concerts français te
Londen en hare zustervereniging ‘the British Concert Society’ te Parijs, om zoodoende
te trachten ‘in Amsterdam de Engelsche en te Londen de Hollandsche muziek meer
bekend te maken’, zooals de circulaire luidt, welke men op de achterzijde van het
programma vond afgedrukt. De lezer moge zelf oordeelen in hoeverre hij eene
dergelijke ‘muzikale beweging’ nuttig vindt voor ons land en in hoeverre hij haar
pure tijdverspillerij zal achten. Onder de Nederlandsche componisten zal wel een
Homerisch gelach van voldoening opvonken, want hunne werken, welke men hier
niet uitvoert, zullen aan den anderen kant van de Noordzee uitgevoerd worden en
een even genadig applaus vinden als het geïnviteerde quartet met zijne export-waar.
Wij onzerzijds kunnen voor het plan niet zoo snel warm loopen. Het Londensch
muziek-leven zal er zonder twijfel door winnen aan belangrijkheid wanneer ons
Stedelijk Quartet daar op gaat treden, het Amsterdamsche muziek-leven echter is
met geen enkel Engelsch quartet, met geen enkele Engelsche compositie gebaat en
wanneer er in onze stad menschen rondloopen met zoo groote liefde voor onze
muzikale cultuur, dan zouden wij hen gaarne ter overweging geven om de oogen
eens wat beter open te doen. Zij bemerken dan zeer waarschijnlijk, dat er vrij wat
gewichtiger dingen te stichten zijn.
Een sentimenteele avond! Het lag gedeeltelijk aan het concerteerend quartet, voor
't meerendeel aan de muziek. Het jonge ensemble is goed van rythme, van samenspel,
goed van temperament, maar de cello-toon is wat droog en de eerste violist strijkt
wat dik, Amsterdamsche violisten noemen dat ‘zeeperig’. Voor de rest niets dan lof,
waarbij we echter opmerken: lof der middelmatigheid, want het viertal (de uitnemende
altist afgezonderd) heeft geen enkele praegnante hoedanigheid, en hier ter stede
worden elk jaar strijkjes opgericht met niet geringere capaciteiten.
Maar de muziek! Werk van J.D. Davids, Frank Bridge, H. Waldo-Warner (de altist
van The London String Quartet), Joseph Speaight en Percy Grainger. Laten we erbij
voegen, dat de heer Percy Grainger zitting heeft in het propaganda-comité van The
Dutch Concert Society en dat hij de eenige Engelschman is.
De muziek! Wij wenschen Groot-Brittanje geluk, dat het uit de cosmopolitische
anarchie in de kunsten deze universeele monotonie, intellectueele eenheid en zulken
onverdeelden stijl heeft weten te redden, doch betreuren ten zeerste, dat zulke muziek
hier geïmporteerd wordt. Het leek eene manifestatie van kleingeestigheid, van
‘Schlamperei’, van vooroordeelen, van myopie en van onmacht. De kwartetten
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klonken goed over 't algemeen, maar welk een idiotisme van vorm, wat een
geliefhebber van onmuzikale componisten, die tien bladzijden schrijven, wanneer
ze konden volstaan met tien maten, hoe slaperig echoot dat alles in den hoorder!
Onophoudelijke aanloopjes voor zij tot een slot geraken, altijd door twee thema's,
voortdurend òf de eerste viool òf de alt, meestal de eerste viool. Slechts één stukje
waarin een beetje leven, een beetje phantasie rilde: Eene Fantasy in D minor, ‘Puck’,
denkelijk een paraphrase over het personnage van Shakespeare. Maar hoe gemakkelijk
valt het phantastisch en geestig te zijn met gedempte violen! Men heeft er ten minste
met genoegen naar geluisterd en de klanknabootsingen van trompetten en bazuinen
con sordini waren niet onverdienstelijk.
We weten niet of er veel Engelschen waren onder de niet talrijke hoorders. Er was
veel snobisme. Wat de magnifiekste Fransche quartetten niet overkomt in ons land:
een weinig gulle waardeering, dat vond dit middelmatige Londensche strijkkwartet.
Applaus na elk der deelen, iets wat we nog nimmer zagen gebeuren, zelfs niet op
een nationaal muziekfeest. Wij constateeren dit niet zonder leedwezen, want van een
werkelijk succes kan natuurlijk geen sprake zijn. Het zou trouwens een parodie
moeten heeten.

[Mahler Symfonie nr 1, Strauss Don Quixote (solist Gerard Hekking),
Tschaikowsky Symfonie nr 6 (Pathétique) o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Er bestaan drie beroemde paraphrases over de Lohengrin-ouverture: de commentaar,
dien Wagner zelf schreef voor het programma van zijn eerste concert in Parijs, de
bladzijden van Liszt uit zijn boek over ‘Tannhäuser en Lohengrin’ en de passus van
Baudelaire in zijn meesterlijk artikel, dat hij toenmaals ten gunste van Wagner schreef
in de ‘Revue d'Europe’. Dat alles geschiedde omstreeks 1865, behoort tot de historie
en het is te betwijfelen of de tegenwoordige hoorder deze sereene muziek beluistert
en opneemt als haar componist, maar de toelichtingen zijn te belangwekkend, om ze
niet eenmaal te citeeren en kunnen den lezer leeren, hoe men vroeger werd ingeleid
tot de ‘moderne’ kunst in tegenstelling tot den sleur en de monotonie van onze
programma-boekjes, welke b.v. geen woord bevatten over o n z e ‘moderne’ kunst,
de eerste symphonie van Gustav Mahler.
Wagner zelf schrijft: ‘Van af de eerste maten stort zich de ziel van den
godvruchtigen kluizenaar, die den gewijden kelk verwacht, in de eindelooze ruimten.
Langzamerhand ziet hij eene zeldzame verschijning zich cristalliseeren, die een
lichaam aanneemt en een vorm. Deze verdwijning wordt klaarder en klaarder en de
wonderbare menigte der engelen, den heiligen beker dragend in hun midden, zweeft
hem voorbij. De gelukzalige stoet nadert, het hart van dien uitverkorene Gods verheft
zich allengs, het klopt ruimer en warmer, onuitsprekelijke verlangens ontwaken, hij
verzinkt in een bovenaardsch geluk, dat sterker ontluikt naarmate de lichtende
verschijning nabij komt, en wanneer eindelijk de Heilige Graal hem zichtbaar wordt
temidden der hemelsche reien, valt hij in een extatisch gebed, als ware de geheele
wereld plotseling verdwenen.
Ondertusschen spreidt de Graal zijne zegeningen over den biddenden kluizenaar
en wijdt hem tot zijn ridder. Dan verzachten allengs de vonkelingen der brandende
vlammen; de engelen stijgen weer op ten hemel, de aarde, welke zij verlaten,
toelachend uit hunne heilige vreugde. Zij laten den Graal ter bewaking van reine

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

menschen, in wier harten de goddelijke stroom is uitgevloeid en de luisterrijke schare
verdwijnt in de diepten der oneindigheid, op dezelfde wijze als zij gekomen is.’
Liszt is nog phantastischer dan Wagner, maar niettemin positiever: ‘Deze
introductie bevat en reveleert het mystieke element, altijd tegenwoordig en altijd
verborgen in het tooneelstuk. Om ons de onuitsprekelijke macht van dit geheim voor
oogen te stellen, toont Wagner ons eerst de onzegbare schoonheid van het heiligdom,
bewoont door een God, die de verdrukten straft en slechts liefde en geloof vraagt
van zijne getrouwen. Hij leidt ons in tot den Heiligen Graal, hij weerspiegelt in onze
blikken den tempel van onbederfelijk hout, met de welriekende muren, met de gouden
deuren, gebinten van asbest en pijlers van opaal, welks schitterende poorten slechts
genaderd kunnen worden door hen, die het hart hoog dragen en wier handen zuiver
zijn. Geenszins laat hij 't ons zien in zijn ontstellenden, werkelijken bouw, maar, als
spaarde hij onze zwakke zintuigen, eerst toont hij 't ons weerkaatst in een golf van
azuur of transparant achter eene regenboog-kleurige wolk.
Aanvankelijk bespeurt men niets dan eene breede deining van sluimerende melodie
en een etherisch waas spreidt zich uit, opdat het heilige gebouw er zich voor onze
profane oogen op af teekene, een effect, dat uitsluitend aan de violen is toevertrouwd,
verdeeld in acht verschillende lessenaars, die na meerdere flageoletten, doorzingen
in de hoogste ligging. Daarna wordt het thema opgevangen door de houten
blaasinstrumenten, de zachtste, waarbij zich dan verder hoorns en fagotten voegen,
die den inzet voorbereiden van trompetten en bazuinen, welke de melodie voor den
vierden keer herhalen met een verblindend schitterend coloriet, alsof op dit oogenblik
de heilige tempel had gestraald in al zijn lichtende magnificentie, voor onze verblinde
blikken. Maar de felle vonkeling, trapsgewijze ontloken tot deze intensiteit van
zonnebrand, verdooft snel als een hemelsche glans. Het doorschijnende waas van
wolken sluit zich, het visioen verdwijnt langzamerhand in denzelfden bloemigen
wierook waarin het verscheen, en 't stuk eindigt met de zes eerste maten, welke nog
etherisch klinken. Zijn karakter van ideale mystiek is vooral waarneembaar gemaakt
door een altijd volgehouden pianissimo van het orchest, dat nauwlijks onderbroken
wordt door de korte passage, waar de koperen instrumenten de wonderbare lijnen
doen flakkeren van het eenige motief dezer introductie. Aldus is het beeld, gelijk het
zich aan onze bewogen zinnen opensluit, bij 't eerste hooren van dit sublieme adagio.’
Nog altijd romantiek. Nu Baudelaire, die door intuïtie tot in 't diepste van Wagner's
psyche is doorgedrongen, en wiens omschrijving het gevoel der hedendaagsche
hoorders waarschijnlijk dichter benadert dan de woorden van den componist zelf en
van Liszt.
‘Ik herinner mij, dat ik van af de eerste maten een dier gelukkige impressies
onderging, zooals ieder verbeeldingsrijke mensch ze kent door droomen in den slaap.
Ik voelde mij bevrijd van de banden der zwaarte en in de herinnering vond ik terug
het buitengewone welzijn, dat zweeft over hoog-gelegen plaatsen (laat ik in 't
voorbijgaan opmerken, dat ik het programma van Wagner niet kende). Vervolgens
schilderde ik mij onwillekeurig den toestand van een mensch, die in een grooten
droom ligt te midden van een absolute eenzaamheid, maar een eenzaamheid met
onmetelijken horizon en een wijd verstrooid, ontvouwen licht, eene onmetelijkheid
zonder ander décor dan haar-zelf. Spoedig merkte ik de sensatie van een scheller
licht, van eene intensiteit van licht, toenemend met zulk eene snelheid, dat de nuances,
welke het wonderboek kan geven, niet zouden volstaan om die immer hernieuwende
ophooping uit te drukken van gloed en van blankheid. Toen wist ik voluit de
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gewaarwording eener ziel die beweegt in een sfeer van licht, in eene extase van
welzijn en kennis en zwevende boven en zeer ver van de natuurlijke wereld.’
Dit is het uiterlijke van innerlijke muziek, nu moet men het innerlijke opdelven
van uiterlijke muziek: Don Quixote van onzen tijdgenoot Richard Strauss, en met
veel spraakzamere termen dan Wagner, Liszt en Baudelaire. Don Quixote, een type,
een integreerend deel der menschheid, van de aarde en het heelal zelf, zouden we
haast zeggen, is door Strauss verlost uit zijne dolingswereld, losgerukt uit zijne
atmosfeer en verplaatst in de exterioriteiten van het universeele marionettenspel. Hij
verloor de couleur locale van zijne beteekenis en dus zijne psyche, hij dwaalt, niet
als een lichaamlooze schim, maar als een ontzield lichaam en botst tegen de dingen,
welke hem niet meer begeesteren noch ontvlammen. Don Quixote is gematerialiseerd,
zooals Strauss het slechts kan, hij leeft dan ook niet ondanks zijn tastbaarheid, hij is
gematerialiseerd door de dingen, waarin hij volkomen ondergaat. Wij merken niet
den Held, doch de ridderverhalen welke hij leest, niet den Held, maar den grotesken
Sancho Panza, niet den Held maar de molens, het geblaat der schapen, de
bedevaartgangers, de Dulcinea, niet den Held, zelfs niet de luchtreis, maar alleen het
gieren van den wind, niet den Held maar de twee monniken, welke hij voor toovenaars
aanziet, de Held sterft in de karakteristiek, de begrenzing en de kortademigheid der
tien Variaties.
Het is daarom een van Richard Strauss' onverkwikkelijkste en vermoeiendste
werken, zoodat Mengelberg dunkt ons, wanneer hij er werkelijk van overtuigd is,
dat noch Strauss noch Brahms een oogenblikje van het repertoire verwijderd mogen
worden in de dagen dat men voor den eersten keer in dit seizoen Gustav Mahler gaat
vieren, in ieder geval een van Strauss betere composities had mogen kiezen. Zij
voldoet niemand der hoorders a l s k u n s t w e r k , en wij twijfelen er aan, of de
bewonderaars der instrumentale procédé's hunne vereering voor dit détail zoover
drijven, dat zij opgewassen zijn tegen de gerektheid van het symphonische gedicht
en verlangen dat het terugkeert. Dit is jammer omdat uit alles bleek, dat dirigent en
orchest bovenmate aan [de] symphonie hebben gestudeerd. Welk een verschil met
de uitvoering der eerste van Mahler, op den vorigen Zondagmiddag! Wij hebben er
den lezer geen relaas van gedaan omdat wij niet weinig ontgoocheld waren door de
tekortkomingen dezer reproductie. Dat begon al bij den aanvang, toen de drie
trompetters in de verten een aantal maten te vroeg aanhieven en de geheele inleiding
verhaspelden. En daarna lag er voorts een angstige onzekerheid over den dirigent,
het orchest en de hoorders.
Nu staan we voor de reproductie eener compositie, welke in alles de mindere is
van Mahler's Eerste, behalve als reproductie. Die reproductie van Don Quixote
ondertusschen vergt veel meer inspanning, techniek en vaardigheid, ook van de
geachte trompetters, die altijd bonne mine à mauvais jeu weten te maken, wat we
hun al meermalen verweten, dan Mahler's meesterwerk. Welke mysterieuse wetten
regeeren hier dan? Zijn het ondoordringbare duisternissen, waarop de flambouwen
van den genialen kunstenaar Mahler stuiten en moeten dooven?
Bij Strauss alles geraffineerd in orde, bijna overdreven in orde, gelijk we na de
pauze ook opmerkten in Tschaikowsky's Pathétique, grandioos van vertolking en als
zoodanig zelfs meesleepend. Bij Mahler alles half, haast onbezield, zoo de muziek
zelf niet eene ziel droeg. En de hoorders halen hunne schouders op over Strauss en
lachen, lachen te recht, met zijne blatende schapen en de windmachine, die vroeger
gepompt, nu - eene nieuwe constructie - ‘piano’ gedraaid werd - zij lijkt op een
waschtobbe; het is misschien allemaal kluchtig en clownesk bedoeld; zij blijven koel
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voor de frenesieën van Tschaikowsky en zijn dirigent, dien we zich nog nimmer zoo
bovenmenschelijk zagen inspannen - en martelen - om de actie te heffen en te stuwen
tot aan het slot; men bleef koel voor de lievelings-symphonie van weleer en hare
onvergelijkelijk geacheveerde nuances, men bleef zelfs koel voor Gerard Hekking,
die in Don Quixote beter speelde dan ooit. Wanneer zal Mengelberg merken, dat er
een andere wind waait en dat de ‘publieke opinie’ andere effusies van hem wil, dan
deze hoogmoedige en zeker chevalereske, maar toch zeer eenzijdige. Hij schijnt terug
te schrikken voor eene omwenteling! Wij willen niet aannemen, dat hij zelf twijfelt
aan zijne enkel daemonische macht over spelers en hoorders - wij zijn te zeer
overtuigd van zijn geniale eigenschappen - maar gelooven dat hij op 't oogenblik
niet het beste deel kiest omdat het slechtere hem gemakkelijker valt. Wil hij het
enthousiasme zijner vereerders behouden, dan zal hij vroeg of laat de andere richting
moeten uitwijken. Zijne vereerders van heden zijn niet meer dezelfde als die van tien
jaren geleden. En tegen de verwaarloozing van Gustav Mahler in 't bijzonder, zal
men binnen kort fanatisch gaan protesteeren. Dit kunnen wij met volle zekerheid
verwachten.

Concertgebouw 1888-1913. Het muziekfeest
Er zijn lange artikelen geschreven, interviewen gedrukt, men gaf een gedenkschrift
uit, ......wij mogen dus aannemen, dat de lezer genoeg op de hoogte is van dit jubileum,
en van het vele gesprokene, gisteravond, zullen wij slechts in 't kort melding doen.
Er zijn een groot aantal huldigingen uitgereikt. De woordvoerder van de commissie,
welke deze feestelijkheden op touw zette, verzocht het bestuur op 't podium te treden.
Toen kwam natuurlijk de verbouwing ter sprake en het geld was er, in een
octavo-enveloppe. Toen de belangstelling van H.M. de Koningin, Prins Hendrik en
de regeering, en de spreker, de heer Miseroy, kon de heeren mr. van Rees en van
Ogtrop respectievelijk de orde van Ridder van den Nederlandschen Leeuw en Officier
in de orde van Oranje Nassau op de borst spelden. Later zijn nog gedecoreerd onze
concertmeester Louis Zimmermann en onze tegenwoordig bij uitstek nationale
componist Cornelis Dopper en de voortreffelijke, in den dienst van 't Gebouw
vergrijsde opzichter P. Smies. Men heeft den lof gezongen van Willem Kes, den
eersten dirigent der instelling, 's morgens was er al een schilderij van Weismüller
gestuurd aan zijn adres in Coblenz, als huldeblijk en uit erkentelijkheid, er werd
bovendien een zeer harmonieus telegram voorgelezen en op staanden voet verzonden,
Kes n.l. kon niet persoonlijk tegenwoordig zijn. Vervolgens Willem Mengelberg.
Applaus op applaus gelijk den geheelen avond. Wat een avond! Kransen op kransen.
Mengelberg kreeg voorloopig een pareldasspeld en een lijvige oorkonde, teekening
van een glasraam, dat door zijn broeder Otto zal gebrandschilderd worden; daarna
Dopper, ten derde Evert Cornelis. Applaus op applaus, het deed pijn aan 't hoofd,
want men wachtte op de muziek. Toen werden de besturen en het bestuur
gecomplimenteerd: men zal hunne namen vereeuwigen op een gedenksteen, welke
in de vestibule gemetseld zal worden. De verdienstelijke spreker, die bij 't begin van
den avond, - na Webers Jubel-ouverture met den Wilhelmus op bekkenslag, en kleine
trom en triangel tot slot - zijne portefeuille uitpakte, welke onuitputtelijk bleek als
een goochelaarshoed, haalde een reeks enveloppen te voorschijn en overhandigde
ze aan den heer Freyer, den administrateur, die ook gevierd is: douceur voor het
orchest. De voorzitter van Toonkunst betrad nog het podium, dat met bloemen en
groen versierd was, en sprak over de vruchtbare samenwerking van Concertgebouw
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en zangvereeniging, de heer van Rees nam het woord van dank op, ten slotte sprak
uit naam van 't orchest de heer Robert Krüger; ook hij zwaaide met een calligraphie,
een plateel van Rosenburgh zal 't worden, en uitte het universeele goede humeur. 't
Was afgeloopen en men zou een toontje lager gaan zingen, zei de heer Mengelberg
tot zijn talrijk publiek. Want de Engelsche tenorsolist William Miller ‘een beroemd
zanger’ had ons formeel in den steek gelaten en was niet gekomen. Van ‘Das Lied
von der Erde’ moest dus de helft weg vallen; dit was echter mogelijk, Gustav Mahler
zelf had er den dirigent toe gemachtigd. Men begon dus aan ‘Das Lied von der Erde’
in de ongunstigste omstandigheden, welke men zich denken kan. Mors et vita
conflixere mirando. Dit zesvoudige gezang van Mahler bezingt den dood en de
wanhoop. Een slecht feestnummer!
Een weinig over den tekst. Mahler ontleende hem aan ‘Die chinesische Flöte’ van
Hans Bethge, die een aantal Chineesche verzen vertaalde en nadichtte. Zij stammen
uit de zevende en achtste eeuw, een ouderdom welke men ze in de Duitsche
reproductie niet zou toekennen. Zij zijn twintigste-eeuwsch. Wat dreef Mahler tot
dezen bundel? Welk onheil stiet hem in deze verstikkende duisternissen en waar
zwierf zijn ziel? Men voelt zich tot schreiens toe bewogen, niet van emotie doch van
medelijden, wijl de Meester zulke vergissing beging. Meer nog dan zijne Zesde
Symphonie, door den auteur zelf noodlotsymphonie genoemd, is deze cyclus de
uitdrukking van een troostelooze, atheïstische stemming.
‘Dunkel ist das Leben, ist der Tod.’ ziedaar het schrijnende leidmotief. En dat na
zijn Achtste!
‘Das Trinklied vom Jammer der Erde’, het bitterste, is niet gezongen. Wij wisten
niet dat de Chineezen het tot zulk een diabolieke plastiek konden brengen en zulke
infernale accenten, wij wisten niet, dat zulk een keerzijde van de smart keerzijde van
zijne sublieme ‘kindertotenlieder’ school in de psysche van Mahler. ‘Het firmament
blauwt eeuwig en de aarde zal lang rood staan en opbloeien in de lente. Maar gij
mensch, höe lang leeft gij dan? Geen honderd jaren zult gij u verheugen aan al de
ijdele vreugde dezer aarde!’.
Seht dort hinab! Im Mondschein auf den Gräbern
Hockt eine wild-gespenstische Gestalt Ein Aff' ist's! Hört ihr, wie sein Heulen
Hinausgellt in den süssen Duft des Lebens!

De aap gilt chromatisch en schrikkelijk! Neemt nu den wijn! Nu is het tijd gezellen!
Ledigt uw gouden beker ten bodem. D o n k e r i s h e t l e v e n , d o n k e r i s d e
d o o d ! Het stuk is gebouwd op een fougeus en stal [mogelijk: strak/straf?]
hoorn-motief en de pentatonische scala. Het sluit met een wild gestooten accoord.
't Tweede ‘Der Einsame im Herbst’ werd gecomponeerd voor alt. Een continuo
der gedempte violen schildert de golvende herfstnevels. Eene klagelijke melodie,
geintoneerd door een melancholieken hobo, dwaalt door die matte eenzaamheid, een
moede en wankelende gestalte:
Mein Herz is müde. Meine kleine Lampe
Erlosch mit Knistern, es gemahnt mich den Schlaf.
Ich weine viel in meinen Einsamkeiten.
Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange.
Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen,
Um meinen bittern Tränen mild aufzutrocknen?’
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in dit stuk vindt men slechts een zevental maten, welke met schoonheid betiteld
mogen worden. Men vindt ze bij de laatste twee regels van het vers. Dan verzinkt
wederom alles in het uitdrukkinglooze, in het doffe en hopelooze timbre.
No. 3 ‘Von der Jugend’ is niet gezongen. Hier wentelen neuriënde, teedere
melodieën door elkander. Eene miniatuur aan de liefelijkheid der jeugd, een beetje
weemoedig en genunanceerd gelijk het korte strijdlied der schoonheid (no. 4)
schaduwend en wazig gekleurd is. Een betooverende plotselinge glans, afgedempt
in alle instrumenten, breekt door, de klank is zoo geschakeerd, dat men niets meer
hoort dan het meesleepende geluid, zelfs niet de melodie der trompetten: eene
verrukkelijke herinnering aan den echten Mahler.
Wat Mahler, den ontdekker van ‘Des Knaben Wunderhorn’, aantrok tot No. 5 ‘Der
Trunkene im Frühling’, is ons een nieuw raadsel, en men begrijpt met hoeveel
nieuwsgierigheid zijne vereerders uitzien naar biographische gegevens, welke zoo
ernstige conflicten met zijne eigene psyche ophelderen.
‘Wenn nur ein Traum das Leben ist,
Warum denn Müh' und Plag!?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,
Den ganzen lieben Tag!’

en de slotstrophe:
‘Und wenn ich nicht mehr singen kann,
So schlaf' ich wieder ein,
Was geht mich denn der Frühling an!?
Lasst mich betrunken sein!’

Wat wil dit zeggen? Wat bedoelt Mahler daarmee...? Thematisch is dit stuk evenmin
sterk als het andere. Maar als vinding munten geen van deze liederen uit. En hoe
ongaarne ontkennen wij het!
No. VI is magnifiek gezongen door mevr. Charles Cahier. Wanneer men dit stuk
(Der Abschied) leest, krijgt men den indruk van een fraai geëvenredigd
stemmingsstuk, zuiver van lijn, maar veelzijdig en rijk genoeg. Toen wij 't hoorden
was van die gedroomde schoonheid alles verdwenen. Of 't ligt aan de instrumentatie
of aan de uitvoering, dat eene begeleidingsfiguur dermate de overhand krijgt, dat zij
de geheele muziek hypnotiseert, kunnen we voor 't oogenblik niet uitmaken; wij
constateerden het met een nieuw leedwezen. Hoe moe is deze muziek! hoe
stervensziek en uitgedoofd, hoe beklemmend! Hoe onbevredigend is deze rust, hoe
arm en huiverig deze blik in de verten van het andere leven.
Ook in compositorisch opzicht is dit alles het werk van een anderen Mahler. Hier
treft men niet meer het vitale rythme, noch den vitalen klank, noch de
tonaliteits-zekere harmoniek. Is Mahler nog op 't laatst van zijn leven bekoord en
overrompeld door jonge zoekers en drijvers? Men zou 't willen veronderstellen. Hij
behield slechts een deel zijner eigen melodiek: de schim zijner vroegere
bekoorlijkheid. Nam hij die eentonige golving, het drenserige, ongepuncteerde, slappe
gangetje van III en IV over van de jonge Franschen? Men vindt deze kwalijke
karakteristiek in g e e n e n k e l zijner andere werken. Wat bracht hem voor 't eerst
in zijn leven tot experimentaties, p u r e experimentaties, b.v. in de uiterst
geraffineerde, wij moeten zeggen decadente instrumentatie van Das Abschied? Welk
een grandiose sonoriteit hier en daar, doch ook welke leegten soms en welke
afgronden! Met welke meesterschap is o.a. de basclarinet behandeld, doch hoe slecht
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klinken de hoorntrillers, de mandoline (hoewel we erkennen, dat ze te zwaar bezet
was) en de celesta!
Men noemt ‘das Lied van der Erde’ meestal Mahler's afscheid van de wereld. Een
smartelijk afscheid en de vereerder zijner onsterfelijke symphonieën betreurt het tot
in 't diepste van 't hart, dat hij tegenover de populariteit, welke deze muziek verwierf,
zijn negatieve mening moet plaatsen. Hoeveel liever is ons de diepe e der harpen,
waarmee de vierde Symphonie sluit en hare wijde verten en gelukkige sfeer, dan het
onopgeloste accoord, waarmee dit lied uitsterft. Welke innerlijke smarten moet deze
Meester beleefd hebben, voordat hij zich zoo overgaf... aan zijn tijd?

Concertgebouw 1888-1913. Tweede feestconcert
Een Beethoven-programma met Julius Röntgen als solist. Verleden en Heden: Röntgen
aan de piano en Willem Mengelberg voor zijn orchest, twee contrasten, gelijk men
ze enkel op feestconcerten aantreft, wanneer een of andere partij herdacht moet
worden of wil herdacht zijn. In het orchest weelderige en bloeiende melodiek, allerlei
expressieve nuances, jeugd en licht, fraai en veelvoudig van klank, eene onuitputtelijke
sonoriteit. Wat is het Vierde Piano-concert schitterend gespeeld! Aan den vleugel
beweeglijk spel, maar niet bewogen, mooie aanslag, maar zeer eenzijdig, altijd
dezelfde smachtende (romantische?) terughouding, eene ietwat dilettantische
gevoeligheid, die immer terugkeert, zooals 't eene playola zou doen, en de rest zeer
geacheveerd, met een aangename zelfbeperking, doch een beetje droog of aangeleerd,
weinig spontaniteit en geen effusies, geen lyriek. In het orchest alles poëzie. Van
wien was de cadens uit het eerste deel? Van Röntgen zelf, die, gelijk men weet, er
gecomponeerd heeft voor alle concerten van Beethoven? Een goede cadens! Een
voorbeeld van stijl en harmonie. Een voorbeeld van theorie en wetenschap. Op de
conservatoria is Beethoven's motievische fantasie bijna legende geworden en hier
ziet men, hoe deze vaardigheid geëvenaard en geïmiteerd kan worden: In tallooze
verwerkingen, wendingen en kronkels is het rythmische, het melodische en het
harmonische bestanddeel van 't hoofdthema benut en bearbeid. Als vertolker was
Röntgen 't zwakst in de Finale, als pianist liet hij geen verschillen merken. En 't
publiek heeft hem gewaardeerd, hij speelt niet meer zoo onstuimig als vroeger en
misschien waardeert men hem niet meer zoo hevig. De tijden veranderen. Niet zonder
eenige ironie hebben wij den grenzenloozen lof hooren verkondigen van Willem
Kes. Wij zagen hem twee jaren geleden nog de Missa Solemnis dirigeeren in Den
Haag en ons dacht, dat men wel verblind moet zijn om een sinds meer dan
vijf-en-twintig jaar verouderde wijze van dirigeeren enthousiast aan te hangen. Wat
zou men zuchten als hij hier wederom de dagelijksche aanvoerder werd! Ten opzichte
der pianisten bezit het publiek niet dat scherpe onderscheidingsvermogen en met
onzen wensch, dat we Röntgen op dit festival liever vervangen hadden gezien door
een jongeren pianist uit eene andere school, zullen wij wel alleen staan.
Mengelberg begon met de Derde Leonore-ouverture. De meest brillante finalen
van Beethoven vindt men in zijne ouvertures en in die coda's geeft hij soms zijne
geniaalste vondsten. Herinner u slechts de Egmont of deze gejaagde, hartstochtelijke
Derde-Leonore! En er volgden natuurlijk ovaties op zulke reproductie, ovaties aan
den dirigent en aan het orchest. Er werd niet te programmatisch gespeeld, het drama,
dat Wagner met zijne heftige bewonderingen geprezen heeft, was ongeveer geheel
ter zijde gesteld en bleef in 't bereik van het feest. Ook op dezen avond was de muziek
nog een weinig bijzaak en meer decoratief dan essentieel. Maar dat is nu eenmaal
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de onvermijdelijke hinderpaal bij dergelijke concerten, vooral wanneer de gekozen
werken door en door bekend zijn.
De Negende Symphonie is het factotum van elk festival, hier en elders. Een
hedendaagsch koor beheerscht de zwarigheden, een solo-quartet is spoedig bij elkaar
gezocht, want op dit gebied wordt men hoe langer hoe minder veeleischend, en men
zoekt zelfs niet meer naar verbeteringen. Ook nu weer, evenals bij 't
Pensioen-fonds-concert van 't vorig najaar - is de Negende geen factotum? - mevrouw
Noordewier-Reddingius als sopraan, extasieerend wanneer deze muziek inderdaad
extastisch ware, en altijd de vereerenswaardige zangeres, mevrouw De
Haan-Manifarges als alt, een ontroerende stem, immer gaaf en sonoor, ontroerend
vooral, nu zij met melancholische intonaties de vreugden der jeugd schijnt te
bemijmeren; en dr. M. Römer, de tenor, op wien elk criticus gebeten is, wij zullen
geen kwaad meer van hem zeggen. Wij bevelen hem zelfs aan bij de aandachtige
critiek. Zij vergelijke dit orgaan eens met de stem van Felix Senius, die ons wederom
de Achtste van Mahler is komen verknoeien. Dr. Matheus Römer zingt niet mooi,
maar de heer Felix Senius zingt schandelijk. Thom. Denijs zong bas. Krakend en
onmuzikaal, gelijk altijd, maar geweldig en hard. Men had de solisten bij de voorste
rij van 't koor gezet en de woorden: ‘Ihr Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst
uns angenehmere anstimmen und freudenvollere’ klonken dus op het orchest af en
er overheen. Zoo is de oude anomalie, dat dit recitatief, dat 't publiek geapostropheerd
werd in plaats van naar de instrumentalisten, op even eenvoudige als radicale wijze
uit den weg geruimd. Nu nog een bas, die het met overtuiging kan lanceeren.
Het koor van ‘Toonkunst’ is bewonderenswaardig. Welk een arbeidskracht! Alles
moet ingestudeerd worden en alles klinkt voortreffelijk. Als klank was de Damnation
de Faust zelfs te voortreffelijk. Repetities zonder eind en Donderdag - meenen wij vertrekt men reeds naar Parijs. Nieuwe moeiten en waarschijnlijk nieuwe
huldebetoogen. Want Mengelberg is gul, hij weet trouwens met de geestdrift der
volle zalen geen raad en schenkt ze weg. Weinig bloemen op de laatste twee concerten,
doch zooveel te meer applaus. In de psychische golving merkt men wel eens
stagnaties, maar op het technische gedeelte valt niets af te dingen. Wij gelooven
trouwens niet, dat er een dirigent is, die het eerste deel, moe en hijgend als het is,
zelfs monotoon en doodsch, zooveel dramatisch leven weet in te storten. Zijn orchest
stond hem geanimeerd ter zijde, Mengelberg dirigeerde uit het hoofd.
V.d.M.
Na de pauze las de heer Miseroy een telegram voor van Willem Kes, die het
Concertgebouw verderen bloei en eer toewenschte. Onder het officieele gehoor
bevond zich minister Th. Heemskerk.

Derde feestconcert
Wederom heeft Gustav Mahlers Achtste Symphonie eene onbeschrijflijke geestdrift
gewekt en Willem Mengelberg is er mee overstelpt. Men huiverde om dit werk
opnieuw te hooren want, is men tweemaal in 't leven toegankelijk voor de sensatie
van zulke schoonheid, mocht men zich afvragen? De triomf van 't vorig jaar heeft
zich hernieuwd en is overtroffen.
Van den Gregoriaanschen jubilus der Allelluja's tot dezen jubilus - welk een
afstand! Hoe veranderde de ziel der menschheid en hare begeerten! Zou dit werk
van Mahler i n zijn tijd staan of b o v e n zijn tijd, is hier het onoplosbare raadsel.
Ondanks de goddelijke hymne (Veni Creator Spiritus) en [het] hemelsche tafereel,
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waarmee Goethe's Faust sluit, is geen van Mahlers werken zoo weinig goddelijk en
verschillende zijner symphonieën kan men opnoemen wier muziek diviener, dieper,
onbegrensder en eeuwiger is. Hier worden bijna enkel menschelijke tonen gezongen,
dit is ons ten minste bij deze laatste uitvoering duidelijk geworden, en gelijk in
Beethovens Negende, bemerkt men ook hier de overmoedige poging om den hoorder
v a n de aarde, met aardsche klanken en met aardsche aspiraties b o v e n de aarde te
verheffen. Misschien zal men eerst in de verre toekomst gewaar worden, dat geen
Jubilus onbevredigender is dan zulke. Welke Jubilus trouwens heeft reden van bestaan
t e n z i j d e r e l i g i e u s e ? En Mahler maakt hier alleen natuur-muziek. Welk een
meesleepende en welk een overweldigende! Maar is het onze individueele impressie
of emanceert zij werkelijk uit het kunstwerk, dat al deze ontboezemingen van het
eerste deel, deze gepassioneerde vreugdelyriek, meer voortkomt uit vrees voor den
dood dan uit een juiste aanschouwing van het leven?
Laten wij niet critiseeren, het is de tijd nog niet. Welke ontgoochelingen brengt
niet Beethovens Negende? Ons, twintigste eeuwers, is aangeboren de dorst naar het
bovennatuurlijke, de een zoekt het rechtstreeks, de ander langs dwaalwegen. Wij
kennen reeds werken waarin de Jubilus op volmaakter wijs wordt aangestemd dan
in Beethovens Negende en Mahlers Achtste. Zie slechts de Gregoriaansche Te Deum
of de Te Deum van Diepenbrock. Vergelijk de waarde der accenten, weeg ze want,
werkelijk, dit is niet onmogelijk. Noot voor noot kan men de twee hoofdthema's aan
elkaar toetsen en men zal de Te Deum hooger schatten. Hij voert ons verder in het
oneindige.
Het was moeilijk te midden der vooroordeelen, kortzichtigheden en kleingeestige
belangen, om bij dit Concertgebouw-feest de Nederlandsche muziek te huldigen.
We hebben vele componisten en men viert ze allen op gevaar af, een ‘esprit chagrin’
genoemd te worden, herinneren wij er echter aan, dat de gruwzame dissonant van
het festival van dezen zomer nog altijd onopgelost is en merken aan, dat men ten
minste in plaats van de onophoudelijke. Negende een ander werk had kunnen kiezen.
We hebben namelijk voor het Te Deum van Diepenbrock niet minder vereering dan
voor de Negende van Beethoven of de Achtste van Mahler. Hun, die dit onbegrijpelijk
mochten vinden, verzekeren wij, dat we meer tekortkomingen kunnen opnoemen in
de Negende en in de Achtste dan in het Te Deum, dat de geniale hoedanigheden der
drie werken van elkander verschillen, doch elkaar gelijk staan.
De koren der Achtste zijn ongeëvenaard vertolkt. Het kinderkoor van den Hertog
(misschien wel 't zelfde) zong melodieuser en schooner dan den vorigen keer, het
koor van Toonkunst is in deze muziek ingeleefd en door de traditie als 't ware
verbonden met deze compositie van Mahler gelijk ook Mengelberg. Van de solisten
is Gertrude Foerstel, minder ongerept en minder spontaan dan bij de eerste uitvoering,
overtroffen door mevr. Noordewier, we observeerden dit zonder eenig chauvinisme;
de andere partijen zijn onaanvechtbaar gezongen en vervangen door mevr. Alida
Loman, de Haan-Manifarges en mevr. Charles Cahier. De tenor Felix Senius was in
een woord barbaarsch en verfoeilijk. Zoo hij eene a moet halen wordt het reeds
brallen en we begrijpen noch de Duitsche pers, die dezen dilettant prijst, noch
Mengelberg, die van de Duitsche pers weinig vriendelijkheden beleeft, en zulken
zanger in zijn ensemble duldt. Ook de andere heeren Nic. Geisse-Winkel en Thom.
Denijs stonden zwak, Geisse-Winkel was echter beter voor zijne partij dan Thom.
Denijs. Op den kunstenaar, die den pater Profundus voldoende creeërt, zal men nog
eenigen tijd moeten wachten. Evert Cornelis aan 't orgel en Cornelis Dopper aan 't
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harmonium behoeven slechts vermeld te worden. Het orkest musiceerde magnifiek,
zelfs de versterking was in orde. Als geheel een imposant besluit.

Concertgebouw.
Dopper is al fresco begonnen. Men heeft de schitteringen der zon en de nevelige
vergezichten nog in de herinnering, welke open gaat voor het begin van Berlioz'
Fantastique en haar streelende Pastorale. Niets verrukkelijker in deze symphonie dan
haar begin uit de droomerige stilte, eene muziek, die Berlioz levenslang niet overtrof,
eene melodie, welke hij vond als knaap en tot zijn dood liefhad als embleem zijner
genialiteit. Met den eersten allegro staat het eenigszins anders. Er komt weinig muziek
in dit deel en er behooren veel dirigenten-trucs toe, om het boeiend te maken. Waar
bij Beethoven of Mozart de betoovering begint, bij de doorvoering, die den hoorder
allengs verlokt tot de diepten en innigheden van het thema, daar houdt in Berlioz'
stijl alles op, merkt zijn laatste biograaf Adolphe Boschot aan, en hij heeft gelijk.
Een der eigenaardigste hoedanigheden van Dopper is echter, dat hij alle
dirigenten-trucs versmaadt en daarom is dit deel in tegenstelling tot de vorige weinig
meegevallen. De werking der andere is sterker en na den Sabbatnachtsdroom werd
de leider evenzeer gehuldigd als het orchest.
Wanneer Debussy eenmaal verdrongen is door een modernen componist en een
later geslacht dezen terugroept in het land der levenden, zal zijne stem spokiger
klinken dan men van den dood gewend is. Op 't oogenblik kleurt alles reeds een
weinig occultistisch, de dans der golven niet minder dan het kermen van den wind
en 't geroep der tritons. Het later geslacht moge ook uitmaken of er te veel formalisme
schuilt en schoolschheid in de techniek, te veel conventie in enkele effecten, bijv.
de unisono, waarmee De l'aube à midi sur la mer’ afsluit. Wij zijn intiem geworden
met het werk en wij willen het nog beminnen, ondanks sommige teleurstellingen.
La Mer van Debussy bevredigde in ieder geval meer dan de Ouverture van Wagner's
Fliegende Holländer. En het applaus, waarmee Dopper bij het begin der uitvoering
begroet werd, mag wel gelden als eene instemming met zijn programma. Het is
inderdaad te hopen, dat het vervolg even belangwekkend blijkt als dit openingsconcert.

[Edward Elgar Ouverture Cocaigne, Saint-Saëns Symfonie nr 2, Jan
Fekkes Ouverture en Voorspel Tristan und Isolde van Wagner o.l.v.
Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Welken indruk zou een der tegenwoordige muziekstijlen maken, als onze geest er
zich een tijdlang uitsluitend mede bezig kon houden? Men kan het moeilijk benaderen,
want ieder componist na Beethoven heeft zijn min of meer hoogmoedig
eigendomrecht, terwijl hij beweert het leven uit te beelden. Men kan zich ook niet
indenken in zulken herschapen toestand van eenheid. Verbeeld u, dat er niets te
hooren zou zijn dan de ritselende harmoniek, den huiverenden klank van eene school
Debussysten! Dat elk muziekstuk zou aanvangen met morose aarzelingen, zooals
Debussy ze liefkoost? Is dit onmogelijker dan dat de eene stem intoneert met een
grondtoon en de andere de quint gaat aanheffen, gelijk in bijna alle werken van de
scholastische meesters geschiedt? Het schijnt van ja. Zelfs Richard Wagner, die eene
geheele wereld omvat heeft en die, dunkt ons, ook het plan had haar te sturen in een
door hem gewilde baan, is niet bij machte geweest dit te verwezenlijken. En in elk
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concert ondergaat men impressies uit eene andere levenssfeer; de eene bevredigt
even weinig als de andere.
Heeft de heer Dopper zijn programma van Zondag-middag wat haastig moeten
samenstellen? De tweede symphonie van Saint-Saëns kan misschien belangwekkend
klinken na een Concerto Grosso van Händel, doch niet na de ouverture van Edward
Elgar, welke het Londensche leven schildert. Hoe onbeteekenend deze ‘Cockaigne’
per slot ook moge blijken. Saint-Saëns' symphonie vormt na dit werk een decrescendo.
Elgar slaagde er ten minste voor één achtste in, om het leven te treffen, wat
Saint-Saëns beproeft is vruchtelooze nekromantie, hij roept dooden op, die niet
komen. Maar hoe zwak spreekt bij het meerendeel der muziekhoorenden het instinct
voor het leven, voor het onmiddelbaar vibreerende gevoel voor den klank, waarmee
wij opgroeien en die het vlugst zal resoneeren, zoo hij gewekt wordt.
Men zou eene interessante parallel kunnen trekken tusschen Berlioz en Saint-Saëns.
Berlioz heeft het nooit verder gebracht dan een ‘fugato‘, en de fuga's, welke deze
romantische leeuw niet heeft kunnen schrijven, schreef zijn leerling. Wat bij Berlioz
‘pharaonisch, ninivitisch of babylonisch’ (uitdrukking, welke hij graag gebruikte)
geconcipieerd was, keert bij Saint-Saëns terug in alledaagsche afmetingen. Het
macabere, dat hij van den componist der Fantastique leerde, wien het Dies Irae een
lijfdeuntje was geworden, heeft hij een zacht kleurtje gegeven en ook de andere
passies van zijn altijd bewonderenswaardigen voorganger, dien hij nog van wanhoop
zag verkleuren, zooveel mogelijk gedempt. Het rampspoedige bestaan van Berlioz
wees hem een voorzichtigen weg: hij werd de eclectiker van Bach, Händel, Beethoven,
Mendelssohn met wat Wagner, en terwijl hij zijn gracieuze intermezzi laat drukken,
profeteert hij de scala der een-derde en een-vierde tonen; anderen mogen er in
componeeren!
De ouverture van Jan Fekkes, welke, meenen wij, dezen zomer voor 't eerst werd
gespeeld, is dezen middag herhaald. Ik weet niet, wat men dezen jongen componist
moet verwijten, zijne thema's of de doorvoering zijner thema's. Waren de motieven
beter, dan waren de doorvoeringen waarschijnlijk beter. Wat zal echter een auteur
beginnen met een thema, dat uit ééne rythmische figuur bestaat? Dit mag hij niet
canonisch gaan verwerken, zooals de heer Fekkes doet. Zou bovendien een componist
van dezen tijd nog geboren worden voor methodische doorvoeringen, gelijk men ze
vindt in dit werk? Wie weet, welke voortreffelijke muziek Fekkes zou maken, wanneer
hij zich niet abstraheerde in lang voorbije formules van rythme, thematiek en klank?
Er is immers eene bewegelijkheid en nervositeit in dit werk, welke bijna muzikaal
lijkt. Doch dan zou deze auteur zijne instrumentatie-wijze nog volledig moeten
herzien, want in deze ouverture is ongeveer alles te retoucheeren. Men ontmoet er
niet alleen zeer leelijke kleur-kruisingen van hout en koper, doch het koper op zich
zelf treedt nergens organisch op in het orchestrale geheel. Waarom geen trompetten,
zonder bazuinen en zonder bastuba, gelijk Saint-Saëns? Instrumenteeren leert men
altijd het gemakkelijkst van een eclectiker! Komen er werkelijk stemmingen of
momenten voor in de ouverture van Fekkes, welke een bazuinen-quartet vragen, of
waar hetzelfde expressieve gehalte niet te verkrijgen was, zonder deze majesteitelijke
instrumenten en den brieschenden contra-fagot? Ook van de pauken-partij mag de
auteur gerust de helft schrappen. Te oordeelen naar de ideeën-wereld, zooals ze zich
hier uitspreekt, is het talent van Fekkes ook veel geschikter voor kleine vormen en
kleine combinaties.
De heer Dopper is aan 't metamorphoseeren als dirigent en men mag nieuwsgierig
zijn, hoe dat eindigt. Moge hij het tempo niet uit het oog verliezen in zijne nieuwe
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bezorgdheid voor de expressiviteit. We hoorden hem Donderdag het adagio der
Fantastique reeds te langzaam nemen en werden er dezen middag aan herinnerd
gedurende Wagner's Tristan-voorspel. Het was jammer, omdat hij de machtige en
hartstochtelijke oogenblikken niet miste.

[25-jarig jubileum van Aaltje Noorwewier-Reddingius als zangeres,
o.m. aria's van Mozart (Idomeneo) en Händel (Judas Maccabëus)
en Geistliches Lied (Wenige wissen das Geheimnis der Liebe) van
Diepenbrock – werken van Weber en Mahler (Scherzo uit Symfonie
nr 2) o.l.v. Willem Mengelberg]
Men vierde het vijf-en-twintig-jarig kunstenaarsschap van mevrouw
N o o r d e w i e r - R e d d i n g i u s en de uitvoering werd wederom ingezet met
We b e r s Jubel-ouverture wier eerste maat mij altijd de suggestie geeft van
Wa g n e r ' s Meistersinger-voorspel. Het is eigenlijk geene compositie, doch een
feeststuk; toch voelt men even zacht geluk aanzweven, wanneer de koele fluiten het
verliefde tweede thema aanheffen. Dat een volkslied deze ouverture moet afsluiten
is eene onaesthetische gewoonte, welks barbarisme nog verergerd wordt door de
‘Wilhelmus van Nassouwe’, zoo tegenstrijdig in allure en rythme met We b e r s
melodiek. Het ‘Wien Neerlands Bloed’ zou er in ieder geval beter bij passen, omdat
het stamt uit dezelfde school; het heeft echter evenveel slechte eigenschappen als de
‘Wilhelmus’ bewonderenswaardige heeft; men hoort de ‘Wilhelmus’ nooit aan zonder
ontroering; het is een stuk levende groote muziek.
We werden nog aan de Jubel-ouverture herinnerd bij de pompeusen inzet van
‘Caecilie’ een van R i c h a r d S t r a u s s ', heroïsche minneliederen. Dat was hetzelfde
coloriet, en onze gedachten verdwaalden naar We b e r . Wat is er ook antipathieker
dan zulk een ultra-Duitsch coupletje, zoo'n suikerig wiegeliedje (Meinem Kinde)?
En ‘Die heilige drei Könige’, poëtisch bedoeld, een beetje Fra-angelesk, met triangel,
tamboerijn en trom, mislukte in de laatste strofe waar S t r a u s s allerongelukkigst
het schreien van het kindje gaat nabootsen, - wat al te Heiniaansch en sarcastisch.
Wij beginnen met het slechtste, mevrouw N o o r d e w i e r vergeve 't ons! Met
zooveel te meer genoegen denk ik aan de Aria uit M o z a r t s Idomeneo. De
clarinetten, fluiten en hobo's fluisteren accoorden als waaiende boschloover en de
violen heffen eene melodie aan, welke opdroomt uit het gerucht. Daar zet de zang
in als het fladderen van vogelgeluid... Men hoorde nooit eene coloratuur zoo innig,
wenkend als eene melodie, gelijk dezen avond van mevrouw N o o r d e w i e r . Zulke
passage vond men ook in de Aria van Händels ‘Judas Macabëus’. Sopraan en violen
zingen unisiono een bijna Mahlersche figuur ‘seraphisch in melodischem Ton’. Dat
waren de eerste meesleepende klanken. Men applaudisseerde, men bracht kransen
en de kunstenares werd in de bloemen gezet, een vlug geimproviseerde triomfboog,
waar van Dopper een der takken ophield.
Diepenbrock's stijl staat buiten alle muziek, die hier besproken werd, en gelijk
indertijd Mahlers ‘Lied von der Erde’ leed van de stemming, zoo nu dit ‘Geistliches
Lied’. Wat we voor de pauze gehoord hadden, was verrukkelijke muziek, maar toch
slechts aardsche vluchtige muziek, welke zich gauw nestelde in het geheugen. Hier
stond men plotseling voor het ontastbare, voor mysterieuse fonkelingen van den
geest, voor de diepzinnigheden van het gedicht. Hier meet men ‘des hemels
ondoorgrondelijke verten,’ hier ‘smelt heilige gloed in bevende golven het hart’, hier
leert men de ‘oneidige volte der liefde’. Uit dit eeuwig rijk van droomen ontrijst eene
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andere muziek en de eenvoudigste dingen, als eene groote terts bij ‘Von Ewigkeit
zu Ewigkeit’, dringen door tot de ziel, voor welke dit nieuwe hooglied geschreven
is.
M e n g e l b e r g dirigeerde. Van V i v a l d i ' s concert voor strijkorchest heeft
alleen het verstilde Andante toegang tot den tegenwoordigen hoorder en de rechten
van een meesterwerk; de anderen lijden aan het rythme van hun tijd. Eene
onvergetelijke verrassing bracht hij ons met het Scherzo uit de tweede Symphonie
van G u s t a v M a h l e r . As-dur... De eerste violen beginnen de melodie, tegelijkertijd
geestig en supernatureel, eene hemelsche muziek, een engelendans zooals de
middeleeuwers er maakten; de strijkinstrumenten gonzen verder, liefelijk en neuriënd,
tot dat eigenaardig schimmenspel optreedt van vliedende triolen, waarover hobo's
en clarinetten het andere thema blazen, vroolijk en weemoedig. Een motief daaruit
wordt door het koper wijd en processioneel ontwikkeld; tegen de melodie der violen
spelen de violoncellen een ander gezang en uit die omstrengeling klinkt het meest
onbeschrijfbare van dit ‘scherzo,’ een van M a h l e r s edelmoedigste en hoogste
inventies, een trans-universeelen bloei van bekoorlijkheid.

[Concert gewijd aan werken van vrouwelijke componisten t.g.v.
tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913' o.l.v. Willem Mengelberg.
Cornélie van Oosterzee Symphonie, Anna Lambrechts-Vos Twee
stemmingsstukken, Elisabeth Kuyper Serenade op. 8]
(Concertgebouw)
Op de tentoonstelling van ‘De Vrouw’ wordt reeds muziek gemaakt van
componistinnen, dezelfde onder andere, die dit Zondagmiddag-programma vulden,
zoodat een heel concert wijden aan dit soort van meesteressen eene vrij overbodige
onderneming lijkt en niemand weet, hoe hij dien zonderlingen inval van W i l l e m
M e n g e l b e r g moet verklaren. Er schijnt namelijk geen enkele reden te bestaan,
welke dit leven om niets opheldert. Ik geloof evenwel, dat de hoorders zich nog
mogen verheugen. dat de dirigent niet eene historische uitvoering waagde met stukken
uit het jaar 1813.
De feministen hebben zonder twijfel gepopeld. Er is eene symphonie gespeeld
van Mejuffrouw C o r n e l i e v a n O o s t e r z e e , eene symphonie in den trant van
den ‘stoeren, mannelijken’ Brahms. En eene componiste, die zoo speelt met de
bastuba, die zulke forsche en zware klanken opstapelt, die zoo koelbloedig ‘heroieke’
rythmen vindt - en mengt (ach, al die hinkende syncopen!) als mejuffrouw van
O o s t e r z e e , moet het ideaal, dat men van eene moderne vrouw gemaakt heeft, wel
nabij komen. Als voorbeeld hoe eene vrouw mannelijke klanken aan kan slaan, was
deze sympathie [moet zijn: symphonie] zeer leerzaam.
Zou dit behooren tot een verschijnsel, wat men tegenwoordig in Frankrijk het
‘Bovarisme’ noemt? Hieronder verstaat men de onmogelijkheid om zich te zien gelijk
men is en de ‘philosooph’ J u l e s d e G a u l t i e r heeft daar een systeem over
opgebouwd, getrokken uit den bekenden roman van F l a u b e r t . ‘Zonder
(intellectueel) Bovarisme geene litteratuur’, lees ik in een tijdschrift en even vast als
men dit gelooft, kan men zeggen: ‘zonder Bovarisme geene muziek van vrouwen’.
Want wie weet hoe hoog en hoe moeilijk eene vrouw boven hare macht moet reiken,
om tot een staat te geraken, als die zich uitspreekt in de muziek van C o r n e l i e
v a n O o s t e r z e e , een nochthans zeer gebrekkige staat!
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Ik weet niet of de vrouwen in een vroegeren stijl beter geslaagd zouden zijn, doch
er lijkt mij met de ziel der vrouw niets minder vereenigbaar dan de hedendaagsche
muziek, en iedere noot van de pas-gehoorde symphonie druischt in tegen de
vrouwelijke psyche. Het is pose van 't begin tot 't slot en vooral het slot is, van dit
standpunt bezien, onuitstaanbaar. Deze militaire hymne aan zich zelf, deze triomf
van zelftevredenheid klinkt niet alleen onbelangrijk doch ook een beetje stootend.
Bij ieder forte treedt het bazuinen-quartet op en bij elk forte valt een paukenslag.
Dit is een van mejuffrouw C o r n e l i a v a n O o s t e r z e e ' s vaste ideëen. De
symphonie zet zacht in, en bereikt onmiddellijk zulk forte en de componiste doet
eigenlijk niets anders dan dergelijke climaxen maken. Uit het eerste euvel wil ik geen
horoscoop trekken en houd de symphonie liever voor een soevereine leugen dan voor
een waarachtig karakterbeeld; het tweede evenwel zou ook bij een componist op
ongewenschte afwijkingen duiden, want men krijgt geen gelukkige meening van een
hart, dat zich elke minuut opzweept en weer invalt. Eenzelfde zonderlinge kwaal
heeft b.v. G e r . v o n B r u c k e n F o c k 's symphonie. Wat verder hindert in het
werk van mejuffrouw Va n O o s t e r z e e is het programma. Lijkt het niet wat
banaal? Eene ziel die lijdt en strijdt als eerste en tweede thema! Zoo doceert (en
analyseert) men ook op de conservatoria. De ziel, die overwinnaar blijft, luistert naar
de natuur - doch ‘daar stijgen weer stormen van bitterheid naar boven’ (tweede
thema!) welke de natuurzaligheid altijd bedaart en stilt.
Dit naïeve, klein pantheïstisch natuurgeloof is al de slechte componisten eigen, blader hunne beschrijvingen maar na! in het Scherzo, te midden der avondschemering,
‘werpen de bassen pizzicato eene Vraag op’ welke in contrast is met den levenslust
(twee thema's!). De finale schildert den ‘b e w u s t e n , moedigen strijd van de ziel,
die zich zelf innerlijk overwon’ en ondanks een zangrijker tweede thema strijdlustig
blijft! Zoo blijft men zich levens en levensbeschouwingen fantaseeren om de t w e e
gebruikelijke thema's te verdedigen en te rechtvaardigen. Zou het werkelijk niet beter
zijn, dat men deze methode verwierp en luisterde naar het dankbare leven zelf,
wanneer dit inderdaad onvermijdelijk is?
Mejuffrouw Cornelie van Oosterzee heeft zeker talent. Het zal haar echter niet
gegeven zijn, eene goede symphonie te maken. Daartoe behoort nog veel meer dan
handigheid in omkeeringen en vergrootingen, welke alleen beteekenis hebben op
papier en welke zij vrij aardig hanteert. Zij probeere maar eens een geestig epigram,
een fijn lijnenspel, als of ze kant werkte, porcelein schilderde of kristal brandde,
indien ze absoluut muziek wil scheppen. Doch wat zullen ons en haar al die bladzijden
symphonische barbarismen baten?
Na de pauze werden twee stemmingsstukken gespeeld van mevrouw A n n a
L a m b r e c h t s -Vo s , ‘Eenzaamheid’ en ‘Troost’, beiden voor strijkorkest, zeer
kwijnende muziek, 't een zoo wel als 't ander. Zal mevrouw L a m b r e c h t s -Vo s
wel ooit uit die mistroostige stemming raken? Men mag het gaan betwijfelen. Een
andere opmerking is hier volstrekt overbodig, want de werkjes hadden niets
opmerkelijks. Als mevrouw L a m b r e c h t s -Vo s iets beters gemaakt heeft (wij
hopen het gaarne) dan had men liever dat betere moeten spelen.
Over de Serenade in vijf deelen van Mejuffrouw E l i s a b e t h K u y p e r kregen
de hoorders een gedrukt papiertje met het oordeel van Dr. H e r m a n n
K r e t z s c h m a r en een betere introductie dan deze nieuwste Beckmesser-Hanslick
is er in Duitschland en Nederland nauwlijks denkbaar. Toch behaalde deze compositie
slechts een succès d'estime gelijk de vorige werken, en het applaus hield moeilijk
aan tot de componiste op het podium was om den dirigent te bedanken (het was de
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moeite waard) en een tuil bloemen te ontvangen, gelijk de twee andere, die ook
verschenen. Ik leg mij neer bij de zachtmoedige bespreking van Doctor
K r e t z s c h m a r op twee punten na.
In de eerste plaats beweert de geleerde, dat bij het derde deel de moderne muziek
begint, terwijl geen der vijf deelen eene noot moderne muziek bevat. Voorts spreekt
hij van ‘zuidelijke trekjes’ waarvan men er in 't heele werk geen enkele ontdekt heeft.
Wel kan men verscheidene invloeden van onze oud-vaderlandsche liederen
memoreeren en waarschijnlijk is dit de beste zijde der Serenade.
Het idee serenade heeft zich echter in onze landen nooit gunstig geacclimatiseerd,
en dat dit werk als geheel fragmentarisch blijft en onexpressief, duiden wij dus de
Rotterdamsche componiste niet euvel. Ook hier is de vorm mislukt: 't eerste deel
b.v., een schemerige marsch en een meer elegisch tusschenstuk, blijkt goed bedoeld
doch wat houterig verwerkt. Alles te zamen genomen was het 't beste stuk van het
buitengewoon onverkwikkelijk programma, dat weinigen genoegen deed.

Derde symphonie van Gustav Mahler
Toen ik naar aanleiding van D i e p e n b r o c k s ‘Geistliches Lied’, dat op een der
vorige uitvoeringen is gezongen door Mevrouw N o o r d e w i e r , in de gedichten
bladerde van N o v a l i s , en M a h l e r s derde symphonie me reeds door de herinnering
speelde (zij is met verlangen verwacht!) trof het mij, dat, wanneer men een tekst
zocht in de wereldlitteratuur, om het eerste dier wonderbaar grootsche conceptie te
verduidelijken, misschien niets overeenstemmender zou zijn dan sommige fragmenten
uit diens vijfde ‘Hymne aan den Nacht’, en daar Novalis' mystiek over 't algemeen
parallel loopt met Mahlers mystiek, kan ik het stuk citeeren met zooveel te meer
vertrouwen: ‘Over der menschen wijd-verbreide stammen heerschte voortijds een
ijzeren noodlot met stom 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 alles-ontvlammende
levende licht. Een oude reus droeg de zalige wereld. Vast onder de bergen lagen de
oerzonen der Moeder-Aarde, onmachtig in hun verdelgende woede tegen het nieuwe
heerlijke godengeslacht en diens verwanten, de blijde menschen. De donkere, groene
diepte der zee was de schoot eener godin. In de 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 gaven; der liefde heilige roes, een zoete dienst der
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.
Een 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,
Der die beklommne Brust mit Trost erfüllte.
Geheimnisvoll war dieses Unholds Pfad,
Des Wut kein Flehn und keine Gabe stillte;
Es war der Tot, der dieses Lustgelag
Mit Angst und Schmerz und Thränen unterbrach.
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Auf ewig nun von allem abgeschieden,
Was hier das Herz in süszer Wollust regt
Getrennt von den Geliebten, die hinieden
Vergebne Sehnsucht, langes Weh bewegt,
Schien matter Traum den Toten nur beschieden,
Ohnmächtiges Ringen nur ihm auferlegt,
Zerbrochen war die Woge des Genusses
Am Felsen des unendlichen Verdrusses.’

‘Ten einde neeg de oude wereld.... De goden verdwenen met hun gevolg. Eenzaam
en levenloos stond de natuur.... Onvriendelijk blies een koude noordewind over den
bevrozen bloei en het versteven wonderhuis vervloog in den ether. De verten des
hemels vulden zich met lichtende werelden...’
Het is gevaarlijk, ik weet het wel, een programma te schrijven bij eene muziek,
die zoo weinig beroering had met 't reëele, en ik zal me wachten om bovenstaande
beschrijving apodictisch te maken of haar streng door te voeren. Doch wijl ik toch
een stemmingsbeeld zou moeten geven van de onafzienbaarheid van dezen schijnbaren
chaos, schijnen me N o v a l i s ' woorden in ieder geval beter dan welke ook.
Acht hoorns vallen in met een krachtig thema; het is een marsch, een beetje wild
en onstuimig, doch de melodie roept in de verste verte niet den treur-marsch voor
den geest, noch de donkere, rouwige accoorden, welke als schimmen oprijzen en
alle licht dooven. Zwaar en dof begint de marcia funebre; hij schrijdt niet, hij waart;
hij zingt niet, doch steunt. Hoe zal men den snik, de beklemmende droefenis
weergeven van de zachte tertsen der houtblazers? Het kreunen van het gedempte
trompetten-motief? Dat dringt sterker en sterker aan over 't onbeweeglijke golven
der bazuinen-accoorden, waaruit die klank van leed onverbiddelijk schijnt op te
wellen: altijd A-moll. De violen beven en de bassen stormen aan als of zij hunne
kracht niet kunnen uiten en immer stroomt het geluid weg in losse tonen,
monosyllaben van smart boven de huivering der tremolo's. De hoorns intoneeren het
recitatief, waaruit een der hoofdthema's zal groeien; het is als radeloos handen
wringen, dat genoeg verklaard wordt door het motief der trompet, later in de Alt-solo
terugkeerend bij de woorden: ‘Tief ist ihr Weh’. De geluiden gillen tegen elkaar 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; uit de verte gonst nog maar de groote trom.
Plotseling andere geruchten. Men staat verbaasd, dat in deze opgeroepen woestijn
een boom groeit, waarin een zefier kan spelen; want die quasi-trillers der gedempte
violen, die suizen over hooge accoorden van fluiten en piccolo's ritselen als wind in
loover; schemerig blaast de hobo 't zangthema; het kan doen denken aan ‘de verten
des hemels, die zich vullen met lichtende werelden’ het is de eerste bloei van 't leven.
Een weerglans, die onmiddellijk verschiet in de nevelen; alles verstilt 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 is overgenomen door een solo-bazuin. Hij declameert
zijne klacht, breed en hardnekkig, hij schreeuwt ze uit over tremolos, wild en gloeiend,
schijnt ze fantastisch te juichen, waar de felle gedempte trompetten opkraaiden, en
alle geluid vervaagt. Men hoort opnieuw de mysterieuse levenstemmen en bijna
onhoorbaar schuifelt in de bassen de liefelijke zangmelodie. Ook daar roepen de
clarinetten accoorden, die flonkeren van zon; ook dat schijnsel verzwindt in een zee
van diepen klank. Daar begint eene muziek ‘Wie aus weiter Ferne’.
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Tooverachtige bekkenslagen, tooverachtige trompettonen. In de hoogte een wijsje
als voor een middeleeuwsche fluit, van naïeve primitiviteit, in de bassen een verre,
onbestemde marsch, haast onverneembaar, doch later, met kleine trom, duidelijker
en dichterbij. De marsch zwelt aan, de zangmelodie klinkt, ontwikkeld met die
fluweelen sonoriteit, zangerig en doorzichtig, welke M a h l e r altijd met zulk
meesterschap behandelde. Hij deint breeder, lyrischer, met trompetten-fanfares,
zachte rukken van een waaienden klank, hij verwarmt, schuimt over 't volle 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.
Doch:
‘Mit kühnem Geist und hoher Sinnenglut
Verschönte sich der Mensch die grause Larve.’

Opnieuw rekken de handen zich ten hemel, opnieuw jammerliederen: ‘Tief ist ihr
Weh’ met dezelfde hartstochtelijke gebaren.
Men bouwt zich een nieuw geluk op uit de sarcastische stilte, een echo van het
vroegere; andere streelingen omfloersen de melodieën, verteerend in fluïdieke
arpeggii, opgetogen in vogelenspel (na de spokige passage der bassen), opnieuw
aanjuichend, militaire muziek van piccolo's, een schrikwekkend accelerando, eene
hellevaart, vreugde, orgiastische rhythmen, die wederom verstarren in het eeuwige
zwijgen, in de middernachtsklanken, in de beklemmingen van den treurmarsch. De
thema's worden herhaald, ontplooien zich weer anders, alles tracht naar een sterker
leven en dichteren bloei, eindigt frenetiek met de hoogste expansie van kracht, doch
bevredigt niet.
Het eerste deel is niet alleen het langst (bij de negenhonderd maten) doch heeft
ook de meeste physionomie voor een programma. Maar hoe men 't uitlegt, 't zij met
bovenstaand citaat van Novalis, 't zij door aan te nemen met andere verklaarders dat
M a h l e r in dit eerste deel niets schilderde dan de levenlooze onbezielde natuur om
trapsgewijze te stijgen tot het aanschouwen van God, het is onmogelijk een organisch
of ook maar omschrijfbaar verband te leggen tusschen 't eerste deel, 't tweede en
derde, naar het vierde, den alt-solo. Zoo de intuïtie in een vluchtig oogenblik de
phantasmagorische visie van den componist ook denkt te doorzien, het is onmogelijk
zulke impressie onder woorden te brengen. Wanneer de tweede afdeeling begon met
No. 3, een scherzo van giganten en faunen waarin Homerisch gelachen wordt, in
plaats van aan te vangen met No. 2, een te teeder, te menschelijk liefdesgedicht, eene
serenade die zonder twijfel speelt in onzen tijd en niet ergens aan de oevers van den
Euphraat, gedurende den eersten nacht der menschheid, dan had men de commentaren
met veel waarschijnlijkheid voort kunnen zetten om er een vrij betrouwenswaardig
geheel van te maken. Ik zie er echter geen kans toe, en toegevende dat een kunstwerk
zonder psychische gronden, die altijd de waarachtige zijn, de schoonheid nooit zal
bereiken, betreur ik onze neiging tot positivisme, dat ook het verborgene en
raadselachtige in woorden wil vangen. En toch voelt men zich zelf in opstand komen
tegen den Posthoorn-solo. Hij geeft een oneindig perspectief, zoo men hem zien kan
van uit den metaphysischen gezichtshoek, en vergroot den horizon tot in het eeuwige,
doch wat bedoelt hij in dat giganten-scherzo? Had hij misschien niet veel gelukkiger
aangewend kunnen worden in het plan van No. 2? Dit alles behoort tot de raadsels,
welke voorloopig noch door het hooren, noch door het bestudeeren der partituur
kunnen opgelost worden. Men mag evenwel erkennen, dat de conceptie der Tweede

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

Symphonie wel duidelijk is ondanks hare supernatureele diepzinnigheid, en voor de
rest zich bepalen tot de muziek.
Bij de uitvoering van No. 2 zijn veel lyrische accenten verloren gegaan en dit deed
me leed. Hoe weinig begrip heeft men tegenwoordig van eene melodie, welke leeft
in den polsslag en op den adem zelf. Het eigenaardigste bovendien is, dat men
K r ü g e r , den hoboist, geniaal zou noemen, als hij dit gracieuse menuet speelde met
het open timbre en de ongerepte, roerende menschelijkheid van een straatmuzikant
(dien ik nog nimmer achteloosheden hoorde begaan tegen de psyche eener melodie)
en dat men een straatmuzikant geniaal zou noemen, als hij het strak en formalistisch
speelde gelijk K r ü g e r . Diezelfde verkeerde wereld kwam tot uiting in den
Posthoorn-solo; een menner, die deze populaire liedjes zoo uitgestreken en kunstig
speelde als onze eerste trompetter, hoort niet thuis op een postwagen, doch is
aanvoerder van het koperensemble der modene, verstorven orchesten.
Ik bleef steken bij het vierde deel, een gezang op woorden van N i e t z s c h e :
‘O Mensch! Gib Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht!
Ich schlief.
Aus tiefem Traum bin ich erwacht!
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh.
Lust tiefer noch als Herzeleid!
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust wilt Ewigkeit Will tiefe, tiefe Ewigkeit!’

Eene diepere meditatie is nooit door eenig componist geschreven, na de improperia
van P a l e s t r i n a , en hier kan de stilte niet wijd genoeg, het uitspansel niet hoog
genoeg zijn voor dezen Nacht. Hier krijgt elk geluid iets spiritueels, het zijn
beurtzangen van eene sacerdotale aarde en een seraphischen hemel, stille beurtroepen
van bazuinen en flageoletten. Alles droomt en 't is alsof in dat paradijs van droom
de beteekenis van het leven openbaar wordt. Over den symbolischen afgrond van
onpeilbaren klank, spant zich eene melodie als de regenboog, het eerste uitzicht op
de mystieke wereld. Hier openen zich de poorten van den kerker, waarin kracht,
teederheid, vreugde en aardsche wijsheid gevangen lagen en vruchteloos verkleumden
onder den vloek van: ‘Weh spricht: Vergeh!’ het Goddelijke blijft onze eenige
toevlucht en ik kan weer aansluiten bij N o v a l i s :
‘Was uns gesenkt in tiefe Traurigkeit,
Zieht uns mit süszer Sehnsucht nun von hinnen.
Im Tode ward das ew'ge Leben kund:
Du bist der Tod, und machst uns erst gesund.’

Klokken klinken eensklaps en de mensch ontroert alsof hem eene straal raakte van
den eersten morgen. Een nieuw Scherzo voor orchest met koor voor vrouwen en
kinderen:
‘Es sungen drei Engel einen süszen Gesang' uit ‘Des knaben Wunderhorn’,
zorgeloos vroolijke, lachende muziek, en hier ontwaakt eigenlijk 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 de wonderbare intonaties, welke men nog wonderbarer terug vindt in M a h l e r s
Vierde.
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Op deze ‘Himmlische Freud’ ist eine selige Stadt’ volgt onderbroken de Finale.
De betere wereld, welke sommigen bereikten bij intuïtie, wordt door de anderen
gezocht in de contemplatieve aanschouwing. Bijna toonloos vangt dit stuk aan, in
absolute rust; het stijgt alsof we een berg beklimmen, hooger en hartstochtelijker,
doch altijd zacht en vredig. De violenzangen zweven weg en uit de verte wenkt een
gregoriaansch motief als eene leidster; moeizaam beginnen we opnieuw, roepen om
de goddelijke vreugde, worden hooger en hooger gewenkt en zingen het verlangen
aldoor hartstochtelijker en dringender. De mensch vereenzelvigt zich met de gansche
aarde en krijt ‘Tief ist ihr Weh’, werpt alle herinnering van zich af om op te gaan in
een elysium, eene vergetelheid van stillen en daarna weidschen klank, in een eindelijk
ongestoorden droom.
Over de uitvoering, voor zoover ik ze niet besprak, schrijf ik liever, wanneer deze
symphonie herhaald wordt, wat me buiten twijfel lijkt. Ook over Mevrouw I l o n a
D u r i g o , die behalve den alt-solo, drie zeer mooie liederen zong van M a h l e r .
Ook over W i l l e m M e n g e l b e r g , wien het waarlijk overweldigend succes wel
niet verrast zal hebben.

Hector Berlioz.
I.
Adolphe Boschot. I ‘La Jeunesse d'un Romantique.’ II ‘Un
Romantique sous Louis Philippe.’ III ‘Le Crépuscule d'un
Romantique.’ Paris, Librairie Plon. 1912.
Het gaat hier om een nieuw soort levensbeschrijving, gelijk de auteur van dit
belangrijk werk duidelijk zegt in zijne voorrede, een overtuigd manifest, en elders.
Roman, geschiedenis, critiek, zwenken allen naar de biographie; S a i n t e - B e u v e
zou biograaf geweest zijn als hij gekund had, R e n a n werd het in zijne ‘Origines
du Christianisme’ en de twee romans van S t e n d h a l , ‘L e R o u g e e t l e N o i r ’
en ‘La chartreuse de Parme’ zijn twee letterlijke kalenders zonder data. Welnu, wie
is bij de tegenwoordige Franschen meer in de mode dan Stendhal?
De stijl en de manier van B o s c h o t 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 physonomie onder de positivistische waardebepalingen van den
opdelver, ‘comme un peintre fait jouer les touches dont il est sur’. 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 B o s c h o t , die overigens opmerkt, hoe zijn
meester zich amuseerde en coquetteerde met de waarheid - en laten wij dit spottend
aanteekenen, ofschoon de stijl hier niets met Renans ideeën heeft uitstaande) het is
geen overdrijving te meenen, dat een slordig gebouwde zin immer samenvalt met
eene 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 weerklank een
fout aanteekent in oordeel of smaak. B o s c h o t 's positivisme is dus een weinig
impressionistisch geworden, terwijl zijne ‘méthode historique’ een triomf beleeft.
Lees zijne analysen der groote symphonieën, der opera's, der romances van
B e r l i o z ’; het zijn meesterstukken van een prins der critiek, welken de
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hedendaagsche dagbladen, hier noch elders, meer bezitten. Het zijn evocaties van
ontroeringen, zachte ontboezemingen van liefde, een tweede reflex van B e r l i o z
muzikale ziel, gelijk de compositie de eerste reflex was.
Deze poëtische intermezzi, waarvan Wagner zou zeggen in zijn Charabia de génie,
(zooals Liszt den brief noemde, dien de schepper van Tannhäuser aan Berlioz stuurde
naar aanleiding eener 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 B e r l i o z , 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
bij een standaardwerk als dit, gelijk B o s c h o t er trouwens geen tweede schrijven
zal, waar de kalender getransfigureerd wordt tot een psychisch wezen en waar de
auteur met zijne scherpe intuïtie de documenten schijnt te herscheppen tot incantaties!
Verwonder u niet, dat A d o l p h e B o s c h o t , schrijver van ‘Poèmes dialogés’,
‘Pierre Rovert’, roman, ‘La Crise poétique’ en ‘La Poésie, la Métrique et le Style’,
een letterkundige dus, den musicus tot held koos van zijn romantisch milieu. Het is
bijna een gewoonte in het twintigste eeuwsche Frankrijk dat de litterator musicus en
de musicus litterator wordt. Het laatste boek dat daar de letterkundige wereld in
beroering bracht is de belangwekkende roman van den muziek-criticus R o m a i n
R o l l a n d , en zoo deze ‘Jean-Christophe’ niet t i e n (!) deelen telde ging ik hem
lezen, want het is de levensbeschrijving van een modernen B e e t h o v e n . Zoo is
B o s c h o t litterator, maar met T h e o d . de W y z e w a , zijn ‘dierbaren en
verrukkelijken vriend’, vereenigde hij zich vurig in M o z a r t en daar zal het goddelijk
gezang in hem ontwaakt zijn door den genius zelf der muziek. Misschien zou hij
M u s s e t genomen hebben of V i g n y , doch deze kenden slechts een crisis van
passie en D e l a c r o i x of H u g o leken hem te methodische voortbrengers, stipt als
bureaucraten.
Alleen B e r l i o z droeg ‘un cratère dans le coeur’, hij alleen was vulcanisch en
zelfs een weinig expres, vanaf zijn jongelingsjaren tot aan zijn dood, een lange
doodstrijd, een stille en woeste, een die inderdaad geleek op het langzame stollen
van een kratervuur. Welk eene ziel, die analyseert met het volle vertrouwen op eene
uitspraak van Flaubert: ‘Wanneer men gedurende eenigen tijd de menschelijke ziel
met dezelfde onpartijdigheid zal behandeld hebben als de wetenschappen, de materie,
heeft men een onmetelijken stap gedaan.’ Doch B o s c h o t , gelukkig, trekt nergens
conclusies, en zou ik dus dit beginsel, het zijne geworden, gaan betwisten op zeker
geldige gronden? Weg er mee! Evadons au plus vite des abstractions philosophiques
et chimériques; retournons à ce qui est certain, vivant, aux faits!’
Deze gepunctueerde 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-orkesten, te Rome
drinkt uit een echten schedel, langs de straten van Parijs een escadron musici dirigeert
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met een sabel, etc.!), een der rijkste répertoires van doorleefde ondervindingen voor
menschelijke psychologie, de essens zelf van het Fransche romantisme, zoodat het
haast onmogelijk is om onbedriegelijke inzichten te hebben over die zeer strijdbare
school, wanneer men Berlioz niet kent, die haar volledigste type was. Welke waarde
trouwens kent Boschot toe aan de muziek in het leven der eeuwen? Een komen en
gaan, als 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. Haast bij elke generatie verschijnt er een geniaal
musicus, wordt er een nieuwe muziek geboren, die de voorgaande doet sterven, of
liever, verbant naar een 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 B e r l i o z , 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 - te 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 z u i v e r m e n s c h e l i j k e ’
roept Wa g n e r uit. In waarheid, luchtbeelden, autosuggestie. 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 heloot, die zich God waant wijl 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, daar de vorige verloomt. Wij weten het al te goed, wij, bedorven door
de ethers der jongste muzieken.’
Welk een bittere, levensmoede waarheid als men ze toe moet geven! Maar breed
en langzaam welft zij over zijn drama.
Een der hoofdfiguranten is Lesueur, over wien de muziekgeschiedenissen slecht
op de hoogte zijn, en Boschot kan zijne bladzijden bevolken met inedita. Een
aandoenlijke mensch, een zonderlinge geest, die alles ontdekt en niets in practijk
brengt, veel gecomponeerd heeft om in volkomen vergetelheid te sterven en wiens
theoretische manuscripten alleen den omvang hebben van ‘tachtig volumes Madame
B o v a r y ’! Oude theologant, levenslang dilettanteerend in mystiek, een wonder in
zijn rationalistischen tijd; zijne muziek, overladen met speculatieve archaïsmen,
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 en opvoeren, die 's morgens begonnen, bij de vespers
hervat werden en soms eenige dagen duurden, nieuwigheid welke een storm van
brochures en pamfletten (karakteristiek der achttiende eeuw) voor en tegen, ten
gevolge had, en, hoewel M a r i e A n t o i n e t t e , die ook G l u c k in bescherming
heeft genomen, naar L e s u e u r s geestelijke concerten kwam luisteren, uitliep op
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een schandaal dat hem voor de eerste 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 politieke stroomingen.
Hij schrijft op eene passage van Gluck bijna hetzelfde commentaar als dertig jaar
later Berlioz, determineert de programma-muziek der negentiende 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 gedachten, welke op de verdere ontwikkeling der kunst hun
occultistischen invloed zullen uitoefenen vanaf de tombe der manuscripten.
Zijn theologismen stonden vlak naast Wa g n e r s metaphysische uitleggingen van
B e e t h o v e n , toont B o s c h o t aan (maar L e s u e u r had een theologische opleiding
tot verontschuldiging, wordt sarcastisch opgemerkt), sommige zijner perspectieven
trouwens reiken verder dan B e r l i o z , die door L e s u e u r s theorieën nieuwe
rhythmen vond, de oude tonaliteiten en populaire melodieën leerde gebruiken als
e f f e c t (bij Beethoven is de populaire melodie e s s e n s der muziek); zijn tallooze
vermoedens gaan verder dan Wa g n e r -V i n c e n t d ' I n d y preludeert in de voorrede
van zijn ‘Cours de composition musicale’ op dezelfde wijze als de devote mystagoog
L e s u e u r in zijn ‘Conseils aux jeunes compositeurs’ en waar G u s t a v e D o r e t
door inlassing van den Stabat Mater (Les Sept Paroles du Christ) de visie tracht op
te roepen van den Calvarie-berg, doet hij niets anders dan wat L e s u e u r honderd
jaar vroeger deed.
Maar L e s u e u r bleef het romantieke type van een maniak, ondanks zijn geniale
eigenschappen. Zoo kon hij in een Kerstmis-Oratorium met ongelooflijke naïeviteit
een ‘gezang der eerste Christenen’ aanwenden, dat door een later historicus herkend
werd als Elzasser wals (!) en niettemin met de klaarste termen de expressieve
tendenzen der muziek en haar pantominisch karakter ontvouwen voor den beminden
leerling, die zal worden ‘une sorte de Lesueur mieux réussi’.

Hector Berlioz.
II
Adolphe Boschot. I ‘La Jeunesse d'un Romantique.’ II ‘Un
Romantique sous Louis Philippe.’ III ‘Le Crépuscule d'un
Romantique.’ Paris, Librairie Plon. 1912
Is het nog de invloed van den grondig bestudeerden L e s u e u r , dat B o s c h o t 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 H o m e r u s , of Wa g n e r ? B o s c h o t
bereikt er het vlugge optreden mee zijner acteerende menschen of een lachend
epigram.
Soms is het vermoeiend, dikwijls maakt het effect (dit hangt af van de mindere of
meerdere belangrijkheid der episode) om immer te lezen van ‘la dramatique Madame
Berlioz’ (de moeder van den componist), ‘la si litteraire Nanci’, ‘le tendre Adèle
(zijne 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 operacomponist Kreutzer: ‘O Génie! je succombe, je
meurs...’ de aanhef van een kinderachtigen brief, welken de jonge Berlioz aan den
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toenmaals invloedrijken maëstro zond; het onophoudelijke ‘Feux et tonnerres’ of
‘Enfer et dérision!’ populaire uitroepen van den romanticus, en andere, ontelbare.
Het bewijst misschien, dat B o s c h o t de ‘Wagneriaansche crisis’ nog niet geheel
heeft doorgemaakt.
Men leest van alles in deze boeken, welke ieder ongeveer 700 bladzijden tellen
en goed gedrukt zijn, behalve nieuwe feiten zeer vele curiositeiten om het milieu te
teekenen. Hoeveel de kroning kostte van K a r e l X, die elken morgen naar de Mis
ging en de kapel verliet, voorafgegaan door een tamboer en piccolo, die een vijfkwarts
marsch speelde, reminiscentie aan de middeleeuwen; over de processioneele bijzetting
(10 jaren na hun dood) van de slachtoffers der ‘Trois Glorieuses’, de drie dagen,
welke K a r e l X zijn troon kostten. Voor den ‘Leviathan de chars funèbres’, één
onmetelijken lijkwagen, welke alle kisten droeg der gesneuvelden, bespannen met
vier-en-twintig paarden, die natuurlijk tegen de huizen heeft gebotst en een paniek
veroorzaakte, componeerde B e r l i o z den doodenmarsch. Men leest er over den
beaten triomf van R o s s i n i , wien vijf nobele dames eene reusachtige suikeren lier
komen aanbieden in zijn hotel te Parijs; over den hofmusicus van Napoleon III, die
B e r l i o z liet handen wringen en voor geene andere muziek toegankelijk was dan
die van O f f e n b a c h en zijn keizerlijken nar Vivier, hoornvituoos, mimiker, violist,
clown.
En om het karakter te leeren kennen van den tijd (1830!), om door te dringen tot
het diepste leven van B e r l i o z is niets zoo leerzaam en verbluffend als de analyse
van ‘Lélio ou le Retour à la Vie’, het vervolg op de Symphonie Fantastique, dat de
componist arrangeerde in de Villa Medicis te Rome: het hoogtepunt van een geniale,
naïeve en verblinde wankunst. Men begrijpt niet dat B e r l i o z na de Fantastique tot
zulke smakeloosheden kon vervallen, noch hoe hij zich wederom kon oprichten tot
het bezonken sentiment zijner Harold-symphonie.
De jonge Wa g n e r , gelijk bekend is, schreef zijn partituren om de optische
beteekenis van het genoteerde te verhoogen in drie kleuren, rood, groen en zwart.
B e r l i o z ging verder; toen hij ‘Lélio ou le Retour à la Vie’ samenraapte (uit vroegere
werken) beëindigde hij de wilde wanhoopscrisis eener bedrogen liefde; hij heeft in
die dagen enkele menschen willen dooden, meende ten minste dat hij het wilde; doch
daar van geen enkelen medeminnaar het bloed gestroomd had, wierp hij eene flesch
rooden inkt (lokale kleur!) over het manuscript van de ‘Scène des Brigands’ dat den
kranigen text draagt:
‘Nous allons boire à nos princesses
Dans le crâne de leurs amants’.

hij had toen sterke sympathieën voor de Calabrische roovers en laat den Artiste
(hijzelf) declameeren in dezen Meloloog:
‘Ik heb zin om naar Calabrië te gaan en dienst te nemen bij een of anderen
hoofdman, al moest ik dan simpel roover zijn!... Ik heb er dikwijls over gedacht!...
Ja!... Rijken buit, opgehoopt in spelonken, vrouwen met loshangende haren, sidderend
van schrik,... een concert van angstkreten, begeleid door een orchest van karabijnen,
sabels en dolken, bloed en lacrymachristi, een bed van lava, wiegend op
aardbevingen,... welaan, ziedaar het leven!...’
Maar langzaam welft B o s c h o t zijn drama. In het begin lijkt B e r l i o z veel op
J u l i e n S o r e l , hij kan op het schavot sterven als de held van ‘Le Rouge et le Noir’
maar ook langzaam verkleumen op zijn sterfbed. De jonge B e r l i o z loopt de kranten
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na (dit zal hij doen tot zijn dood), vleit de regeering, intrigeert aan het ministerie en
aan de opera, en verovert koelbloedig de plaats die hij levenslang moet verdedigen.
In zijn jongelingsjaren is hij de acolyt der Chateaubrianeske melancholie en het
Chateaubrianeske piëtisme, dat hem later, zegt Boschot, sataniek zal maken. Een
ingewikkeld probleem, welks oplossing ik ter beoordeeling aan den lezer overlaat.
‘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 eigen 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 C h a t e a u b r i a n d
den toovenaar?
‘Wat zou B o s s u e t 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 deden
gevoelen dan een aardig lichteffect 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 zijne Mémoires zal eindigen, hij mag haar ontleenen aan
Shakespaere, doch de Engelsche verzen zullen slechts het gevoel uitdrukken dat
Chateaubriand overdroeg op den jongen Berlioz, den jongen 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 B e r l i o z zijn eerste muzikale impressies bij zijn eerste Communie;
later leest hij B y r o n knarsetandend in een der gemakkelijke biechtstoelen van den
Sint Pieter te Rome; doch dit is maar een dilettantisme (naast andere) vergeleken
met den jammerlijken kreet van wanhoop als hij alles verloren waant: ‘God is dom
in zijne gruwelijke onverschilligheid’ en met eene komische onverstoorbaarheid
S h a k e s p e a r e uitroept tot den eenigen goeden en troostenden God! Doch vanaf
zijn zeventiende jaar zal hij nog slechts retrospectief leven. Hij zal voortaan betreuren,
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 liefdessymphonieën. Het voorbije wordt zijn idee fixe, iedere gedachte aan
de toekomst eene nachtmerrie, want de toekomst is voor hem de dood, de dood, de
ondoorgrondelijke oplossing in een universeel niets. Met pijnlijke, doch niet te
loochenen waarheid teekent B o s c h o t aan bij B e r l i o z ' beroemd Requiem: ‘De
menschelijke gevoelens, welke de muziek kan oproepen, worden in deze Doodenmis
minder beheerscht door de liefde tot God dan door de ontzetting tegenover het niet.’
In het begin gaat alles goed. Hij fanatiseert eene school van latere bewonderaars,
die echter altijd dezelfde zullen blijven, hoewel de geheele Parijsche pers op zijn
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 H a r o l d , het Requiem, wordt criticus aan een Journal des
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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 de bewondering vanzelf wekken; de emotie brengt spoedig
een eigenaardige gejaagdheid teweeg in mijn bloedsomloop, mijne 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 gezicht- en gehoorzenuwen, ik zie niets meer, ik hoor nauwlijks...’
L e s u e u r schreef hetzelfde en S t e n d h a l in zijn ‘Vie de Rossini’: ‘Te Brescia
maakte ik kennis met een Italiaan, die misschien de gevoeligste van allen was voor
de 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 eene sublieme passage, dan liet hij nooit na zijn schoenen
achteruit te gooien en op de hoofden der toeschouwers.’

Hector Berlioz.
III (Slot).
Adolphe Boschot. I ‘La Jeunesse d'un Romantique.’ II ‘Un
Romantique sous Louis Philippe.’ III ‘Le Crépuscule d'un
Romantique.’ Paris, Librairie Plon. 1912.
Een felle natuur, B e r l i o z . Hij huwt O p h e l i a , is eenigen tijd gelukkig te
Montmartre en krijgt een zoon die op zijn vader lijkt. Maar B e n v e n u t o C e l l i n i
valt in de Groote Opera, zijne concerten geeft hij met tien, acht, of drie francs winst;
H a r r i e t verveelt zich langzamerhand, wordt jaloersch, zwaarlijvig, de oude
tragedienne gaat zich bedrinken en de virtuoze der Shakespeareaansche doodstrijden
speelt haar echtgenoot gloeiende scènes, als hij 's nachts terugkomt van een of andere
opera, opéra-comique, waarover hij den volgenden dag de martelende kronieken
moet schrijven. Een lang hoofdstuk wijdt de biograaf aan een ‘génie sans public’;
het zijn immer successen ‘sans lendemain’, terwijl de excrementeele kunst der
O f f e n b a c h s , M e y e r b e e r s etc. etc., waarin de violisten op ‘Charivariussen’
musiceeren, zegeviert in Parijs en gansch Europa.
Hij trouwt later een tweede vrouw, die overal zingen wil en weinig stem heeft; zij
krijgt beroerten, wordt lam en hij moet twee huishoudens onderhouden, want zijn
vrouw, eene half-Spaansche, bracht eene schoonmoeder mee. Hij gaat naar
Duitschland met zijn vrouw, die hem sart, hij ontvlucht haar, maar zij haalt hem in,
zet den romantieken leeuw gevangen, wordt meester over zijne correspondentie,
dicteert hem post-scriptums! Hoe raadselachtig is deze liefde à la Carmen en hoe
weinig verklaart B o s c h o t haar! Al te weinig. Want wat boeide B e r l i o z zoo
onverbiddelijk in deze zeer middelmatige zangeres, die ‘un dieu en pauvre diable’
veranderde, gelijk Wa g n e r schrijft aan L i s z t en zijn vriend vraagt of het wel
goed is, dat de vrouw een zoo belangrijk aandeel heeft in de scheppingen der
kunstenaars.
Allengs begint het doodsidee 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, welken hij pas na vernederende nederlagen zal bemachtigen.
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Wanhopig gaat hij concerten geven in Engeland, waar Wa g n e r zich eveneens
bevindt. Zij begrijpen elkaar niet: ‘Berlioz me fait pitié’ zegt de een als hij hem
‘R o m é o ’ ziet dirigeeren, ‘Wa g n e r me fait danser sur la corde lâche’ zegt de
ander, als hij eene M o z a r t -symphonie van hem hoort, en B e r l i o z ’ vrouw 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, eene
wereld vergiftigd met vergiftigers, geen zalen voor hem, geen uitvoerders, geen
publiek. En wat een serie dooden! C h o p i n sterft, H e i n e sterft, B r i z e u x , 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 B a l z a c voor het laatst, hier wandelde ik met
P a g a n i n i , ginds begeleidde ik de hertogin D'A r a n t è s , eene goede dwaze vrouw;
ziehier het huis waar mevrouw d e G i r a r d i n woonde, eene geestige dame, die
mij voor een domoor hield, ginds het trottoir, waar ik afscheid nam van A d o l p h e
N o u r r i t (beroemd zanger, die zich doodde in waanzin) den avond voor zijn vertrek
naar Napels, dat treurige huis is van de arme R a c h e l . 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 weer terug’.
Om van 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 - zooals hij voorgeeft - door Salomon, beschreven door Ezechiel,
gewijd aan den Algemeenen Vrede. Berlioz, wiens vriend Adolphe Sax, de
instrumentenbouwer, gered was door den Thaumaturg, componeert eene hymne,
waarmee de tempel zou geopend worden, doch geneest niet! Zijne zuster sterft, la
tendre Adèle, ‘de eenige vrouw, die hem geen kwaad heeft gedaan’.
S c r i b e , de beruchte tekstdichter, die hem geen libretto wilde geven, krijgt een
doodelijke beroerte in zijn rijtuig. L i s z t schrijft te dien tijde: ‘Heel zijn wezen
schijnt te neigen naar het graf’ en Berlioz heeft dan nog acht jaren te leven en te
sterven. Hij hoort hoe B e e t h o v e n in zijn ouverture van Fidelio, B e e t h o v e n ,
voor wien hij even moedig heeft gevochten als voor zich zelf, uitgesist wordt. Welke
kwellende voorteekenen! H a l é v y sterft en wordt in triomf begraven gelijk S c r i b e .
B e r l i o z ' vrouw krijgt een hartaderbreuk, wat hem voor de tweede maal weduwnaar
maakt. D e l a c r o i x wordt naar 't kerkhof gedragen onder algemeene
onverschilligheid, A l f r e d d e V i g n y 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 worden een voor een gestolen door den zalvigen G o u n o d , eerst
Faust, dan Romeo. Men graaft H a r r i e t s lijk op om 't te verplaatsen en hij lijdt alle
smarten van 't vijfde bedrijf van Hamlet, en zijne vurige jeugd als een onmetelijk
leed. Gruwzaam verhaal! M e i j e r b e e r sterft, daarna de listige
J a c o b -L i e b e r m a n , de Berlijnsche millionnair, die al zijne opera's van stapel
liet loopen op stroomen gouds en alle critici omkocht. Hij wordt keizerlijk uitgeleid,
tamboers, trompetten, muziekkorpsen, zes paarden voor den lijkwagen, onder 't Gare
du Nord een gigantische catafalk, beschemerd door violette lichten, koren, marschen,
zes redevoeringen, waarvan één door den Opperrabijn van Frankrijk. D'O r t i g u e
sterft, ziin trouwe collega van dertig jaren aan de ‘Débats’, zijn vaandrig!
H u m b e r t F e r r a n d , zijn boezemvriend, volgt - een roman op zich zelf. Beiden
kwamen uit Dauphiné, B e r l i o z schreef romantieke brieven aan den eenvoudigen
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F e r r a n d , leende geld van hem, gaf hem zijne manuscripten in bewaring. F e r r a n d
trouwde en had een aangenomen zoon, die zoon wordt een dronkaard en misdadiger,
vermoordt de vrouw van Ferrand om haar te bestelen en wordt veroordeeld tot het
schavot. Ferrand, in onbegrijpelijke liefde, vraagt gratie voor het ontaarde kind, en
verkrijgt ze niet en sterft op denzelfden dag, dat de moordenaar onthoofd wordt, van
verdriet.
I n g r e s , B e r l i o z ' vriend, die sonaten van M e n d e l s s o h n speelde op de
viool, sterft, en G a u t h i e r schrijft: ‘Le grand art a fermé son cercle’; ook I n g r e s
sterft, die geestdriftig en toornig kon zeggen: ‘la musique de R o s s i n i est celle d'un
malhonnête homme!’ L o u i s , B e r l i o z ' eenige zoon bezwijkt over zee aan de gele
koorts en de vader roept uit ‘C'était à moi de mourir’. R o s s i n i eindelijk ‘le gros
homme gai’ gaat heen en zijne begrafenis lijkt een volksfeest... In zulke macabre
wereld, bij zooveel pijn (hij leed reeds vroeg aan eene ingewandsziekte, die aldoor
verergerde) wordt B e r l i o z hysterisch als een jong meisje en weent, weent.... 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) houdt Berlioz, naar huis gebracht
door Legouvé, dezen op straat staande, en begint zijn liefdesdroomen te vertellen,
eindeloos, als een jonge man aan een oud kameraad. Ja, dezen herfst zal hij eene
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 als
een tragisch masker het gelaat van B e r l i o z , gegroefd, gekerfd onder de witte
lokken, en onder de scherpe lijn der wenkbrauwen twee zwarte gaten, waaruit tranen
druppelden.’ Toch componeert hij nog uitgebreide werken. Lange jaren van leedvolle,
schroeiende terugblikken op zijne jeugd, op de jonge magnifieke hartstochten zijner
symphonieën, en vereenzaamd verbergt hij zich in de enthousiasmen van den
voorbijen tijd. Hij onderneemt nog eene victorieuse concertreis naar Rusland (waar
de fantastische B a l z a c hem vroeger 150.000 francs voorspelde!), keert gebroken
terug, een schim, een mechaniek, verbrijzeld en machteloos tot in zijn handschrift,
dat als van een kind wordt.
Een photographie toont hem 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, als 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
zijn vrienden niet meer, langzaam dooft hij uit, de starre doodstrijd duurt maanden.
S a i n t -S a ë n s komt hem op een winterdag bezoeken en durft den grijsaard zijne
hand niet reiken; maar B e r l i o z trekt de zijne onder de dekens uit en S a i n t - S a ë n s
rilt, want de hand van B e r l i o z is kouder....
Het eerste deel van B o s c h o t 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. Het is inderdaad de geschiedenis van den
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Heautontimoroumenos, de mensch die zich zelven straft en elke bladzijde van dit
onbevredigde leven, dat niets gezocht heeft dan de wereld, is eene harde
waarschuwing.
Op Berlioz' manier van werken wordt in deze biografie eindelijk het voldoende
licht geworpen en veel terecht gezet. Ook deze is in geen enkel opzicht voorbeeldig
en aanbevelenswaardig en ook hier doet B o s c h o t , gelijk hij in de voorrede zegt,
als kinderen die hun speelgoed breken om te kijken wat er in zit. De waarheid is
meedoogenloozer dan de legende. De grandiose ‘Marche au supplice’ is niet in één
nacht gecomponeerd, zooals B e r l i o z rondstrooide, doch stamt bijna onaangeroerd
van eene opera uit zijne leerjaren. Het is de onveranderde ‘Marche lugubre’ uit het
derde bedrijf der ‘Francs Juges’, alleen het ‘rappel’, het leidmotievische idée fixe,
als de bijl valt, is er later aan toegevoegd. Haast de heele ‘Symphonie Fantastique’
dit onvergankelijk meesterwerk bestaat uit samenraapsels. De ‘scène aux champs’
stamt uit het tweede bedrijf der ‘Francs Juges’. B e r l i o z putte gaarne op deze wijze
uit zijne manuscripten en werkte ook hierin van jongsaf retrospectief.
De adagio-melodie, waarmede de Fantastique aanvangt, vond hij als knaap, het
bekende Idée fixe gebruikte hij reeds in 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 die mis op voor den ‘Tuba Mirum’ van zijn
Requiem, waar hij de vier gezamenlijke orchesten, welke L e s u e u r tijdens de
Revolutie gebruikte, vermeerderde tot vijf. Daarna wordt ‘Et iterum venturus erit’
van den Credo: ‘Assassiner un Capucin’, een koor uit Benvenuto Cellini en ‘Cujus
regni non est 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 men ziet, altijd avontuurlijk!

[Herdenkingsconcert t.g.v. het honderdste geboortejaar van Richard
Wagner o.l.v. Willem Mengelberg – tevens terugblik op concert van
donderdag 25 september waarop o.l.v. Evert Cornelis de Tweede
Symfonie van Bruckner werd uitgevoerd.] (Concertgebouw)
Wij zijn naar Wa g n e r gaan luisteren, gelijk men schilderijen gaat zien van een
groot meester, of gelijk men een boek leest, dat sinds jaren zijne vaste plaats heeft
in de bewondering der menschen. Men kent van te voren de emoties der schoonheid,
men criticeert niet meer, men beschrijft alleen, men licht toe, wijst aan met
enthousiasme, dingen welke ons vroeger ontroerden en waarvan we weten, dat ze
iedereen verrassen. Daarbij komt nog dat Wa g n e r voor ons, jongeren, niet alleen
een groot meester is, doch ook legendair werd. Reeds vroeger, en erger nog, bijna
ergerniswekkend, nu, bij de honderste herdenking van zijn geboortejaar, zijn [moet
zijn: is] Wa g n e r 's leven nageplozen, zijn werken besproken en bepraat, in brochures,
in artikelen van kranten en tijdschriften, wij weten precies hoeveel malen hij verliefde,
hoe dikwijls hij in geldnood verkeerde, waar hem dit thema van R h e i n g o l d of
dat leidmotief van de Meistersinger te binnen viel, welken steun hij had aan zijn
edelmoedigen schoonvader F r a n z L i s z t , hoeveel muziek deze hem bovendien
heeft af moeten staan (Wa g n e r s Liszt-reminiscenties zijn gecatalogiseerd) wij
weten alles, en niettemin is zijne persoonlijkheid voor ons eene legende. Of wij willen
of niet, hij is voor ons de vertegenwoordiger van eene laatste bewonderenswaardige
renissaince der muziek, zijn standbeeld schijnt ons afmetingen te hebben, welke in
ons bereik niet overtroffen worden, en al zou het blijken, dat het monument op leemen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

voeten staat, het blijft ons verblinden. Er valt echter nog zooveel te doen in de
psychologie der muziek, er kunnen nog zoovele biographieën gemaakt worden van
andere componisten, dat wij gaarne een einde zagen aan het geschrijf over Wagner.
Doch ook daarin schijnt hij legendair te zullen worden.
Dezen middag gaf W i l l e m M e n g e l b e r g de eerste (waarschijnlijk de eenige)
herdenking van dat honderdste geboortejaar en zij geschiedde zonder feestelijkheid,
zonder staatsie en mise-en-scène, waarvan deze dirigent anders wel houdt. Men zou
't haast in verband kunnen brengen met 't feit, dat Wa g n e r voor ons intiemste
muziek-leven minder beteekenis verkreeg dan elders, waar zijne opera's geregeld
worden opgevoerd, waar eene nieuwe school van componisten van hem afstamt en
waar zijne boeken gelezen worden. Ik geloof evenwel niet dat men 't moet betreuren.
Wij zien M e n g e l b e r g zijne krachten liever aan Mahler wijden dan aan Wa g n e r .
Wa g n e r bereikte reeds die landen der schoonheid, door D a n t e beschreven in 't
begin zijner Divina Commedia en kan zich verheugen in eene nog altijd onwrikbare
onsterfelijkheid. Feuilletons en feest-uitvoeringen zijn dus volkomen overbodig.
Er is magnifiek gemusiceerd. We hebben de lichtstoeten voorbij zien trekken der
Lohengrin-ouverture en die glans weerkaatste ons het geluk, gelijk de eene melodie
zich hier schijnt te spiegelen in de andere. Wij hebben een stuk van de Tristan-tragedie
medegeleefd in het voorspel en ‘Isoldens Liebestod’. Is deze muziek geluk of smart?
Men weet het niet. Maar naast de bijna grijpbare contritio cordis, de vermorzeling,
welke Wagner zoo afgestorven, menschelijk en mystiek wist te verklanken, het begin
der tweede helft, waar het leed (melodie der basclarinet) op ons aanwaait als een
mist, welke vervoeringen vlammen op uit dit ondoofbare vuur. Zoo roept de afgrond
den afgrond.
Na Tristan de zingende cohorten der ‘Meistersinger’, deze negentiende-eeuwsche
Nachtwacht. Hier blijft nog altijd de adem een beetje stokken: als tuba en contrabassen
de Meistersinger-melodie brommen, de violen het liefdesthema zingen, de blazers
het feestmotief, alles te zamen, hier kan men onderdompelen in den doorzonden
klank. Wat er van Parsifal uitgevoerd wordt is in de concertzaal niet zeer
verkwikkelijk. Men kan aannemen, dat Wagner zich vergiste in de suggestieve kracht
der religieuse muziek, welke hij toen componeerde; zij is in de eerste plaats wat te
hoogmoedig, zooals D e b u s s y zegt, vervolgens een beetje lapidair, wat droog en
wat leeg.
Maar de geheele Parsifal moet ons lief blijven ter wille van den Charfreitagszauber.
Wa g n e r zong daar 't lied van den ouden S i m e o n , als 't ware. Het is zijn afscheid
van 't leven, een vaarwel aan de bloeiende wereld. De bloemen ontluiken ter eere en
ter gedachtenis van Christus, die op Goeden Vrijdag stierf. Is het poëtisch idee niet
reeds van onzegbare bekoorlijkheid? En het is omweven van melodieën als een
heilige tekst door ranke miniaturen.
Wij eindigen deze bespreking niet zonder melding te maken van het concert van
Donderdag. E v e r t C o r n e l i s dirigeerde er naast een programma van Fransche
componisten de tweede symphonie van A n t o n B r u c k n e r . Weinige werken zijn
zoo raadselachtig als deze compositie. Men doorschouwt ze als vorm op 't eerste
gezicht, want het is bijna de klassieke structuur. Men volgt de thema's bijna even
gemakkelijk als in eene Mozart-symphonie en men denkt ook hunne psyche te
doorzien. Toch krijgt men den indruk van het ondoorgrondelijke en van het
ongenaakbare. Als het tweede thema inzet van 't eerste deel, een zacht-lyrische
melodie, mooi en duidelijk verstrengeld, op pizzicati van bassen, voelt men een
wonderbare weelde ontbloesemen, en men kan ze niet naderen, men kan er niet in
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ondergaan. De meest betooverende passages leeft men mee uit de verte. Zelfs in de
nieuwe melodie van 't Trio kan men niet argeloos en onbewust wegdroomen. En toch
boeit alles, het sleept mee en de hoorder wordt warm, zonder geheel bevredigd te
zijn.
Wat is hiervan de oorzaak? Wij weten het niet. Bruckners tweede symphonie is
een meesterwerk, doch niet zijn beste. Men zegt dat de auteur zich niet geheel durfde
uiten, terneergeslagen door den val zijner eerste symphonie. Men bespeurt er zonder
twijfel eene reactie, eene onvruchtbare concentratie van wil en verlangen, wier
demonisch geïntoneerde accent nergens volledig tot uiting komt, doch waarom zou
dit niet te verklaren zijn uit zuiver physische beweegredenen? We zouden dan echter
eerst zijne eerste symphonie moeten kennen. Is E v e r t C o r n e l i s nog van plan
iets nieuws van B r u c k n e r voor den dag te halen? Wij hopen het.
Zoo deze uitvoering voor enkelen niet belangrijk genoeg was door het werk (laten
wij dit veronderstellen) dan moet zij het geweest zijn door de buitengewoon levendige
en muzikale directie. Bijna alles werd gegeven in het voor B r u c k n e r zeer wel
passende tempo ordinario. Ieder gebaar werd gesteund door de melodie. Op ieder
gebaar reageerde het orchest zoodat de reproductie meesterlijk was.
Had het eenheidstempo misschien iets vlugger genomen kunnen worden? Het is
voor den dirigent moeilijk om door te dringen tot het binnenste van B r u c k n e r s
psyche, doch ook voor den vereerder, zoodat ik ook hier geen meening durf uitspreken.
Al gaf echter deze symphonie weinig positieve genoegens, zij was in geen enkel
opzicht eene teleurstelling en voor 't geheel zijn wij den dirigent erkentelijk; voor de
verrukkelijke fragmenten betuigen we hem ons enthousiasme.

Das Lied von der Erde [met Mme Charles Cahier, alt en Otto Wolf,
tenor o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Men kan bijna niet geraken tot de twee zangers, die dit onsterfelijk lied vertolkten,
omdat bij elke uitvoering de symbolen en de wereld van den componist den hoorder
meetrekken in hunne baan en hem vervullen met andere visies; de solistische persoon
is hier toch weer eene personificatie. Wij zullen er echter eenmaal toe moeten komen,
vooral daar wij reeds tweemaal schreven over den tekst en de muziek.
Is O t t o Wo l f opgewassen tegen het ‘Drinklied van den Jammer der Aarde’?
Hij overtrof zich bij de reproductie van Zondagmiddag, hij overtrof zich drie,
viermaal, doch ook de dirigent en het orchest overtroffen zich. Ik wist niet, dat men
de wereld zóó kon zien, als een schaterlachend kerkhof, als een vroolijk Golgotha,
ik vermoedde het zelfs niet. Zoo dit lied in alle bereikbare realistiek werd vertolkt,
zou men niet terugwijken van ontzetting? Is het niet de meest rosse,
phantasmagorische nachtmerrie. Daar klinken de verteerderingen ten slotte nog
sarcastisch: ‘als de kommer nadert, liggen woest de tuinen der ziel!’ Welke wanhoop,
welke pijnen worden hier geschilderd, welke angstkreten huiveren over deze aarde
zonder anderen achtergrond dan: ‘Donker is het leven, donker is de dood!’ Toch zijn
dit de meesterlijkste bladzijden van het werk; zij snoeren de keel volmaakter dan de
al te vluchtige verrukkingen dezer compositie, dan de al te schaarsche lyriek.
O t t o Wo l f s stem heeft minder physionomie dan die van mevrouw C h a r l e s
C a h i e r . Een voortreffelijke tenor, maar een beetje oppervlakkig of globaal in de
expressie; meer stem dan phantasie; een uitmuntende tenor, doch die, desnoods wat
minder muzikaal, maar sensitiever moest intoneeren; deze muziek is toch meer
menschelijk dan schoon en wanneer men beide niet vereenigen kan moet men aan 't
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eerste de voorkeur geven. Mevrouw C a h i e r zal me immer in het geheugen blijven
door hare vertolking van ‘Von der Schönheit’. Schertsend en allerzachtst werd het
ingezet door een orchestje van violen en hooge houtblazers; dat daalt ruischend tot
de stem inzet: effen van rythme, gelijkmatig, bijna neuriënd wordt dit gezang.
Herinnert men zich de intrede van deze fluiten, hobo's en clarinetten bij ‘Junge
Mädchen pflücken Blumen’? Dat druppelde als dauw en men rilde in deze weelderige
koelte, men glimlachte om zulke soevereine geestigheid. Zij kwam van W i l l e m
M e n g e l b e r g , die hier een prachtig, opgeschreven ritenuto maakte. Verrukkelijk!
Mevrouw C h a r l e s C a h i e r zong verder. Ik kan dat specifieke timbre moeilijk
beschrijven. Het lijkt de opperste concentratie van emotie, maar rythmenloos en haast
achteloos uitgesproken; het is een mild timbre, koel als zomerschaduw, vol
mededogen, overvol van ziel.
M e n g e l b e r g heeft M a h l e r s diepten wonderbaar herschapen. Wat bij de
vorige vertolking nog wat onaf was en tendentieus, de sforzandi bijvoorbeeld, hoorden
we Zondagmiddag vereffend en volmaakt. Het is jammer, dat bij twee solisten de
dirigent wat op den achtergrond raakt. Met welk kunstenaarsschap dirigeerde hij de
buitengewoon gecompliceerde rythmiek van sommige fragmenten! Met welk een
intensiteit van sentiment heeft hij het geheel overtogen. Het moet den vereerder
bevredigd hebben, dat het wederom eindeloos applaus een vurig crescendo maakte,
wanneer de dirigent er nota van nam.

Concertgebouw-Sextet (Concertgebouw, kleine zaal)
De heeren blijven goed bij elkaar en houden hunne richting goed vol. Het stukje van
M a u r i c e R a v e l indertijd is maar een toevallige afwijking geweest, zou men
zeggen, een zijweg, waarvoor de spelers zelf zijn geschrokken. Of zou de reden van
dit schuilgaan hierin liggen, dat zij b.v. het Octet van S c h u b e r t gemakkelijker en
vlugger instudeeren dan de impressionistische kunst van R a v e l . Het
Concertgebouw-sextet moet dit niet gelooven, want zij hebben S c h u b e r t s partijtje
niet zoo voortreffelijk gespeeld als de moeilijke, de onhandiger liggende muziek van
den Franschman. Maar zij kiezen ook de coulante, de goedkoopere
‘Kammersymphonie’ van Wo l f -F e r r a r i , een aardig werk overigens, in plaats
van A r n o l d S c h ö n b e r g s ‘Kammersymphonie’, minder coulant en misschien
minder aardig. Dit is het eenige wat mij teleurstelt, het eenige wat mij den laatsten
tijd minder overtuigd maakt van de vitaliteit dezer vereeniging. Zij moge dan een
aantal leerlingen in de kunst der instrumentatie aan een gemakkelijken observatie-post
geholpen hebben, gelijk de heer C o r n e l i s D o p p e r meent, het eenige blijvende
wat zij tot dusverre bracht is een aantal vrij onbelangrijke werken voor deze bezetting
van Hollandsche componisten.
Maar werd er niet goed gemusiceerd in de ‘Kammersymphonie’ van
Wo l f -F e r r a r i ? Fraaien klank en fraai samenspel, een nobel enthousiasme in de
melodie en met den echten Italiaanschen-Opera-zwier is de Troubadour-melodie
gespeeld uit het Adagio. Dit waren de beste momenten. Behalve dat is me weinig
bij gebleven dan de brandende inzet uit de Finale van S c h u b e r t s Octet. Een
magnifieke bladzijde van dezen meester, een vondst, welke hem te midden van de
coloristen der romantiek plaatst; een geniale vondst, waarin hem een B e r l i o z zou
overtroffen hebben. De rest van het werk is meer in den gewonen S c h u b e r t -stijl,
Oostenrijksche rythmen en wijzen, poëtisch wanneer ze met veel fijnheid en
zigeunerstrucs gespeeld worden, vervelend als men ze voordraagt met de
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afgemetenheid van een ‘klassiek’ stuk; sensitieve harmoniek, af en toe
B e e t h o v e n -reminiscenties, van welke S c h u b e r t nooit geheel vrij kwam, doch
daartegenover weer melodische wendingen af en toe van zulke originaliteit, die
B r u c k n e r en M a h l e r slechts geëvenaard hebben. Alles te zamen een
meesleepende Bohemer.
Het wordt lastig telkens alle namen op te noemen van de medewerkers, gelijk dit
't gebruik is. Nu was het Concertgebouw-sextet aangevuld door het Hollandsche
strijkkwartet en den contrabas van S a m B l a z e r . Klonk die contrabas te suggestief
of niet suggestief genoeg? Ik kreeg niet de menigvoudige impressies van rythme en
kleur gelijk de contrabassen van sommige ‘strijkjes’ die dikwijls geven. Het leek te
veel op een achttiende eeuwschen basso continuo. De hoornist Ta k was dezen avond
niet zoo virtuoos gedisponeerd als anders, in 't begin scheen zijn intonatie wat wankel
te staan en pas in de finale van S c h u b e r t en in 't stuk van Wo l f -F e r r a r i herkreeg
hij zijn mooien, zekeren toon. De violist H e r m a n L e y d e n s d o r f f is den
ganschen avond niet ‘op streek’ gekomen. Het klank-volume had voortdurend den
omvang van een gesourdineerd instrument, waardoor S c h u b e r t 't meest geleden
heeft. Het eigenaardige, pakkende en origineele timbre van den fagottist d e G r o e n
heb ik vooral bewonderd in 't Adagio van Wo l f -F e r r a r i . N i c . K l a s e n heeft
nog eene sonate voor fluit en piano gespeeld van J o h . S e b . B a c h . Het was een
introductie, meer niet, welke K l a s e n met een beetje te weinig dynamische nuances
heeft voorgedragen. De compositie zou misschien troosteloos vlak zijn als ze niet
zoo vlug passeerde. Eene emotie door een kunstenaar van onzen tijd is me in ieder
geval liever. Maar B a c h had succes, S c h u b e r t had succes, Wo l f -F e r r a r i had
succes en het musiceerend ensemble had succes.

[Pianoconcert nr 2 van Brahms (soliste Elly Ney-van Hoogstraten)
en eerste uitvoering in Amsterdam van Bruckners Symfonie nr 3,
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Men heeft E l l y N e y -v a n H o o g s t r a t e n in Duitschland de Brahms-priesteres
genoemd. De pianiste voelt zich nu niet alleen meer geroepen tot Brahms, zij voelt
zich ook geroepen tot priesteres en men zal dit niet zonder ‘gemengde gevoelens’
constateeren. Het lag tot dusverre niet in de lijn van Brahms' kunst, van den componist,
die door Rudolph Louis een ‘geboren oude-vrijer’ genoemd is, eene soort Astarte te
maken, meenden wij, welke men huldigt met heksen-sabbats-gebaren. Maar leve de
monderne evolutie! Men zal Brahms allengs wel een ‘demonisch’ kunstenaar gaan
heeten, er valt niet aan te twijfelen, als men ziet hoe ook het demonische evolueert.
Laten we E l l y N e y -v a n H o o g s t r a t e n feliciteeren met hare emancipatie,
welke Brahms niet aantrekkelijker maakt. Want nooit heb ik hem opgeblazener
gehoord.
Zij speelde als Sibylle. Dikwijls kreeg ik den indruk, dat zij een spiritistisch
tooverdrankje zat te brouwen, dat ze eene heks wilde lijken uit Macbeth en men
duide me niet euvel, dat de pianiste me toch maar de Pythonisse scheen eener
water-en-vuur-nering. Elders viel zij een weinigje in zwijm na eene vervoeringsvolle
en vermoeiende passage, waar zij op een tooverbezem door het luchtruim reisde.
Elders streelde zij de toetsen als eene Walküre, die haar paard roskamt. Dan weer
scheen zij een gepassioneerden minnaar in de armen te vliegen. En nog andere zeer
positieve impressies wekte zij op, allemaal reminiscenties van de courante Duitsche
litteratuur of van den Duitschen schilder Böcklin. Mevrouw E l l y N e y -v a n
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H o o g s t r a t e n speelde geen piano, doch acteerde piano en wij moeten dus wel
nota nemen van dit persoonlijke in haar optreden. Hoeveel Jaques-Dalcroze zou hier
in 't spel zijn? De virtuoze is van goede gestalte en de plastiek was in orde. Zoo Alma
Tadema nog leefde en er toe te brengen ware geweest, om zijn antieke mondaniteiten
te vervangen door twintigste-eeuwsche, dan had hij in mevrouw N e y -Va n
H o o g s t r a t e n het geschikte model gevonden. Misschien zou dat een welkome
verbetering zijn geworden in de reclame-platen der piano-verhuurders en
pianola-fabrikanten.
Laten we veronderstellen, dat het de moeite waard was om te zien: een beetje in
den trant eener Salome (elke Duitsche Salome is een geëmancipeerde burgerjuffrouw)
en wat sterk sensualistisch aangedikt, alles te zamen dus wat bioscopisch en zeer
reëel. Was het ook de moeite waard om het te hooren? Hoe antipathiek me Brahms
moge zijn en de manier van spelen der pianiste, ik kan niet nalaten hare buitengewone
techniek te huldigen, die nog veel virtuozer is dan het pantomimisch record van
mevrouw E l l y N e y -v a n H o o g s t r a t e n . Ik schrik van de toonladders en études,
waarmee zij de buren moet geplaagd hebben, voor dat zij het tot deze automatische
hoogte bracht. Doch ook hier blijven wij in de materieele sensaties en wanneer ik
deze techniek huldig, wil ik niets anders roemen dan een sportieve overwinnig, eene
zeer bewonderenswaardige, doch die met natuur, artisticiteit, geest etc. niets heeft
uitstaande. Evenmin als het tweede concert van Brahms.
Welk een eindeloos werk! welk een woestijn! welk een dorre wereld! En met welk
een genoegen reken ik me tot de ‘oppervlakkige bazen’ van 1859, die Brahms' eerste
concert vervelend vonden, leeg, troosteloos, en het misnoegen opwekten van Joachim,
gelijk ik weer lees in het programmaboekje. Wat zou er verder over te schrijven zijn?
Ook hier moet men zijn tijd afwachten.
Veertig jaren nadat Bruckners Derde symphonie gecomponeerd is, wordt het werk
hier voor 't eerst uitgevoerd. De zaal, welke overvol was tijdens het concert van
Brahms, liep gedurende het meesterwerk van Bruckner tot drie-vierde leeg. De
drie-vierden van het publiek dat bleef, hebben de compositie, door M e n g e l b e r g
gedirigeerd, buitengewoon enthousiast verwelkomd. Het kader van een
Brahms-concert is niet geschikt om eene Bruckner-symphonie te bespreken, daarom
verdeel ik 't verslag liever in tweeën.

[Herhaling van de Derde Symfonie van Bruckner, Strauss Burleske
(soliste Elly Ney-van Hoogstraten), Mahler Scherzo uit Tweede
symfonie o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
W i l l e m M e n g e l b e r g heeft de Derde Symphonie van Anton Bruckner, die
verleden Donderdag voor 't eerst werd uitgevoerd, herhaald, en ik geloof, dat er niet
aan te twijfelen valt of wij allen zijn het werk nader gekomen. Het is weer een stap
in de goede richting en de populariteit van Bruckner zou wel spoedig toenemen als
de critiek nu maar wist hoe zij over den meester moest schrijven. Dit blijft het
voornaamste bezwaar voor eene Bruckner-vereering. De componist heeft geene
instrumentatie in welker kleuren men verlieft en waarover men opstellen schrijft;
zijne muziek ‘beteekent’ niets, men vindt er geene aanknoopingspunten met welke
litteratuur ook, en zijn gevoelshartstocht is er eveneens eene welke men niet onder
woorden brengt. Algemeenheden zijn er over zulk werk niet te zeggen en er blijven
maar twee wegen open: Bruckner met noten-voorbeelden te doceeren of hem
onuitgesproken te doorvoelen.
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De Derde is een der weinige van Bruckners Symphonieën, welke niet begint met
een tremolo. Haar inleidingsmaten herinneren aan de onuitgegeven D-moll-symphonie,
waarvan men de thema's vindt in het boek, dat Franz Graeflinger onlangs den meester
gewijd heeft. Gebroken accoorden der violen, ruischend, feestelijk, als klokkengelui
uit de verte, het veelvuldige, vage murmelen, dat Bruckner altijd graag hoorde.
Daarover speelt de trompet het hoofdmotief, lapidair, een dier motieven wier psyche
men onmogelijk kan karakteriseeren. Het klinkt groot, sterk, onwrikbaar, een thema
gelijk Bruckner er meedere vond, rotsvast, gigantisch, ongehoord primitief en bijna
barbaarsch van eenvoud. Het wordt verwerkt naar Bruckners gewoonte: met imitaties
en omkeeringen. Sommige omduidingen van dit motief hebben eene echt-Mahlersche
tint. De phrase, waarmee houtblazers en hoorns het thema der trompet voortzetten,
roept 't tweede van 't eerste deel der Eerste Symphonie voor den geest. Dit is eene
eigenaardigheid in de verhouding der beide meesters: Bruckner, de oudste, doet wel
aan Mahler denken, Mahler daarentegen doet nimmer aan Bruckner denken.
Naast die grootsche klanken, welker timbre een weinig naar den Marche funèbre
overhelt staat de gebruikelijke ‘Gesangsstelle’. Bijna nimmer bestaat die bij Bruckner
uit eene melodie; hier begint hij meestal te polyphoniseeren. In deze symphonie
spelen celli en later hoorns het thema, de violen een tegenzang van wonderbare
teederheid, gracie en lijn. Dat zulke muziek in het programmaboekje
‘begeleidingsfiguur’ genoemd wordt, lijkt me een smadelijk vergrijp tegen de
compositie, de uitlating van een philister, wien men niet moet toestaan daarover te
spreken. Een passage in denzelfden geest staat als Gesangsstelle in de Finale; de
melodie schijnt zich te verhonderdvoudigen, van alle zijden zwelt het geluid aan, de
expressie wordt overstelpend, eene emotie, welke het geheim is der polyphonisten.
Het Adagio is beurtelings zacht, beurtelings wild, zacht van streelende melodie,
zacht van breede religieuse accoorden, wild van plotselinge opvlammingen,
uitbarstingen van leed, gelijk Bruckner het verstond licht- en schaduw-effecten van
armoede en troost, van toorn en berusting. Vol van verrassende passages, van
momenten, die onvergetelijk blijven, boeide dit Adagio toch niet overal. Lag het aan
het tempo? Ik geloof, dat M e n g e l b e r g zonder aan het werk te kort te doen, 't
gerust sneller had kunnen nemen.
Scherzo en Trio vormen een der meesterlijkste bladzijden dezer compositie. Over
't scherzo ligt een bijna impressionistische lichtgloed, een scherzo, dat in den vollen
dag speelt, in de volle zon. Het lacht, het juicht. 't Trio is meer omlooverd, verder
op den achtergrond, een idealiseering, verrukkelijk van melodiek en instrumentatie,
geestig en bekoorlijk. Een dergelijk stukje, zoo volmaakt uitgevoerd, had gebisseerd
moeten worden. Het Scherzo wordt bij Bruckner altijd herhaald, gelijk dit nog gebeurt
in de Eerste Symphonie van Mahler. Mahler heeft echter spoedig de gebrekkige
zijden van zulke letterlijke reprises ingezien en ze sinds niet meer geschreven. Hier
stoort het niet, daar de overgang van 't Scherzo naar 't Trio even harmonisch en
geleidelijk is als van 't Trio naar 't Scherzo.
De finale zet zacht in, mysterieus, boeiend en onmerkbaar meesleepend naar den
orgiastischen unisono van het hoofdthema, een hoofdthema van rustige,
wijdgespannen intervallen, ongebonden, weidsch van expressie, samengedrongen
en onmetelijk. Het klinkt hoofdzakelijk voor de koper-blazers, die in dit werk
magnifieke partijen hebben, vooral de trompetten. Maar met de allernauwkeurigste
voorzorgen moeten die fortissimo-fragmenten van trompetten en bazuinen verdeeld
worden, daar zij zich anders isoleeren van het schraal bezette hout en de vier hoorns.
Deze bladzijden fascineeren van klank, maar loopen gevaar te gaan kraken bij gebrek
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aan tegenwicht. Heeft overigens de Finale dezer derde Symphonie, als het
wijd-orgelend hoofdthema maestoso terugkeert, niet de allures van 't slot van Mahlers
Achtste? Hulde aan de trompetters, die deze melodieën zoo glansrijk bliezen!
Andere voldoening dan die van zijn sonoor en bewogen orchest heeft
M e n g e l b e r g nauwelijks van deze Symphonie beleefd. Ten minste geen
oogenblikkelijke. Donderdag liepen de menschen weg alsof 't den modernsten aller
componisten gold, en gisteren waren 't weer meerendeels nieuwe hoorders, die het
werk naar onze meening te koel begroetten. Ons publiek is voor Bruckner allerminst
meegaand. Wij zijn de tweede maal veel sneller en inniger omtooverd dan de eerste
maal. Een volgende maal moet deze symphonie nog dieperen indruk maken. Doch
wie weet hoeveel tijd daar over heengaat.
Mevrouw E l l y N e y -v a n H o o g s t r a t e n speelde de Burleske van Richard
Strauss, voor piano met orchest, een buitengewoon langdradig, oppervlakkig en
onbeduidend werk, waarschijnlijk uit zijn eerste periode, hoewel men hier en daar
grappen hoort, welke aan Till Eulenspiegel herinneren, onder vurigen bijval; het
publiek zat verloren in haar spel. De manier was ongeveer dezelfde als Donderdag
en even onsympathiek; in den aanslag van mevrouw E l l y N e y -v a n
H o o g s t r a t e n troffen ons sommige hoedanigheden en blijken van originaliteit
sterker dan in het Brahms-concert. Haar spel staat echter zeer ver van den geest der
muziek en zeer ver van alle psyche; het is gemaskerde zielloosheid, absoluut materieel
en sportief. Een onbeschrijfbaar slechte inleiding tot het Scherzo van Mahlers Tweede
Symphonie, waarvan deze uitvoering bovendien minder goed lukte dan de vorige.
Dat de solistische Burleske van Richard Strauss en de solistische clownerie van
mevrouw E l l y N e y -v a n H o o g s t r a t e n op één programma kunnen staan naast
deze goddelijke muziek van Mahler, is geen gunstig blijk van de muzikale cultuur
van dezen tijd.

Emiel Hullebroeck
Eenigen tijd geleden schreven E m i e l H u l l e b r o e c k en een zijner vereerders
ieder een Ingezonden Stuk in dit blad tegen een mijner beoordeelingen, die een
volksliederen-avond gold, gelijk H u l l e b r o e c k er gisteren opnieuw een gaf. Ik
zou den geëerden inzenders het antwoord niet schuldig zijn gebleven, zoo ik er van
overtuigd geweest ware, dat er met hen viel te redeneeren. H u l l e b r o e c k zei me,
dat ik een ‘felle klepper’ was (zeer geestig gezegd) en met ronkende namen schermde.
Dit waren geen andere namen dan men doorgaans op de programma's van het
Amsterdamsch Concertgebouw vindt en hier dus gangbaar zijn. Hij noodigde me
verder uit, een debat met hem te beginnen. Maar had ik 't debat niet reeds begonnen?
Hij had op 't stuk, waarin ik betoogde, dat de volksliederen-componisten van zijn
genre iets willen opbouwen, dat niet afgebroken is, een serieuser antwoord moeten
sturen.
Nog altijd ben ik niet van meening veranderd. Voor Vlaanderen mogen deze liedjes
de verdienste hebben van een Vlaamschen tekst inplaats van een Franschen, voor
ons is dit geen factor van waardeering en voor mij verschillen deze liederen niet
w e z e n l i j k van de muziek, welke men over 't algemeen als straatmuziek hoort
minachten. De heer E m i e l H u l l e b r o e c k denke niet, dat ik mij reken tot die
verachters. Dit zou bijna gelijk staan met het innerlijke leven naar de guillotine
brengen en zich den geest te laten onthoofden. Het gaat hier om de juiste appreciatie
of classificeering van den volkszang. Ik neem vrede met al deze soms zeer
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sympathieke drijvers zoolang zij maar niet denken, dat zij den geest des volks of den
volksgeest zullen hernieuwen, of 't volk beter zullen leeren zingen. Een stukje als ‘'t
Liedje van den Beiaardier’, ‘De Gilde viert’ e.a. kunnen als marsch dienen voor een
harmonie-corps, als Intermezzo van eene vroolijke revue, ze kunnen op een draaiorgel
gezet worden, ze kunnen gezongen worden op een kermis, in een stoom-caroussel,
het kan een succes-nummer worden voor een gramophoon-maatschappij, in een café
kunnen ze gespeeld worden door een strijkje, zonder ergens uit het kader te vallen
en de heer H u l l e b r o e c k moet slecht op de hoogte zijn van de psyche zijner eigen
muziek om dit te ontkennen. Maar waarin verschillen zij dan met den tegenwoordigen
deun? Dit is geen directe afkeuring, doch het tegendeel mag niet beweerd worden.
In Vlaanderen hebben zij de verdienste hunner nationalistische strekking, ons is het
onverschillig of deze muziek op Fransche of Nederlandsche woorden wordt gezongen.
Hier speelt de heer H u l l e b r o e c k dus absoluut geen reformatorische rol.
En de zuiver artistieke waarde van deze d e r t i e n reeksen?
Het is een lastig vraagstuk. Sinds menschenheugenis, sinds men liederen opteekent,
hebben de Zuid-Nederlanders zich met een Jantje-van-Leiden van 't leven afgemaakt.
Vergeleken met de oud-Fransche volksliederen, met de Duitsche, met ‘Des Knaben
Wunderhorn’, met de Iersche, winnen ze het niet in breedheid van visie, in
emotioneerend timbre, in universaliteit; 't zijn van ouds genre-stukjes, nogal beperkt
en van ouds particularistisch. Geen genre-stukjes met een verren horizon en geen
particularisme, dat 't lijden en de vreugden der menschheid soms draagt en omvat.
Zoo zijn ze ook geestig. Genoeglijk, behagelijk, jolig, hard-lachend, maar zonder
verbindingspunten met den altijd waarschuwenden achtergrond der dingen. Een
Vlaamsch lied is nooit tragisch-geestig en als een Breughel.
Wanneer men dit erkent als 'n type van het Vlaamsche volkslied, dan zet E m i e l
H u l l e b r o e c k de traditie verdienstelijk genoeg voort. Ik hoor de zijne in ieder
geval tienmaal liever dan de composities van oudere Vlamingen als M e s t d a g h ,
Wa e l p u t t e , A u g u s t d e B o e c k en B e n o i t e.a. met welke hij zijn avond
opende. Het is jammer, dat hij af en toe verdwaalt in eene
J a n -v a n -B e e r s -sentimentaliteit, jammer, dat hij niet altijd zulke voortreffelijke
stukjes maakt als ‘Op Kerstdag’, jammer, dat een aantal zijner teksten nu reeds
verouderd, versleten-romantisch of onaangenaam klinken (bijv. ‘Van 't Maseurken’,
waarin een bleek-bleek ‘nonneken’ bij 't zien van een bruiloftskoets hare oogen, ‘zoo
rood, zoo rood’ - een beetje huilerig intoneeren! - krijscht!!) En meerdere in zulken
slappen trant. Laat de heer H u l l e b r o e c k zulke ‘poëzie’ maar verdedigen.
De zanger begon met eene korte causerie, waarin hij de grieven van den Vlaming
nog eens uiteenzette. Hij introduceerde een aantal toondichters, die we hier nog niet
hoorden noemen - hij zelf merkte dit op, en droeg van elk een liedje voor, over 't
algemeen bleek en langdradig werk, behalve de Vlaamsche Leeuw met zijn
meesleepend refrein. Na de pauze zong hij eigen liederen, zichzelf wederom
accompagneerend. Het waren: ‘Moederke alleen’, ‘In mijn Lievekens Hoveken’,
‘Marleentje’, ‘Noordzee’, ‘Hemelhuis’, ‘Lapper Krispijn’, ‘De Kwikstaart’,
‘Vrijersliedje’ en de reeds genoemde. Blijkbaar zijn populairste, want de meeste
hoorden wij reeds op zijn vorig concert. Daarna ‘Vlaamsche Lente’ meegezongen
door 't publiek. De stemming scheen er wel te zijn. Tot de jongere Vlaamsche
componisten is de heer H u l l e b r o e c k nog niet gekomen.
Hij zou voor dezen drie avonden noodig hebben en stelde dit liever uit tot een
volgenden keer. Hij heeft ons nog voorspeld - zoo ik goed verstaan heb - dat de
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Vlaamsche muziek-school een der roemrijkste zal worden, die ooit bestond. Hij
bedoelde de jonge toondichters.
De zaal was goed bezet en het succes levendig. Maar wat ik ook schrijf of wat de
heer H u l l e b r o e c k ook zingt, laten we ons ‘Des Antonius Fischpredigt’ onthouden
uit des Knaben Wunderhorn......

Feestuitvoering 1813-1913. Christelijke Oratorium-vereeniging en
Kon. Zangvereeniging ‘Excelsior’
Waarom heeft men J o h a n Wa g e n a a r , te Utrecht niet gevraagd ter gelegenheid
van onze onafhankelijkheidsfeesten een muizen- en kikvorschenkrijg te schrijven?
Waarom componeert de heer C o r n e l i s D o p p e r geene
Onafhankelijkheids-symphonie, nu hij den Koninginnedag reeds gecomponeerd
heeft? Waar blijven al onze Mannenkoor- en Gemengd-kor-componisten? De heer
J o h a n S c h o o n d e r b e e k heeft geen materiaal, het ontbreekt hem aan muziek
en er rest hem niets dan de liederenbundel ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’! Hij
was dus wel gedwongen zijn programma in den kinderachtigen trant te houden. Leek
deze onafhankelijkheids-uitvoering niet op een concert van de ‘Vereeniging tot
Verbetering van den Volkszang’? Met dit verschil, dat er door het kinderkoor van
D e n H e r t o g veel beter gezongen wordt dan door de Christ. Oratoriumvereeniging
en het Kon. Zangkoor ‘Excelsior’ uit 's-Gravenhage. Gisteravond ten minste.
Het behoeft niet duidelijker gezegd te worden, dat de geheele uitvoering in artistiek
opzicht eene mislukking was. De koren klonken mager en met een schralen koptoon.
Het is betreurenswaardig, zoo weinig resultaten te zien, als de dirigent zich op alle
onmogelijke wijzen uitput. Maar het bleef hol en leeg klinken, er was niet één groep
in dit talrijke koor, die een compact en resoneerend geluid gaf. De solisten
bevredigden evenmin. De heer C a r o , de bas, had de omvangrijkste partij. Weinig
timbre, weinig klank en vrij droogjes. De heer Va n K e m p e n zong enkele
tenor-soli. Af en toe een smakeloozen uithaal, doch voor de rest onverstoorbaar, een
beetje dik van toon. Men wacht er al jaren op, dat deze twee solisten zich zullen
‘ontwikkelen’. Mejuffrouw J a c o b a R e p e l a e r v a n D r i e l , die altijd lacht
wanneer ze zingt (niet onbekoorlijk) had de altpartij in het quartet en een kleine solo.
Het staat met hare stem als een paar jaar geleden. Sonoor en fluweelig-vol in de lage
en midden-ligging; vaal, gevoileerd en dempig in het hoogere register. En men wacht
er nog immer op, dat zij dit verbetere. Mevrouw D o r a Z w e e r s -D e L o u w is
kleine schaduw van mevrouw N o o r d e w i e r -R e d d i n g i u s en het spreekt vanzelf,
dat zij als schaduw van deze zangeres bekoorlijkheden moet hebben. Hare voordracht
is een beetje lachend en naïevelijk, maar iets wezenlijks hoorde men haar gisteravond
niet geven. De heer L o u i s R o b e r t speelde orgel, doch trad, nadat hij den toon
had aangegeven, niet meer op den voorgrond.
Het programma was samengesteld uit allerlei ‘meesters’ en wij doorliepen ruim
een halve eeuw onzer kunstgeschiedenis. De componisten stonden chronologisch op
een rijtje, W.F.G. N i c o l a i met een fragment uit de Feestcantate 1869, J. Ve r h u l s t
met zijn vlaggelied, B e r n a r d Z w e e r s met 't Derde Voorspel en tweede Rey uit
Vo n d e l s Gijsbrecht van Aemstel en De Kroningscantate op woorden van
N i c o l a a s B e e t s . Daarnaast nog ‘Hollands Glorie’ van R i c h a r d H o l ,
fragmenten uit de Feestcantate 1813 van J.H. L u b e c k , en twee koortjes van J u l i u s
R ö n t g e n en C o r n e l i e v a n O o s t e r z e e .
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Men zou zeggen, dat B e r n a r d Z w e e r s ten minste met het werk dat tot dusverre
't hoogst geschat is, de Gijsbrecht van Aemstel-muziek, eenig relief moest maken in
dit milieu. Er is geen sprake van en ik vrees, dat deze Mei van onze jeugdige
Hollandsche kunst begraven is in wolken. 't Valt niet te loochenen, 't kan zwart op
wit worden aangetoond, en men erkent het niet zonder leedwezen: Onze tijdgenoot
bleef op 't zelfde plan als zijn eigene tijdgenooten van vijftig jaren terug: Dezelfde
techniek, dezelfde manier, dezelfde stemming, dezelfde kleur, dezelfde toon, alles
't zelfde! Waarlijk, zoo de muzikale kunst van vijftig jaren geleden zich eene zekere
achtenswaardigheid had verworven, dan zou eerbied voor zulke traditie eene
voegelijke hulde zijn. Doch er rest ons niets meer van deze periode, dan de vergeelde
partituren, partituren die in vergetelheid liggen, om bij dergelijke complimenteuse
feestjes voor den dag gehaald te worden. Het valt dus slechts te betreuren, wat
nuchtere observatie ons leert. Z w e e r s die de uitvoering bijwoonde en hartelijk
dankte voor de buitengewoon hartelijke toejuichingen, moet zich af en toe wel eens
ongemoedelijk voelen op de tegenwoordige wereld.
Er is een Volkslied gezongen van K o r K u i l e r op woorden van mr. H.W. v a n
d e r M e y . Bij de vierde strophe begon men in het rythme op te gaan. Doch hoe
heeft de auteur het bedoeld? Pompeus of sjokkend? Men komt daar niet gemakkelijk
achter. Het rythme kan statig zijn en druilerig, doch 't een is even min geschikt voor
een volkslied als het andere. Ik houd het dus voor gemoedelijk en wat traag, een
beetje slierend en hangerig. Ook een weinig tendentieus. De melodie, niet klaar, staat
misschien in verband met onze vage nevels en ons onbelijnde
weilanden-horizontalisme. Het is misschien zeer karakteristiek, doch het lijkt me
beter, dat men ons volk iets lenigers, juvenielers en rankers te zingen geeft. In dien
deun musiceert het al vijftig jaren.
Het orkest heeft zich goed gehouden bij dezen dwangarbeid. Na de
Piet-Hein-Rhapsodie van P e t e r v a n A n r o o y is het ‘stormachtig’ toegejuicht.
De zaal was goed bezet. Er heerschte geen jubel-stemming, want deze Rhapsodie en
Zweers' Kroningscantate waren de eenige nummers, die een oprecht en spontaan
succes hadden. Maar J o h a n S c h o o n d e r b e e k is niet veeleischend tegenover
den roem noch tegenover de schoonheid en laten we aannemen, dat hij zijn best doet.
De onafhankelijkheidsfeesten zijn nu voorbij, tenzij er werkelijk een
Muizen-en-Kikvorschen-krijg mocht komen van Wa g e n a a r of eene
onafhankelijkheids-symphonie van D o p p e r .

[Kan Mozart gedramatiseerd worden? Reprise van de Symfonie van
Franck o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Onlangs is men in Duitschland op de gedachte gekomen om Schiller's drama te
‘vermenschelijken’ en het menschelijke timbre beviel den toeschouwers beter dan
de geharnaschte hexameters en hunne Don-Quixote-rythmen. Te Berlijn heeft men
't vorig jaar iets dergelijks beproefd met de Matthäus-Passion van Bach en het werk
interessanter trachten te maken door het te dramatiseeren. Het is nog slechts
verwonderlijk, dat men deze zeer prijzenswaardige verbeteringen niet toepast op de
andere werken van Bach. W i l l e m M e n g e l b e r g , die de Duitschers in de
dramatiseering der Matthäus-Passion reeds een tiental jaren voorging, dirigeert een
Suite van Bach op een wijze, die hemelsbreed verschilt van zijne opvattingen, welke
in de vertolking van het Oratorium tot uiting komen; om welke reden? Beide werken
werden geschreven in denzelfden stijl en bijna in denzelfden geest. De eenige geldige
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grond zou kunnen voortkomen uit de voorstelling, welke men zich maakt van de
Achttiende eeuw. Maar wie durft beweren, dat hij de veelzijdige Achttiende eeuw
van buiten kent? ‘Werthers Leiden’, ‘Wilhelm Meisters Lehrjahre’, ‘Wilhelm Meisters
Wanderjahre’ en ge hebt een beeld: lees de Mémoires van D'Aponte, den tekstdichter
van Mozart, en ge hebt een ander, geheel verschillend; lees de Mémoires van
Casanova en het beeld verandert opnieuw; de geschiedenis van een Lodewijk XV
verdraait wederom de impressies, tot ge ten slotte van het leven van Bach niets meer
begrijpt. En wij gelooven natuurlijk niet, dat men de Achttiende eeuw intuïtief kan
doorvoelen, zelfs al ging de stelling op, dat onze tijd slechts een voortzetting, eene
meer proletarische copie is, over de ruïnen van het Romantisme, eene bedriegelijke
copie van de Achttiende eeuw. Zoo men zich dus niet tevreden acht met een
klassicistischen Bach, een emotieloos verstarden, een gehexameterden, een
pedantesken, een vervelenden Bach, dan blijft er slechts over hem simpel weg te
vermenschelijken.
Wij hadden dit eigenlijk verwacht van E v e r t C o r n e l i s , die Donderdagavond
de Suite in d-groot speelde. Hij had de Gavotte even levend kunnen maken, even
boeiend, even interessant als een Scherzo van Bruckner. Waarom koos hij den
gewonen stijl? Zoo wordt Bach de eenheid zonder verscheidenheid, het tegendeel
van wat men ons als kenmerk van schoonheid doceert. Het eenige wat in dien nieuwen
stijl nog een weinig zou passen is de voordracht der Aria. Deze is ook spontaan
toegejuicht. Zij was ook de eenige, welke het kleurlooze geheel, dat de dirigenten
niet schijnen te willen ontwijken bij Bach, even en verkwikkend brak.
Dan zou men ook kunnen vergen, dat Mozart gedramatiseerd werd. Mozart, de
componist der onsterfelijk levensvolle opera's, Mozart, de componist der
hartstochtelijke, gemouvementeerde harmoniek, Mozart, die talrijke verbindingspunten
geeft met het Hongaarsche, gepassioneerde rythme en hunne sidderende melodie!
Waarom Mozart altijd minutieus, ijl, in den zin van spichtig, waarom onbezield,
methodisch en, ondanks alle spichtigheid, zwaar en onbeweeglijk? Mozart, op wien
Wagner niet schroomde zijn beroemd rubato toe te passen!
Maar tot welke consequenties zou dat kunnen voeren! Die opstormende toonladders
der bassen, uit het inleidingsadagio (gelijk men het effect ook vindt bij Beethoven,
de Zevende o.a.), zou geïntoneerd kunnen worden door een dirigent met misschien
te veel phantasie, gelijk de kreunende onstuimigheid der bassen uit 't eerste deel van
Mahler's Derde. Wat doet 't er toe? Het is immers niet onmogelijk, dat Mozart iets
analoogs voorzweefde? Laten sommige stukken aanvankelijk verliezen aan rust,
behaaglijkheid, gelijkmatigheid (men wende er wel aan als de toon rank bleef en
melodieus) hoe zouden daarentegen stukken als het Trio winnen door een ontroerende,
instinctieve intonatie! Of het donker-zangerige Andante met zijn fel-dramatische
tegenstelling.
Belooft ons E v e r t C o r n e l i s meer voor dezen winter (wij bedoelen den inhoud
der programma's) dan 't vorig jaar? De symphonie van Franck is een gelukkige reprise.
Dit werk verblijdt altijd en evenzeer wegens zijne doorzonde instrumentatie, 't zij
schel lichtend uit de magnifieke trompetten en bazuinen, 't zij omfloerst door de
diepe, warme schaduw van Franck's buitengewoon origineele houtblazers-tinten, als
door de meesterschap der compositie en den rijkdom der vinding.
De symphonie had een belangrijk succes.

[Tournemire Symfonie nr 3 o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
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Eene symphonie van Charles Tournemire. De componist heeft orgelconcerten gegeven
te Moscou, hij heeft de klokken gehoord, de klankvolle, die de eerwaardige stad
herscheppen in een onmetelijk carillon, hij zag de zonnevuren schitteren in de
weerkaatsende koepels, de berendansen-vroolijkheid van het Russische volk, de
melancholie der grenzenlooze vlakten. Deze symphonie ontstijgt een aroma van het
eeuwige Rusland, en Moussorgsky, wanneer hij ‘moderner’ had gedacht, meer in
den trant van Debussy, zou haar hebben gekozen als achtergrond van zijne opera's
Boris Godounof en Khovantchina; ook daar spelen het Kremlin, Moscou en hare
klokken eenzelfde rol in de Russische mystiek.
Ja, de opzet, het programma, doet even denken aan een resumé van 'n
Moussorgsky-tekst. De doolaards, die door het gelui gewekt en geroepen worden tot
het licht, dragen de ziel der raskolniki, de oude geloovigen van het oude Rusland.
Men zegt, dat Claude Debussy de essens van zijn stijl te danken heeft aan een toevallig
verblijf in Rusland, - Charles Tournemire vond er [een] boeiend en waarschijnlijk
origineel onderwerp. Niemand zal tegenspreken, dat E v e r t C o r n e l i s in de keuze
van dit werk een gelukkigen greep deed.
Ik zie deze compositie na de uitvoering inderdaad als een verhevenheid van licht,
boven den grijzenden berg der stilte; eene korte apocalyps, eene opvlamming als het
magnesium-licht der photographen, een moment van glans en fel geluid uit de grauwe
duisternis. Het is een effect geweest, een experiment in het Rijk der Hemelen, en
deze transfiguratie van een oogenblik zal ons meer onvergetelijk blijven als aardigheid
of als vertelseltje dan als levenslange gloed of levenslang merkteeken, gelijk wij
gewild hadden. Dit is de schaduwkant van deze symphonie, dat zij, in plaats van de
impressie als uitgangspunt te nemen, voert tot impressie, een beetje moeizaam, en
bij de impressie stil blijft staan. Zoo weerlicht het hoogtepunt bliksemsnel voor onze
oogen, doch doortrilt ons niet. Mahler verstond het beter om zijne hoorders te
dompelen in bovenaardsche afstralingen.
Het verwondert me dat Charles Tournemire bij de Gouden Poorten bleef steken,
doch onverklaarbaar is het niet. Heeft men een m e n s c h e l i j k geluid gehoord in
deze symphonie? Ik geloof het niet. Men ving tenminste geen melodie op en ik kan
mij een menschelijk geluid niet anders denken. Zelfs het Andante-thema maakt meer
den indruk van een slechtgelukte contrapuntische tegenstem dan van een melodie.
De rest der thematische gegevens noemt men het gemakkelijkst en het best ‘figuratie’.
Hier componeert een meester, die uit het principe van Franck's stijl de verste
consequenties getrokken heeft: ‘het gegeven doet er niet toe, de verwerking is
hoofdzaak’. Maar wanneer Franck een praegnante melodie noodig had dan vond hij
ze ook. Tournemire nu, wil met een materiaal, dat tot dusverre gebruikt is tot
karakteriseering, tot herschepping van de reëele en onbezielde wereld, de irreëele
benaderen en binnen dringen. Dit is hèm niet gelukt.
In zooverre stemt ook Debussy af van Franck, al schijnt dit op 't eerste gezicht een
parodox, dat hij eene van César Franck's gevaarlijkste hoedanigheden tot middelpunt
nam zijner nieuwe psyche. In zooverre zijn ook Debussy en Tournemire stamverwant.
Er treffen Debussyaansche kleuren en wendingen, de psyche is eigenlijk dezelfde,
doch overgebracht in eene andere school. Debussy echter spreekt hartstochtelijker
en inniger, Tournemire zegt alles uit de verte. De eene is subjectievist, de andere het
tegendeel. Zoo is Debussy ten slotte nog kinderlijker en naïever dan de min of meer
schoolsche Tournemire: Hij geeft het wezen der dingen, terwijl de andere slechts
den reflex geeft.
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Men luistert overigens met buitengewoon genoegen naar Tournemire's symphonie!
Zij ontroert maar zelden ondanks haar verregaande klaarheid en eenvoud, een eenvoud
dien men na volgende audities misschien armoede zal noemen; ondanks de volstrekte
afwezigheid van alle directe inspiratie boeit de muziek. Zij dankt dit aan een
voortreffelijk dramatische mise-en-scène. Te midden der grijze, zilverige kleur valt
plotseling een roode of blauwe toon der trompetten snel voorbijgaand, te midden
eener nevelige melopee van een hoorn uit de verte, schertsen de strijkers een geestig
col legno, schimmige klanken en rhythmen.
Alleen het Andante bevat enkele passage's, die me wat al te droog lijken en soms
al te grijs geïnstrumenteerd. Maar de klokken van Moscou, het heilige Moscou, welke
eene verblindende sprankelingen van licht en toon tegelijk!
Moge E v e r t C o r n e l i s , die bijna dirigeerde met Franschen slag, het werk
herhalen op een volgend concert. Misschien komen wij tot betere conclusiën,
misschien vindt het werk ook enthousiasteren bijval. Wie met Tournemire's
opvattingen accoord gaat zal hem het meesterschap in ieder geval niet ontzeggen.
Hij beheerscht zijn stijl gelijk men dit in den laatsten tijd slechts gewoon was van
Duitsche academici.

Honderd-drie-en-vijftigste Caecilia-Concert (Stadsschouwburg)
Daargelaten of M e n g e l b e r g 't deed ter wille van de acoustiek, ik merkte op, dat
de trompetten opnieuw verplaatst waren, dan weer rechts, dan weer links, dan weer
in 't midden, dan weer in een verren achterhoek, - doch ze blijven slecht klinken,
slechter nog dan wanneer men ze met hun vieren in de open lucht lieten spelen, even
slecht als de pauken, de bazuinen, de contrabassen, de i n s t r u m e n t e n v a n
z w a r e s o n o r i t e i t in een woord, welken de constructie van den Stadsschouwburg
schijnt te weerstreven, een fluit klinkt er prachtig, dito de hobo, de clarinet, de violen,
de felle instrumenten zooveel te minderwaardiger. Mysterieus protest van de aardige,
sierlijke Rococo-omgeving, het krullende, gracieuse décor, waarin het orchest hier
speelt, spiritistisch protest tegen de phantastische, sterke en stoutmoedige ensembles
der romantiek?!
Het klinkt dus verfoeilijk op de tooneelruimte en het past ons derhalve niet 't
orchest als klank verwijten te maken. Anders staat 't met het rythme. Voor den
zooveelsten keer maakte ik mij de opmerking: Wat moet M e n g e l b e r g , kunstenaar,
die de absoluutste tucht noodig heeft om tot de absoluutste vrijheid van tempo en
melodie te geraken, gelijk ze hem voorzweeft, zich ergeren aan de ongehoorde
bandeloosheid der jongere krachten, welk een kwalijk gebruik hem dwingt op te
nemen in het ephemere ensemble der Caecilia-concerten. Zoo deze jonge lieden alle
leerlingen zijn van 't Conservatorium, zoo er leerlingen bij zijn van anderen, ik vraag
mij af: wat voor leermeesters hebben zij in 't samenspel om met zulke tergende
onbekwaamheden hun intocht te wagen in een goed orchest. Het simpelste trekje der
violen, zoodra 't een weinig buiten 't alledaagsche tempo gaat, erger nog eene
allegro-passage ontaardt in 't gruwelijkste gekras of gegil. En is men zoo verwend
door de ‘moderne muziek’, dat men die voortdurende onmuzikaliteiten niet eens
meer gadeslaat? Zij zitten daar trouwens niet voor jan-en-alleman, die talentvolle
jonge juffrouwen en jonge heeren! Zij strijken er duchtig op los, zij raken hem,
sapristi! alsof zij de eenige violen vertegenwoordigen. M e n g e l b e r g moet zich
wel ergeren als hij 't simpelste pizzicato hoort mislukken, wat hem anders nooit
gebeurt, en altijd een nagilletje hoort, rechts en links, van zijn trage debutanten.
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Het orchest speelde de Zauberflöte-ouverture van Mozart ('t strijkkwintet was hier
't klaarst, 't doorzichtigst van den heelen avond), de ‘Unvollendete Symphonie’ van
Franz Schubert met 't mooie thema der violoncellen en de ‘Symphonie Fantastique’
van Hector Berlioz. Deze heeft 't meest geleden van de onbevredigende acoustiek.
Bazuinen en slagwerk klonken op zeventig meter afstand en tegelijkertijd vlak in 't
oor, dit wil zeggen, dat zij schril buiten het orchest vielen; en doorgaans ratelden zij
geweldig. Het fijne, Italiaansche, sierlijke en zonnige Bal lukte 't best in zijn fluïdieke
instrumentatie. Men had echter bij den coda de blaas-instrumenten mogen
verdubbelen, want er is niet veel aan gelegen, dat het motief der violen zoo fanatisch
naar voren komt tegen het thema van fluiten, hobo's en clarinetten. Het werd ook
een beetje droomerig en koortsachtig gedirigeerd met sublieme effecten; iets, wat
we nog niet hoorden van W i l l e m M e n g e l b e r g en natuurlijk ook niet van andere
dirigenten. Grandioos klonk 't begin van den Marche au supplice! maar ging de rest
niet te behaaglijk en panacheerend in l'istesso tempo? De violen in 't eerste deel
(vooral de attaque van 't tweede thema) waren onuitstaanbaar, letterlijk. Dat grijnsde
à la Brahms! Te oordeelen naar sommige passages uit de Scène aux Champs zou
men zeggen, dat Berlioz geen idee had van polyphonie. Pas op! Het lag aan de ruimte
- in den rococo-tijd componeerde men nog geen polyhonie!
Daar tusschen (voor de Unvollendete) droeg R o b e r t K r ü g e r het hobo-concert,
in g-klein, voor van Händel. Mooie muziek hier en daar, vooral wanneer Händel den
oud-Franschen musette-stijl benadert. Fraai-gespeeld, geestige trillers, virtuose
fiorituur, magnifieke toon; doch af en toe een beetje contrasteerend met het
fulmineerend strijk-orchest, een dwaallichtje, eene Sint-Jans-vlieg in een eikenbosch.
Schuld van den opzet. Hulde aan K r ü g e r ondertusschen voor de voordracht.
De schouwburg was zeer goed bevolkt, het succes minder spontaan dan vorige
malen. Dit ligt enkel aan ondoorgrondelijke wisselwerkingen, welke niemand noteeren
kan.

Albert Spalding (Concertgebouw, foyer)
De violist A l b e r t S p a l d i n g maakte reeds het vorig jaar een succesvolle tournée
door ons land, kreeg alom gunstige recensies en is er niet in geslaagd om voor zijn
concert van Zaterdagavond meer dan vijftig bezoekers te vinden. Zoo vluchtig is de
herinnering en zoo grillig de faam. Hij speelt nochtans voortreffelijk, A l b e r t
S p a l d i n g . Af en toe een valsch toontje, nu ja, en een truc, welke me niet erg bevalt:
het quasi-pizzicato, waarmee elke nieuwe inzet aanvangt, alsof zijn strijkstok
overladen was met de electriciteit der emotie. Sommige andere violisten doen het
ook, maar minder methodiek en meer vonkelend-geestig.
Voor de rest wijkt S p a l d i n g af van het gros der virtuozen. Zijn licht-branderigen,
licht-gloeienden en donker-rooden toon danken wij eerst aan zijn streek, dan pas aan
't instrument. Het internationale gladde, onaandoenlijke wordt vaarwel gezegd voor
perspectieven op ontroering en menschelijken klank. 't Ontbreekt S p a l d i n g ook
niet aan temperament wanneer hij hedendaagsche muziek speelt. Voordracht en toon
leven en verrukken hier en daar. Men zou dan nog enkel kunnen vragen of hij de
consequenties van zijne richting moedig genoeg heeft getrokken en ik geloof, dat
we dit mogen betwijfelen, want voor de betoovering bleef hij stilstaan, voor de groote
en overmeesterende aandoeningen schijnt hij zelf in de eerste plaats terug te schrikken.
Zoo mist zijn timbre niet de trekken van den hartstocht en het geluk, doch wel mist
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het de phosphoresceerende geheimzinnigheid der ziel. Maar A l b e r t S p a l d i n g
is nog jong en het zal me niet verwonderen als hij die stijging langzaam bereikt.
Zijn programma was niet buitengewoon, zulk een programma lijkt me niet eens
ernstig genoeg voor een kunstenaar. De ‘Trille du Diable’ van Tartini ontbrak er niet.
Een werk, dat toch eigenlijk geenszins aan zijn romantische legende beantwoordt!
Of maakt het dit diabolieke effect niet, omdat Tartini (gelijk meer gebeurde in de
achttiende eeuw) de helft ongeschreven zou gelaten hebben, waardoor ons het
phantastische ontgaat? Zeker is het, dat de piano-begeleidingen niet zoo droog en
monotoon werden opgevat, als onze professorale bewerkers 't zich schijnen voor te
stellen. Zeer aantrekkelijk waren de Gavotte en Menuetten uit de e-mineur suite van
Bach. Het overige is door de beroemdste violisten zelfs niet belangrijk te maken of
boeiend.
Van de virtuozen-stukjes deugde Schumann's ‘Gartenmelodie’ het minst. In Parijs
moge men dat nog coquet vinden of popperig-aaiend - wij zijn daaraan ontgroeid.
‘Am Springbrunnen’, eveneens van Schumann, was beter. Het deed we aan Chabrier
denken; fel rythme, tintelende chromatiek; uitmuntend voorgedragen door
S p a l d i n g . Hoe men een achttiende-eeuwer 't best bewerkt leere men van Fritz
Kreisler, van wien de violist eene Pugnani-transcriptie voordroeg, dramatisch
geënsceneerd, brillant, door en door levend. 't Preislied uit ‘Die Meistersinger’
(Wilhelmy) klonk wat tendentieus tenorachtig; La Campanella van
Paganini-S p a l d i n g , een echt toover-stukje lukte maar half. Van gewone flageoletten
is men nog niet immer zeker, hoe ongewis zijn dus de dubbele! Het deed er niet toe.
S p a l d i n g 's succes ging crescendo met het crescendo van zijn spel, dat hoe langer
hoe geanimeerder werd. Moge het publiek dezen voortreffelijken speler niet wederom
teleurstellen op zijn ‘Afscheidsconcert’ van Dinsdagavond.
André Bénoist begeleidde; doorloopend neutraal, want zijne partij bracht hem niet
op den voorgrond. S p a l d i n g deed zich in zijn tweede Musical Period nog kennen
als componist met een werkelijk en aangenaam talent. Zijn Scherzo Giocoso, dat hij
in zijn hotel had laten liggen, werd vervangen door een vurigen Bohemer van Dvórak.
Groot applaus.

[Optreden van sopraan Aïno Ackté in Salome's sluierdans van
Richard Strauss, herhaling van Berlioz' Symphonie fantastique o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Men kan mevrouw A ï n o A c k t é slechts één raad geven: Wanneer R i c h a r d
S t r a u s s geen tweede of derde rol creëert, welke voor u past en zoo gij naar expansie
verlangt of u onbevredigd gevoelt (acht! de bevrediging voor zulk een hyper-moderne
psyche! - de zangeres zal lachen...) wanneer gij u nog eens van een andere zijde wilt
laten hooren - wie weet? of wie kent uwe grillen? - kortom, als mevrouw A ï n o
A c k t é haar record wil slaan - dit verstaat ieder! - dan moet zij het tweede
piano-concert van B r a h m s of eene viool-sonate van M a x R e g e r gaan zingen;
z i n g e n ! Ik zou het haar gaarne een beetje hard in de ooren schreeuwen: zingen!!
Het is geen gekkerij, doch welgemeend.
Iedereen kent Salomé, iedereen kende Salomé tenminste een paar jaren geleden.
De sensatie begint wat te luwen, meen ik... Er zijn den laatsten tijd zooveel bioscopen
gekomen! Wij beleefden deze Salomé gistermiddag op haar hoogtepunt. Eerst de
dans der zeven sluiers. Zes man aan 't slagwerk. Beurtelings zacht, beurtelings zóó
geweldig, dat men waant: de danseres wordt verpletterd onder de speeltuigen. Eene
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slingervoetende, kronkelende melodie, zoogenaamd exotisch naast een
kazerne-signaal, twee lokmotieven, 't eene geëmancipeerd, 't andere
oubollig-gewoontjes, eene Turksche, glibberige melodie en een reveille voor cornet
à pistons. Is het Oostersch? Is de doorvoering werkelijk phantastisch? Ik weet het
niet. Men hoort wat S t r a u s s , wat Wa g n e r , men hoort wat Ts c h a i k o w s k y ,
om tot de conclusie te komen, dat 't heele geduivel virtuoos is, onexpressief en
middelmatig. Op 't tooneel, voorzichtigheidshalve gezegd, klinkt het nog slechter.
Geen enkele lichaamsbocht past bij die rythmen, tenzij de opvlammende stringendo's
van den dirigent.
De dans had geen succes. Toen kwam mevrouw A ï n o A c k t é . Eene interessante
verschijning, scherp gezicht en licht opwaartsch krullende lippen; slank met
hoog-opgetrokken schouders, wat haar spookachtig maakt, ‘warend bij dage’, met
een denkbeeldig violette uitstraling, sluw en geslepen, vooral geraffineerd, eene
panthersche, als mij 't woord geoorloofd is, eene vrouw met te veel instinct en te
weinig intuïtie. Zij was gekleed in vurig rood, het moet satijn of zijde geweest zijn,
zoo vloeibaar plooide de fascineerende kleur.
Totdat mevrouw A ï n o A c k t é begon te zingen had zij den indruk gemaakt van
geen hoofd te hebben. Zij concentreerde zich, aldus scheen het, met driedubbele
inspanning, met driedubbele haast. Het is inderdaad moeilijk om zich a p r i o r i te
verplaatsen in de situatie van Salomé-voor-het-afgehouwen-hoofd-van-Jochanaän.
Ik geloof niet dat daartoe het chromatische leidmotief van R i c h a r d S t r a u s s de
macht heeft noch eenige andere inductie. De voordracht smaakte er naar!
Doch dat daargelaten. We weten dat het mevrouw A ï n o A c k t é 's procédé, stijl
of temperament is om leelijk te doen. Het lag niet aan 't ontbreken van de scène dat
zij leelijk deed. Want stel u voor dat deze geestige dame voor een perkamenten,
bloederigen kop, welke S t . J o h a n n e s B a p t i s t a voorstelt, wentelt als een slang
en gruwelijke geluiden uitstoot, half-sissend, half-gillend, met stuiptrekkenden mond
en, zoo ze goed gedisponeerd is, met schuim op de lippen. Dit maakt de zaak slechts
walgelijker. Wat excuseert dus de beleedigende vibraties van dit
dolzinnig-karakteristiek zingen?
Het was verregaand. Voortdurend een hoog piep-stemmetje, een quasi-demonisch
kopje, gewild-sensueel, gewild-pervers; voortdurend malle stembuigingen,
afschuwelijke detonaties, tegen-den-toon-aan, de ongelooflijke smakeloosheden van
tongval, welke ik zou bestrijden en daarbij nog een abracadabraisch Duitsch;
voortdurend katten-geluiden en apen-gegil. Hoe is 't mogelijk!
Ik overdrijf niet, lezer, geen honderdste procent. Hoe is 't mogelijk dat dergelijke
kunstenarijen een volle zaal tot enthousiasme brengen en hoho-geroep? Het schijnt
dat wij een inzicht gekregen hebben in de beteekenisvolle phase van onzen tijd. Het
was niet diaboliek, niet phantastisch, het was alleen o n -m e n s c h e l i j k .
Het was een afschuwwekkend intente, een intente, dat toegejuicht is, gelijk 't schier
reeds gesanctionneerd werd door eene blinde bewondering. Het was onvergetelijk
terug-stootend van grijnzende leelijkheid. Het was ook belachelijk en in dien zin heb
ik 't ten slotte opgevat.
Wat M e n g e l b e r g hier gaf, hoe voortreffelijk ook, kan niet vergeleken worden
met de herhaling van H e c t o r B e r l i o z ' Symphonie Fantastique. Na het eerste
deel is ieder nummer toegejuicht, eene zeldzaamheid. De vertolking leek me van 't
begin tot 't einde in den geest der Romantiek en geniaal. Het doet me genoegen dit
te vermelden na de ontmoedigende reproductie van Donderdag. Het moge ons meer
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gebeuren, dat W i l l e m M e n g e l b e r g zich zoo overweldigend rijk en bezield uit
als in deze laatste uitvoering van de Fantastique.

[Strauss Festliches Praeludium, Edouard Lalo Symphonie espagnole
(solist Joan Manèn) – werken van Mozart o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Rubato! Wa g n e r s Kaisermarsch, die op het programma stond, is niet gespeeld,
doch onvoorziens vervangen door R i c h a r d S t r a u s s ' Festliches Praeludium:
S t r a u s s ' jongste compositie (opus 61) waarmee op 19 October een Concertgebouw
is ingewijd te Weenen; zij draagt de dagteekening Pfingstmontag 11 Mai 1913. Van
den dirigent W i l l e m M e n g e l b e r g eene wel aangename verrassing. J a h n
noemt M o z a r t s Es-symphonie een ‘Wahrer Triomph des Wohllauts’ en waarom
zouden wij met minder reden dit praeludium zoo heeten? Het is de eenige
hoedanigheid, welke 't stuk even boven de oppervlakten der middelmatigheid doet
uitblinken, want zoover 't de enkel geestelijke zijde van dit werk betreft deed
S t r a u s s geen gelukkigen worp.
Gelijk de andere composities van R i c h a r d S t r a u s s is dit Festliches Praeludium
niet geschreven voor 't eerste 't beste ensemble. Men kan zich nog voorstellen, dat
een fragment van M a h l e r ontroert als [het] op den hoek eener straat gespeeld zou
worden door een troepje bedelaars; zelfs een fragment voor zijn volste orkest. Het
heeft altijd een steun in het spiritueele en hangt niet zoo slaafs af van het timbre. Een
werk als dit Praeludium laat niet de minste reductie toe. Men heeft de versterkte
orkest-bezetting (twintig eerste violen, twintig tweede violen, vier en twintig alten,
twintig violoncellen, twaalf contrabassen - ongeveer het dubbele van ons
Concertgebouw-ensemble!!) pretentie genoemd, doch deze scheldnaam lijkt me
volstrekt onverdiend.
S t r a u s s , als uitstekend praktiker, heeft de leegten willen aanvullen, waarvoor
zijn instinct hem waarschuwde. In de gewone bezetting (tweevoudige houtblazers)
van welke de partituur nergens essentieel afwijkt, zou het een zeer treurigen indruk
maken. Troostelooze banaliteiten om de onderste passage, totaal gebrek aan innerlijken
gloed van 't begin tot 't einde, een schareslijpers-techniek, welke men van S t r a u s s
toch origineeler verwachtte! de onbescheidenste toespelingen op Wa g n e r s
M e i s t e r s i n g e r , een slechten organisten-stijl, eene buitengewoon goedkoope,
gepatenteerde Duitschheid.... en nog veel meer ergerlijks zou doorschemeren als de
ultramarijne sluier-glans van Es en A-clarinetten, een aantal prachtig liggende hoorns
en brillante trompetten werd opgeheven.
Het maakte per slot eenigen indruk, gelijken indruk als 't slot van Mahlers Achtste,
en zeer weinige hoorders moeten zich daarvan geen rekenschap gegeven hebben,
dunkt me. Het was al te duidelijk. Die eind-indruk zou nog grooter geweest zijn, als
men de bezetting genomen had, welke de componist vergt. Er moeten boven het
orchest z e s trompetters staan (er mogen er zelfs t w a a l f staan! zegt de partituur)
en er stonden er slechts d r i e ! Zij waren dan ook niet genoeg te hooren. Ik ben niet
zoo vriendelijk gezind voor de compositiën van R i c h a r d S t r a u s s om mij te
verheugen in dit materieele effect en ik geloof eer, dat 't me zou ontstemmen, doch
een princiep dringt ons om de volledige bezetting op te eischen.
Het is onze liefde voor de hedendaagsche muziek, welke door de
Concertinstellingen met veel te weinig voorkomendheid wordt behandeld. Wat
vandaag eene compositie van R i c h a r d S t r a u s s overkomt, kan morgen gebeuren
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met een meesterwerk van M a h l e r . Trompetten bovendien zijn niet zoo moeilijk
te vinden. Heeft M e n g e l b e r g vroeger H ä n d e l s Judas Maccabäus niet opgevoerd
met vier en twintig trompetters? Ik meen, dat dit eene legende geworden is.
Voor de rest valt er weinig van Strauss' laatste compositie te zeggen. De structuur
is niet bewonderenswaardig. De orgel-accoorden (vol werk) klinken slecht en zijn
eene improvisatie van de slechtste soort; telkenmale als zij terugkeeren (ze beteekenen
een soort van wegwijzer) breken zij den gang der muziek. 't Gesangsthema is 'n tikje
Brahms-kleurig; een gemoedelijke, philistreuse melodie op een Hillersch basje. Zij
verloopt in te duidelijke Wagner-herinneringen. Nam Mengelberg deze passage niet
veel te langzaam? Zij is niet alleen genoteerd Sehr lebhaft, in alla-breve, doch met
een weinig meer ‘Schwung’ zou ze ook meer in de lijn Brahms-Strauss blijven.
De zaal was overvol. Het orchest speelde echter de Zauberflöte-ouverture en
M o z a r t s Es-dur-symphonie, S t r a u s s ' Festliches Praeludium met ongewoon
matigen bijval. Men scheen gekomen te zijn ter wille van J o a n M a n è n . Deze
Spaansche violist speelde de Symphonie Espagnole van E d o u a r d L a l o . De toon
van M a n è n 's viool helt over naar het bronzige coloriet der viola. Het is de
bekoorlijkste gouden toon, die ik tot dusverre hoorde. Het timbre der g- en d-snaren
klonk wonderbaar verrukkelijk. De persoonlijkheid van M a n è n is gebouwd op
eene aristocratische reserve en hoogheid, welke in onzen tijd vreemd aandoen.
Deze eigenschappen verwonderen me niet van M a n è n , het verwondert me meer,
dat hij den zuidelijken gloed, de traditioneele vurigheid van een Velasquez, Filips II
en Karel V, hun mystieke bezieling, niet vereenigbaar acht met de parelende en
hemelsche gratie van zijn toon. M a n è n 's streek en voordracht bleven me
doorloopend te passief en tegen deze kwellende impressie woog zijne verliefde viool,
ja! het leek eene viola d'amore, slechts zelden op. Ik kan hem daarom slechts
gedeeltelijk huldigen.
v.d. M.

[Mozart Haffner-serenade, Brahms Symfonie nr 3 o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Er bestaat tegenwoordig een algemeen-expressivo, eene expressiviteit, welke door
iedereen kan worden toegepast, door een vol orkest even gemakkelijk als door een
solist, eene expressiviteit die men bij elke stemming in zijn bereik heeft en die in
elke stemming kan gewaardeerd worden, die altijd effect maakt, een expressivo, dat
voor verschillende stukken, voor verschillende componisten tegelijk kan dienen en
dat in onzen tijd rijkelijk wordt aangewend. Ik weet niet uit welke periode het stamt
(men kan het euvel, desnoods zonder documenten, toeschrijven aan de
neo-classicistische richting, het rationalisme der muziek), ik weet niet of men er
parallellen van zou kunnen wijzen in de literatuur of eene andere kunst, want om dit
te benaderen moet men diep zijn doorgedrongen in den geest der verschijnselen en
hunne aanknoopingspunten. Het is de expressiviteit der automatische piano, der
meeste virtuozen en van eenige auteurs - in een chronologisch rijtje: Schumann,
Brahms, Richard Strauss, Max Reger.
Wanneer de schoonheid, 't zij die der reproductie of van het werk zelf, nog eenig
verband houdt met het leven van den geest, met de levende ziel, wier onderhoorigen
wij zijn in deze rijken, als het ook slechts half waar zou zijn wat dr. Heinrich Bruno
Schindler zegt (geciteerd in Ambros I 392, 393) ‘In der Musik waltet das Magische
im höchsten Grade, denn, wie G o e t h e sagt, geht von ihr eine Wirkung aus, die
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Alles beherrscht und vor der Niemand im Stande ist sich Rechenschaft zu geben;
diese Wirkung steht so hoch, dass kein Verstand ihr bekommen kann. In dieser
Verwantschaft der Musik mit dem magischen Pole des Seelenlebens liegt auch die
Heilwirkung der Musik.’ - als men mag aannemen (zonder twijfel!) dat voor deze
bijzondere kosmische, mystische en andere betrekkingen der muziek, waaraan men
in de oudheid geloofde, in de middeleeuwen en zelfs in onze eeuw, het algemeene
expressivo door zijne neutraliteit, zijne pedante koppigheid, zijn afgesloten,
ontoegankelijke neutraliteit, een ongeldig toegangsbewijs is, dan geloof ik dat door
de wonderbare voortreffelijkheid van het een (het magische karakter der muziek) de
minderwaardigheid van het andere voldoende wordt aangetoond.
Het bestaan van een algemeen expressivo is niet te loochenen, het blijft de vraag
nog maar of het afdoend te bewijzen is, dat Schumann, Brahms, Richard Strauss,
Max Reger componeerden in deze lijn, wat, bij instinctie, ieder, die van nature de
antagonist is dezer school, opvalt.
Men spreekt niet even vaardig over een muziek-werk als over een schilderij en de
imponderabilia zijn voor de muzikale schoonheid veel talrijker dan bij de literaire
of picturale. Ik wil nochtans eenige redenen naast elkaar zetten, als voorbeeld kiezende
Brahms' Derde Symphonie, wier jongste zeer voordeelige uitvoering, mij aanleiding
genoeg geeft tot dit artikel. M e n g e l b e r g dirigeerde, het orkest was buitengewoon
op dreef en bij Schwung-volle passages gingen de violen de hoogte in...... als bij een
Italiaansch ensemble; eene zoo goede reproductie dat Brahms eene felle afkeuring
wederom kan lijden!
Dat in het programma-boekje een der thema's b.v. eene ‘heerlijke melodie’ genoemd
wordt is hier de zaak niet, want geeft de ‘heerlijkste’ melodie ter verwerking aan een
stumper en gij zal u spoedig vervelen. Er bevinden zich inderdaad een paar mooie,
ik wil ook zeggen zeer mooie motieven onder het materiaal; doch hoe zijn ze
geconcipieerd en hoe bearbeid? Zijn ze bezielde stemmen, dragen ze in hun accent
de kern der stemming, waaruit zij geboren worden en de oneindige schakeeringen
van het stukje leven, de mysterieuze sidderingen van het onbeschrijfbare wezen, dat
zij vertegenwoordigen, en de angstig afgewogen, de angstig aangehoorde nuances
van een menschelijke uiting, 't zij liefde of leed, de angstig gepeilde diepten van een
doorvoelden toon en zijn immer wisselende aangezichten, zijn overal warende
streelingen, zijn menigvoudige verrukkingen, zijn zachtmoedig en liefelijk op en
neer gaan, dat onvergelijkelijk teedere en omwikkelende i n s i n u a n t e eener waarlijk
schoone melodie, zijn geheimzinnige, fluïdieke cadans?
Neen. Brahms werkte niet alleen anders, hij vond ook anders. Hij is de componist
van het panta rhei, van de onveranderlijke gelijkmatigheid, in den aanvang, in het
vervolg, in het einde. Reeds bij haar ontstaan onttrekt zich eene melodie aan de
schoone wisselingen van het leven en zij dooft haar licht in de starre, donkere kalmte
in den afgrond der apathie. Zij wordt geboren z o n d e r v e r l a n g e n , zonder liefde,
zonder hartstocht. Het zijn melodieën, die o m zich dragen een zoetig welbehagen,
maar i n zich een koelen rouw, een koelen dood.
Hun geluk, hunne vreugde is stil, bleek, wankelend; hun leed, hunne smart, gedrukt,
eng, moedeloos; alles wendt zich af van het leven; Brahms verdiept niet, verinnigt
niet, ontwikkelt niet, hij componeert vormen, vormen, welke een te ledig geraamte
zijn dan dat er de natuur in zou huizen; het blijft een spel, een marionetten-spel
rondom dien schijn-van-ziel. Want een schijn-van-ziel wil ik sommige zijner thema's
niet loochenen.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

Men heeft Wagner indertijd bestreden met Schopenhauer en het Boeddhisme, wier
volgelingen deze groote meester geweest is. Hij moge echter in zijne libretto's
Schopenhauersche en Boeddhistische leerstellingen geschreven hebben, voor ieder,
die aanvoeling heeft (instinctieve afkeer) van pessimisme en Boeddhisme, is het
duidelijk, dat de essens van Wagners psyche, en deze blijft bij den meester immer
zijne muziek, nooit gelijkvorming was aan zijne verkondigde leer; zelfs niet bij de
hoogtepunten van Tristan, wier exaltatie mij altijd klinkt als een liefde en niet als
eene negatie. Maar wanneer het waar is, dat Cakya Mouni geleerd heeft, dat ‘men
zich ontrukken moet aan alle vreugden der wereld, want dat alle schoonheden, welke
zij inhoudt, jeugd, liefde, verrukking der zinnen en der ziel waan zijn en leugen, dat
men zich van den dorst om te zijn bevrijden moet, dat alles ledig is, dat men zich in
de wereld ziet van een ijle, vage, vale weerspiegeling, die speelt over de oppervlakte
van het onbeweeglijke niet...’ dan vindt men den aard, de stemming, de verstikking,
de doodelijkheid, de wanhoop dezer leer uitgedrukt bij Johannes Brahms, die haar
misschien niet beleden heeft. (Ik weet het niet.)
De algemeene expressiviteit, dit bedrieglijke masker van automatisme, zielloosheid
en dorre huichelende vitaliteit is het w a r e t e m p o o r d i n a r i o van onze
geestlooze, matte eeuw in plaats van het tempo ordinario der Bruckners, der Wagners,
en de onuitsprekelijke, menigvuldige flonkeringen en opstralingen van hun altijd
werkzaam genie en hun waakzamen genius.
De lezer kent ook de reden waarom Strauss, Reger, Brahms altijd zoo
psychisch-volmaakt worden gespeeld, in tegenstelling tot Mahler bijv. Zij spelen op
de onbeweeglijke, eindelooze vlakten; hunne ontboezemingen zijn steriel, hunne
verwoede gebaren mesmeriek; zij behooren niet tot het eigenlijke (spiritueele) leven.
In deze maanden van monotone namiddagen paste wel no. 3 dezer derde symphonie.
Er valt geen licht en er hangt een grijze mist over het onafzienbare veld; de toon
blijft grijs, doch verdoft en wordt dikker, alle dag verwelkt, de gestalten verflensen,
de avond wordt één levenlooze leegte en zijgt als vaag bewogen rook. Als men een
slechte bui heeft gaat men zachtjes zitten melancholiseeren, men klaagt wat, grijs en
toonloos à la Brahms. Zoo klonk dit stukje, opdringerig na den bloei, de lieflijkheid
van Mozarts Haffner-serenade, opdringerig, vervelend en dermate intensief om er
voor eeuwig een herinnering van te bewaren. Het stukje is karakteristiek voor Brahms,
zeggen zijne kenners en vereerders... ik geloof het graag.
Er valt nog meer te schrijven over Brahms en dit werk, doch voor heden lijkt 't
ons genoeg. Men gaat zijn gang aan het Concertgebouw al wachten er velen op betere
muziek, op Mahler bijv. Het schijnt dat men aan weerskanten geduld heeft; wij
verklaren het onze niet voor onuitputtelijk, doch zien wel kans om nog een tijd lang
koelbloedig te protesteeren, totdat men 't bewustzijn krijgt, dat er nog andere en
betere componisten zijn om gehuldigd te worden.

[Mahler Kindertotenlieder (Johannes Messchaert, bariton),
Beethoven Pianoconcert nr 3 (solist Egon Petri)]
Sinds de uitvoering van Mahlers ‘Kindertotenlieder’, twee jaar geleden, hebben we
met huivering eene herhaling verwacht. Met huivering; toen de eerste tonen klonken,
het ontzind-zachte geluid van den hobo, trok er een floers over de oogen en men
zonk weg in de smart van dien aanhef, men woei mee in die kalme vlagen van leed
door dien aether van kalme schoonheid, schoonheid, welke zelf leed wordt wegens
hare wijding, haar verlangen, haar liefdevol toewenken naar onze ziel en haar
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overstroomt met weemoed en geluk; talrijke hoorders hebben dien avond zulke
transfiguratie ondervonden, eene transfiguratie, even zeldzaam als ontstellend, waarbij
alles ijlt naar de psyche van het werk, alles haakt naar één middenpunt van uiting,
alles ontvlammen zal bij den eersten klank, - zeldzame en onvergetelijke avond!
Toen is mij en vele anderen eene smart bekend geworden, welke ik vluchten zal en
zoeken, een geluk dat ik zal schuwen en zal moeten nasnellen. Een geluk en smart,
die beide, zóó gespannen, ondraaglijk zijn en waarvoor men terugdeinst.
Wederom zong M e s s c h a e r t , wederom dirigeerde M e n g e l b e r g , doch het
schijnt dat eene emotie als die boven beschreven is, tot de lotgevallen behoort, welke
ons slechts eens in 't leven treffen. Ik ben dirigent en zanger bijna dankbaar dat de
muziek wat minder gloeiend geïntoneerd is, ik zal er de ‘Kindertotenlieder’ niet
minder om vereeren. Nu komt immers de beurt, na de eerste visioenen, om het hart
te trachten te doorgronden van den schepper. Welk een banneling in deze wereld,
die zulke accenten vindt! Welk een kunstenaar om een cyclus zòò te kiezen, zòò te
rangschikken, zòò te dramatiseeren! Welk een kunstenaar, die in zijne partituur de
expressieve waarde van iedere noot dermate kan afwegen en ordenen tot in de
allerfijnste nuances. Want geen gerucht vindt men in dit werk, dat niet rechtstreeks
ontloken is uit die smartelijke verbeeldingen, geen gerucht ook, dat niet tot in de
soberste detailleering zijn effect bereikt. De ‘Kindertotenlieder’ zijn niet alleen een
wonder van expressie; in technisch opzicht zijn zij zoo volmaakt dat men vergeefs
hun gelijke zoekt.
M e s s c h a e r t was prachtig bij stem; sonoor en gaaf, krachtig en wijd-sprankelend
als men hem de laatste jaren niet gehoord heeft. Wat verouderd hij langzaam en hoe
onwankelbaar blijft hij bij zijn enthousiasme en zijn onbeschrijfbaar sentiment. Hij
heeft de eeuwige jeugd gelijk Bouwmeester en zijne bewonderaars kunnen gerust
zijn. Hij staat even jong voor het werk en even geniaal als M e n g e l b e r g . Hij maakt
allerlei phasen door, waartoe we ook de onbeteekenende componisten rekenen,
auteurs als Schumann en Brahms, die het kunstenaarsschap niet bevorderen, hij maakt
ze door, ongemoeid, onveranderlijk. Hij heeft tallooze stijlen in één stijl, den stijl
van M e s s c h a e r t . Hij is ten slotte van het ras zangers, dat uitsterft; nobel timbre
en onaantastbare techniek.
Was het orkest een weinig afgemat? Alle tempi werden zeer langzaam genomen
en de eerste hoornist, die in de ‘Kindertotenlieder’ eene zeer gewichtige partij heeft,
leek me zwak van embouchure. Ook in de Egmont-ouverture merkte men inzinkingen,
welke men van een frisch orchest niet gewoon is.
We hadden twee solisten. M e s s c h a e r t moet de laatste jaren zoo dikwijls
afzeggen, dat men waarschijnlijk reeds van te voren zijn vermoedelijken
plaatsvervanger engageerde. De zanger heeft zijn buitengewoon talrijke hoorders
niet teleurgesteld en wij hebben ons kunnen vermeien met B e e t h o v e n s derde
piano-concert, voorgedragen door den heer E g o n P e t r i
P e t r i speelde het vrij neutraal, hoewel zeer geacheveerd, en men verheugde zich
onwillekeurig, dat het concert zoo verrukkelijk gecomponeerd is. Passage-werk
reproduceerde P e t r i het klankrijkst, een diaboliek fortissimo, gelijk B e e t h o v e n
er in elke piano-compositie zet, komt er te kaal en te onharmonisch uit, zonder den
minsten résonnans. Het ligt evenzeer aan den Bechstein, die, gelijk alle Duitsche
piano's, alleen voortreffelijk zijn in den brommenden bas (voortreffelijk en
onsympathiek) als aan den heer P e t r i ; zijn aanslag is te positief voor het forte.
Een beminnelijk werk trouwens, dit derde piano-concert en welke vroolijke
Haydn-reminiscenties; in het adagio bijvoorbeeld, streelende herinneringen aan de
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Kaiser-melodie. Een zeer aangename tijdpasseering, op die wijze gespeeld, doch te
mat na Gustav Mahler, om in al zijn diepte te kunnen boeien. We weten overigens,
dat het werk nog andere eigenschappen bezit, dan de enkel-charmeerende, welke 't
Egon Petri toekent; vooral poëtische, sensitieve, juveniele en betooverende.
We hebben de suite van Bach, de suite der zes fluiten niet gehoord. Het publiek
heeft ademloos geluisterd naar Mahler en M e s s c h a e r t , begon aarzelend te
applaudisseeren, als ontwaakte het uit een droom en eindigde frenetiek. Zulke
teekenen, psychologische, welke den aard der emotie verraden, mag men niet uit het
oog verliezen. M e n g e l b e r g is nog gehuldigd na de Egmont-ouverture en haar
juichend slot, met zeer veel brio en inwendige geestdrift gelanceerd. De Egmont is
een van Beethovens meesterwerken.

Koninklijke Oratorium-Vereeniging - Berlioz, La Prise de Troie
B e r l i o z ' Trojanen stammen niet alleen uit den tijd van zijn hoogsten innerlijken
nood, het begin der volledige nederlaag, zij stammen ook uit de dagen, dat Wa g n e r ,
een spookbeeld, bewust of onbewust, [werd?] voor den aanvoerder der Fransche,
muzikale romantiek, verder uit den tijd dat L i s z t zijne ‘Poèmes symphoniques’
uitgaf en natuurlijk niet vergat er zijn genialen makker een exemplaar van te sturen.
In de buitengewoon-volledige, diepdoordringende B e r l i o z -biographie van
A d o l p h e B o s c h o t , wordt heel het dagelijksche leven van den auteur, tijdens
zijne bezigheden aan de gigantische opera blootgelegd, men telt ieder uur van
klagende ontmoediging en heroïek enthousiasme, en de ontmoediging houdt de
overhand (of maakt sterkere impressie op den lezer?), men passeert geheel den
dagrooster van den toenmaals wankelmoedigen held, en al die pijnlijke détails
combineert men onwillekeurig met de gebreken, de tekorten van ‘Les Troyens’. Ware
B o s c h o t ten minste hier van zijn systeem afgeweken, om ons op ernstiger wijze
in te leiden tot de partituur! Want ik geloof dat geheel andere oorzaken dan die
kwellende levensomstandigheden 't karakter der opera hebben beïnvloed. B e r l i o z
was te veel denker, te veel zoeker, en zoon der moderne onrust en als 't ware
mediummiek gevoelig voor invloeden om zich met verschijningen als Wa g n e r en
L i s z t alleen bezig te houden als feuilletonist. Hij was zelf te zeer waarzegger van
natuur om in deze persoonlijkheden niet een nieuwe toekomst te raden. Hij was te
slim en te instinctief slim om van iedere jeugd-vonkelende compositie, welke hem
onder oogen kwam niet partij te trekken. Het is ten minste eene zeer scheeve
voorstelling om B e r l i o z te caricaturiseeren als conservatief S p o n t i n i -navolger
wat zijne scenische concepties aangaat, en de eind-karakteristiek van B o s c h o t
betreffende ‘Les Troyens’: ‘plus spontinienne que spontanée’ moge een fijne, geestige
calembour zijn, ze schijnt me slechts te bewijzen, dat B o s c h o t geene noot van
S p o n t i n i kent en hier roekeloos die algemeene opinie heeft nagepraat. Behalve
het arioso, fragment der Cassandra-aria ‘Chorèbe, hélas, oui Chorèbe’ (passage in
bes dur) en de melodieuze clarinet-solo uit de pantomine kan men met eenig recht
in het kader der muziek van S p o n t i n i plaatsen. Ware dit werk Spontiniaanscher
geïntoneerd! - hoe zou me dit verheugen.
B e r l i o z is nooit vrij geweest van den meest edelmoedigen naijver op zijne
collega's, de enkele groote componisten van zijn tijdvak. ‘Benvenuto Cellini’ vol
coloratuur, helden-tenor en prima-donna stijl-virtuositeiten kon gericht zijn tegen
den toen koning-kraaienden R o s s i n i ; Benvenuto is voor de helft in een stijl
geschreven, welken de auteur theoretisch altijd verfoeid heeft. De libretto's, welke
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hij jarenlang tevergeefs gebedeld heeft bij S c r i b e , waren waarschijnlijk slechts
bestemd om M e y e r b e e r voor goed te overtroeven, en gelijk 't hem gelukte de
richting-R o s s i n i te veredelen tot iets subliems, zou het hem denkelijk gelukt zijn
de M e y e r b e e r -bedwelming te immortaliseeren als La Nonne Sanglante, de
eindelijk verkregen tekst niet teruggetrokken was. En de laatste, in zijn leven, die
den naijver van dezen trotschen imperialist (dit had hij gemeen met S p o n t i n i !)
[moesten ondergaan] waren L i s z t en Wa g n e r , L i s z t zijn vriend, Wa g n e r
zijne verzwegen nachtmerrie; en deze fascineerde hem het meest.
In de Trojanen vindt men eene wijziging van stijl en techniek, welke te zeer zich
richt naar de methode van Wagner's eerste manier (Fliegende Holländer, Tannhäuser)
dan dat men haar aan andere oorzaken zou mogen toeschrijven. De absolute melodie,
welke zich in Rienzi, van Wa g n e r , in de vroegere werken van B e r l i o z zich
menigvoudig en luisterrijk ontplooit, en wordt in de Trojanen even roekeloos
teruggedrongen door den symphonischen opzet, als zij bij Wa g n e r hoe langer hoe
statiger zal begraven worden in de eindelooze symphonie. Bijna 't geheele eerste
deel der Trojanen is muziek-dramatisch geconcipieerd, met uitzondering van den
triomfmarsch; bijna de geheele Cassandra-partij (hoofdfiguur) is behandeld als
motievisch recitatief; bijna alles is ‘karakteristiek’ geworden; zelfs de structuur der
geweldige pomposo's. Berlioz neemt ook een aanloop naar het leidmotief, in welke
hoedanigheid de ‘Trojaansche marsch’ herhaalde malen en in waarheid monumentaal
door zijne bijzondere plastiek van é é n i g s t leidmotief, indrukwekkend en in vele
gestalten optreedt.
Pas was Tristan gedrukt of Wa g n e r , te Parijs vertoevende, stuurde B e r l i o z
een exemplaar met eigenhandige opdracht. B e r l i o z kon de ouverture niet hooren
zonder physieke pijn te gevoelen, doch waarom zou hij geen partij trekken van één
der beste momenten uit Wa g n e r 's scenario? T r i s t a n begint met het verlangenslied
van den matroos, hoog in den mast; H y l a s intoneert in ‘Les Troyens à Carthage’
denzelfden weemoed, ver schallend over de zee.
De Duitsche stijl (deze techniek, welke wij, in tegenstelling tot de melodiseerende,
Romaansch Duitsche willen noemen), is door B e r l i o z met dezelfde meesterschap
(de meesterschap van den Romaan!) behandeld als de stijl zijner vroegere manier.
Ik wilde echter dat hij er nooit aan begonnen was, want het treft te eigenaardig samen
met zijn invallenden ouderdom en die in se onbezielde techniek geeft zijne altijd
vlammende en muziek-vonkende persoonlijkheid de houding van onoprechtheid.
Die stijl paste niet in de lijn van zijn geest, noch in de lijn zijner phantasie, welke
alle beelden reflecteerde in m e l o d i e ë n , niet in rythmen of melodieën. Die Duitsche
techniek is ook het grootste bezwaar om hem een volgeling van S p o n t i n i te
noemen.
Alsof B e r l i o z de tijdelijke vergissing zelf heeft ingezien, is het tweede gedeelte
der Trojanen in de tegenovergestelde richting gecomponeerd. In ‘Les Troyens à
Carthage’ de melodieën, de aria's, de verliefdheden, de duetten, de onvergankelijke
bekoorlijkheden, welke men mist in ‘La Prise de Troie’. Het is als toovert de
componist zich om wanneer men de eene partituur opslaat na de andere en men zal
het mij vergeven als ik de tweede helft meer bemin dan de eerste. In 't eene, het nu
uitgevoerde geeft B e r l i o z de schakeering van zich zelf, in het andere zijne meest
bewonderenswaardige essens. Wie ooit het duet hoorde van A e n e a s en D i d o
(‘C'était par une telle nuit’) in zijn onvergelijkelijke jeugd zal deze overtuiging met
mij deelen. En zulke hoogtepunten vindt men meer in de tweede helft, welke ook
compacter, boeiender en dramatischer geconcipieerd is.
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Mij dunkt, dat de heer A n t o n T i e r i e , de immer enthusiaste dirigent der Kon.
Orat. Vereeniging, door de keuze van ‘La Prise de Troie’, zijn programma voor de
volgende uitvoering van zijn koor zelf aanwees. Dat zal moeten zijn Les Troyens à
Carthage en het ongekende succes van Trojes ondergang geeft daar recht op. Het
was eene zeer goede reproductie; het koor, niet zoo talrijk, scheen me, als vroeger,
zong buitengewoon frisch en het orkest van 't Concertgebouw volgde zijn leider met
een meesleepend animo. De marche triomphale, welke de kern moet zijn van de
uitvoering, leek me, helaas! een der minst emotioneerende stukken en dit kan ik
slechts verklaren door de min of meer gebrekkige mise-en-scène. Het tweede orkest
dat in den boven-corridor speelde, was veel te schraal bezet, klonk mager en gaf
geenszins de impressie van een naderenden en weer wegtrekkenden feeststoet. Had
de heer T i e r i e niet eene ‘bande militaire’ kunnen engageeren in plaats van dit
karige troepje? Is het al niet erg genoeg dat men deze muziek nooit hoort in de
origineele bezetting met saxhoorns? Waarom den climax ten overvloede zóó
verbrokkeld? Want enkel door de deuren te openen krijgt men niet de door B e r l i o z
gewenschte stijging. Of waarom retoucheerde de heer T i e r i e niet (met smaak) dat
gedeelte der partituur, waar een glansrijk tutti, door de afwezigheid van een sterke,
supplementaire troep, niet in zijn bereik lag? De glans, welken de componist beoogde
met deze machine théatrale.... In het orkest zitten gedurende den heelen feestelijken
optocht één trompet, twee hoorns, drie bazuinen werkeloos, terwijl de geïsoleerde
bastuba een beetje te barok klinkt in hare langdurige afzondering.
De zaal was uitverkocht; verschillende solisten behoorden tot de favorieten van
het publiek der Kon. Orat. Vereeniging: J e a n R e d e r , (Chorebus) onze
gefranciseerde landgenoot, die met zijn magnìfieke bariton altijd geestdriftig stemt,
wijl hij een geesdriftig temperament bezit. Plamondon, (de Aeneas) de tenor, wiens
zeer gedekte stem en cynische voordracht me minder dan ooit bevallen is; ik hoop
dat bij eene volgende uitvoering C a s e n e u v e terugkeert, M a d . e l l e S u z a n n e
T h é v e n e t is eene echt Fransch geïntoneere sopraan; zij was als zangeres volmaakt
in het eerste bedrijf, in de twee andere scheen ze mee te lijden aan vermoeidheid en
verstrooiing. Het Cassandra-type, dat zij moet creëeren, schijnt grif langs haar
temperament te zijn afgegleden, doch dit kan men haar bij eene opvoering in
concert-vorm vergeven. De heeren K u b b i n g a , C a r o en v a n T u l d e r , de dames
K u b b i n g a - B u r g en M a r i e Ve r b e e k vertolkten de ondergeschikte rollen op
voortreffelijke wijze. De heer T i e r i e is gehuldigd met een krans.

Matinée Musicale van den Modernen Kunstkring (Concertgebouw,
kleine zaal)
Men gaat natuurlijk eerst de schilderijen zien, waarmee de banale menigte zich sinds
enkele weken amuseert. Er werd verleden jaar bij gelegenheid der
Kandinsky-tentoonstelling reeds gezegd, dat deze doeken buitengewoon muzikaal
zijn. Ik had inderdaad op een vroegere expositie collegiale impressies gekregen, doch
ze kwamen me van Picasso. Stukken als ‘L'homme à la pipe’ leken me polyphonie,
overgeplant in de schildertechniek, d.w.z. de polyphonie der zoogenaamde primitieve
contrapuntisten. Voor de rest riep me nog nimmer eenig modern schilder muzikale
sensaties op en die van Picasso bleven enkel compositorisch. Kandinsky leek me dus
een soort van uitdaging. Kandinsky nota bene is bevriend met Schönberg, Arnold
Schönberg, die zelf schildert, landschappen e.d. ter ‘vingeroefening’, gelijk hij 't zelf
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noemt, ‘Visionen’ om gemoedsbewegingen uit te drukken, welke geen muzikalen
vorm vinden.
Het is jammer, dat men onmiddellijk tegen de Kandinsky's, Kontchalovsky's en
andere Russen aanloopt. Zij leken me van alles wat er hing de hoogste macht (als
rekenformule), niet de hoogste macht van intensiteit, van pressie, van sentiment of
plastiek, doch van geweld, van effect; een geluid van onnoemelijk veel piccolo's,
trompetten en bekkens, bij vergelijking gesproken. Alles wat er op deze tentoonstelling
hangt, zou men Tendenz-malerei mogen noemen. Nur-malerei is misschien een beter
woord in de lijn der Kandinsky's, en omdat de tendenz bij de Russen haar hoogste
noot schreeuwt, was ik er liever gekomen via Gestel, Sluyters, Le Fauconnier, Marc,
den geestigen dierenschilder.
Nu werd het me niet duidelijk, wat er meer dan algemeen-muzikaals zou klinken
bij Kandinsky. Een diep-blauw, zacht-geel, of schroeiend-rood kan men assimileeren
met sommige instrumenten, met sommige combinaties, doch ik geloof niet, dat eene
compositie als zoodanig bij eenig mensch kleuren oproept. Het zijn wisselende
flonkeringen, picturale afschaduwing van enkele impressionistische détails, het is
misschien de geheele toon, welke om een stuk zweeft en welken ik me bij Debussy
violet, bij Strauss hard-geel denk, het kan nooit zijn de binnenste geest van een
muziekstuk, welke met eene kleuren-groep zou zijn weer te geven. Dan zou men
zich op het standpunt moeten plaatsen der Hanslicks en met de andere gedocterde
Brahms-vereerders de muziek moeten noemen ‘een spel van klinkend bewogen
vormen’. Niets, is strijdiger met den geest der muziek. De componist gaat uit van de
exterieure wereld, om de interieure te bereiken en niet omgekeerd. Het zou een smaad
zijn voor Debussy als zijne ‘vormen’ Le Fauconnier opriepen; dit bewees dan dat
hij meer aan zijn materiaal dacht dan aan zijn psyche, meer aan den schijn van 't
leven dan aan 't leven-zelf. Ik laat Le Fauconnier in zijn wezen en mijne bedoeling
is niet hem te kleineeren. Maar het moet gezegd worden, dat muziek en schilderkunst
twee afwaartsche richtingen volgen, naar mij dunkt. De hoogste muziek schijnt me
met plastiek weinig verwantschappen te bezitten, de allerhoogste die ik ken vermijdt
de plastiek geheel en al, in zooverre men dus bij Kandinsky een vervaging van elke
plastiek opmerken, kan men hem muzikale eigenschappen toekennen; eigenschappen
echter, welke de musicus het laatste zal accepteeren en goedkeuren, want het zal hem
eene profanatie lijken van wat hem het heiligste was: de onuitgesproken droom, de
mystieke projectie van mensch en dingen. Hij immers, de musicus, geeft de essens
der schepping, de geest, zonder de realiteit te kort te doen, zij, de schilders, trachten
naar die goddelijke essens met schennis der realiteit, eene dikwijls zeer gruwbare
schennis.
Dit over het verband der muziek en der modernste schildersschool. Er valt nog
meer over te noteeren, doch kom ik nooit tot het demonstratieve concert, waar
Schönberg en Debussy gespeeld is, een concert, waarvoor ik het bestuur van den
‘Modernen Kunstkring’ bijzonder dank zeg. Er hadden, zonder hun initiatief, nog
vele jaren kunnen verloopen, eer een der ‘landläufige’ pianisten den inval kreeg om
zulk een programma samen te stellen. Het spijt me slechts, dat ik Richard Buhlig
niet even onbevangen kan waardeeren als zijn répertoire. Hij speelt fameus, doch
zijne voordracht zit nog in de verf. Hij mag met zijne manchetten op de toetsen
rinkelen, met de handen een quasi-vibrato uitvoeren, de ware expressiviteit, het
muzikale attouchement, het rubato, de spontaniteit, de magische transfiguratie, Buhlig,
die elke seconde Debussy moet worden, de intuïtie, het echte muzikale instinct heeft
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hij niet ter beschikking. Hij reproduceerde de modernen naar absoluut verouderde
opvattingen.
En wat zijn programma aangaat, begrijp ik niet goed het verband tusschen Erich
Wolfgang Korngold, Korngoldje, het Weensche wonderkind, en de moderne kunst.
Wij zijn niet gewoon het begrip ‘modern’ te assimileeren met methodistische
dissonanten en enkele constructieve trucs, welke een weinig afwijken van ‘de regels.’
Schönberg, die n o g tobt met de regels, voor wien de regels een eeuwige nachtmerrie
zullen blijven, mag dit zoo opvatten, het is een verkeerd begrip. Dat Schönberg dwaalt
kan men zich echter voorstellen. Hij passeerde een aantal theoretische werken, hij
is leeraar en heeft nu zelf formules uitgegeven in den vorm eener ‘Harmonielehre’.
Hoe Korngoldje evenwel aan dien naam komt is mij onbegrijpelijker en ik ben geneigd
enkel op dien grond te twijfelen aan elk greintje begaafdheid bij dit theoretisch
vertroetelde wezentje. Hij maakt immers niets dan een à la Max Reger
gereconstrueerden Brahms, die nog zorgvuldiger grijnst dan zijn voorbeeld en zich
in machtelooze, steriele passies nog mathematischer uitput. Brahms, gefundamenteerd
op Bruch-motieven, motieven, welke elkaar klassiek den nek omdraaien, twee thema's,
grimmig jegens elkaar als kippen, veel gejacht, veel beweging, veel starheid, droogte,
veel gedraaf van de eene tonaliteit in de andere, onnatuur, pose, weinig
expressionisme, alles te zamen dik, grauw, kleurloos... Passons, passons! Ik hoop
die e-dur sonate, eindeloos en ondanks alle formalisme vormeloos, nooit meer te
hooren.
Van Schönberg stamt volgend gezegde: ‘Ich bin auch heute ein anderer Mensch
und habe nicht die Verpflichtung konsequent zu sein, sonder nur die, lebendig zu
bleiben.’ Ziehier de stofwisseling toegepast op den geest, op de ziel. Een
‘karakteristieke’ dissonant is Schönberg meer waard dan alle koninkrijken der wereld
en hoe wil zulk een mensch componeeren? Ook hij komt niet uit de verf. Hij vergeet
alles ter wille van een klanken-gruppetti, een geluiden-opeenhooping en als hij af en
toe aan ‘de regels’ denkt en eene melodische figuur inschakelt, welk een troostelooze
banaliteiten vindt hij dan! Het is bovendien verschrikkelijk zulke klavierstukken te
hooren op een namiddag als langzaam het daglicht verzinkt achter de kille ruiten.
De toon van het instrument is bleek, de inventie bleek, de phantasie bleek,
teringachtig, koud, zielloos. Men krijgt er Judas-visioenen van.
Alleen Debussy op dit programma was grandioos en eene vertroosting.
Onvergelijkelijk poëtisch, buitengewoon fraai van tint, meesterlijk geconcipieerd,
en...... wat de bewonderaars van een Richard Buhlig, of de moderne schilders er van
zeggen mogen, nog wat oud, h e e l o u d sentiment, sentiment in de beste beteekenis
van het woord, onvergankelijk, universeel en eeuwig. R e f l e t s d a n s l' e a u was
magnifiek en het ging crescendo. H o m m a g e à R a m e a u was nog bekoorlijker,
L a s o i r é e d a n s G r e n a d e een wonder van evocatie-vermogen, een wonder
van betoovering. E t l a l u n e d e s c e n d s u r l e t e m p l e q u i f u t een
bovenaardsch mysterie, gesupernaturaliseerde romantiek. L' i s l e j o y e u s e even
verrukkelijk.
Vooral tegen Debussy was de pianist niet opgewassen. De finales vooral werden
geheel zonder stijl gespeeld. De rest leek me slechts even aannemelijk.

Dirk Gootjes [met pianobegeleiding van Evert Cornelis]
(Concertgebouw, kleine zaal)
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Het is verrukkelijk om te luisteren naar een wonderbaren violist, want geen ander
instrument weerkaatst de muziek in zulke onwaarneembare vibraties als de viool,
afhankelijk van de intiemste roeringen, het is een ramp 'n wonderbaar violist te zijn
en 't hart toevallig te hooren gonzen naar andere melodieën of andere verlangens,
kunstenaar van oogenblik, een oogenblik van detresse of depressie door te maken of
een van die phantastische gemoedswisselingen als men een concert geeft, want de
viool reageert direct, onverbiddelijk, en tot in 't uiterste genuanceerd! Terwijl ik naar
weinig concerten met zooveel enthousiasme rond zag als naar 't tweede optreden van
dezen violist, dien men zich nog herinnert van het vorig jaar is den speler dat kleine
innerlijke drama overkomen, schijnt het, dat me in de laatste sonate van Beethoven
('t begin der uitvoering!) zou teleurstellen. 't Was te mat, te onzeker van toon, te
onlyrisch. Het trio bleef een prachtige opvlucht van melodie, en de persoonlijkheid
bleef eene figuur, welke ik 't vorig jaar reeds schetste, maar in dit werk zonder de
bezielende macht. Langzaam herstelde hij zich. In de sonate van Franck buitengewone
momenten in 't tweede deel (subliem even, hoog op de g-snaar) en in de finale, met
herwonnen lyriek en meesleependen toon, een toon, welke brandend en bronzig,
onvergetelijk kan klinken over de muzikale passie. Toen hij na de pauze ‘Lekeu’
speelde, heb ik hem eerst onverdeeld kunnen bewonderen. Hoorder en kunstenaar
verzonken in de compositie, welke een onzegbaar meesterwerk werd van zang en
hartstochtelijke liefde. Hier gaf G o o t j e s zich ten volle, broos maar sterk, een geluid
tintelend en ijl als zonlicht, onafgebroken rijk en roerend tot het einde. Men mag dus
van hem hopen, dat hij spoedig zijn volgend concert geeft, waar het geluk hem
vollediger zal ten deel vallen; dergelijke zwenkingen duiden een fijn getimbreerd
wezen aan, ze verraden den kunstenaar en mogen hem dus niet ontmoedigen of
teleurstellen.
E v e r t C o r n e l i s , evenals den vorigen keer, begeleidde zeer handig en intensief.

[Reger An die Hoffnung (Eva Katharina Lissmann, alt) – herhaling
van Don Quixotte van Strauss o.l.v. Willem Mengelberg]
Hetzelfde programma als den vorigen Donderdag, dat ons geen aanleiding gaf tot
eenige vermelding. Ik veronderstel dus, dat het bij M e n g e l b e r g protesten regent,
want viermaal ‘Don Quichotte’ is zelfs bij de populariteit van Strauss en zijn
propagandistischen dirigent te buitensporig voor de beminnelijke menigte, welke
telkens trouw meegaat (welk een vermurwing!) in het kuddegeblaat. Ik geloof, dat
de soliste dit concert redde, daar men de helft der hoorders tijdens de pauze zag
weggaan. Mevrouw E v a K a t h a r i n a L i s s m a n n , intredend voor W ü l l n e r ,
heeft een ietwat te gedekte, mistige, onwezenlijke, zonlooze stem, doch beheerscht
haar virtuoos. Zij zong ‘An die Hoffnung’, van Max Reger, waar in 't middendeel
onbetwistbare en verrukkelijke Mahler-reminiscenties zijn aan te wijzen ('t beste wat
ik van Reger hoorde) met drie oud-Fransche dansliederen, bekoorlijk, suaaf, maar
te weinig geestig voorgedragen. ‘Tambourin’ en ‘Ronde villageoise’ herinnerden
me weer aan Mahler en ik ben benieuwd om te weten wanneer de stem van deze
Grote met evenveel fanatisme zal gevierd worden als zijn antipode. Mahlers vereerders
zijn te zwijgzaam en te lijdelijk.

Koninklijke Liedertafel ‘Apollo’ [25-jarig jubileum van Fred. J.
Roeske als dirigent]
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F r e d . J. R o e s k e , dirigent van ‘Apollo’, vierde zijn jubileum. Hij is vijf-en-twintig
jaar kunstenaar en de ‘Apollianen’, die R o e s k e op de handen dragen (hij dirigeert
ze reeds zestien jaar!), vonden daarin eene schoone gelegenheid om hun aanvoerder
te huldigen met een feest-concert. Er werd niet gesproken en voor redevoeringen is
een andere dag gekozen, wijl ‘Apollo’ zijn gewaardeerden voorzitter verloor, wiens
nagedachtenis nog rondwaarde. Zoo ik goed verstaan heb stond ‘Ecce quomodo
moritur justus’, van Diepenbrock, op het programma ter herinnering aan dien
overledene. Maar ‘Apollo’ heeft niettemin gezongen met een warmte en toewijding
als nooit te voren, te beginnen met deze compositie van Diepenbrock. Een intermezzo
in het oeuvre van den meester! Een rustige falso-bordone wisselt af met een hoogst
simpele melodie, imitatorisch geïntoneerd; de muziek is, behoudens eenige
harmonische en melodische wendingen, van een zestiende-eeuwschen eenvoud,
statigheid, rouw en expressie.
R o e s k e is langzamerhand overladen met kransen, kransen, welke den bloei
mogen beduiden van dit vijf-en-twintigjarig kunstenaarschap en de lauweren van
deze dagen. Want R o e s k e is een kranig dirigent gebleven, over wien de zangers
even enthousiast zijn als het publiek, een kunstenaar van eigenaardige kwaliteiten,
boordevol van geestdrift en animo, welke hij gaarne en gul uitstort. Hij is bovendien
niet alleen onze beste mannenkoor-dirigent, doch ook onze beste
mannenkoor-componist, in ieder geval een componist, die zijn materiaal kent en
beheerscht als geen ander. Daarvan getuigde wederom ‘'t Geuzenvendel op den
Thuismarsch’.
Door de volle zaal is 't Jachtkoor uit de Freischütz gebisseerd. En 't scheelde niet
veel of ook Volkmann's Bartholomäustag, met zijn uiterst komisch refrein, moest
herhaald worden. ‘Estudiantina’, van Van Milligen, heeft evenveel vereerders onder
de leden van ‘Apollo’.
De medewerkende solisten gaven geen aanleiding tot kantteekeningen. Mejuffrouw
H e n r i e t t e M e t z speelde ‘de Charonne’, van Vitali (wat spichtig en egaal van
toon), een Menuet, van Beethoven en de populaire Danswijzen, van Fritz Kreisler.
Mejuffrouw D i n a D i e p e n d a a l zong een ‘aria’ (eigenlijk géén aria!) uit de
‘Hérodiade’, van Massenet, en van Strauss, Reger, Mahler, Hugo Wolf ieder een
lied. Waarom niet wat meer stijl, zou men mogen vragen. Van Mahler het zeer
geestige ‘Lob des hohen Verstandes’. De heer D o o r t m o n t begeleidde.

[Florent Schmitt La tragédie de Salomé, Chausson Symfonie in Bes
o.l.v. gastdirigent A. Cathérine] (Concertgebouw)
A. C a t h é r i n e , Fransch dirigent, kwam met een bijna geheel onbekend programma,
en zoo had zijn optreden rede van bestaan. Want zulk een buitenlander moge met
meer m a e s t r i a en zekerheid den stok voeren dan D o p p e r of C o r n e l i s , het
zou ons eene verkeerde aantrekkelijkheid lijken, wanneer een vreemde dirigent hier
successen haalde met een afgedraaid programma en wij meenen dit 't vorig jaar naar
aanleiding van G e o r g H e n s c h e l reeds gesignaleerd te hebben. C a t h é r i n e
bezit het meesterschap, de virtuositeit, den goeden smaak, het fijne gebaar van de
Latijnen, de levendigheid, exuberantie tot zekere hoogte, alles zeer beheerscht en
precies, doch dit blijven dingen, welke eigenlijk eene diepere
persoonlijkheid-van-musicus niet raken. Voor zoover ik kon nagaan miste hij die,
zoodat ik in de eerste plaats bij hem bewonder den volleerden vakman, den
buitengewoon bekwamen dirigent.
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Van de twee interessante noviteiten is me de symphonie van Ernest Chausson het
minst toegankelijk geworden. Zij scheen me een onophoudelijk reflecteeren van
‘ideeën’ wier muzikaliteit veel onbeduidender is dan bij Brahms' invallen, ideeën,
welke me noch menschelijk, noch natuurlijk klonken, en zelf eene reflectie te noemen
zijn. Ik weet ook niet waarom, dat dit werk eene ‘symphonie’ werd, daar men er alle
symphonische hoedanigheden in mist. Werkelijk hier geloof ik aan eene dogmatische
droogheid, wat Gounod verweet aan Franck, den leermeester van Chausson.
‘La Tragédie de Salomé,’ door Florent Schmitt, moet vooral in het programma
gelezen worden. De kaleidoscopische wemeling van beelden maken daar een beter
effect dan bij het hooren. De essens van Florent Schmitt lijkt me ultra-romantiek,
gelijk ze na 1830 bijv. in Vlaanderen gebloeid heeft. Veel rood en ros in den
zonsondergang en op de lieve aarde veel verschrikkelijks, veel bloedigs en
phantomische’, de verrukkelijke aarde - één walmende, vlammende staalstad, gezien
in den avond.
Veel nieuws brengt Schmitt niet in zijn partituur. Men kan hem noemen de
burgerlijke, de geüniformde Debussy, wat Debussy in 't fijne doet, doet Schmitt in
't grove. Hij doet het naïef, met veel schijnbare trucs en oogenbedriegerijen. Zoo zou
ik hem willen vragen, hoe hij de 3½/4 (drie-en-een-half vierde) maat dirigeert, welke
voorkomt in de ‘Danse des éclairs’. Heel aardig en piquant gecompliceerd voor 't
oog, maar in de practijk - onzin.
C a t h é r i n e had een belangrijk succes. Wij zijn inderdaad blij met de
kennismaking dezer werken, al bevredigen zij niet, en het Concertgebouw kunnen
wij danken voor zulke nieuwe daad. Het bleef in ieder geval boeiend.

[Bruckner Symfonie nr 4, Diepenbrock muziek uit Marsyas o.l.v.
Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Wij hebben gisteren een buitengewoon hevigen indruk gekregen van B r u c k n e r s
vierde symphonie, onder leiding van E v e r t C o r n e l i s . Hierin staan we misschien
vrij geïsoleerd doch de muzikale betoovering is even geheimzinnig als de muziek
zelf, doch niet alleen van dien kant was er reden om in een enthousiasme van emotie
te raken, dat ons tot de laatste seconde meesleepte; er waren ook technische redenen.
C o r n e l i s dirigeerde niet enkel met meesterschap, maar daarbij met een ongehoord
begrip van B r u c k n e r s wezen.
En tot zulke hooge, onbeschrijfbare momenten, lyriek, welke ‘als zonnestralen in
het loover’ hangt, zeg ik met B a l t h a s a r Ve r h a g e n , muziek, zoo soeverein
gracieus, zangerig en bekoorlijk, zoo soeverein weidsch, statig en religieus, dat ik
werkelijk haars gelijke niet vind en haar vereer naast de verhevenste. Waar blijft bij
een dergelijke opvoering de legende, dat men stukken en brokken in B r u c k n e r s
symphonieën te veel aantreft en ongestraft kan schrappen?
Als ik Evert Cornelis een kleine opmerking mag maken, welke met alle respect
voor zijne praestatie, slechts een zoo volmaakt mogelijke wedergave van Bruckner
beoogt... de fortissimo attaque's uit het laatste deel moeten virtuozer, grandiozer en
demonischer invallen en gelanceerd worden, terwijl de hoogtepunten, de tutti's der
overige deelen gloeiender, krachtiger, geweldiger kunnen klinken en leniger. In de
lyrische fragmenten was Cornelis doorloopend meesterlijk en heeft me daarmee
inderdaad overmeesterd. Zoo hij bovendien nog een weinig meer expressie van de
alt-violen vroeg? Zou 't niet lukken?
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Na de pauze is D i e p e n b r o c k s Marsyas-muziek gespeeld, deze warme,
vol-zomersche, rijke klanken uit het drama van Ve r h a g e n , dat men sinds langen
tijd vergeefs terug verlangt van W i l l e m R o y a a r d s . Het heeft zeer grooten indruk
gemaakt op de hoorders, terwijl ik, die vroeger meermalen de ontroerendste
schoonheid in deze suite vond, bij B r u c k n e r bleef stil staan. De betoovering is
geheimzinnig en het spijt den hoorder zelf 't meest, als hij zoo de verrukkelijkste
droomen (en ik zag ze weer in Marsyas) ziet voorbijtrekken, zonder ze te kunnen
grijpen. De lezer weet trouwens, dat wij de Marsyas-muziek eene onophoudelijke
vereering toedragen en wanneer we met B r u c k n e r hadden kunnen ruilen, ik had
het gedaan.

[Beethoven Eroica, Romance in F en Vioolconcert nr 3 van
Saint-Saëns (soliste Renée Chemet) o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
M e n g e l b e r g 's reproductie van de ‘Eroïca’ symphonie bracht geen bijzondere of
ongekende emoties, hoewel vele détails van het werk door zeer persoonlijke
onderstrepingen uiterst op den voorgrond traden. Het Scherzo is gespeeld ‘détaché
de la pointe’, met de punt van den stok in plaats van ‘sautillé’, met het midden van
den stok, gelijk men 't altijd gehoord heeft. Men onderging in zoo verre het effect
van deze verwisseling, dat het Scherzo de helft langzamer genomen leek, een effect
dat voor de helft berustte op werkelijkheid (het is geen gemakkelijke passage voor
de punt), voor de helft op schijn, want in iedere instrumentatie-leer kan men lezen,
dat de punt eleganter, doch minder licht klinkt dan de ‘Springbogen’. Voor het
elegante evenwel is dit phantastische Scherzo niet gecomponeerd en waarom men
het zwaarder zou maken zie ik niet in. Het moet dus eene proefneming genoemd
worden, welke in se zeer prijzenswaardig is, doch die niet gelukkig slaagde. Een
ander détail heeft me evenmin verheugd. 't Vorig jaar gebruikte M e n g e l b e r g
voor de Finale v i j f hoorns, ditmaal speelden er z e s . Daar dit pure
kracht-ontvouwing is, mogen wij het niet goedkeuren. Het hoogste bereikt een
kunstenaar wanneer hij het miniemste gedeelte van de techniek zijner kunst kan
ondergeschikt maken aan het idee. Hier echter werd het idee, dat heerschte,
ondergeschikt gemaakt aan eene nieuwe techniek. Bij de passage, waar de z e s
hoorns intraden, bestaat er niet 't minste gevaar, dat men de hoorns niet hoort, zelfs
al zaten er slechts twee. Iedere versterking is dus overdadig, het resultaat nihil en de
vraag rijst of de finale van 't laatste deel tot de rest niet in leelijk-onevenwichtige
verhoudingen komt. Dit is een verschil van smaak, de eenen zullen het majestueus,
monumentaal of grandioos noemen, de anderen barbaarsch.
Mevrouw R e n é e C h e m e t speelde Beethoven's ‘Romanze’ (in F groot) en het
derde concert van Saint-Saëns. Haar toon en voordracht zijn door en door vrouwelijk
en ge weet, wanneer eene artiste in vervoering is of eene diabolieke passage speelt,
't zij eene Lady Macbeth of eene Goneril... altijd vleit zij en de achtergrond blijft
rozig en zeer liefelijk. Dit in aanmerking genomen behoort mevr. R e n é e C h e m e t
tot de buitengewoonste violisten. In 't eerste deel van Saint-Saëns had zij 't ongeluk,
dat bijna doorloopend de a-snaar ontstemde, hetgeen vooral in de cantilene hinderde.
De overige deelen waren meesterlijk, vooral de teer-zachte Canzona, charmante
inventie van den componist, blauw als een oud schilderij. De violiste had een spontaan
en enthousiast succes.
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‘Gysbreght van Aemstel’ (Paleis voor Volksvlijt)
Bij deze opvoering van R o y a a r d s merkte ik dat er vlugger gezongen wordt dan
gesproken, en dat de voorstelling pas te kwart over twaalf eindigde, ligt waarlijk niet
aan de reien. De literatoren kunnen er zich geen idee van maken, welk eene marteling
de intonatie van Gysbreght en zijne medespelers is voor de ooren van den musicus;
het dreunt hem ten laatste in 't oor, hij krijgt hartkloppingen, hij hoort niets dan
vocalen, snerpend als sirenen, ziet alexandrijen als spoortreinen, tot hem de heele
schouwburg in het hoofd gonst.
Welk eene manie, om, alsof men in een antiek amphitheater stond, de verzen te
galmen met het geweld van een scheepsroeper, terwijl de hoorder vlak bij zit. En er
werd niet alleen vlugger gezongen dan gesproken, men heeft ook zachter gezongen
dan gesproken! Daarbij is gedurende de eerste drie bedrijven de zaak onafgebroken
in het donker gebleven en het leek me ten laatste als waren we in een enorm droom(of slaap)huis.
Zoo stapelde directeur-regisseur W i l l e m R o y a a r d s alles op om het drama
onaangenaam en langdradig te maken. Ik voelde ten laatste eene onverwinlijke
dofheid en moet erkennen dat ik liever een wandeling maak van zes uren, dan van
acht tot halfelf te zitten in dat spiritistisch halfduister onder die waarlijk visionaire
wildernis-geluiden van al de heeren declamatoren.
Het orkest kwam gedurende dien tijd evenmin van zijn stoel, evenmin als de
dirigent, als het publiek. Dit is niet in de eerste plaats een aanslag op hun
uithoudingsvermogen, doch op hunne muzikaliteit en het verwondert me dat de
musici het zoo magnifiek trotseerden, want ook de orkestruimte werd in 't donker
gezet! Het schijnt dat R o y a a r d s 't heele drama zooveel mogelijk als schemerige
droom wilde spelen, maar wij moeten hem waarschuwen op deze wijze zeer
ongemakkelijk te droomen; hoe weinig zijn al die misterieuziteiten bovendien in
harmonie met zijn accent!
Zoo was het! maar toch moet ik niet verzwijgen zeer groote indrukken gekregen
te hebben van de muziek. Welk een vertroosting vormen de reien na elk lang bedrijf!
Welk een genoegen als iemand na de kapel-scène op u afkomt (een fanatieke
letterkundige!) en zegt dat deze voor hem de hoogste emotie was en de hoogste
volmaaktheid van mise-en-scène, de hoogste eenheid met Vondel! Welk een genoegen
verder A l p h o n s D i e p e n b r o c k te zien dirigeeren! Het accent, het diepste timbre
vibreert in zijn stok, welke met het soberste gebaar de verborgenste wending en ziel
der melodie voorteekent.
Op die wijze bereikte de allerfijnste orkestratie haar schoonste licht en haar
schoonste schaduw. H e k k i n g impressioneerde me vroeger heviger in zijn cello-solo
van 't slot-bedrijf, doch dat is me te duidelijk. Culminatie-punten leken me ditmaal
de geagiteerde ouverture en de hymnische Rei van Edelingen. Vergis ik me in de
meening dat de componist dezen zang langzamer nam dan vroeger?
Bij den uittocht waren regisseur en orkest niet geheel in overeenstemming, de fout
school echter op 't tooneel, waar R o y a a r d s ' merkwaardige discipline minder
heerschte dan vroeger. Z a l s m a n speelde en zong wederom Bisschop G o z e w i j n ,
M u s c h d e B o d e , v a n P r a a g een slechte copie van M u s c h , Vo s m a e r
d e S p i e , v a n O l l e f e n W i l l e b r o r d , Mevr. R o y a a r d s -S a n d b e r g e n
de Badeloch.
De Reien, welker bezetting men reeds heeft kunnen lezen in dit blad, klonken
schitterend en A l i d a L o m a n , de primaria, verscheen ten laatste op het tooneel,
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met R o y a a r d s , onder vele toejuichingen. A l p h o n s D i e p e n b r o c k is te
midden van het Concertgebouw-orchest gehuldigd met een krans.

[Beethoven Ouverture Egmont, Vioolconcert (solist Louis
Zimmermann) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Dat L o u i s Z i m m e r m a n n een gelukkigen middag had zal misschien niemand
bevestigen, doch wij, Nederlanders, weten onze meesters te eeren; wij scheppen
gaarne eene renommée en huldigen haar dan nog liever, want wellicht gaat de
bewering van E m e r s o n , dat alle tijdgenooten van den Corsikaan kleine Napoleons
waren en zich geestdriftig weerspiegeld zagen in den grooten N a p o l e o n , op voor
elke eeuw en elke verschijning. Het strekt Z i m m e r m a n n toch tot geen geringen
roem, zich de personificatie te mogen achten van het Concertgebouw-publiek der
Zondagmiddagen, gelijk het voor ons een behaaglijk genoegen is, ons zacht te
spiegelen in onzen eigen vertegenwoordiger. De streek van Z i m m e r m a n n mag
nog wat te knetterend aanzetten gedurende de heele uitvoering, een aantal nootjes
buiten de bereiken vallen, daar blijft altijd het sentiment, de visie, de voordracht, om
welke het gaat en waarin we ons eigen ik zouden meenen te vinden. Dat begroeten
wij met handgeklap, met ovaties, met een sierlijken krans. En B e e t h o v e n is altijd
eene revelatie, of hij dan gespeeld wordt als B r u c h , als B r a h m s , hij blijft
meesleepend. Het mag een grooten triomf geacht worden voor een genialen componist
als hij twee der populairste werken van de negentiende eeuw, die nòg standhouden,
letterlijk en volledig anticipeert. Zooals men nu bij honderdduizenden voorbij de
‘Mona Lisa wandelt en het schilderij eerbiedig toeknikt’ alsof men bewijzen wilde,
dat zelfs in onzen modernen tijd de meesterwerken van schoonheid vorstelijke eer
eischen en desnoods krijgen, zoo defileert men voorbij de composities van
B e e t h o v e n , en zij veranderen niet van allure, zij blijven jong en rijk van ziel,
troostend van schoonheid. Men mag B e e t h o v e n zelfs spelen gelijk men wil of
gelijk men gewoon is.
Louis Zimmermann, die het vioolconcert zeer verdienstelijk uitvoerde op zijn fraai
instrument, beleefde zeker een zijner belangrijkste successen. Het is ook lang geleden,
dat men in het Concertgebouw zóó overstelpt werd met melodieus geluid, want bij
dezen tijd van het jaar schijnt eene stagnatie in de programma's te hooren. Daarbij
kwam nog de hevige Egmont-ouverture onder Mengelberg's levendige en felle leiding
als uiterst goed-gekozen introductie tot het viool-concert; wij worden gestemd gelijk
men instrumenten stemt. In die lijn paste echter geen S c h u m a n n (het eenige
idée-fixe, dat M e n g e l b e r g hier en op al zijn reizen demonstreert als een slechte
critiek op den smaak van zijn publiek) en wij woonden die hardnekkige vierde
symphonie reeds te dikwijls bij, om er nog nieuws van te kunnen verwachten.

[Beethoven Symfonie nr 8, Franck Variations symphoniques en
Saint-Saëns Pianoconcert nr 4 (solist Alfred Cortot) o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
De symphonieën van B e e t h o v e n roepen niet meer het enthousiasme op, dat men
van hare aankondigingen en commentaren zou verwachten. Voor de hooge rethoriek
van Wa g n e r schijnt het publiek even vreemd te staan als voor den weldadigen
uitleg van het programma. ‘Bacchantischer Allmacht’, ‘menschlichen Sphärentanzes’,
zegt Wa g n e r en het programma, nuchter, doch volkomen overtuigend: ‘Niet triviaal
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is die Satz, maar een echt “Dionysos-fest”’. Wat blijven wij er koel bij! Wat mogen
wij de goede auteurs benijden, die door deze zevende symphonie van B e e t h o v e n
in een halfgoden-verrukking komen! Waren de uitvoeringen vroeger zooveel beter?
Men hoorde gisteravond niet veel anders dan een echt Mendelssohnsche levendigheid
en wij kregen den indruk alsof M e n g e l b e r g en het orkest magnifiek hunne les
opzeiden. Zorgzaam gedetailleerde karakteristiek, muzikaal kantwerk, gelijk
M e n g e l b e r g dat bijzonder in den laatsten tijd kan, edel-kunst, doch tegen wier
microscoop de oude muziek niet bestand schijnt. Karakteristiek in iedere maat der
partituur, ten koste van begin en einde aller karakteristiek, de psyche. En de mode
van dezen tijd om B e e t h o v e n s ‘seligste That’ voor met ‘riesig gelenken Gliedern’
(Wa g n e r ) te vertolken, verleende sommige thema's eene waarlijk Schumanniaansche
of Brahmssche banaliteit.
M e n g e l b e r g , schaarsch met noviteiten, gaf twee nieuwe stukjes voor klein
orkest. De dirigent schijnt ze uit Engeland meegebracht te hebben en wij verheugden
ons daar niet over. Het eene was getiteld ‘On hearing the first Cuckoo in spring’, het
andere ‘Summer-night on the river’, beide van F r e d e r i c k D e l i u s , een adept,
zoo goed en kwaad hij kan, van de moderne kunst. Ik heb wel eens een fikscheren
koekoek gehoord, dan dit amechtige, oudmannetjesachtige, heesche diertje, en wel
eens levenswekkender lentestemmingen ondergaan door groote meesters, dan deze,
welke geatmosfeerd is door de klamme warmte van den Zuid-Westen-wind. Ook de
zomernacht speelde in een zoele broeikast-temperatuur en ik voelde me slaperig te
moede. Zoo blijft de Engelsche muziek de meest ongeestelijke, die er bestaat. D e l i u s
heeft gelukkig betere stukken gemaakt, dan deze diabetische composities (zij hebben
een zeer suikerachtigen smaak), welke technisch over 't algemeen ‘oude wegen
bewandelen’.
A l f r e d C o r t o t trad op als solist. C o r t o t is een der merkwaardigste pianisten
van dezen tijd, hij heeft den melancholischen en gepassioneerden aanslag der moderne
Fransche muziek, doch waarom speelde hij dezen keer op een Bechstein-vleugel?
Wij associeerden ons zijn uiterst fijn en zangerig spel met de fijne en zangerige
Pleyel-instrumenten en onze bewondering verminderde door de athletische, grauwe
Bechstein-klanken, welke mogen bevredigen bij de herculische interpretaties der
Germanen, doch met C o r t o t 's persoonlijkheid lijnrecht in strijd zijn. Het gaat, naar
onze meening, met de piano's niet anders dan met de violen. Ik vereenzelvig me
I s a ï e , C a s a l s en P u g n o met koninklijke instrumenten en had liever gezien, dat
C o r t o t zijne traditie trouw gebleven was. Ik moet zijne vertolking van
S a i n t -S a ë n s ' vierde concert en F r a n c k 's symphonische variaties daarom minder
enthousiast verwelkomen, dan ik zou gewild hebben en me dunkt, dat ook C o r t o t 's
andere hoorders er zoo over dachten.

[Goldmark Vioolconcert (solist Stefi Jung-Geyer), Strauss Symphonia
domestica o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
S t e f i J u n g -G e y e r , eene vioolspelende, Raphaëlitische engel. Zij stond met den
rug naar het orkest en bleef zoo staan als een gracieus beeld, zij bewoog nauwlijks
het bovenlijf, ook niet bij de lastige passages en al snel gaf dat den indruk van
bekoorlijke plastiek, een kalm visioen van geestige en gelukkige imitatie.
Dit is ook de persoonlijkheid van mevrouw S t e f i J u n g - G e y e r . Het klinkt
altijd kinderlijk, sereen, ingetogen en speelsch, niet cerebraal en niet hartstochtelijk,
niet hemelsch en niet aardsch, geheel droomenloos, noch reëel noch irreëel, niet
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ascetisch, omdat er geen passie is, niet primitief, wijl het zoo virtuoos is en
oncerebraal. Wij houden dus niets anders over dan het beeld van den vioolspelenden
engel en de ontzaglijke vaardigheid van de virtuoze, wat te zamen zelfs voor het
concert van den ouden G o l d m a r k onvoldoende is. De patriarchale G o l d m a r k
is het beeld zijner geruïneerde eeuw.
Waren M i c h e l A n g e l o of G o e t h e of een ander groot meester voorbestemd
om als hoog-bejaarden alle schoone en verheven eigenschappen van hun tijd samen
te vatten in hunne verschijning, deze quasi-onsterfelijke beleefde en overleeft
B e r l i o z , B r u c k n e r , F r a n c k , Wa g n e r , M a h l e r en hij blijft de middelmatige
G o l d m a r k , de synthese en onuitroeibaarheid der middelmatigheid. Dat Mevrouw
S t e f i J u n g - G e y e r zulk een belangrijk succes had, dankt zij zeker niet aan zijne
muziek.
Na de pauze dirigeerde M e n g e l b e r g de ‘Symphonia Domestica’, van R i c h a r d
S t r a u s s . Duur: twee en veertig minuten, tien seconden.

[Diepenbrock Lydische Nacht (Gerard Zalsman, declamatie en zang),
onder leiding van de componist – Bruckner Symfonie nr 3 o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
De ‘Lydische Nacht’, de jongste compositie van A l p h o n s D i e p e n b r o c k , is
gisteravond voor 't eerst uitgevoerd. Het gedicht van B a l t h a s a r Ve r h a g e n
verhaalt in fijn geciseleerde, plastische en klankrijke verzen 't symbolische avontuur
van een jongen Lydiër, wien door de huiverende wonderen van den Nacht een
geheimzinniger en schooner leven openbaar wordt. Het gedicht is gedeeltelijk lyrisch,
gedeeltelijk beschrijvend en de componist heeft de lyriek vertolkt door zang, de
beschrijving door declamatie, 't zij hij 't eene noodzakelijkheid vond, aan de lyriek
eene andere en vollediger muzikaliteit toekennend, 't zij hij bekoord is door het even
verrassende van vorm als van experiment, dit weten wij niet.
De compositie opent met een atmosferisch ruischen in de 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 zal ontzeggen:
‘Langs ruige rotsen, door verwarde wingerdranken,’

na verre, murmelende tertsen intoneert de hobo een pastoraal motief, het milieu
verduidelijkt, nadert den hoorder en verinnigt zich in een volgend thema, dat
onmiddellijk vóór de declamatie begint wordt aangeheven. Dit namelijk schijnt mij
D i e p e n b r o c k zeer gaarne te doen in dit werk: de ontwijfelbaar klare opzet der
thema's, zoodat men bij het recitatief niet wordt afgeleid door de illustratie en zich
even diep kan concentreeren in de muziek als in de verzen.
Zoo blijven de eerste strophen een schalmeien van hobo, hobo d'amore, cor anglais
en fluiten, vol teederen droom, landelijke bekoring, stille melancholie, waarover het
thema der hoorns zijgt als de eerste verwondering en 't eerste wonder, het groeien
der stilte en de raadselachtige aarzeling van den langzamen avond:
‘De roode zon dook weer neer naar 't grondelooze blauw’.
Daar verrijzen allengs alle geheimenissen en alle betooveringen, hoog-ritselende
klanken, en diepe donkere schaduw zien wij volgen over de scherp afgeteekende
aarde en hare tempels, de maan gaat op, de schoonste luister van den nacht, de nacht
zelf met zijne sidderende mysteriën, welke den Lydiër ernstig bevangen en hem
opjagen tot een ongekenden hartstocht, die hem de ziel zelf ontvlamt en - wij moeten
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het bewonderen - hem eene uiterst aangrijpende muziek ingeeft: de bewogen cantilene,
welke de fagotten, bijna kreunend, smartelijk, bevend in hare gejaagde rythmiek,
den droomer nazingen.
Tot welk een hoogtepunt van hartstocht voert deze passage! Een demon roept hem
in de ziel, hij kent zichzelf niet meer, een heelal dringt zijn binnenste binnen, eene
andere schoonheid, een nieuwe gloed. Hier breekt het eerste (en bijna eenige)
orkestrale fortissimo uit, het dramatische keerpunt der compositie en haar
overweldigendste moment.
Er treden dan geene nieuwe thema's meer in; de tweede helft van 't werk zou
kunnen gelden als ontwikkeling en epiloog der eerste helft. Eene ontwikkeling, waarin
de geheel veranderden techniek van den D i e p e n b r o c k , die zich in Marsyas voor
't eerst in dezen vorm uitte, daarna in Hölderlins ‘Nacht’, toen in de
Gysbreght-ouverture en finale, en 't laatst in den ‘Lydischen Nacht’ verrassingen
brengt, welke niemand voorspeld heeft.
Langzamerhand stilt de passie van den Lydiër tot een morgen-vrede, en geleidelijk
laat de componist meer solistische stemmen intreden tegen den zingenden bariton
en daar schrijft hij eene even stoutmoedige als wonderbaar gelukte polyphonie, viola-solo, violoncello-solo, hobo, fluit, die zich strengelen om de melodie van den
bariton.
Hoe vermeerdert dit in klaarte en licht! Hoe zuiver groeien de dag en het leven in
den jongen morgen, de uchtend-zon, die oprijst in 't zelfde, nu glanzende, motief,
waarmee zij zeeg en de herwekte pastorale stemmen! En als herinnering aan 't raadsel
van den nacht, tegelijk als schaduw van den stralenden dag, eindigt het werk stil en
rustig met een neuriënde schalmei in de zachte zon:
‘... hoe na de diepste ontsteltenis
Het leven zalig en vol milde blijheid is.’

De vertolking der moeilijke partituur onder leiding van den componist, met G e r a r d
Z a l s m a n in de hoofdrol, evenaarde den sensitieven, ontroerenden toon der muziek,
zoodat wij begrijpen, hoe D i e p e n b r o c k onmiddellijk het orkest liet huldigen.
Het gecompliceerde samenspel was betooverend van doorzichtigheid en fijn accent.
Wij hopen slechts, dat een herhaling zich niet lang zal laten wachten om naast het
fresco den even verrukkelijken miniatuur-arbeid te kunnen waardeeren, want men
begrijpt, dat bij zulken polyphonen rijkdom de eerste auditie te verrassend is om
volledig en voldoende te kunnen zijn.
Zoo werd de echte Nederlandsche kunst een meesterwerk rijker en de critiek moet
aan het Concertgebouw grooten dank betuigen dat het meesterwerken zoo magnifieken
toegang geeft. Het was in ieder opzicht een onvergetelijke avond: na de pauze
dirigeerde W i l l e m M e n g e l b e r g B r u c k n e r s Derde. Over deze zeer grandioze
reproductie hoop ik den volgenden keer nog te schrijven.

[Diepenbrock Lydische Nacht (Gerard Zalsman, declamatie en zang),
onder leiding van de componist – Mahler Symfonie nr 4 (Gertrud
Förstel, sopraan) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Pas is te Parijs, voor 't eerst door een Fransch orkest, M a h l e r s Vierde symphonie
gespeeld, waarbij eene programmatische verklaring gedrukt werd van zekeren
W i l h e l m R i t t e r , die in deze compositie de muziek hoort van een vader, waarin
hij het vroegste leven en de vroegste gratiën van een eerstgeboorne aanschouwt. De
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critici, tuk op ideeën, spraken over Berceuse variée (gevarieerd wiegeliedje) de eene
noemde zoo het Andante, de ander den sopraansolo; het publiek, begeerig naar het
schoone, heeft 't werk met buitengewoon enthousiasme verwelkomd.
Wij, Amsterdammers, die inderdaad in vele opzichten de muzikale cultuur van
Europa vooruit zijn, wenden ons van den aanvang aan de scherpe en subtiele anguren
van den commentator A l p h o n s D i e p e n b r o c k en wij vereeren het werk, dat
daar eene bovenaardsche beteekenis en schoonheid krijgt, niet minder geestdriftig.
Het is geen geringe zaak in 't kleine te voldoen en in 't groote, en Plato's verlangen,
dat dezelfde kunstenaar een blijspel en treurspel kunne schrijven, wordt hier op even
zonderlinge als buitengewone wijze verwezenlijkt. In werkelijkheid vereenigt deze
symphonie leed met vreugde, rouw met geluk, 't hangt slechts af van het temperament,
hoe 't de stemming zal weerkaatsen.
M e n g e l b e r g gaf van de Vierde gisteren eene zeer meesterlijke vertolking. Wij
hoorden nimmer zulke verfijnde, verrassende karakteristiek, in zoo melodieus
gedragen psyche. Soms van verbazingwekkende realiteit, gelijk schellen en piccolo's,
maar altijd bekoorlijk, altijd betooverend; eene vertolking wier miniatuur wij even
hartstochtelijk bewonderden, als den gloed.
Mevrouw Gertrude Foerstel zong den sopraan-solo. Ik kan mij verbeelden, dat de
muziek en vooral het adagio, haar overstelpte, zoodat zij wat aarzelend inzet. Ik kan
't me echter ook verklaren door een geniaal berekende mise-en-scène. Want de laatste
strophe
‘Keine Musik’ ist ja nicht auf Erden’

groeide tot eene geheel ongekende ontroering, eene gewaarwording van geluk, welke
ontstelde, een verparadijsd gevoel, een hemelsche wijding.
Zij is eene meester-zangeres en waren de meerendeels onbeduidende liederen van
haar repertoire niet volkomen overbodig?
Ja, vooral na zulke indrukken! Zeldzame virtuositett, zeldzamen, gouden klank
en een zeldzaam aanpassingsvermogen. Wij waardeeren reeds genoeg! Hield het ons
niet terug (noodeloos!) van D i e p e n b r o c k s ‘Lydische Nacht’?
De vereerders bleven, de andere helft ging weg, voldaan en misschien vermoeid,
doch de vereerders hebben den componist en de reproductie naar verdiensten
gehuldigd.

A Cappella-koor van Gent [o.l.v. Emiel Hullebroeck]
Het is goed, dat wij hier af en toe (te zelden!) een koor hooren van onze zuidelijke
broederen, want dezen zingen en musiceeren geheel anders dan de Nederlanders. Zij
zingen uit liefde, voor hun genoegen en voor de muziek, zij staan daar niet op 't
podium om eene compositie even af te werken en om vooral zich zelven te laten
bewonderen, met die harde onverschilligheid voor muzikaal gevoel, welke den
Hollandschen executanten schijnt aangeboren. Zij, de Gentenaren, zullen misschien
niet eens begrijpen, hoe ik hen daarin waardeer en hoe ik wensch, dat onze
landgenooten in die generositeit, in dat zelf-vergeten, naïeve enthousiasme hunne
gelijken of ten minste hunne verwanten waren! Even opvallend waren de ernst en
de genegenheid, waarmee de Gentenaren onder hun dirigent staan en de prachtige
discipline, welke in dit koor regeert, - allemaal onbekend bij ons en misschien niet
eens gemist. Want in de meeste gevallen zijn de uitvoerenden reflectors van hun
geacht publiek.
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Dit koor, onder leiding van E m i e l H u l l e b r o e c k , heeft mij buitengewoon
veel pleizier gedaan. Ik ken geen enkel ensemble, dat zulke sonore, zachte, gave,
welluidende en warm schaduwende bassen heeft, zulke bekoorlijke, melodieuze
alten, zulke hevige, zangrijke sopranen; dat alles klonk wonderbaar. De tenoren
vielen me echter niet mee, vooral niet in het Credo van P a l e s t r i n a 's Marcellus-mis.
Het ligt misschien aan de reis, doch ik geloof eer, dat het ligt aan de hoedanigheid
der stemmen en het leek me eene onvoorzichtigheid van E m i e l H u l l e b r o e c k
om dit Credo, waarin de tenoren eene zeer schoone en de gewichtigste partij hebben,
bij deze minder gunstige dispositie op zijn programma te houden. Zij, die van af
‘Unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam’ moet klinken als trompetten
(de lyriek van P a l e s t r i n a is hier onbeschrijfbaar!) misten absoluut het penetrante
der bassen en sopranen. Zij bleken niet bestand tegen eene splitsing in twee partijen.
Ter eere van het koor merk ik evenwel op, dat het alleen hinderde in P a l e s t r i n a 's
meesterwerk, waar de partijen zoo grandioos zelfstandig geconcipieerd zijn.
De indruk van het ‘Amen’ was overweldigend. Als ik moest kiezen tusschen het
slot van M a h l e r 's Veni Creator en deze hemelsch opstormende jubilatie, waar eene
gansche aarde het Credo schijnt te eindigen, ik zou me misschien nog fanatiek houden
bij P a l e s t r i n a ! Evenredig met deze klassieke praestatie van het koor klonk het
zeer modern geintoneerde ‘Les deux Ménétriers’, van A u g u s t e C h a p u i s , in
eene reproductie, welke doorloopend onovertrefbaar en bewonderenswaardig was.
De compositie zelf is een staaltje van den fijnen geest en de ongehoorde techniek
der niet-officieele Fransche componisten. Er staat geen noot in dit moeilijke werk,
welke niet klinkt, de effecten zijn phantastisch (bromstemmen, vocalises, recitatief
met bromstemmen etc.), maar zeer mooi overwogen en aesthetisch, het geheele werk
boeit door zijne levende muzikaliteit, zelfs de fugato. Welk een verschil met de
drooge, pedante, uitgemergelde Duitsche koorwerken, welke de een na de ander hier
importeert!
De Gentenaren hadden veel succes. Ik herinner nog gaarne aan de beminnelijke,
poëtische ‘Chanson joyeuse de Noël’ en een soldatenlied ‘Il fait beau voir’, twee
bewerkingen door G e v a e r t van oude werkjes. Het optreden van mevrouw
E n g e l e n -S e w i n g coloratuur-zangeres, scheen mij in dit programma zeer barok,
en, afgezien van hare vaardigheid, zeer barbaarsch. Wij veronderstellen, dat E m i e l
H u l l e b r o e c k , die voor een betere kunst propageert, voor de omstandigheden
gezwicht is, want deze verschijning had niets serieus' meer. Het ongeluk wilde, dat
de zangeres D e l i b e s ' ‘Klokken-aria’ koos en de coupletten de la Bourbonnaise
(gebisseerd!) uit ‘Manon Lescaut’, van A u b e r , welke ook niets met kunst te maken
hebben en ons vierkant schijnen in te druischen tegen het streven van
H u l l e b r o e c k , die tot begeleiding aan den vleugel veroordeeld was.

[Mendelssohn Vioolconcert (solist Michel de Sicard) – herhalingen
van werken van Strauss en Mendelssohn o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Zou de heer M i c h e l d e S i c a r d eene ‘partij tegen zich hebben’? Men herinnert
zich wellicht nog 't geval-H e i n r i c h F i e d l e r , die zich openlijk in de bladen
moest verdedigen, toen hij ontslagen werd als hoofdleeraar in 't vioolspel aan het
Amsterdamsch Conservatorium, F i e d l e r , den altijd-geprezene, wiens plaats d e
S i c a r d nu bekleedt. Om deze reden echter zou de nieuwe leeraar deze zeer
gereserveerde ontvangst niet verdiend hebben en 't zou ons trouwens verwonderen,
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als een hedendaagsch publiek tot zooveel parti pris in staat was. Men scheen echter
te oordeelen, dat een H e i n r i c h F i e d l e r b.v. het concert van M e n d e l s s o h n
veel beter gespeeld kon hebben dan de nieuwe solist, en, ons dunkt, dit oordeel is
niet onbillijk en niet onrechtvaardig. In toon-zekerheid muntte de heer D e S i c a r d
niet uit en de cadens o.a. uit M e n d e l s s o h n 's concert bevatte menige pijnlijke
passage. En ook elders zag men de wenkbrauwen der hoorders onrustig en verrast
omhoog trekken. Doch wat den toon zelf betreft, mij schijnt, dat deze uiteraard moest
bevallen. Ziehier wederom het internationale timbre: zuiver, licht, glad, zeer koel,
zeer positief, zeer nuchter, het timbre van een leeraar, die wenscht, dat zijne leerlingen
zoowel te Sint-Petersburg, te Peking en te Nizza, als te Stockholm, te New York en
te Madrid ‘geplaatst’ kunnen worden, het cosmopolitische, overal gangbare timbre,
toon, die de waarde heeft van een onvervalschten chèque. Wanneer wij dit in de
eerste plaats bestrijden bij de verschijning van den heer D e S i c a r d , dan volgt van
zelf de voordracht, en de voordracht, plus stokvoering, toont geen andere noch betere
qualiteiten. Zij zijn i n w e z e n onartistiek en onmuzikaal. Wij willen de
pedagogische eigenschappen van dezen violist niet in twijfel trekken, doch meenen,
dat hij niet als solist moet optreden. Wij kunnen het Amsterdamsch Conservatorium,
dat, hoewel eene Hollandsche instelling, voor zulk bijzonder vak als de viool, maar
geen landgenoot kan vinden om het te onderwijzen, desnoods gelukwenschen met
deze nieuwe autoriteit, doch we kunnen niet genoeg verzekeren, hoeveel genoegen
ons deed den heer Z i m m e r m a n n weer even te hooren in de korte viool-soli van
S t r a u s s ' ‘Tod und Verklärung’.
Dit werk is door W i l l e m M e n g e l b e r g met veel brio vertolkt, maar het wordt
leeger en leeger. Wij huldigen alleen de uitvoering en zeggen het voortreffelijk
ingespeelde stuk gaarne vaarwel. Zoo ook M e n d e l s s o h n 's Vierde, welke, met
sommige andere werken, waarlijk te veel een refereintje wordt op de
Concertgebouw-programma's.

[Joan Manèn Juventus, concerto grosso voor 2 violen, piano en orkest
(solisten J. Manèn en Louis Zimmermann, viool, J. Nin, piano), Lilly
Hoffmann-Onegin, alt, zong enkele liederen van haar echtgenoot E.
Onegin en een aria van Gluck – werken van Wagner o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Men zal zich tegenover de compositie van den heer J o a n M a n è n , getiteld
‘Juventus’, concerto grosso voor orchest, piano en twee violen, onwillekeurig op een
ironisch en gaarne ontwijkend standpunt plaatsen. Het stuk: ‘Jeugd, lente des levens!’
behandelt in zijn eerste deel de twijfels van een jongen kunstenaar, die das noch nie
dagewesene zoekt, in zijn tweede deel de verwarringen van dezen artist, wanneer hij
meent in het vreemdsoortige het onbekende nieuwe te vinden, doch het monsterachtige
ontdekt en ontsteld op de vlucht slaat, in zijn derde deel hoe de beginnende componist
tot rust komt, zich verdiept in de klassikers (hij oefende zich dus waarschijnlijk niet
op een conservatorium!) wier ernstige, antiseptische geest zijn jongen overmoed niet
bevredigt, in zijn vierde deel hoe hij de eigen persoonlijkheid vindt, al het vorige
verzaakt, zich vol hoop en vertrouwen aan zijne ingevingen overgeeft en vreesloos
de menschheid zijn zegevierend lied toezingt.
Drie deelen hebben dus eene negatieve tendenz en al brachten zij het subliemste,
de hoorder zou moeten zeggen: ‘Nu ja! maar dat is het toch niet!’ Wanneer er ooit
motieven geldig worden tegen de beschrijvende muziek dan passen zij kunst van
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deze didactische, autobiografische soort. Met enkele woorden immers, onweerlegbaar,
kan men de waarde van deze drie deelen te niet doen: De heer M a n è n behandelde
een onderwerp, dat geen sensitieve factoren bezit, hij behandelt het op eene wijze,
dat géén der sensitieve factoren tot zijn recht kan komen (het programma luidt immers
ontkennend), hij kent de muziek optische vermogens toe of faculteiten van de andere
zintuigen, hij beschouwt de muziek niet als een kunst van irreëele gewaarwordingen,
welke ondanks alle irrealiteit tot de meest positieve behooren van de
schoonheidemanaties. Men kan dus niet gaan componeeren met het idee: ‘zoo moet
het niet’. Dit is eene miskenning van de roeping en de waarde der kunstenaars, een
monsterachtig dilettantisme (vergeet niet, dat de heer M a n è n aan deze drie deelen
minstens e e n j a a r gewerkt heeft), dit is een leugen, een diabolieke spotternij.
Ik heb echter weinig zin, en eigenlijk ook weinig reden, om te toornen tegen dit
werk van den heer M a n è n ; ik doe het ook alleen in de veronderstelling, dat deze
drie deelen geniaal zouden kunnen heeten. Verbeeld u inderdaad eens, dat zij geniaal
waren. Het kon de oorzaak zijn van een wanhoopscrisis over zulk twintigste-eeuwsch
iconoclasme en duivelsche ontkenning zoo moet het niet! Maar als de ‘kunstenaar’
bij zijn tweede deel in vreemdsoortige nieuwigheden meent te verdwalen, dan schrijft
hij slechts heel argelooze, onbelangrijke muziek. Ach, die gouden waan en droomen
der tegenwoordige jeugd! Men mag pessimist worden van zooveel zelfbedrog en
machteloosheid. Het eenige nieuwe effect, dat hier voorkomt, is het overgenomen
gebruik der militairen om de tromstokken soms tegen elkaar te slaan; maar bijzonder
frappant klonk het niet.
De heer M a n è n , die met den heer Z i m m e r m a n n de viool-soli speelde,
(J o a c h i m N i n had aan de piano eene uitgebreide partij) heeft zich derhalve strikt
gehouden aan het programma van ‘Juventus’: de eerste drie deelen drukken niets uit.
De physionomie van het vierde is me nog niet duidelijk geworden; de lezer late me
daarover voorzichtiger oordeelen en wachten tot na de uitvoering van Zondag, waarop
het werk waarschijnlijk herhaald wordt.
Behalve deze symphonie, welke den auteur eene gereserveerde hulde en een zeer
decoratieven krans bezorgde (de reproductie was uitstekend), dirigeerde
M e n g e l b e r g tot meer genoegen van zijne hoorders Wagner's Siegfried-Idyll en
den ‘Ritt der Walküren’, schitterend vertolkt. Er trad nog eene soliste op: Mevrouw
L i l l y H o f f m a n n -O n e g i n met eene zeer melodieuze concert-aria van Gluck
en twee liederen van haar echtgenoot, goede, karakteristieke muziek, niet
buitengewoon praegnant, doch ook niet lastig, en daarover mag men zich
tegenwoordig verheugen. De stem van mevr. L i l l y H o f f m a n n -O n e g i n is door
en door modern van omvang, gehalte, kleur en draagkracht; zij is berekend, geoefend
en misschien wel geschapen voor de geweldige orchestklanken van Wagner's en
Strauss' opera's, en in ieder geval imponeerend. Op dit alleszins boeiende programma
(zelfs M a n è n boeide) had de zangeres evenwel eene kleine rol en wij kunnen niet
zeggen, dat zij eene blijvende impressie op ons maakte.

De Mis van Diepenbrock
Men schreef aan ‘Van onzen Tijd’:
Bij 't bladeren in 't Gedenkboek van het tienjarig bestaan van den Kath. Kunstkring
‘De Violier’ treft me 'n regel: ‘Geen enkel katholiek initiatief heeft ooit de Mis van
D i e p e n b r o c k op een programma geplaatst.’
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Wanneer dit helaas tot dusver mislukte, ligt dat vooral aan den componist, die zelf
een uitvoering in de zaal als in de kerk onmogelijk maakte. Toen de ‘Maastreechter
Staar’, nog het eenige mannenkoor, dat de studie van dit zware werk aandurft, dr.
D i e p e n b r o c k in 1906 verzocht de onspeelbare orgelbegeleiding te
vereenvoudigen, antwoordde de kunstenaar letterlijk: ‘Beter een operette van
O f f e n b a c h in de kerk, dan mijn Mis in de concertzaal.’ Dus zou men meenen,
dat het werk zuiver liturgisch is opgevat, zooals inderdaad de schepper verzekerde
aan J o s . V r a n k e n , die 't ‘Stabat Mater dolorosa’ in de oorspronkelijke,
onuitgegeven zetting voor vier mannenstemmen onder den Kruisweg op Goeden
Vrijdag in de Utrechtsche kathedraal te hooren gaf. Deze verzekering ontving de
Utrechtsche dirigent in een brief, - aangehaald in ‘V.o.T.’, 1e jg. blz. 250.
D i e p e n b r o c k zegt daar: ‘...dat ik mij vergist kan hebben met v o o r d e K e r k
deze Mis te schrijven (uit protest tegen V i o t t a , Va n B r e e , Ve r h u l s t etc.) wil
ik u gaarne toestemmen, maar in deze toestemming is juist de erkentenis besloten,
dat ik de Mis wel degelijk voor den Kath. eeredienst schreef...’
Intusschen verklaarde J.A.S. v. S c h a i k , het erkend gezag in kerk-muzikale
kringen, persoonlijk geen bezwaar te voelen tegen een uitvoering van de Mis tijdens
den H. Dienst, mits de tekst die was van een Mis en bijgevolg het ongemotiveerde
A m e n achter ‘dona nobis pacem’ werd geschrapt, wat zonder schade kon gebeuren.
Het hangt dan eenvoudig van D i e p e n b r o c k af, zijn werk aan de bestemming te
laten beantwoorden in een waardige omgeving, bijv. de ruime Sint Willebrord aan
den Amsteldijk, waar Mgr. v a n Z a n t e n eens H u b e r t C u y p e r s , die 't
vertrouwen van den componist blijkt te bezitten, gelegenheid gaf D i e p e n b r o c k 's
Paaschlied uit te voeren en waar de gezamenlijke kerkzangers van de hoofdstad,
behalve hun jaarlijksche liefdadigheidsconcert, wel de eerste openbaring willen
ondernemen van 't monumentaal uitgegeven, maar nooit uitgevoerde meesterwerk
van onzen grootsten componist.
Tot zoover het weekblad ‘Van onzen Tijd’
Wij worden door dit bericht herinnerd aan drie dingen:
1o. Dat er van liturgisch standpunt slechts een detail bezwaar tegen de Mis van
D i e p e n b r o c k zou bestaan. 2o. Dat er voor het werk, hetwelk, sinds het uitkwam,
de letterlijke schrik en de onontkomelijke betoovering der musici is, nog altijd
gunstige stemmen rijzen. 3o. Dat men zelfs voorzichtig en aarzelend het kerkgebouw
meent te kennen en de uitvoerenden, die voor D i e p e n b r o c k 's Mis geschikt lijken.
Wij onzerzijds zullen de laatsten zijn om de uitvoering van dit ongehoorde
meesterwerk, dat zelfs de beste buitenlandsche componisten geboeid heeft, hoe ook
te belemmeren. Een Duitsch tijdschrift heeft indertijd opgemerkt, dat de Mis van
D i e p e n b r o c k speculatief geconcipieerd lijkt op de dubbelkorige San Marco van
Venetië. Naar aanleiding van deze zeer juiste nota zou men zich mogen afvragen, of
de uitvoering in onze beschikbare kerken geen utopie is en ook, welk Hollandsch
kerkgebouw tenzij de Bossche Sint Jan, eenigszins bij het muzikale coloriet zou
passen van deze Mis. Doch dergelijke overwegingen zijn ook speculatief en er zijn
positiever bezwaren.
Wij lezen in bovenstaand bericht, dat J o s . V r a n k e n D i e p e n b r o c k 's ‘Stabat
Mater dolorosa’ in de Utrechtsche kathedraal heeft gedirigeerd tijdens den Kruisweg.
Wie onzer koor-dirigenten heeft dit zeer loffelijke voorbeeld nagevolgd of ook maar
getracht na te volgen? Men kent waarschijnlijk de niet geringe moeilijkheden van
D i e p e n b r o c k 's beide ‘Stabats’? Kent men den stijl der Mis? En kent men het
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répertoire der gezamenlijke kerkzangers? Dan weet men, dat de Mis ‘een weinig’
moeilijker is dan de ‘Stabats’, dat men dus goed zou doen, zich eerst aan de ‘Stabats’
te oefenen. Men weet dan eveneens, dat de zuivere, ernstige en verheven stijl der
Mis lijnrecht in oppositie staat tot menige uitvoering der gezamenlijke kerkzangers,
ook tot hunne liturgische praestaties (men kan dit zelfs lezen in bovenstaand bericht:
‘V i o t t a , v. B r e e , Ve r h u l s t ’ etc.) en ook tot hunne techniek.
Het is niet onbekend, dat de heer H e n r i H e r m a n s , organist der Lieve
Vrouwe-kerk te Maastricht, D i e p e n b r o c k 's Mis bijna gedurende een jaar
ingestudeerd heeft, met het doel haar uit te voeren in de oude Dominikaner-kerk der
zelfde stad. Hij heeft de uitvoering zoolang moeten uitstellen door artistieke
overwegingen, en nu is de Dominikaner-kerk niet meer beschikbaar. Wie zou te
Amsterdam het initiatief nemen? En waar zal men den organist vinden, om het werk
te begeleiden? H e r m a n s zag niet op tegen de orgelbegeleiding en men geloove,
dat D i e p e n b r o c k er niet toe te vinden zal zijn om haar te vereenvoudigen!
Men beginne dus bij het begin. Er ligt een uiterst bezwaarlijke afstand in technisch
opzicht, tusschen D i e p e n b r o c k 's Paaschlied en de Mis!

[Villiers Stanford Irish Rhapsody nr 4, Bach Concert voor 2 violen
(solisten J. Manèn en Louis Zimmermann) – herhaling van Juventus
van Manèn o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
‘Juventus,’ van J o a n M a n è n , is gistermiddag inderdaad herhaald en naar het
algemeen geweeklaag te oordeelen tijdens de pauze, moet het protesten stroomen
bij 't Bestuur. Men lachte onder het stuk zelfs, gelijk men alleen lacht, wanneer men
eene geniale compositie hoort, eene symphonie van M a h l e r b.v. indertijd. Het spijt
ons daarom slechts te meer, dat wij ook het vierde deel van M a n è n 's ‘Concerto
grosso’ (waarom die fictieve en angstvallige benaming voor een werk, dat ronduit
den vorm heeft der klassieke symphonie?) moeten afvallen. Wat men hoorde in de
drie voorgaande deelen keert hier terug, gevarieerd natuurlijk, want alles is variatie
in dit opus, geruggesteund door de ‘leidster’, welke den zoeker ontdekte, fortissimo
gehoord door een thema van echt-Straussiaansche allure, epileptisch en tegelijk zeer
goed ter been. Dit gedeelte wint 't echter in zooverre van de vorige, dat de dikke,
groezelige en hier en daar door tusschenmenging van gedempte bazuinen, gedempte
hoorns zelfs vrij onbetamende, on-aesthetische orkestkleur, plaats maakt voor wat
opener licht en helder geluid. M a n è n , een Spanjaard, die op zijne viool dat klare,
ijle timbre aanstrijkt, dat wij den Zuidelijken luchten toeschrijven, deed in deze
compositie àl te grif afstand van zijne Latijnsche bevoorrechtingen, welke 't waarlijk
niet de moeite waard was, te ruilen tegen wat S t r a u s s en S c h i l l i n g s . M a n è n
is dépaysé en zelfs déraciné. Hij ook is overrompeld door die Germaansche
gevoels-dictie, die blatende eigengerechtigheid en ruwe hartstochtelijkheden,
waartegen de oude beschaving zich sinds eeuwen wist te vrijwaren. Dat zij wederom
geïntoneerd werden met een cosmopolitische affectatie maakt ze niet beter.
J o a n M a n è n en L o u i s Z i m m e r m a n n traden daarna gezamenlijk op in
een concert voor twee violen van J.S. B a c h . Magnifieke praestaties van solisten,
M e n g e l b e r g (links dirigeerend!) en orkest. De vierde Irish Rhapsodie, van C.
V i l l i e r s S t a n f o r d , zouden wij gaarne beschouwen als een gelukkige hulde aan
het Groene Erin. 't Is mogelijk, dat een Ier door de twee geënsceneerde volksmelodieën
sensatie krijgt van zijne droomen, ons treffen zij niet, wijl opzet, verwerking,
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harmoniseering en orkestratie alle iets zeer schoolsch en banaals meedragen. Het
patriottisme van V i l l i e r s S t a n f o r d is weinig evocatief.

[Alexander Siloti solist in Pianoconcert van Tschaikowsky in
combinatie met de Pathétique o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
A l e x a n d e r S i l o t i , de pianist, die gisteren optrad met het concert van
Ts c h a i k o w s k y , heeft alles op zijn hand en neemt ook allures aan alsof hij alles
op zijn hand heeft. Zeer joviaal in zijn optreden, sterk Duitsch geaccentueerd in zijn
familiariteit tegenover orkest, dirigent en publiek, studentikoos tegenover alles en
tegenover het werk, bijna niet au serieux te nemen, eene cabaret-verschijning in
wezen en in optreden zonder fijnere beschaving, maar... eene ongelooflijke techniek.
Ik heb in een circus een man met drie hooge hoeden zien goochelen, wat, zooals men
weet, gebeurt op maat der muziek. In een duizelingwekkenden kring zweefden die
hoeden door de lucht en bij elk fortissimo van het orkest, bij elken groote-tromslag
dus, viel er een op het hoofd van den goochelaar. De virtuositeit van den man was
wonderbaarlijk bij het snelle tempo, doch de virtuositeit van den dirigent even
aanzienlijk. Niet anders staat het met A l e x a n d e r S i l o t i . Hij heeft de
koelbloedigheid en den bluf van deze grappenmakers, de noten zijn voor zijne natuur
slechts afgemeten woorden, wier gecompliceerdheid men zoo vaardig en zoo amicaal
mogelijk aan den man moet brengen. De tien vingers van S i l o t i hebben dat
verbazende krachtsevenwicht en egale gespierdheid, zijn aanslag is lam geworden
en vlak, omdat hij de heele techniek volmaakt kent, zijne houding tegenover het werk
onverschillig en zeer hooghartig, omdat hij het zoo eenvoudig onder den knie heeft.
Zie hier eene moderne verschijning: een musicus-bon-vivant, een goedleefsche,
uiterst voortreffelijke pianist voor wien de geheele muziek een materialiteitje
geworden is. Wat kan er dan van zijne waardigheid overblijven? Waar zou de psyche
moeten beginnen bij dezen techniker die een nonchalante automaat wil zijn? Welk
accent zal dit gemoed aannemen bij zoo rampzalige, ongeweten verwoestingen?
S i l o t i is het type ‘der Ewige Jüngling’ van de Duitschers. Waarom hij
Ts c h a i k o w s k y 's concert als een klein amusement, als een
café-chantant-aardigheid opvat is daarmee verklaard. De Rus is geen Leipziger, geeft
geen aanknoopingspunten met de Leipziger school en voor de tegenwoordige
Duitschers, die de moderniteit denken te doorleven in de voortzetters van het Leipziger
conservatisme en philistereigenschappen (S t r a u s s , B r a h m s , R e g e r ), is
Ts c h a i k o w s k y reeds lang een overleefde, wien men slechts blasé tegemoet kan
komen. En vooral wijl in Ts c h a i k o w s k y 's muziek nog wat poëzie, sentiment en
menschelijkheid leeft.
W i l l e m M e n g e l b e r g moge S i l o t i waarschijnlijk hoogachten wegens diens
buitengewone vaardigheid, hij zal wel zoo goed zij om zijn aesthetische beschouwing
niet te volgen. M e n g e l b e r g is een ras-musicus, want hoe zou hij het anders
uithouden bij zooveel reizen, zooveel trekken en dus zooveel - handwerk? Mocht
S i l o t i M e n g e l b e r g 's warme temperament bezitten en zijn naïef pathos! Dat
pathos hield wederom de Pathétique staande van Ts c h a i k o w s k y en wat is er
anders interessant in dit werk, dat dirigent en uitvoerenden wederom een groot succes
bracht?
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[Georg Henschel Suite uit de muziek voor Hamlet o.l.v. de componist,
daarnaast Brahms Symfonie nr 1, Liszt Les Préludes]
(Concertgebouw)
Tot de Hamlet-muzieken behoort dus ook die van G e o r g H e n s c h e l ,
gecomponeerd voor eene opvoering te Londen. Het is wel eigenaardig, dat
Shakespeare's meesterwerk tegenwoordig zulke inleidende en verstrooiende
muziekstukken noodig heeft voor een zeer zwaar orchest, welks intonaties ik
onmogelijk kan vereenigen met het accent van den Hamlet. Want het meest
geconcentreerde drama van Shakespeare heeft nog iets geïmproviseerds, een ranke,
vrije allure en stel daarnaast de gecondenseerde pogingen, het bovenmenschelijke
wroeten van een H e n s c h e l , om iets te maken, dat een weinig interessant lijkt.
Maar laten we opmerken, dat dit den B r a h m s -stijl (misschien wel den heelen
Duitschen stijl) aangeboren is, daar zijne muziek het dichtst bij den B r a h m s -stijl
staat. Zouden we nog over de verdere kwaliteiten spreken? Gij moet O p h e l i a
kennen of u haar wilgenliedje herinneren of de tragische bloemen in het haar of ook
maar het kerkhof en het zachte, verholen weezen. H e l l o heeft duidelijk beschreven,
waarom H a m l e t niet voor muzikale illustratie toegankelijk is: wijl de smart in zich
zelve krimpt en dit indruischt tegen het expansieve wezen der muziek; maar dit
bezwaar valt wellicht, wanneer men een karakter of eene scène zal lichten uit de
tragedie. Als ik ten minste aan B e r l i o z ' Hamlet-compositie denk, eene vertolking,
welke den dichter waardig is, dan zou ik daartoe besluiten. Doch O p h e l i a
vergezelde het leven van dezen romanticus en in welke relatie zou H e n s c h e l staan
tot Shakespeare? Wat hij vond leek ons niet zeer belangrijk door zijn Engelsch accent,
zijn goedkoop pessimisme en zijne onontkomelijke sentimentaliteit. Alles is wat
klam, alles zephiert een beetje te luw en te nat, eene pastorale wordt een salonfähig
wiegeliedje, het is moroos, het kucht van ouderdom, en vooral - alles is
aarts-middelmatig, ondanks de geweldige bazuinen en bastuba.
Een krans en wat succès d'estime, want H e n s c h e l zelf dirigeerde. Men schijnt
het zoover gekregen te hebben, dat H e n s c h e l ook aan den dirigeer-lessenaar van
het Concertgebouw geregeld gevierd zal worden en het publiek schijnt zich te willen
vergissen. Het spijt me des te meer te moeten verklaren, dat ik E v e r t C o r n e l i s
veel liever zie dirigeeren, zoo lang H e n s c h e l 't niet beter doet dan hij. En G e o r g
H e n s c h e l als dirigent is eene persoonlijkheid, welke men gerust voorbij mag gaan.
Zijn aard is zeer beknopt, zijn psyche bezit geen nuances en zijne opvatting der
muziek gelijkt die van iedereen. H e n s c h e l 's manier van dirigeeren kan men zelfs
niet aanbevelenswaardig noemen, omdat zijn geest evenmin als zijn gebaren accoord
kunnen gaan met de hoogtepunten eener compositie. Daar stremt hij het orchest en
onze fantasie, zooals wij weer opmerkten in ‘Les Préludes’ van L i s z t . Het gebaar
wordt druk, woelig en verliest alle plastiek, alle rythme en expressie.
Voor den tweeden maal kwam H e n s c h e l nu overbekende werken dirigeeren
en wij vragen opnieuw, waarom het Concertgebouw-bestuur zich deze moeite niet
spaart. Zulke dirigent-solisten werken de goede verhoudingen in het muziek-leven
slechts tegen en daarenboven zullen al de uitvoeringen van B r a h m s ' eerste
symphonie, welke wij dit seizoen verduren, aanleiding geven tot zeer gemotiveerde
afkeuringen.

[Claude Debussy als gastdirigent (2 Nocturnes, Prélude à l'après-midi
d'un faune) en als pianist (Danseuses de Delphes, La fille aux cheveux
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de lin, La puerta del vino); Gustave Doret in werken van Saint-Saëns
en Duparc (Aux étoiles)] (Concertgebouw)
Het concert, dat gisteren gedirigeerd werd door den Franschen componist C l a u d e
D e b u s s y , is hier, in tegenstelling met Den Haag, gelijk wij lazen in de couranten
en hoorden van uitvoerenden, een grandioze triomph geworden voor deze
L a t i j n s c h e kunst. Want wij accepteeren niet meer het journalistieke begrip
e x o t i s c h , tenzij er voor de internationale cosmopolieten der dagbladschrijvers
geen andere aesthetich rechthebbende natie in Europa mocht bestaan dan Duitschland,
of tenzij de traditioneele ontroeringen en aanschouwingen der oer-rassen van
Frankrijk, Spanje en Italië voor ons, barbaren en eenzijdigen, het ‘exotische’ mochten
vertegenwoordigen.
Wij verheugen ons in dien triomph van D e b u s s y en wij verheugen ons in den
voorsprong, welken Amsterdam blijkt te hebben op Den Haag, gelijk het ons voegt!
Wij moeten erkennen, dat de uitvoering hier nagenoeg volmaakt was, wederom in
contrast met Den Haag, waar D e b u s s y zelfs heeft moeten aftikken. Hier bleef de
intensieve stemming dus levend. Maar welk eene ovatie reeds toen de componist
optrad! En hoe verheugen wij ons erover, dat deze meester hier zoo talrijke en warme
vereerders telt!
G u s t a v e D o r e t , dien wij hier kenden en bewonderden van beide voorgaande
jaren, ging hem vooraf als leider van het orchest. Zijn programma echter was zeer
inoffensief: een Marche du Couronnement, van Saint-Saëns, welks grootste verdienste
't is, dat hij in de open, blauwe lucht speelt, op een fellen zomerdag. Naast het
Engelsche air (hij werd gecomponeerd ter gelegenheid der kroning van Eduard VII)
staan overigens te veel Meistersinger-allures! Aux Etoiles, van den genialen Duparc,
een zeer intiem, fijn Nachtstukje, was te kort na den luidruchtigen Marsch, om ons
diep genoeg te treffen. Het interesseerde ons evenwel meer dan de Tweede
Symphonie, van Saint-Saëns, de onnoozelste, de modieuste en de meest
Mendelssohniaansche (twee hoorns!) die hij maakte. Wat deed het werk op dit
programma, zouden wij ons afvragen, wanneer de menigte er niet anders over dacht.
Nu, zij vond er aanleiding genoeg in om G u s t a v e D o r e t , die het werk pikant en
geestig uitvoerde, enthousiast te huldigen.
C l a u d e D e b u s s y is de tegenhanger van D o r e t . D o r e t , energisch, actief,
agressief, D e b u s s y zijdelings, passief, innerlijk vlammend en magisch losbrekend,
zonder gebaar, zonder pathetiek, doch met een blik der oogen. Zoo speelde hij ook
aan den vleugel zijne ‘Danseuses de Delphes’, ‘La Fille aux cheveux de lin’ en ‘La
Puerta del vino’: impassiebel, doch rijk aan inwendigen gloed. Zoo dirigeerde hij,
simpel, doch duidelijk en af in de gevoeligste nuances, zijne twee Nocturnes (Fêtes
klonk onvergelijkelijk!) het Prélude à l'après-midi d'un Faune en eene zeer origineele
Marche écossaise.
D e b u s s y heeft inderdaad ‘het pleit gewonnen.’ Wij zelf hebben nooit zulke
hevige indrukken gekregen van zijne kunst als heden. Onvergetelijk.

[Mahler Adagietto uit Symfonie nr 5, L. Capet Air en Mozart
Symfonie concertante (solisten Lucien Capet en Henri Casadesus),
Brahms Vioolconcert o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Om een variant te hebben op den zacht-aan suggereerenden D e b u s s y , den virtuoos
der pianissimo-passages en de spinnewebkunst, koos M e n g e l b e r g eene symphonie
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van H a y d n , rad van woord, praatvaarlijk, hier en daar buitengewoon vervelend,
maar hier en daar ook met glimlachende, zonnige lichtvallen. Het is bij deze
composities uit een lang vervlogen tijd echter bijzonder opmerkelijk, dat zij,
geconcipieerd voor een troep van 20 à 25 man, tegenwoordig gespeeld worden door
pl.m. 60 musici, en dat een dirigent, die in de dagen van H a y d n feitelijk niet bestond
en als concertmeester eene sinecure had, zich in onze volmaakte eeuw uitslooft, om
met vele gebaren en zware aanwijzingen deze onnoozele, primitieve, zoetvloeiende
muziek tot de intelligentie te brengen van hoorders en uitvoerenden. De meer bejaarde
menschen zeggen dan ook, dat H a y d n o.a. bij de hedendaagsche opvattingen geheel
verkeerd gespeeld wordt en ik geef hun gelijk. Zoo men enkele kunstenaars niet
heroïficeeren, zoo men van sommige componisten geen vertegenwoordigers maken
mag van den modernen Duitschen ‘W i l ’ en energie, dan behooren daartoe de
Weensche klassikers.
Het is een publiek geheim, dat men sinds Januari de Vijfde symphonie verwacht
van G u s t a v M a h l e r . Doch er moest gerepeteerd worden, om S t r a u s s op de
programma's te houden, er moest gerepeteerd worden voor J o a n M a n è n , voor
de Wagnervereeniging, nu weer voor Toonkunst, de volgende week voor
S c h ö n b e r g en M a h l e r blijft er overschieten ad Kalendas Graecas! En 't is eene
bitter-zoete paaiïng zoo'n geïsoleerd Adagietto, dat de dirigent ons gisteravond gaf
uit de verwachte Vijfde. Het procédé is misschien aanbevelenswaardig, doch mij
dunkt, dat men er tien jaar vroeger mee had moeten beginnen, toen M a h l e r nog
gekampt werd. Dan zou 't echter nòg de vraag blijven of het Adagietto geschikt is
om uit de geweldige en grootsche conceptie gelicht te worden der Vijfde. Het is wat
week in zijn eenzaamheid en thematisch ook minder belangrijk dan het Andante der
Tweede. Dàt weeke wordt eene streelende, romantische bloemenrankheid te midden
van het giganten-spel der symphonie, maar tusschen H a y d n en M o z a r t ,
onorganisch op dit programma, kort en snel voorbijgaand is de keuze van deze
verliefde canzona niet te rechtvaardigen.
Het kwartet van L u c i e n C a p e t , dat onlangs eene tournée maakte door ons
land, heeft overal gespeeld voor leege zalen, het mag dus bevreemden, dat hun
aanvoerder gisteravond zulk een triomf behaalde met zijn gezel H e n r i
C a s a d e s u s , den altist. Ik heb bij mij zelf betwijfeld of C a p e t rustig genoeg stond
voor deze uitvoering, wijl ik hem onlangs de kwartetten van B e e t h o v e n veel
doordringender hoorde voordragen, doch bij zulk eene ovatie leg ik mijne eigene
bedenkingen het zwijgen op, zelfs nu C a p e t meende ons het Concerto van B r a h m s
te moeten spelen. Hij gaf toch enkele zeer sublieme momenten in een Air van zijne
compositie (die geen succes had!), in de Symphonie concertante van M o z a r t (voor
alt en viool) boeide ons zijn partner C a s e d e s u s tenminste door zijn vurig, ingetogen
spel en zijn prachtige alt; en al werd het Concert van B r a h m s onder C a p e t 's
voordracht slechts dragelijker, maar niet aangenamer of dieper, C a p e t vertolkte
het werk met zoo soevereine techniek en zoo klaar lichtenden, geestigen toon, dat
hij aller bewondering weg mag dragen in het onstuimige applaus.

[Strauss Macbeth, symfonisch gedicht, Heinrich Fiedler in
vioolconcert van Mozart o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Na eene auditie van ‘Macbeth,’ het eerste symphonisch gedicht van Richard Strauss,
zal men beter begrijpen, dat er in de muzikale wereld aartsconservatieven zijn en
hen gaarne verontschuldigen. Hoeveel lawaai om niets! hoeveel ordeloosheid,
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ongebondenheid en geschreeuw! Welke grimassen maakt dit menschdom, wat jankt
het, wat is het arm aan bekoorlijkheid, arm aan lyriek en liefde, arm aan muziek!
Welk een opgeblazenheid, welke leegte!
Wat heeft zulk een werk nog te maken met muziek? Het is niet modern, het is niet
nieuw - maat voor maat opgeschroefde klassicismen en M e n d e l s s o h n -tournures
in een barbaarsche toonsoort. Dat bij ‘Macbeth’, die toch nog op eene bewoonbare
aarde speelt! Macbeth, die toch omwaasd is met een donkerkleurigen, warmen herfst,
zooals de meest gruwzame milieus van S h a k e s p e a r e nog uitzien op een doorzond
leven!
Dit werk is gespeeld na een viool-concert van M o z a r t en wie zal
M e n g e l b e r g 's aanpassingsvermogen niet bewonderen? Wie zal de lijdzaamheid
der hoorders niet bewonderen, die dit kabaal dulden na die zachte sensatie en
betooveringen, de gelukkige melancholie, teederheid en scherts van M o z a r t ? En
wij zullen er tevreden mee zijn, dat Macbeth niet het minste succes had, wat ten
minste nog een blijk is van wat goeden smaak en beschaving. M e n g e l b e r g moge
voortgaan de grootste meesters van dezen tijd te verontachtzamen, hij zal zich vroeg
of laat niet zonder bitterheid moeten afvragen, wat hij voor de toekomst gedaan heeft.
Want zoo de toekomst voor die meesters is, dan zal men hem niet met veel vreugde
of geestdrift herdenken.
H e i n r i c h F i e d l e r kwam revanche nemen en het is ons niet meegevallen,
F i e d l e r heeft den heelen middag gemusiceerd, alsof hij wilde bewijzen, dat hij
eene phenomenale techniek had. Altijd onrustig, voortvarend en nimmer accoord
met de tempi van den dirigent. Wij zouden nooit zoo grif toegeven, dat Fiedler de
techniek bezit van een meester als na zulk concert, dat hij met veel overmoed heeft
gespeeld, doch wij zijn weinig verheugd over de koelheid, den bluf en de
achteloosheid, waarmee hij de psyche der meesters lanceerde. Het leek meer eene
oefening op 't fleuret, en al is die behandeling van den strijkstok zeer
aanbevelenswaardig en gracieus, - een weinig ernst, een weinig poëzie maar, en wij
zijn enthousiast. Zoo kwam zelfs Bach er kaal af en wat zou er dus overblijven van
de vurigheid en de stille exaltatie van M o z a r t ?
Nochtans bracht het publiek den heer F i e d l e r de eene ovatie na de andere.

Maatschappij tot bevordering der Toonkunst - Missa Solemnis
B e e t h o v e n heeft de Missa Solemnis voor zijn beste werk verklaard en verreweg
de meesten zijn 't hierover met den componist eens. Men vindt inderdaad ook meer
gebreken in de Negende Symphonie en grooter stijl-zekerheid in de Mis, welke in
grammaticaal opzicht de Negende zonder twijfel overtreft, wier conceptie echter,
thematisch gehalte en orchestratie verre voor de symphonie moeten onderdoen. Maar
de grammatica staat hooger, de grammatica der fuga's en dubbelfuga's en welke
componist streelt niet eens gaarne de imaginaire grammatica?
Daaraan ontkwam zelfs M a h l e r niet, toen hij zijne Achtste uitwerkte en haar
dat zwakke fundament gaf. Daaraan ontkwamen Strauss, noch Berlioz, noch Wagner,
die ieder een zeer groot aantal grammaticaal-zuivere doch zwakke bladzijden
schreven. Op dit punt heerscht bij de musici het zonderlingste vooroordeel. Zij
beschouwen de theorie der muziek als een eeuwige wet, de eenen accepteeren slechts
den Palestrina-stijl, de anderen den Bach-stijl en schijnen niet eens te vermoeden,
dat zij door die tweevoudigheid reeds twijfel scheppen.
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Terwijl men eene taal b.v., waaruit elke muziek voortkomt en waarmee zij alle
overeenkomsten heeft, wat accent en intonatie betreft, geheel van gedaante zag
veranderen, een geheel andere spelling, woordenboek en grammaire zag aannemen,
behield de muziek hare zelfde wetten, die niemand kan motiveeren, hare zelfde
vormen, die nog minder grond hebben en grilliger mogen heeten. Waarom zou B a c h
geen idioom zijn, gelijk het barbaarsche Duitsch der koralen van zijn tijd? Bestond
er reeds in B e e t h o v e n s tijd nog eenige reden om dat idioom te schrijven, dan de
grammatica, die zeker moeilijk maar toch al verouderd was?
Of zoo men zich wil hechten aan een bepaalden vorm: wie bewijst, dat deze vorm
de rechten heeft van een organisme, en zoo dit ware, wie bewijst dan, dat dit
organisme meer dan tijdelijk is? Men zal 't toch met ons voor buitengewoon
verregaand houden, dat er niemand bestaat, die de exclusiviteit zal eischen van de
Romaansche basiliek of de Gotische Kathedraal, dat er daarentegen lieden zijn, die
zweren bij de eeuwigheid en onveranderlijkheid eener fuga of eener sonate als vorm
en als verschijning!
Men kan evenwel den maniakken hunne fuga's laten. Zij verminken den tekst,
bezitten geen expressief accent, zijn eindeloos en hare constructieve eigenschappen
komen nooit tot waarde - in een Gloria of Credo. Maar kan B e e t h o v e n 's Missa
Solemnis vergeleken worden met eene mis der Ouden? Men moet, gelijk M a u r i c e
B a r r è s , zijne ziel en zijn eigenlijkste wezen niet in dezen tijd kunnen vinden, noch
in de Na-Renaissance, om het simpelste Kyrie van H o b r e c h t of P a l e s t r i n a ,
hooger te stellen dan elke nieuwere schepping.
Doch al spreekt die antieke, zomerzware, gloeiende en geconcentreerde geest
dieper in ons binnenste dan alle instrumentale en vocale massa's van een
B e e t h o v e n of L i s z t , het zou niet veel moeite kosten om ook te bewijzen, dat
de techniek der ouden in menig opzicht edeler is dan de techniek van onze dagen en
dat de varieteit van een hobo, fluit, fagot, clarinet of hoorn niet opweegt tegen de
mystieke eenheid der universeele polyphonie, gelijk de scolastikers haar geniaal
schijnen begrepen te hebben.
Wij erkennen de onvergelijkelijke klankenweelde en suaviteit der geheele
Beethovensche mis, hare sublieme en goddelijke passages als het begin van Gloria,
het Incarnatus est, de enkele maten van ‘et ascendit in coelum’, het Benedictus en
het laatste Agnus Dei, welke zulke onverwachte, smartelijke en groote visioenen
suggereert: eene wereld in lijden.
Hier alleen week B e e t h o v e n in strikten zin af van het begrip kerkmuziek, omdat
hij zijne muziek een afzonderlijken achtergrond fantaseerde en dat de andere
bladzijden niet die gedragene en sterke impressies maken, welke men verwacht van
hunnen roem, wordt alleen dáárdoor verklaard, dat eene mis van M e t t e n l e i t e r
of W i t t wèl ontroert.... i n e e n e k e r k .
Het blijkt uit elk deel der Missa Solemnis, uitgezonderd het laatste Agnus Dei,
dat de muziek rechtstreeks geconcipieerd is uit liturgische begrippen, zooals ze geldig
waren ten tijde van B e e t h o v e n , en dat de Kerkstemming de geheimzinnige kracht
is, welke deze muziek draagt. Het is de vraag slechts, of men bij eene uitvoering in
de concertzaal genoeg fantasie heeft om de muzikale formules aan te vullen met
hunne onzichtbare realiteit. En wij gelooven, dat dit ons hoe langer hoe moeilijker
zal vallen, naar mate wij een zuiverder inzicht krijgen in de liturgie.
Anderen stellen zich tevreden met de muziek en niemand zal er zich tegen verzetten.
Het is toch meer dan duidelijk, dat men o.a. in deze mis verschillende elementen
vindt, waaruit de latere Caecileaansche richting groeide. In geen enkel ander werk
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b.v. heeft B e e t h o v e n zich melodisch zoo beperkt en ingetoomd. Wij hebben ons
evenwel verwonderd, dat dit werk, na twaalf jaren rust, hier zoo weinig enthousiasme
wekte. Werd men zóó bedorven door het Deutsche Requiem van B r a h m s ?
Of was men zoo weinig tevreden over de reproductie, welke dikwijls meesleepend
en grootsch was, doch ook dikwijls zich te veel aan ons à peu près hield? Wij van
onzen kant kunnen den tenor-solist G e o r g Wa l t e r maar weinig prijzen. Hij was
de klanklooze dissonant in het solo-quartet en zijne onhebbelijke manier om elke
stijgende noot te forceeren, om bij elken hoogeren toon op de teenen te wippen, om
de eenvoudigste trekjes voor te dragen met dikke stem en veel sentimenteele emphase
- het moest niet geduld worden, maar vooral verborgen blijven achter een scherm,
want het is zeer onaesthetisch.
M e s s c h a e r t , die onlangs in een Duitsch tijdschrift gecaricaturiseerd werd met
een ontevreden gezicht en de bijvoeging: ‘alsof hij geen succes meer heeft’ was
prachtig bij stem en had dus toegejuicht mogen worden. Mevr. d e H a a n en Mevr.
N o o r d e w i e r , beiden even delicaat als puur, Mevr. N o o r d e w i e r een waar
sereen vogelengeluid. Het orchest, orgel en koor eene schoone vereenzelviging met
M e n g e l b e r g , die alles beheerschte met rust en kracht.

[Schönberg Fünf Orchesterstücke, o.l.v. de componist]
(Concertgebouw)
A r n o l d S c h ö n b e r g maakte een kleine reis om de wereld, sinds hij 't vorige jaar
hier vertoefde, en hij keerde veranderd terug, mondainer, beweeglijker, nerveuser
en meer gesoigneerd. Hij is haastiger geworden en dus onduidelijker. Het werk, dat
hij voor de uitvoering van gisteravond meebracht, werd niet gecomponeerd in dien
tijd en dat het min of meer onaangename trekken draagt volgt dus niet uit de
gedaanteverwisseling van zijn componist, uit S c h ö n b e r g ' s emancipatie.
Want er valt niet meer aan te twijfelen of S c h ö n b e r g homme arrivé is, - op een
groot gedeelte van het continent wist hij zich te plaatsen als wereldraadsel, over
niemand wordt tegenwoordig meer geschreven en hij wordt druk gespeeld ondanks
de tegenwerking.
Er was een bijzonder talrijk publiek opgekomen schijnbaar uit pure
nieuwsgierigheid, dat zich niet aan snobisme heeft overgegeven - of 't moest zijn het
snobisme der vele traditioneelen - doch zich niettemin een weinig ongewenscht
gedroeg; mij tenminste lijkt dat koele gemaniereerde giechelen laf en zeer
kleingeestig; het moet S c h ö n b e r g , die gepassioneerder scènes gewoon is,
buitengewoon koud op 't lijf zijn gevallen, kouder in zijn atonaal accent dan een
gillend gefluit.
Wanneer wij de vijf, onder zijn leiding gereproduceerde ‘Orcheststücke’ vergelijken
met zijn Pelléas et Mélisande van den vorigen keer, dan schijnt ons dit symphonisch
gedicht slechts één gebrek te hebben: het duurt vijf kwartier! en voor de rest is het
in verhouding tot de ‘Orcheststücke’ een meesterwerk. Ik weet niet of iemand zich
ooit illusies maakte over S c h ö n b e r g ' s ontwikkeling, men zegt dat M a h l e r zich
zijn lot sterk aantrok en tegenover zijne eerste werken is dit niet onmogelijk. Maar
de vijf ‘Orcheststücke’ zijn in muzikaal opzicht een reusachtige achteruitgang en
zelfs hen, die zich over S c h ö n b e r g nooit illusies goochelden, moet dit teleurstellen.
S c h ö n b e r g bezigt hier deze afzonderlijke techniek: componeeren met enkel
geluid, gerythmeerd of niet. Het melodische is absoluut uitgeschakeld. Wij zeggen
‘absoluut’, omdat men van D e b u s s y ' s muziek ook beweerd heeft, dat zij de melodie
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ophief. Men hoorde n.l. het melodisch element bij D e b u s s y nog niet als zoodanig,
wijl het nieuw en ongekend klonk. In S c h ö n b e r g s ‘Orcheststücke’ echter zal
men nooit een melodie ontdekken, zelfs niet al worden zij populair als een menuet
van H a y d n .
Zijne kunst bestaat slechts uit fragmenten, brokjes van hoogstens anderhalve maat,
formule, figuratie en harmonie.
Wanneer wij nu moesten kiezen tusschen de composities van een aantal
pseudo-klassikers, die hunne thema's mathematisch ‘maken’ volgens hun systeem
en deze werken van S c h ö n b e r g , dan geven wij S c h ö n b e r g de voorkeur. Hij
tenminste veinst geene melodische psyche en in dit opzicht kwelt hij ons dus nooit.
Wanneer wij echter deze inventies en haar uiterst gecomprimeerde, microscopische
zielswaarde, stellen naast de werken der groote meesters, 't zij Ve r d i , M a h l e r of
D e b u s s y in zijn periode, dan kunnen wij niet loochenen dat S c h ö n b e r g een
interessante, doch zeer eenzijdige en armzalige verschijning is.
Men vergelijkt dit met neger-muziek, doch de neger-muziek, welke ik hoorde,
staat dichter bij mijn aanvoelingsvermogen dan de ‘jongste’ S c h ö n b e r g , die n.b.
beweert, dat hij ouderwetsch is, naast zijne leerlingen. Men kan hem vergelijken met
zijn vriend K a n d i n s k y en andere moderne schilders, met wie hij in de eerste plaats
het onwezenlijk verlichte, geëlectriseerde, in de tweede plaats het amorphe gemeen
heeft, wat men tegenwoordig ‘geestelijk’ (!) noemt.
Het is misschien gewaagder eene grootere lijn te trekken en andere
verbindingspunten te stellen, welke allicht oncontroleerbaar zijn, doch ik zou willen,
dat er eene studie geschreven werd over deze compositie-manier, i n v e r b a n d
m e t d e k l a s s i e k e n d o o r v o e r i n g s v o r m . Wie eenigen kijk heeft op de
ontwikkeling der muziek na P a l e s t r i n a , den nieuwen stijl, welke samenviel met
de intrede van het rationalisme en materialisme, zal bemerkt hebben, dat de geheele
ontwikkeling niets is dan een vermindering der psyche.
Wij meten dan die periode niet naar haar groote vertegenwoordigers, die geheel
toevallige wonderbare opvlammingen zijn, doch naar de tweede-rangs meesters en
vooral naar haar eind-uitkomsten.
Men spreke van polyphonie, polyrythmiek en superbe instrumentatie, het valt niet
te ontkennen, dat dit drietal op eene geraffineerde hypocrisie berust, een handig
oorenbedrog. Polyphonie nu bezigt S c h ö n b e r g niet meer, zijne polyrythmiek is
zeer boeiend en goed gevonden, zijne instrumentatie curieus van kleur, aangenaam
in de zachte passages, leelijk en grijnzend in de fortissimo-gedeelten.
Hij verveelt 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.
De vertolking door het Concertgebouw-orkest was in elk opzicht superieur en
volmaakt. Wat brengt er S c h ö n b e r g echter toe om deze stukken als beelden van
't leven te beschouwen en altijd maar te dramatiseeren, terwijl zijn muziek
individualisme is, dat met het leven, 't zij van hoogere of lagere bestemming, geen
enkel verband houdt.

[Bernard Zweers Symfonie nr 3 (Aan mijn Vaderland) o.l.v. Evert
Cornelis] (Concertgebouw)
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De derde symphonie van B e r n a r d Z w e e r s , meer bekend als Sinfonie ‘Aan mijn
Vaderland’, is na vijf jaar zwijgens wederom uitgevoerd als geheimzinnig lustrumfeest
der Hollandsche muziek. Maar de vraag komt mij op de lippen, waarom, wijl er
zoovelen zijn, die beweren, dat B e r n a r d Z w e e r s een groot componist is, nooit
zijne eerste of tweede symphonie gespeeld worden? Wanneer men Z w e e r s
beschouwt als den vertegenwoordiger eener nationale school, bewijs dan hare traditie
den verschuldigden eerbied en geef ons een inzicht!
De stemming van het publiek was over 't algemeen welwillend doch mat en traag.
Wat is er ons de laatste vijf jaren al niet over het hoofd gegaan van onvergelijkelijke
muziek! Dat Z w e e r s ' muziek daartegen niet bestand is, zullen wij hem nimmer
euvel duiden en zijne vormen desnoods respecteeren van zijn standpunt. Doch welke
soevereine geesten wenken ons naar andere en sterkere vervoeringen, naast welke
de aspiratiën van den heer Z w e e r s , wiens psyche niet zeer vakkundig gehard is,
karakterloos schijnen. En ook bezien van eene enkel locale of enkel theoretische
zijde, kan ‘Aan mijn Vaderland’ niet voor het heden en nog minder voor de toekomst
gehandhaafd worden. Laten we enkel de theoretische zijde terloops beschouwen.
De finale is het gevuldste deel aan klank (acht hoorns, vier bazuinen) het leegste
aan gehalte. Deze ‘Satz’, zoo technisch gespijkerd en geschroefd, vol combinaties,
vol thematiek, is absoluut vormeloos. Met bovenmenschelijke inspanning wordt hij
gerekt, uitgelegd, vermenigvuldigd, om de vereischte lengte te bereiken.
Hij schijnt hecht als het gebinte van een pakhuiszolder maar zijn bouw is even
aantrekkelijk. Wat nog een greintje ontroering droeg in het eerste, tweede en derde
deel is hier ontnuchterd in ‘geestige’ berekeningen en handige metamorphoses. Hij
kan sluiten bij de eerste fermate, hij had ook kunnen duren tot half twaalf.
En voor de andere deelen, aardig, vriendelijk en zacht van klank, daargelaten de
Wagneriaansch declameerende bazuinen, van welke zich de tuba nooit kan scheiden,
moeten wij ons, helaas, ontoegankelijk verklaren. Deze programma-muziek is goed
bedoeld, maar zij mist 't essentieelste: het atmosferische. Zij is nog meer absolute
muziek dan die van een B e e t h o v e n , want als ik b.v. B e e t h o v e n 's Achtste hoor,
leef ik onbewust in een vollen, rijpen zomer, in eene gloeiende zon, zonder dat de
componist 't aanduidt; wanneer Z w e e r s echter een ‘prachtigen morgen tusschen
de korenvelden’ wil beschrijven, vergeet hij alle milieu zoodanig, dat het hier
gezongen koraal overal éér, zelfs in een protestantsche kerk, kan spelen, dan tusschen
het wuivende, honderdvoudig levende koren, dat beeft van liefelijkheid en zomerlucht.
Z w e e r s ' werk heeft geen horizon - h e t s p e e l t i n h e m z e l f - en zal men
een grootere grief kunnen vinden tegen de muziek?
De componist heeft de uitvoering van zijne symphonie - onder E v e r t C o r n e l i s
- natuurlijk bijgewoond en is gehuldigd met een krans. Hij betuigde zich zeer voldaan
over de reproductie en tot zooverre kunnen wij met hem instemmen.

[Mahler Symfonie nr 1, Strauss Ein Heldenleben o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Men heeft afscheid genomen van M e n g e l b e r g met enkele ovaties, een langzaam
toenemende, ten slotte algemeene acclamatie van den zonder twijfel gevierden
dirigent, wien na Mahlers Eerste Symphonie een krans gereikt werd, welke zeker
niet van Mahlers vereerders kwam. Wanneer Zondag de Matthaeus-Passion is
afgespeeld, vertrekt M e n g e l b e r g , die wij den ganschen winter slechts sporadisch
en altijd rusteloos hier zagen, naar het buitenland, om voorloopig niet terug te keeren.
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Hier zwijgt dus de critiek en niet zonder eenige melancholie, nu alle instanties
vóór Mahler, alle instanties tegen Richard Strauss vruchteloos zijn geweest. Het
klagen, waartoe wij ons gedrongen achten, wordt dus uitgesteld... Het enkel
bevredigende is ons, dat M e n g e l b e r g zelf onze teleurstelling moet begrijpen, dat
hij zich zelf zal erkennen, wanneer de vreugden van den zomer hem wederom zijne
eigene, melodieuze en klare natuur teruggeven, waarvan gedurende de geforceerde
winter-reizen niet veel restte, hoe hij de nagedachtenis van Mahler slecht geëerd
heeft.
De Eerste Symphonie is, afgezien van de doorloopende onrust, voortreffelijk
gespeeld. De dirigent leidde met de uiterste reserve, zonder stok, dit zangrijke,
harmonische werk, dat eene apotheose der jeugd genoemd mag worden. De
schoonheid dezer getransfigureerde wereld heeft ons vervuld met een brandend
verlangen. Zij is een droom van zaligend licht.
‘Ein Heldenleben’, van Richard Strauss, dat wederom te vroeg herhaald werd,
ging schokkender, met knarsende, rinkelende snaren, afgebeten, leelijke geluiden,
verwoed grijnzende uitvallen, naast eene zeer gedistingeerde lyriek, wier veilheid
het geheele componeerende Duitschland van dezen tijd bewijst, naast banale
sarcasmen en banale opgeblazenheid; het is volmaakt vertolkt door M e n g e l b e r g ,
uit het hoofd dirigeerend en het virtuoze, klank-schuimende orkest. 't Eenige nieuwe
gezichtspunt, waarop wij den lezer zouden kunnen wijzen, is de bijna reactionnaire
eenvoud van Heldenleben's rythmiek, bleek en slap bij zooveel quasi-polyphonie, en de meesterschap, waarmee L o u i s Z i m m e r m a n n telkens den viool-solo
speelt. Er waren echter zeer langdradige passages in dit symphonische gedicht......

De Matthäus-Passion
Met veel toeleg, met veel overgave en bedachtzaamheid, met dezelfde pieuze
vereering als immer heeft ‘Toonkunst’ ons de muzikale panorama's van Bach's
Matthäus-Passion ontvouwd ter viering van den Palm-Zondag. Men heeft geluisterd
met evenveel innigheid, weloverwogen begrip, evenveel bevrediging als altijd, stil
ingenomen met deze muziek, welke reeds jaren lang voor goddelijk bekend staat.
En meer dan ooit voel ik mij gedrongen iets te zeggen over dit kunstwerk en zijn
stijl, welke in ieder een vereerder en een adept vinden.
Misschien herinnert men zich, wat hier vroeger over Bach's Passion aangetoond
werd?
Het moge in 't kort herhaald worden, hoewel 't nooit aangenaam is zijn afkeer te
repeteeren. Maar wie waagt zich te vleien met het geheugen zijner lezers?
Ziehier dan:
1. Het quietisme, waarin muziek en tekst gedrenkt zijn;
2. Het subjectivisme en de breedsprakigheid, welke Bach de voornaamste deelen
der handeling doet commenteeren;
3. De onlyrische, zoete toon, waarin deze beschouwingen wat tekst en muziek
betreft, gehouden zijn. (Men vergelijke de óók teedere effusies van een Suso of van
sommige gedichten (op den Naam Jesus b.v.) wanneer men weten wil, wat wij
bedoelen met onlyrisch, bij zoo ontroerende zaken);
4. De vermenschelijking van het geheele goddelijke drama;
5. Het gebrek aan horizon, de begrenzing, de subjectivistische engheid, de
ommuurde, onmeedeelzame, onexpansieve gevoelsstaat, waarin deze muziek speelt;

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

6. Het ontbreken van alle hiëratische, sacerdotale opvatting of accent, de zeker
vroegtijdige, maar onloochenbare democratiseering der Passio;
7. De genivelleerde toon, welken de muziek aanslaat van de eerste noot tot de
laatste;
8. De zacht-grauwe, weeke somberte, welke de heele partituur beheerscht;
9. Het stilzwijgende voorbijgaan der Verrijzenis, waardoor het werk zonder twijfel
zijne grijze, uniforme, onveranderlijke kleur verdient, doch waardoor het tegelijkertijd
aan waarde en waardigheid, zoowel ten opzichte van God als van den mensch, verliest;
10. Het Pharisaïsme, de harde meedoogenloosheid, het individualisme der
protestantsche koralen;
11. Het wanstaltige, vormlooze, niet-geconcipieerde geheel, dat tienmaal langer
en tienmaal korter had kunnen zijn;
12. De eindeloosheid der aria's en hun onuitstaanbaar da capo;
13. Naast al het overladen menschelijke, het ontbreken van het echtst-menschelijke
en tegelijk verhevenste der Kruisiging: de Stabat Mater Dolorosa. Het voorbijzien
van den Planctus Beatae Mariae is wel de ernstigste misvatting, welke een kunstenaar
maar begaan kon.
Wij vergeten wellicht nog een en ander bij deze opsomming, welke men toch eens
tegen moge spreken!, doch wij erkennen reeds, dat het te veel is voor den lezer om
alles te onthouden, erkennende ook, dat het te veel is om verbeterd te worden, tenzij
men de geheele Matthäus-Passion op zij zette. En wie denkt daaraan? Het werk,
welks eigenschappen ons eene onoverwinlijke aversie inboezemen, zelfs zijne
schoonheden, waarbij wij moeilijk eene neiging tot haat onderdrukken, is bij zijn
zegetocht in Duitschland, genaderd tot de grenzen der Latijnsche landen, welker
wankelende traditie het wellicht moet schenden en gansch verdorren, voor daar het
Leven herbloeit.
Wij stellen ons nauwlijks voor, daarin eenige verandering te brengen; Bach is een
godsdienst en wij doen den gevaarlijken plicht van dezen godsdienst aan te randen,
een plicht, waaraan we zelfs niet zouden kunnen ontsnappen als wij er van overtuigd
waren, dat Bach voor Nederland en de overige Germaansche streken eene zuiver
ethnologische quaestie was.
Wanneer wij zoo telken jare dien onontkomelijken plicht gedaan hebben tegenover
het werk en het zwarte, ‘stemmige’ religieuze podium en de stemmige, religieuze
zaal, dan moeten wij, helaas, de uitvoering prijzen, een der hechtste steunsels van
de Matthäus-Passion.
Hare voortreffelijkheid van reproductie, hare populariteit zit inderdaad zóó
vastgeworteld in ons muziek-leven, dat wij meer dan eene aardbeving, meer dan
eene revolutie noodig achten, om het bestaan dezer kunst te verbrijzelen.
M e n g e l b e r g stond op ongeëvenaarde wijze aan het hoofd der solisten, der
koormassa en van het Concertgebouw-orkest, de massa's, waarvan het jongenskoor
immer het meest ijzeren en het meest onaesthetische, onbehaaglijke element is.
M e s s c h a e r t zong den Christus gelijk vorige jaren, D e n i j s , de andere basrollen
met eene stem, die altijd wint aan bronzen plastiek en sonoriteit (won hij toch aan
gevoeligheid!) mevr. N o o r d e w i e r en D e H a a n waren gelukkige partners, de
heer E l w e s s , de tenor-bariton, zooals het Noorden ze levert, passende in het
vreugdelooze coloriet der partituur; de orkest-solisten op orgel, viool, oboi d'amore,
fluit en clavecimbel prachtig van muzikaliteit of timbre.

Amsterdamsch A Cappella-koor (Ronde Luthersche Kerk)
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Zoo wij ooit eene grief hadden tegen A n t o n Av e r k a m p dan nu, wijl hij t w e e
d e r d e n van Jacob Obrecht's Matthaeus-Passio meende te moeten schrappen, bij
dezen zeer zeldzamen keer, dat het grootsche en ontroerende werk ter uitvoering
komt. En 't ergste lijkt ons, dat de coupure door geen enkele artistieke overweging
te verdedigen valt bij eene compositie, zoo streng en geweldig geconcipieerd tot eene
eenheid. Zouden de hoorders, die vier uren Bach verdragen, geen drie kwartier
Obrecht verdragen? Late Obrecht dan geheel uit het leven verdwijnen! Wij zien de
Matthäus-Passion van Bach omgeven met eene liturgische zorgzaamheid en praal,
gelijk de Protestantsche eeredienst, uit welks boezem zij ontstond, haar niet
liefdevoller zou eeren...... is het niet bitter, dat eene kunst, welke zonder vrees hooger
genoemd kan worden van ethisch standpunt, wijl zij in de eerste plaats geheiligde
en hemelsche staties bezingt, wijl alles van uit een absoluter plan gezongen is door
Obrecht, wijl hare vurigheid en meewarige dramatiek universeeler en mystieker werd
ontvangen, omdat in de tweede plaats hare techniek toch niet geringer is dan welke
modernere ook, en zooveel doorluchtiger van geheimzinnigheden, is het niet bitter,
dat zulk een plechtig, waardig fresco ons wordt hergeven in zoo dilettantische
belichting en erbarmelijk broksgewijze? Wordt het niet tijd om te vergen, dat deze
kunst, wanneer de noodlottige eeuw wil, dat zij gesaeculariseerd klinke te midden
der niet-begrijpende menigte, eenigszins respectueus worde gesaeculariseerd? Zijn
wij in deze dagen zoo weinig schuldig aan onze traditie, of is onze genegenheid zoo
lauw en weifelmoedig?
Wij zullen de rest verzwijgen, daar wij den dirigent anders w e d e r o m het verwijt
moeten maken van eene stijlloosheid tegenover welke wij zonder twijfel vreemder
staan dan de heer Av e r k a m p . Zijn koor trouwens was buitengewoon fraai van
klank en in de Lamentatie, van Palestrina, voor vier hooge stemmen, namen de
zangeressen eene schoone revanche op het vorige concert. De muziek was zeer
aangrijpend en de inzet moet iedereen doorgloeid hebben.
De responsoria van Ingegneri, de Improperia, van Palestrina, en een Adoramus,
van Corsi, boeiden minder en de uitvoering van beide laatste leek ons minder
nauwgezet voorbereid.

[Beethoven Ouverture Egmont, Bruch Vioolconcert nr 1, Vitali
Chaconne (in de instrumentatie van Diepenbrock, solist Dirk
Gootjes), Liszt Pianoconcert nr 1 (soliste E. Penha)] (Concertgebouw)
Dat de violist D i r k G o o t j e s , hoewel hij zeer origineele en onverwachte qualiteiten
toonde, niet het enthousiasme, noch de polemiek veroorzaakte, welke men een nieuwe
verschijning toekent, ligt in de eerste plaats hieraan, dunkt me, dat hij onvoorzichtig
genoeg is geweest om zijn publiek een middenweg te laten, dien de meesten gekozen
hebben.
Hij neemt een moment uit het leven, gelijk de moderne schilders, in zijn meest
intensieven staat; hij speelt dan prachtig, in een verblindende tonaliteit, een monument
van passie, gelijk de latere kunstenaars wisten te geven. Hij scheen echter de
wisselvalligheid, het onbetrouwbare van dat moment te vergeten, misschien heeft
hij 't ook gesystematiseerd tot een doorloopend verschijnsel - totdat interieure
verwarringen, toe te schrijven aan een soort van tooneelkoorts, hem leerden, dat hij
niet zoo oppermachtig over het moment kon beschikken als hij meende. Het bleek
toen, dat hij niets was of alles. Zijn spel, geheel geregeld naar een sensitieven mensch
en een zeer vibrante natuur, verloor letterlijk alles bij den minsten inwendigen schok.
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De toon verdween, de muziek verstarde, de techniek boeide weinig. In deze
hoedanigheden heeft zijn publiek hem tweemaal gehoord en men begrijpt dus, dat
de menigte den middenweg koos en zeide: dit is geen violist!
De heer G o o t j e s is voor mij eene buitengewoon belangrijke verschijning. Voor
zoover ik vluchtig kon nagaan, is zijne geheele persoonlijkheid gebaseerd op een
zeer modern optimisme. Men heeft de nieuwe wereld namelijk niet geleerd dat de
meeste keerpunten des levens gemerkt en gevormd worden door leed en onheil. Wat
is het intensieve moment der latere kunstenaars anders dan eene hartstochtelijke
culminatie van vreugde en aangename vitaliteit? Het is voor mij echter altijd de vraag
geweest of deze iets baten in de hoogste instantie en ik vond reeds dikwijls aanleiding
om het te loochenen. Het is eene vereering van simulacra, welke vroeg of laat immer
eindigt met eene ramp; het is eene basis, welke met een welgeordend spiritueel leven
niet vereenigbaar blijkt en aan welks onjuiste grondslagen, meer dan aan het daaruit
voortspruitende individualisme, de vroegtijdige ondergang moet geweten worden
van zeer voortreffelijke kunstenaars der laatste decenniën.
D i r k G o o t j e s heeft een gelukkigen middag gehad en ik zou hem zonder twijfel
deze conclusie verzwegen hebben, wanneer zijn spel mislukt moest heeten. Hij droeg
de Chaconne voor van V i t a l i en het eerste concert van M a x B r u c h . Terwijl de
zeer fijn gekleurde instrumentatie van A l p h o n s D i e p e n b r o c k mij bovenmate
boeide (het is onbegrijpelijk dat deze nog niet is uitgegeven!), lette ik minder op den
violist; anderen waren er evenwel over in de wolken, ik miste er eene innerlijke
gedragenheid. Maar het concert van B r u c h , dat ik altijd een weinig verfoeide, heeft
me tot het einde geboeid door den solist alleen. Hij gaf emoties, welke enkel kunnen
emaneeren van een groot temperament en eene sterke muzikaliteit; de tweede helft
van het adagio met de finale was meesterlijk van voordracht en leven; ik stip dit
slechts aan, wijl eene beschrijving me te ver zou voeren. Het was opvallend, dat de
heer G o o t j e s uit louter zenuwachtigheid, in het eerste fouten beging, welke de
allerslechtste en meest middelmatige violist niet zou begaan: de vergissing b.v. om
de g-snaar te hoog te stemmen. Hij moge daaruit deze laatste les trekken van meer
innerlijke evenwichtigheid en emotioneele beheersching, meer latente concentratie
dan vlugge expansie. Dit, en het overige, zal hem maken tot den meest onbetwistbaren
en den belangrijksten violist; zijne techniek ontwikkelde zich gaaf.
Het concert stond onder leiding van E v e r t C o r n e l i s , die Eine kleine
Nachtmusik dirigeerde en B e e t h o v e n 's Egmont-ouverture. Mej. E. P e n h a droeg
nog het eerste pianoconcert voor van L i s z t en een paar stukjes van C h o p i n . Hare
voordracht is zeer beschaafd en zuiver gecultiveerd aan het Amsterdamsch
conservatorium; de persoonlijkheid toonde evenwel geen eigenschappen, welke
besproken kunnen worden.

[C. Dopper Concertstuk voor orkest met trompet- en paukensolo
(solisten Dirk Speets en Bernard Pennarts) – werken van Bach, Götz,
Guilmant en Franck o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Het laatste programma, onder leiding van den heer D o p p e r , was niet bijzonder
boeiend. De Duitschers houden niet op te spreken over hunnen in 1876 gestorven
G ö t z , van wien zij gaarne een soort B i z e t maakten, vergetende, dat G ö t z geene
Carmen componeerde. De op zes en dertig-jarigen leeftijd overleden componist had
zonder twijfel talent en zeer goede bedoelingen, doch zijn werk schijnt niet zeer
belangwekkend geworden te zijn.
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Er bestaat een soort van vreedzame muziek, welke allerlei goede hoedanigheden
bezit, simpel, aardig, klaar, kort, doch van welke men nooit begrijpt, waarom zij
gecomponeerd werd, of welke beteekenis men haar moet geven. Voor dit raadsel
plaatste ons weder de ouverture van G ö t z ' ‘Widerspenstigen Zähmung’: de meest
gecompliceerde moderne muziek lijkt ons eenvoudig naast de onbeduidendheid van
zulke toonzettingen, ‘waaraan men geen touw kan vastknoopen’.
Wat wij door den heer C o r n e l i s reeds eenmaal hoorden spelen op een
Liedertafel-concert, wat hij reeds op de Kerstmis-matinee zou gespeeld hebben, ware
het programma niet veranderd, dat voerde hij gisteravond uit: ‘Passacaglia en fuga’
van B a c h , ‘Pastorale’ van G u i l m a n t en een Allegro van F r a n c k , voor orgel
solo. In de onveranderlijkheid van dit programma zit eene vasthoudendheid, welke
ons verwondert.
Wij voor ons willen de ‘Passacaglia en Fuga’ van B a c h desnoods honderd malen
hooren, maar wij zouden er ons tegen verzetten, wanneer een solist haar honderd
malen speelde. Er is niets, wat zulk een verrassenden kijk geeft op de mentaliteit der
virtuozen als hun répertoire. Daar zijn b.v. solisten, die met drie nummers gansch
Europa bereizen - onafgebroken hetzelfde voordragend! Dit automatisme weerkaatst
zich gelukkig niet direct in de hoorders en aan een solisten-temperament was nooit
veel te bederven.
Wij verklaarden ons bij eene vorige gelegenheid reeds ontoegankelijk voor muziek
als de ‘Passacaglia und Fuga’ van B a c h en dit moet men ons niet a priori euvel
duiden. Wij doen sinds lang ons best om sommige schoonheid, welke hier niet geliefd
is, analytisch te ontvouwen, voor hen, die haar niet kennen. Er bestaat echter geen
enkel werk, dat ons eenigszins nader zou kunnen brengen tot de psychische en
impressionistische qualiteiten van dergelijke stukken, met wier theoretische
waardeering wij niet gebaat zijn.
Is er niemand om deze verdediging op zich te nemen? Want zoolang wij bij ons
eigen instinct te rade gaan, moeten wij deze muziek, waar tusschen het gevoel en het
intellect, de verbeelding en de rede, de effectieve en de reflectieve factoren niet de
minste verhouding, niet het minste evenwicht bestaat, verklaren voor cerebrale
monsters en buitengewoon vervelende composities.
De heeren S p e e t s en P e n n a r t s vertolkten op hunne beurt D o p p e r s '
Concertstuk voor trompet en pauken, met virtuositeit en met humor. Een fanatieke
paukenroffel van P e n n a r t s , met de suggestieve crescendo's, die hij alleen kan
maken, is immers zeer geestig!
En wie weet of men zulke werken, wanneer er later meer helderheid gekomen is
ten opzichte der bestemming, welke de muziek in het leven te vervullen heeft, niet
met meer genoegen zal herdenken dan Symphonieën als die van S i n d i n g , waarmede
D o p p e r deze uitvoering niet aantrekkelijker heeft gemaakt?

[G.B. Viotti Vioolconcert nr 23 (solist A.A. Polak), Bruckner
Symfonie nr 9 o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Anton Bruckners Negende behoort tot de uiterst zeldzame werken der vorige eeuw,
waarin zich de toekomst 't langst zal verdiepen. Zij is, gelijk de andere symphonieën
van dezen meester, geschreven in eene techniek, welke vele geheimen toelaat en
opwekt, hetgeen de muziek na de periode der contrapuntikers niet meer gekend heeft.
Zij leeft in eene wereld van mysteriën, waarin niets bestaat uit zich zelf of om zich
zelf, in voortdurende relaties met de supernatureele tonen en naast den eerbied en
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de wijding kent zij slechts een doel: het koningschap der schoonheid. Hare wonderen
zijn even onuitputtelijk als hare betooveringen en het is niet onmogelijk, dat Bruckner
nog raadselen zal geven, wanneer Mahler sinds lang klassiek is geworden.
Het fanatisme voor de groote meesters is sinds langen tijd onbekend en slechts
weinigen beoefenen het geduldig, terwijl de gemakkelijke menigte haar fanatisme
verguist aan de kleine meesters. Wij zijn hier wel gedwongen door de omstandigheden,
om tevreden te zijn met wat E v e r t C o r n e l i s doet voor Bruckner, doch kunnen
er ons niet altijd over verheugen. Het lijkt toch eene zeer koelbloedige liefde, schijnt
ons, en eene zwakke schroomvalligheid van een orchestleider, die zoovele muziek
dirigeert en zoo weinig Bruckner. Daarbij komt nog, dat de manier van Fritz Steinbach
ons zeer naijverig in het geheugen speelt. Waar bleef, bij Bruckner, de impetuositeit,
de gevoeligheid, de teedere nuances, het levenwekkende accent, dat men gewoon is
bij Brahms toe te passen met min of meer talent. Wie is de classicist: Brahms of
Bruckner? Wie zette zich schrap tegen de Neu-Romantik van Berlioz en Wagner:
Brahms of Bruckner? Wie wilde conservatief heeten: Brahms of Bruckner?
Wij zijn dan alleszins tevreden met E v e r t C o r n e l i s opvattingen betreffende
Bruckner, zoolang men Brahms meet met dezelfde maat. Sinds wij echter merken,
dat men reeds geruimen tijd bezig is de rollen om te keeren, van Bruckner een
femelaar en van Brahms een demoniker maakt, hetzij bewust of onbewust, valt het
ons moeilijk in te stemmen met de Bruckner-reproducties, gelijk wij ze gewoon zijn.
Zij staan van technisch standpunt ongetwijfeld zeer hoog, doch missen het
geinspireerde, het doorvoelde, het onmiddellijke, de levende intonatie en de
huiverende melodie, waarmee men Brahms en sommige andere klassikers gaarne
optooit. En het verwondert ons weinig, dat de hoorders tegenover dezen half-Bruckner
min of meer koel blijven.
Van de drie deelen, waaruit de Negende bestaat, beantwoordde het eerste 't meest
aan onze verlangens; ook de tweede helft van het Adagio klonk zeer emotioneerend
op zich zelf. Het scherzo was een weinig vlak, 't begin van het Adagio te kaal.
Na de pauze trad de heer A l e x . P o l a k op met het twee-en-twintigste
viool-concert van Viotti. De heer P o l a k heeft alle eigenschappen, om een vermaard
solist te worden, dunkt ons, wanneer 't hem niet ontbreekt aan het tegenwoordige
onontbeerlijke zelfbewustzijn! Men moet zich een weinig kunnen lanceeren. Zijn
smaak is niet minder dan die van alle hier optredende kunstenaars, alle diepere
intenties zijn echter evenzeer gemaskeerd. Zijn toon en techniek zijn buitengewoon
voortreffelijk, doch niet dienstbaar aan eenig andere schoonheid dan technische. Hij
is echter driemaal enthousiaster gehuldigd dan Bruckner en de concertzaal bleek
weer - ondanks den bescheiden virtuoos - een kermis der ijdelheden.

[Dirk Schäfer Suite Pastorale, violist Herman Leydensdorff in
concerten van Spohr en Mendelssohn o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
Elk seizoenseinde is treurig, vervelend en onoverkomelijk. De muziek sterft weg in
een zucht, een onbeteekenende zucht bovendien, voordat zij den langen zomer zwijgt.
Het repertorium der dirigenten is klein. Als men er eene balans van maakte zou men
merken, hoe weinig er gespeeld wordt van de muziek-litteratuur en hoeveel er herhaald
wordt. De herinnering van het oor moet dus wel vluchtig zijn en lichtvaardig! Men
hoort nog muziek, maar zonder de minste interieure noodwendigheid, zonder eenigen
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aandrang, en de programma's, het publiek weerspiegelen het lijdelijke, wat hier
misschien jammerend opgeteekend moest worden: de muziek dient nergens toe.
Er waren Zondag twee trage hoofdmomenten: de Suite Pastorale van D i r k
S c h ä f e r en de violist H. L e y d e n s d o r f f . S c h ä f e r s compositie is reeds tien
jaar oud; welk een ouderdom voor een werk van onzen tijd, waarin kunstwerken nog
niet de taaiheid hebben van onze huisdieren, katten en papegaaien. Hoeveel scholen
zijn er gekomen en vergaan gedurende een kattenleven!
Het werk van S c h ä f e r klinkt zeer muzikaal, doch 't is gebouwd op enkele thema's,
welke wij niet graag meer hooren. Het zijn hoogtepunten uit Wa g n e r b.v., waarop
wij lang geleden verliefden, welke wij niet genoeg konden herzeggen, geëxalteerd
en melancholisch van pure verliefdheid. Hoe gaat het dan gewoonlijk? Eerst mochten
zij gecomponeerd worden, uit toegenegenheid, zooals men nu een nagecomponeerden
M a h l e r genegen zou zijn; dan werd men koel en daarna ging men grijnzen, feller
naarmate men feller verliefd was.
De Suite van S c h ä f e r is een weinig twijfelachtig van modelé, zeer precies en
scherp van thematiek, doch zeer vaag van psychisch gehalte. Hoeveel karaats is deze
muziek? Ik kan het u niet zeggen, want deze vier uitmuntend, hoewel te veelzijdig
gestileerde stukjes, zeggen weinig. En die orchestrale zwoelte is zoo desorienteerend,
zoo beklemmend.
H e r m a n L e y d e n s d o r f f heeft getoond, dat hij nog altijd zeer goed speelt.
Hij is technisch misschien vooruitgegaan, hoewel hij noch S p o h r s Achtste Concert,
noch het Concert van M e n d e l s s o h n vlekkeloos gespeeld heeft, maar hoe
onsympathiek, hoe onduldbaar klinkt mij zijn toon (zoet, week, aaiend), en zijn
glissando! Wilde hij dat geaffecteerde, onechte portamento maar vast afleeren, den
doorvoelden, melodieuzen portamento mag hij behouden, wijl deze muzikaal en
ontroerend is.
Ach, ach, welk een pijniging twee zulke concerten, lang, eindeloos lang, vlot
gereproduceerd, ongelooflijk vlot en glad. Welke hypochondrische middeltjes en
welk eene onmisbaar berekende tortuur! Ik verzeker den heer L e y d e n s d o r f f en
C o r n e l i s D o p p e r , den dirigent, dat mijn hart moe is.

Koninklijke Oratorium-Vereeniging [o.l.v. Anton Tierie-Die Jahreszeiten]
(Concertgebouw)
Er gaat eene groote mildheid uit van H a y d n ' s ‘Jahreszeiten’ en eene sereniteit,
welke, hoe simpel ook, zeer bekoorlijk aandoet. Zij zijn geconcipieerd in een
natuursentiment, dat lijnrecht staat tegenover de natuuraanschouwing, welke zich
tegelijkertijd in Frankrijk baan brak door R o u s s e a u . Het is niet geheel echt, doch
aannemelijk ten slotte. Het is vroolijk, zangerig juveniel en al kennen wij
tegenwoordig onze boeren beter, wij luisteren met genoegen naar de coloratuur van
den ouden S i m o n , den jongen kerel L u k a s en H a n n a , de frissche meid, wien
de wereld van S t i j n S t r e u v e l s rondborstige typen zeer onaangenaam zou lijken.
Doch de boerenstand is alleen muzikaal op te vatten van uit H a y d n ' s gezichtspunt
en hunne coloratuur klinkt waarlijk zeer fijn en verlokkend. De volmaaktste
idealiseering, welke men ooit in eenig tijdperk gezien heeft.
Alle kunstregels van inhoud en vorm, alle philosophie van schijn en wezen, alle
wetten van een hoogere aesthetica dan de muzikale leer, loopen in de ‘Jahreszeiten’
op een dood punt en nochtans verheugt het werk zich in een populariteit, nochtans
blijft het een voortreffelijk kasstuk, wat de Kon. Orat. Vereeniging gisteren
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ondervonden heeft door een volle zaal. Het is muziek voor zeer eenvoudigen van
harte, schijnt het, voor naïeven en geslepenen in de nederige, hartelijke accenten. Ik
zie allerlei koppen op en neer gaan bij elk trekje dat 't 'm doet, ik zie duizend
glimlachen bij elke melodie; ik geloof dat de zaal maar 't liefst mee zou zingen gelijk
bij de operette. Want men verslindt deze muziek met een ongehoorde gulzigheid.
Wij kunnen den heer T i e r i e niet bijzonder danken voor deze uitvoering. Volgens
den Amsterdamschen maatstaf lieten de koren oneindig veel te wenschen over en
zelden is ons de slordigheid, welke de Kon. Orat. Ver. zorgvuldiger mocht mijden,
zoo opgevallen als bij dit al te doorzichtige en kristal-klare (de fuga's uitgezonderd!)
werk. Hoe weinig spoor van eenheid, van geciseleerde studie, van gedisciplineerden
klank! Alles klonk ten naaste bij, alles werd ten naaste bij ingezet, gerythmeerd etc.
Het à peu près der Hollanders zal zich slechts zelden zoo treffend geuit hebben.
Alles vond niettemin succes, veel succes, ook de solisten, aan wier hoofd mevr.
A l i d a L o m a n stond, gunstig gedisponeerd en prachtig van klank. De heer Va n
O o r t wijkt verder en verder af van elke eenvoudige intonatie en schijnt de aardigste
figuur te moeten zingen met pathos en eene geknepen stem; hieraan maakte zich ook
de heer L e o p o l d M e y l i n k (tenor) schuldig, tot mijn groote spijt, want het wordt
mij meer en meer raadselachtig wat zulke zangers verstaan onder zangkunst en
schoonheid. Hoe gedekter, hoe doffer en dempiger, schijnen zij te denken, hoe mooier.

[Mahler Symfonie nr 7 o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
De Mengelberg-monarchie, welke hier tot dusverre lag over Mahler, is opgeheven
door C o r n e l i s D o p p e r en dit had vroeger moeten gebeuren of nooit.
M e n g e l b e r g n.l. heeft ons niet om niets eene soort van Mahler-traditie gegrondvest
naar de aanwijzingen van den meester zelf. Dit is werkelijk een bezwaar tegen
D o p p e r 's onderneming, welke wij overigens zeer op prijs stellen. Hij bleek de man
niet, om zich aan te passen bij de inzichten van M e n g e l b e r g , dien wij, van alle
kunstenaars, die hier optraden als dirigent, den meest geëigenden protagonist achten
voor Mahler's muziek.
D o p p e r dirigeerde de Zevende, welke vier jaren gerust heeft. Alles klonk meestal
volgens de letter (behalve b.v. de ‘Herdenglocken’), doch zeer zelden volgens den
geest der noten. Zoo ik onomwonden mijne indrukken mede moet deelen, dan ben
ik genoodzaakt te zeggen, dat het eerste en het laatste deel mij geëxaspereerd heeft,
dat de beide Nachtmusiken niet bevredigden, dat daarentegen het spookachtige
Scherzo buitengewoon voortreffelijk is uitgevoerd. De speler, die den tenorhoorn
blies, kon helaas in geen enkel opzicht voldoen, zwak van klank en onduidelijk van
reproductie. Wat wordt de eerste allegro zonder den hoogsten interieuren gloed,
zonder de bezieling, zonder het geïnspireerde leven? Ach! een zeer barbaarsch en
bombastisch stuk van leelijke muziek - er is hoegenaamd geen middelweg, zelfs niet
voor de vereerders van Mahler. En het laatste deel? Ik heb daaraan een zeer
zonderlinge sensatie te danken: ik zag het heele orkest blazen, strijken, slaan, allen
met woede, en ik hoorde letterlijk niets. Dat zijn ellendige indrukken en ware
nachtmerries.
D o p p e r heeft zich gegeven aan eene voor hem bovenmenschelijke taak en hoe
spijt het me, dat ik hem daarom niet genoeg dank kan wijten! Het is echter geen
kleine teleurstelling, wanneer een meesterwerk als deze Zevende een rampzalige,
levenlooze impressie maakt. Wat baat het te klagen over niet-geslaagde verhoudingen
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der klankgroepen, over minder gelukkig gekozen tempi, geforceerde of weeke
accenten, over het verwaarloozen van den poëtischen ondergrond, over het
veronachtzamen der lineatuur? Waarlijk, zoo iets geschiedt nolens volens en de
dirigent heeft zich dermate ingespannen, dat niemand hem lof zal willen onthouden.
Ik geloof echter, dat deze muziek hem niet ‘ligt’ en dat D o p p e r zich vergist heeft
in de afmetingen van zijn eigen temperament.
Het schijnt echter goed, dat men nog eens Mahler hoorde en het werk werd
ontvangen met een zeer groot enthousiasme. De schoonheden der eerste en tweede
Nachtmusik waren bereikbaar en riepen om applaus. Het orkest bovendien heeft
gemusiceerd met veel toegenegenheid, veel uithoudingsvermogen en veel virtuositeit.
Het zou hoogstens nog overweging verdienen of er voor de ‘Herdenglocken’ niet
een aesthetischer klinkend instrument te vinden ware.

L'Enfance du Christ
Het koor van vierhonderd dames en heeren heeft nog geen naam, het trad ten minste
naamloos op en wij kunnen dit concert slechts betitelen met het uitgevoerde werk.
Aan den dirigentenlessenaar kwam eerst Wo u t e r H u t s c h e n r u y t e r als leider
van zijn Utrechtsch Orkest, dat straks zal begeleiden; een instrumentaal stuk van
L o r e n z o P e r o s i , het hier onbekende ‘Tema Variato’, opent den avond. Zachte
muziek, een week motief in mineur met geestige en expressieve wendingen naar
majeur, sober georkestreerd op Italiaansche wijze, klaar, met diepe schaduwen en
warm licht. Als middenstuk en finale een waarlijk meesleepende fuga, schitterend
gestyleerd, met effectvolle doorvoeringen van het thema, veel maestria van een
geniaal aangelegd componist... eene goede uitvoering en weinig applaus.
Het orkest wisselde van dirigent en de heer T h e o v a n d e r B i j l betrad voor
't eerst ons podium als hoofd van een uitgebreid en aanzienlijk ensemble. Hij is bijna
bovenmate jong en tenger, hij grijpt den stok echter als een hefboom en geeft enkele
zeer forsche slagen, ter wille van een Sacrum Silentium, dat wij tot onze spijt den
ganschen avond bleven missen. Hoe zou men de techniek van den heer Va n d e r
B i j l het best omschrijven? Hij heeft zich niet eenmaal vergist, wat niet weinig
zeggen wil, als een Berlioz b.v. in het begin van zijn loopbaan menigen keer het
laatste accoord moest nemen te midden eener compositie, gelijk men ons verhaalt.
Maar het schijnt, dat men tegenwoordig het hoofd koeler weet te houden. Deze jonge
dirigent had iederen inzet, ieder tempo in zijn macht en 't leek, alsof hij ze
onwankelbaar beheerschte.
Liever echter had ik gezien, en ik mag het niet verzwijgen, dat deze jonge dirigent
tien vergissingen begaan en zijn orkest tienmaal in de war had gestuurd! Want er
was reden om verstomd te staan over het systematische, waarmee hij een soort van
rubato toepaste; min of meer pathetische versnellingen van elk zwak maatdeel. Er
was reden om zich te verbazen, dat ieder onmiddellijk accent, alle muzikaliteit
verzwegen bleven, zoodat men zich verwonderd moest afvragen: komt er geen enkele
hartroerende toon in ‘l'Enfance du Christ’? Daarom schijnt de heer Va n d e r B i j l
ons in tegenspraak met zijne jeugd, waarvan wij gaarne andere dingen zouden
hoogachten dan zulke afgemeten cerebraliteit en zeer spaarzame tegemoetkoming
jegens de hoorders, de uitvoerders, maar vooral jegens de muziek.
Het is immers de groote vraag of ‘L'Enfance du Christ’ een kunstmatige
persoonlijkheid als leider kan verdragen. 't Werk zelf is tegelijkertijd kunstmatig en
naïef, vol vooropgezette archaïsmen en simpelheden, wier betoning niet delicaat
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genoeg kan zijn, wier psychische ondergrond, zoo schraal, broos en schuifelend, zeer
zorgzaam moet eerbiedigd worden en vermeerderd. Een biograaf van Berlioz heeft
opgemerkt, dat hij te wreed zou zijn, om, naar aanleiding van deze gewijde trilogie,
de vroolijkheid van den Poverello uit Assisië in de herinnering te roepen, de
overstelpende hymnen van dezen Franciscus, of de heilige confidenties van Fra
Angelico, vergelijkingen, welke ter plaatse zijn bij ‘l'Enfance du Christ’, waar alles
primitief wil lijken. Ach ja! Dezelfde biograaf zegt, dat deze muziek gecomponeerd
is i n m a r g i n e van de religie... Inderdaad, de hoogste bekoorlijkheden, de hoogste
machten van de katholieke ziel, welke zijn soevereine overgave, nederigheid en
eenvoud, stil gedragen door de exuberante warmte van de liefde en het geloof vindt
men er niet, of slechts uit de verte. En nog eens: met hoeveel medelijdende,
omhelzende toegenegenheid moet bij zulke gesteltenis de latente psyche worden
aangeroepen!
De heer Va n d e r B i j l verwaarloosde dit wezenlijkste te veel en wij kunnen
niet ontkennen, dat ‘l'Enfance du Christ’, van Berlioz, eene vale, onaangename
muziek geworden is, te vlak, te kaal in verhouding tot vele verborgen schoonheden.
Wij hopen daarom, dat hij in kan zien, hoe dirigeeren niet bestaat in een accuraat en
smaakvol maatslaan of een juist aangeven der inzetten. Men kan dit gauw te goed
doen!
Van de solisten was de heer L o u i s v a n T u l d e r de voornaamste als recitator
van het verhaal. Hij zong na de pauze 't voortreffelijkst, doch er is in zijne manier
van zingen eene gelijkmatigheid, waarvoor men hem moet waarschuwen; de effen
onveranderlijkheid van zijn vibrato o.a. gedurende een ganschen avond werkt zeer
vermoeiend op den hoorder, en dergelijke intieme variëteiten zijn gemakkelijk aan
te brengen, wanneer men er het instinct voor heeft. De bariton J a n R e d e r scheen
bij deze uitvoering onder invloed van ongunstige omstandigheden en was nauwelijks
te onderscheiden van den bas F r i t z B o l s i u s , wat voor dezen laatste geen geringe
eigenschappen veronderstelt. Mevrouw R e b a l l i o -S i e u w e , hoewel minder toon
dan geluid, wat tegenwoordig dikwijls voorkomt, heeft de sopraanpartij verdienstelijk
genoeg gezongen om haar te prijzen.
‘l'Enfance du Christ’ is eigenlijk geen werk, waarmee men een nieuw koor
introduceert van vierhonderd dames en heeren. Wegens twee oorzaken: de muziek
is geconcipieerd voor een zeer bescheiden ensemble, waarbij een koor van honderd
zangers in verhouding zou zijn, en omdat in dit oratorium de koren eene gemakkelijke
en zeer beperkte rol spelen. Wij kunnen daarom slechts zeggen, dat het vrouwenkoor,
vooral in 't hooge register, overtroffen is in klankschoonheid door het mannenkoor.
Aan voorspellingen durven wij ons bij zoo oppervlakkige kennismaking niet wagen
en wij weten niet, wat het praesteeren zal, wanneer het eenmaal een naam krijgt. Er
vielen natuurlijk fouten op te merken, welke bij meer contrôle vermeden hadden
kunnen worden, gelijk b.v. het ensemble ‘achter de schermen’, dat te zwak en
onverstaanbaar, het hier begeleidend orgel, dat te sterk en smorend klonk in dezen
engelenzang. Doch men mag ten slotte besluiten, dat 't koor zijn loopbaan uitnemend
heeft begonnen. En ook voor zoover dit concert aan de liefdadigheid gewijd was,
kan het geslaagd heeten, wijl de zaal van het Concertgebouw even goed bezet was
als het podium.

[Saint-Saëns Violoncelconcert (solist Gerard Hekking) o.l.v. Cornelis
Dopper] (Concertgebouw)
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G e r a r d H e k k i n g vierde gisteravond een zijner oude, schoone triomfen terug.
Sinds lang is de cellist niet zoo vurig toegejuicht, met dat meesterschap van
enthousiasme, hetwelk wij zeer zelden kennen. Toch is H e k k i n g niet meer dezelfde
kunstenaar van vroeger, zooals de klank van zijn instrument niet meer dezelfde
schijnt. Er lag vroeger meer blauw in den toon, dat teruggedrongen werd door een
zilverig grijs-en-bruin. Men zou haast zeggen, dat H e k k i n g zijn geluid te veel
componeert met oboi d'amore en Corno inglese timbres. Het is melancholisch en
min of meer smartelijk zonder de vreugde der schoonheid; hij zong vroeger een
anderen weemoed, den weemoed der jeugd ‘toujours prête à l'extase’, de amoureusheid
van muziek en van liefde.
Maar zooals H e k k i n g gisteravond het Adagietto van Saint-Saëns' concert inzette!
Eene onbeschrijfbare huivering, de emotie, welke men soms ondergaat van eene
groote, fluweelen zoelte, eene zachtheid van geluk in eene onmetelijke, streelende
stilte. Welk een geniaal, dichterlijk en poëtisch accent!
Zoo was het hoogtepunt van zijn concert onder D o p p e r 's leiding. Zijne techniek,
bij eene dermate nerveuse stokvoering, mocht in het eerste en laatste deel duizelingen
wekken, zij was rijk aan zang en betoovering. Ook in deze tegenwoordige phase
blijkt H e k k i n g een souvereine meester.

[Diepenbrock Hymne voor viool en orkest, Haydn Vioolconcert
(soliste Henriette Metz), langzame delen uit de IIe, Ve en VIIe
symfonie van Mahler o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Wij hoorden gisteren de Vioolhymme van. D i e p e n b r o c k op eene andere wijze
spelen, dan wij gewoon zijn. Terwijl L o u i s Z i m m e r m a n n haar weergeeft in
een bijna voortdurend, groot animato, speelde Mej. M e t z , de soliste dezer uitvoering,
het werk in eene onophoudelijke rust. De voorkeur naar een van deze twee zal wel
altijd relatief en persoonlijk blijven, daarom leggen wij geen nadruk op onze meerdere
genegenheid voor de visie van Z i m m e r m a n n . Maar Mej. M e t z scheen deze
muziek pas eenigszins te kunnen benaderen in de tweede helft, na den pensieroso.
Het begin werd gespeeld zonder relief, op één plan en er was geen psychisch
verschil tusschen den inzet en het thema der g-snaar, dat het in-zich-zelf-treden
schijnt te verklanken der exaltatie van de eerste melodie; dit recueillement, dat later
van gedaante wisselt en loutere jubel wordt, met eene vage nabijheid van smart. Die
tweede helft was gelukkig vrijer en bewogener. Toch verheugden wij ons over de
passie waarmee C o r n e l i s D o p p e r de overstelpende orchestrale tutti deed
resonneeren en de vurigheid der soliste heeft ons dus niet bevredigd; de verrukking
van het fortissimo stond waarlijk alleen. Mej. M e t z ' techniek is zeer aanzienlijk,
doch wij gelooven niet, dat de jonge violiste reeds over het vak heen is.
Dit maakt het aanhooren van klassieke werken, wier eerbiedige eenvoud alle
hulpmiddelen versmaadde, dikwijls tot een pijniging, doch hoewel de moderne
kunstenaars elke leegheid der executanten schijnen te hebben willen vermijden met
koninklijke apparaten, zijn er altijd keerpunten in hunne muziek, welke zonder het
interieure accent niet geruststellen. Bij D i e p e n b r o c k zijn deze passages zeer
talrijk, omdat hij een der weinige componisten van dezen tijd is, die de ziel der muziek
hare ingeboren melodische taal liet.
Wij stellen sinds lang voorop, dat zijne werken zeer zelden worden uitgevoerd
met het accent, dat zij vragen. Wij herhalen het en eveneens, dat deze muziek toch
altijd boeit en zelfs meesleept wegens haar meervoudigen, innerlijken rijkdom. Want
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het orkest op zich zelf ontvouwt een schat van klanken en het orkest was onder
D o p p e r s leiding eene verrassing.
Mej. M e t z droeg nog een vioolconcert van H a y d n voor en wij moeten haar
zeggen, dat deze vertolking ons speet. Tegen zooveel nuchterheid is H a y d n ' s
muziek niet bestand en zoo nuchter hoorden wij nog nimmer spelen. Bij zulke
composities, wier noten geene overmaat van techniek eischen, heeft de hoorder het
recht om eenige muzikaliteit te verwachten. Tusschen toon, streek en melodie echter
bestond hier niét het minste verband en met denzelfden toon en streek, had een geheel
verschillende muziek (even onmuzikaal....) uitgevoerd kunnen worden.
Hoe zouden wij dan Mej. M e t z kunnen prijzen, daar wij pas H e k k i n g
bewonderden, die over de verhoudingen tusschen rythme, toon, melodie en
stokvoering (afgezien van zijn vibrato!) zulke gevoelige en intuïtieve begrippen
heeft? Het is ons onmogelijk, om ons hier op 't standpunt te stellen van het publiek,
dat alles goedvindt en mej. M e t z vierde met bloemen.
C o r n e l i s D o p p e r dirigeerde verder M a h l e r : het Andante uit de Tweede:
het Adagietto uit de Vijfde, de serenade uit de Zevende. Zou D o p p e r de overgave,
de mildheid, de expansie, de innerlijke mobiliteit nog leeren of, wat beter gezegd is,
nog uitspreken? Wij gelooven het, mits hij meer van deze mediterraneesche muziek
dirigeert dan vroeger en haar zooveel mogelijk tracht te zien van uit het temperament
dat haar schiep. Zoodoende kan hij zijne gaven slechts vermeerderen.
D o p p e r heeft ons dezen middag verrast met een zeer onverwachten gloed, wat
de hoorders uitten met een enthousiasme, dat hij niet gewoon is op zijne concerten.
Het spijt ons, dat hij niet eer begon in deze richting (eene vermeerdering, wij herhalen
het, van zijne persoonlijkheid), het zou ons evenwel nog meer spijten, als hij zoo
niet doorging.

Kon. Liedertafel ‘Apollo’ [60-jarig jubileum] (Concertgebouw)
Het was de muziek der solisten, welke de lijn van R o e s k e 's programma een weinig
ontwricht heeft. De heer G e r a r d Z a l s m a n , met onveranderlijke halfstem en
onveranderlijke intonaties, droeg liederen voor van Bach, Schubert, Liszt en Gounod,
wier buitengewone eentonigheid - zij lag niet aan de liederen - ten laatste de geheele
zaal doorstroomd heeft. En wij moeten erkennen, dat wij Z a l s m a n nog nimmer
zoo teemend, zalvend en lispelend hoorden voordragen. E v e r t C o r n e l i s , van
zijn kant, aan 't orgel, koos met een Allegro serioso en Adagio van Mendelssohn ook
niet de aangenaamste en muzikaalste werken uit, doch hij speelde ze ten minste
aantrekkelijker en liet de verrassende effecten niet achterwege.
‘Apollo’ zelf gaf twee zeer belangrijke noviteiten: Tantum ergo Sacramentum en
Veni Creator Spiritus, van A l p h o n s D i e p e n b r o c k , dateerend van een tiental
jaren terug, doch tot heden onuitgevoerd en onuitgegeven. Zij behooren tot de
kerkmuziek, waarmee den componist het minste geluk ten deel viel van al zijne
werken. Niemand zal weten waarom. Zij zijn geschreven van uit een zeer religieuse
stemming, zij klinken sereen, hunne zachte lyriek is eene geheiligde, de Tantum ergo
Sacrametum b.v. slaat de meest Franciscaansche-tonen aan, die na de componisten
van het Gregoriaansch gehoord werden, zij zijn onbevangen, rustig en sacerdotaal,
zij keeren zich af van den geest der eeuw, waarmee geen enkel accent van
D i e p e n b r o c k trouwens overeenstemt.
Wij kunnen dus den heer R o e s k e niet genoeg danken, dat hij deze manuscripten
opspoorde en ter uitvoering bracht. Het is zonder twijfel muziek, welke buiten den
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stijl valt der mannenkoren en het is niet moeilijk daaruit hare groote voortreffelijkheid
te lezen boven de andere kerkmuziek. R o e s k e en zijn koor stonden echter voor
eene hun min of meer vreemde practijk en de vaardigheid, waarmee sommige
moeilijkheden overwonnen werden, kan niet genoeg gehuldigd worden. Dirigent en
zangers bleven ook in deze kunst virtuozen van zekerheid en schoonen klank, waarom
het niet verwonderde, dat de Veni Creator Spiritus gebisseerd is. Een profaan woord,
doch het prijst hier de ingeboren levenskracht van D i e p e n b r o c k s muziek.
E v e r t C o r n e l i s was in beide werken van Diepenbrock de zeer artistieke
begeleider op het orgel, die het crescendo en decrescendo op wonderbare wijze heeft
toegepast als een fijn, intuïtief rubato. R o e s k e dirigeerde nog twee zijner populairste
werken, waarin alle geheimen van den mannenkoorzang in toepassing worden
gebracht en om de beurt triompheerden in eene zeer effectvolle groepeering.
R o e s k e 's Apollo had onzes inziens een te klein deel aan het programma, doch het
schijnt zich des te meesterlijker te hebben willen kwijten van zijn taak, tot voortdurend
enthusiasme van de volle zaal.

[Terugkeer van Willem Mengelberg met Strauss (Tod und
Verklärung) en Mozart; Evert Cornelis dirigeert Schumann,
Smetana, Lekeu en Debussy] (Concertgebouw)
Het zal ons, die, sinds wij aan de muziek-critiek werkzaam zijn voor ‘De Tijd’,
onophoudelijk de antithese hebben gesteld van Latijnsche en Germaansche kunst en
de edeler voortreffelijkheid der eerste bewezen, terwijl de andere voortdurend nieuwe
winsten maakte, moeilijk vallen om te spreken over muziek, zoolang deze ontstellende
oorlog voortduurt, welke ten slotte machtiger zal blijken dan alle overreding. Wij
hebben ten volle het bewustzijn, dat hier niet in de eerste plaats gestreden wordt om
economische en politieke belangen, doch om een verleden, dat ons omvangt met al
zijne tradities en andere onontkoombare betooveringen, het verleden, waarvan ons
't verwoeste Leuven, Mechelen en de gebrandschatte bekoorlijkheid van België, dat
in vele kunsten en wetenschappen de levensbron is geweest van West-Europa, het
symbool werd.
Hoeveel dat verleden waard is zou kunnen blijken uit talrijke kunstwerken, die
gedurende de laatste dertig jaren ontstonden in Frankrijk, Rusland en zelfs in
Nederland, tegen welke de Duitsche journalistiek altijd hare 42 c.M.-brommers
hebben aangewend, kunstwerken, om wier bestaan op dit oogenblik gevochten wordt.
Wij laten dus het antagonisme en daarmede het wezen der beide muzieken voorloopig
rusten. Wanneer de muziek van Richard Strauss ons een half jaar geleden een weinig
plaagde, wij hooren er nu te veel onaangename reminiscenties in om er acht op te
slaan. Alles raakte in een andere belichting. Veertig jaren lang heeft men de
schoonheid geoordeeld naar hare beteekenis aan kracht en geweld, wij hopen, dat
zij in minder optimistische dagen genoeg teederheid, liefde en erbarming bevat, voor
wie de geslagene is. Want dat moet de laatste troost geweest zijn van Xerxes, toen
Hellas zijn millioenen soldaten had teruggeworpen: zijn koren hadden de elegieën
nog niet vergeten bij het keeren der kans.
Willem Mengelberg is teruggekeerd met Mozart, ‘Tod und Verklärung’ (van
Strauss) en Gertrud Förstel, die een aria zong en een ‘Incarnatus est’ van den
onvergetelijken Mozart, die het menschelijk hart, hoe ook de emotiviteit gewend is,
naar vreugde of smart, altijd nabij zal blijven. Evert Cornelis kwam terug aan den
lessenaar met Schumann, Smetana, Lekeu en Debussy. Bij deze uitvoeringen zal wel
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enkel het meesterschap van dirigent en orkest onbetwistbaar zijn. Het orkest is bijna
ongewijzigd en zou het vermelding behoeven, dat zijn spel onveranderd en zeer
schoon bleef? Ook zijne bewonderaars zijn niet geslonken, zoodat wij in muzikaal
opzicht waarschijnlijk een goede toekomst tegemoet gaan. Wij verheugen er ons ten
minste over, dat de tegenwoordigheid van Mengelberg niet zoo dikwijls onderbroken
zal worden, wijl het reizen moeielijker geworden is, en verwachten daarvan menige
belangrijke uitvoering!

[Concert in het teken van 3 orkestleden die hun 25 jarige verbintenis
met het orkest herdachten, waaronder altist Herman Meerloo die
solist was in Berlioz' Harold en Italie, voorts optreden van Ernest
Schellings in het Pianoconcert van Schumann, o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Drie orchest-leden, de solo-alt, eene eerste viool en onze contrafagot herdachten
hunne vijf-en-twintig-jarige verbintenis aan het Concertgebouw en men heeft er een
feest van gemaakt: talrijke kransen en talrijke boeketten, aangedragen onder groot
applaus, versierden het podium en de jubileerders, wier tolk en protagonist was de
heer Herman Meerloo. Hij trad op met Berlioz' Harold-symphonie, welke hij sinds
langen tijd speelt tot aller genoegen. Doch een alt-viool draagt eene zeldzame
atmosfeer met zich en enkele tonen, vluchtige, toevallige, kunnen ons betooveren.
Meerloo bezit een prachtig instrument, bijzonder mooi en bekoorlijk van timbre op
de g en de a-snaren, met welke Harold, melancholisch, verliefd, verrukt of meewarig,
het liefst zijne muziek zingt in de Italiaansche landschappen.
Eene piano, zelfs niet een Steinway, welke veel werk maakt van de bronzen kleur,
bezit die atmosfeer niet, doch de kunstenaar Ernest Schellings droeg ze ons toe.
Helaas met Schumann en helaas met een van Schumann's zwakke werken: het concert
in a-klein, waarin schoone momenten, als het eerste thema van het eerste deel,
geisoleerd blijven. Ik betwijfel waarschijnlijk met recht of deze muziek past bij de
natuur van Schellings; hij heeft een eigenaardigen aanslag - vinger voor vinger zou
men kunnen zeggen, hij spant graag de spieren, welke men op de piano-lessen niet
spannen mag, wat zijn spel atomische vibraties geeft en den klank het metalen coloriet,
dat men slechts bij Schellings hoort. Een fortissimo gaat door merg en been en liever
had hij een Dies-Irae-paraphrase moeten spelen dan het concert van Schumann. Dit
zachtaardige behoort niet [tot] Schellings voortreffelijkheden.
Zoo herinner ik mij de bloemen, de liefelijke serenade der Harold-symphonie,
waarin zooveel oud-Fransche muziek herleeft, en brokjes uit het piano-concert. Voeg
hierbij eene zeer uitnemende vertolking van de Freischütz-ouverture, wier
volmaaktheid en geestdrft Mengelberg een kleinen triomf hadden moeten bezorgen.

[Mahler Symfonie nr 1, d'Indy Ouverture Fervaal, Franck Psyché
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Mengelberg heeft zich schoon weerspiegeld in de Eerste Symphonie van Mahler.
Een zang van groote klaarheid, klank en kleur van volmaakte rangschikking en
volmaakte evenredigheid, muziek, waarin al de poëzie herleeft, welke te redden viel
uit onzen vernederden tijd - het stuk en de vertolking een meesterwerk. Het is nu
ook wel de tijd om aangegrepen te worden door zooveel lieflijkheid, welke altijd
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waan is en begoocheling. De voortdurende gloed van bekoorlijkheid en zonneglans,
van zomersche poëzie en legendaire, melancholische en pijnenstillende adagio's, van
welke de mensch nooit afstand zal doen, weerkaatsten over onze sombere
herinneringen als een regenboog, de Iris-brug, welke leidt tot een vluchtigen hemel.
Onze zachte hobo's, die de wilgen-liedjes neuriën der dolende Ophelia's, onze
clarinetten, schetterend als vogels, onze fagotten, altijd wakkere Pan's, onze
trompetten, die voortdurend preludeeren tot het zonnestralende leven en de
melodieën-rijke violen - ik kan ze niet genoeg prijzen. De symphonie heeft verrukt
en verteederd, zelfs het laatste deel. Het eerste deel is zoo klassiek, zoo ordelijk en
zoo machtig gebouwd, dat Lessing, Winckelmann en Goethe beraadslaagd konden
hebben over de structuur. En wij zouden er wederom over kunnen beraadslagen om
wederom tot de conclusie te komen, van welk eene hooge voortreffelijkheid dit stuk
is door zijn bouw, - afgezien van de edele kleur, de streelende harmonie en zijne
geniale gevoelswereld.
Van d'Indy's voorspel bij ‘Fervaal’ ontroert ons altijd het hoofdthema; 't heeft het
zachte handen-rekken en de kommervolle maar lyrische smeeking, welke men
herhaaldelijk aantreft bij de ‘oude’ meesters van dezen tijd. Franck's ‘Psyché’ kan
moeilijk een gestalte aannemen. Zijn Eros, zijn Psyché worden noch een figuur van
Bernini, noch eene gedaante van Matthijs Maris, noch het antieke beeld. Het valt
moeilijk om den inhoud te waardeeren van dit symphonisch gedicht, dat zoo
meesterlijk gecomponeerd is. Doch ook aan deze compositie heeft Mengelberg al
de schittering en al het vuur gegeven, dat dezen avond in hem lag en om welke wij
hem zeer lang hebben toegejuicht.

[Willem Mengelberg geeft een herhaling van de Eerste symfonie van
Mahler] (Concertgebouw)
De lof, welken de nieuwe toehoorders aan Mahler's Eerste Symphonie willen geven,
is een nieuwe triomf geworden. Het werk geeft een onwaarschijnlijke veelheid van
beelden uit het leven, dat tot zijn laatsten klank overtogen is met zon, wier spectrum
van emoties veelvuldig is, vooral wanneer de melancholie haar breekt tot 't weenend
clair-obscur. Zoo zijn de verteederingen van den treurmarsch, de verhinderde glimlach
van sommige zijner melodieën en de onuitsprekelijke lyriek, welke de diepste
schachten onzer ziel bewoonbaar maakt, wegens den zegenenden glans, mij
triomphaler dan de groote triomftocht der finale geblazen door twintig koperen
verkondigers. Het was vóór de negentiende eeuw niet gebruikelijk onder de
kunstenaars om een innerlijke overwinning te bezingen met zoo tyrannieke accenten
en ik kan er niet aan wennen. Deze apotheose van een tè optimistischen dag is op
enkele oogenblikken verfoeilijk, niet diplomatisch genoeg en verwekt slechts wrok
of leed. Daarenboven komt de onvergelijkelijke passage in des-dur (de
violenmelodie...) niet tot de waarde, welke men aan hare schoonheid zou toekennen
en niet tot de beteekenis, welke men van haar psychologisch verwacht. Zij blijft eene
verdwaalde gestalte, welke te spoedig verdwijnt in de wolken der pauken. De techniek
van het laatste deel bezit ook niet de hooge volmaaktheid en de verfijning van de
techniek der drie andere stukken. Zij klinkt wat droog, een weinig leeg en wederom
voornamelijk in de ‘Siegesalleeën’ der muzikale stad, welke Mahler overigens zoo
overwogen, bedachtzaam en naijverig op de edelste schoonheid gebouwd heeft.
Mengelberg's vertolking geleek in de meeste opzichten die van Donderdag. Het
eerste deel eindigde met eene demonstratie van applaus, later heeft vooral de finale

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

hare toehoorders getroffen. Zij draagt het kenmerk van haar tijd, van d e z e n
verschrikkelijken tijd, welken men als realiteit niet vermag te dragen.

[Berlioz Lelio, ou le retour à la vie (Ludwig Wüllner, declamatie)
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Er blijkt toch een groote lijn te gaan door de ontwikkeling der muziek. Wie meent
in sommige fragmenten van Mahler of in de werken van Strauss de barbaarschheden
te mogen vermoeden onzer oorlogvoerende dagen vergist zich. Het leven kan altijd
aanschouwd worden in twee visies, de eene harmonisch, de andere teugelloos; de
‘chants de perdition’, waaraan onze tegenwoordige kunst zeer rijk is, werden vroeger
alleen zeldener gezongen. Ze zijn eigenlijk een voorrecht van de romantiek, welke
de menschheid aantrof in zulk een dwarreling van overhoop gejaagde sferen en
invloed-zones der romantiek, die ook in de kunst het tijdperk werd der algemeene
ontworteling. De biografen slagen er in om veel duidelijk te maken, doch het moet
hun moeilijk vallen, om Berlioz uit te leggen als zoon van het verrukkelijkste land
der wereld, Zuid-Frankrijk, in verband met een belangrijk gedeelte van zijn werk,
dat zich van de pure schoonheid ver afwendt. De levensmoeheid, de voortdurende
opstandigheid, de genegenheid voor donder, bliksem en stormweer - het zijn geen
karakteristieken van den Meridionaal. Ik heb me vroeger tevergeefs trachten te
verklaren, waarom Berlioz als pensionaris van de Villa Médicis te Rome zich achttien
maanden verveeld heeft in Italië en eerst nu bemerkte ik in hoe hooge mate de
Latiniteit van Berlioz getroebeld was. Het is vooral in dezen tijd, nu de Germaansche
cultuur onder aanvoering van keizer Wilhelm een strijd vecht op leven en dood,
gelijk een eeuw geleden de Latijnsche onder Napoleon, belangrijk om te constateeren,
dat sinds eene eeuw de Germaansche tonaliteiten de overhand hebben en over elke
inspiratie (enkele der laatste componisten, die niet zeer geacht worden, uitgezonderd)
hare particuliere zoeklichten zenden.
Het evenwicht is verbroken geweest. Zoo ‘Lelio’ hier al niet voor den eersten keer
werd opgevoerd, hoorden wij deze muziek nog niet. ‘Lelio’ ou le retour à la vie’ is
het vervolg op de ‘Symphonie fantastique’, de geschiedenis der hallucinaties van
een jongen kunstenaar, die zich uit liefdeswaanzin zelfmoordt met een ontoereikende
dosis vergif. Wij hebben er ons immer in verheugd, dat dit ‘programma’ zich allengs
uitwischte en verdween door den ‘tand des tijds’, welke Berlioz' doorluchtige meester
Shakespeare dikwijls bezong. Dat programma was verouderd en men heeft nog
onlangs aangetoond, in welk een toevallig verband het staat tot de muziek. De lezer
raadplege daarover Boschot. Wij zijn geen romantische leeuwen meer, onze
levensmoeheid, ons verzet uit zich in geheel andere, en ik geloof edeler en
verzoenender aspiraties, dan deze stemmingen der mannen van 1830. Het is niet
prettig zoo sterk herinnerd en beinvloed te worden door d e l e t t e r hunner gedachten
na zulk een geniaal en onvergankelijk werk als de Fantastique. Wüllner declameerde,
acteerde, dirigeerde en de mise-en-scène was zoo getrouw mogelijk; volgens het
libretto echter had hij zich ook nog moeten costumeeren als Calabrische roover,
welke scène slechts ééne is der zotternijen van ‘Lelio’. Te veel voor onzen tijd, die
ook zijn toupet heeft, zijn smaak, zijne ‘waarheid’, maar juist daarom te veel.
Wij vinden in ‘Lelio’ weinig te waardeeren dan de buitengewone curiositeit,
curiositeit zelfs, wijl het, als voorlooper der Heldenlebens, 't eerste werk is, waarin
de componist persoonlijk optreedt. Doch hier geeft dat persoonlijke aan de compositie
hare aantrekkelijkheid, haar warmte, haar hartstocht, wanneer men ten minste

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

bedenken wil, dat Berlioz de auteur is van zooveel verhevens, dat hier slechts als
confidenties van eene roekelooze en onervaren jeugd tot uiting komt. Men begrijpt,
waarom Berlioz dit werk liefhad, dat zijn artistieken credo behelst en zijne heroieke
jaren, men begrijpt ook dat een zoo subjectief stuk niet te redden valt voor de
nagedachtenis. Dat men nog een verren gloed voelt opstijgen, wanneer Lelio zijne
tirade declameert tegen de routiniers, tegen de philisters, welke eenmaal den
muziek-geleerde Fétis moest vermorselen, is hieraan toe te schrijven, dat men Fétis'
opvolgers ook nu nog ontwaart onder het publiek.
De reproductie is gepaard gegaan met groote zwarigheden van koor, solisten,
declamator en mise-en-scène; wij vermelden dit om Mengelberg's onderneming met
meer dank te kunnen waardeeren. Wij hebben kennisgemaakt met een der
eigenaardigste tusschenspelen van de romantieke periode, welke door de coïncidentie
van Wüllners eenigszins vertraagd en even merkwaardig talent, bijzonder tot haar
recht kwam. Het moet voor litteratoren belangrijk zijn geweest te observeeren met
hoeveel naiveteit de muzikale kunst beoefend wordt. 't Mooiste is, dat onze aesthetica
na 1830 niet veel veranderd is; men liefkoost dezelfde accenten, doch minder
openhartig; men schuift die ontboezemingen anderen op den hals, en de realiteit in
deze phantasieën durft de componist niet meer te verantwoorden.
Het orchest en de solisten hebben zich voortreffelijk gekweten van hun taak. In
de uitvoering der Fantastique ontmoette men veel onvergelijkelijks en de tenor
Schulze wist den tenor Walter gelukkig te overtreffen. Walter zong de ‘Ballade du
Pêcheur’, Schulze ‘le Chant du Bonheur’, een in ieder opzicht geniaal gedeelte van
Lelio, de wijs [van] het drinklied van den Calabrischen roover, een voorspel tot
Berlioz' latere, betere drinkliederen. Allen zijn bij het einde overstelpt met applaus,
dat Mengelberg en Wüllner tot voornaamste doelpunten koos.

[Mahler Symfonie nr 3 (Meta Reidel, alt) o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Het was alsof wij Mahler's Derde eergisteravond voor 't eerst hoorden. Veel leek
veranderd, de accenten schenen gekozen van een geheel verschillend gezichtspunt,
de muziek overstroomd van een nieuwen geest, het innerlijk rythme der compositie
volkomen gewijzigd, en vol wonderlijke stuwkracht onafgebroken levend, twee
gelukkige uren lang, boeiend, bevredigend en meesleepend tot onuitsprekelijke
ontroeringen, en van de buitensporige vermoeidheid, welke wij ons herinneren van
de vorige reproductie, was geen sprake, noch van eenige teleurstelling, welke ook,
van het orkest, van het werk, van den dirigent, van de hoorders.
Ik herinner mij sinds Mahler's sterfjaar geen uitvoering, die zoo volkomen bezield
was van muziek, welke allerwegen toegenegen klonk en vol liefde. De avond eindigde
dan ook met een triomf voor ieder der medewerkers. De kracht en de volheid, waarmee
Mengelberg de symphonie van het eerste deel tot het laatste omspannen en
verlevendigd heeft in een geleidelijk toenemen van de schoonste ontboezemingen,
zijn bewonderenswaardig en om dat te beschrijven schieten woorden te kort. Ik heb
geen maat opgemerkt, welke niet geladen was met de mysterieuze bekoringen der
muziek; daarmee is alles gezegd.
Wij ontmoetten niet alleen geen teleurstellingen, doch zelfs geen bedenkingen bij
't aanhooren van dit meesterstuk. Als men in de jongste biographie van Mahler leest,
dat 't eerste deel, de ontzaglijke marsch, 't socialistische oprukken kon beteekenen
van Meidag-manifestanten, dan ligt 't voor de hand, dat men er nu nog andere

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

assimilaties zou vermoeden en even ongewenschte. Geenszins... Het eerste deel is
smartelijk, doch niet barbaarsch, er klinken tonen van geweld en kracht, doch zij
behouden een zekeren schroom en bedachtzaamheid, de melodieën en thema's zijn
primitief, sierloos en bijna buiten de kunst om, doch hun wezen bezit eene
eigenaardige schoonheid, welke met geen enkele menschelijke realiteit verband
houdt. Dit was misschien de bedoeling van Mengelberg, waarmee de dirigent sommige
commentaren, van Diepenbrock b.v., 't beste recht zou hebben laten wedervaren. Het
eerste deel speelde in eene onbezielde natuur. Het was eene muziek van onbekende
gestalten, die slechts eene verre weerspiegeling volgen van 't menschelijke rythme
en de menschelijke verlangens. Het is eene Michel-Angeleske schepping van waarlijk
titanische figuren, hyperbolische gedaanten, wier ongeëvenaarde onstuimigheid en
warreling slechts denkbaar zijn als kreten der aarde zelf. Het is eene mythe, welke
gebeurt buiten de wereld der menschen en waarin Prometheus met de Okeaniden
samenspreekt. En ieder accent is episch gehouden door Mengelberg en ongekend
eenvoudig, waardoor de zeer populaire stukken, de zeer tragische doodsklachten en
de gigantische opvlammingen een zeldzaam en onbeschrijfbaar relief verkregen. Het
werd eene sterke, onverwoestbare, ongerepte muziek.
Zij wisselde, als een spectrum van het leven, bewolkt aanvangend en hare hoogste
ontluiking vindend in den gloed der vuurroos. Zij passeert vele smart en ontgoocheling
als vele tinten en 't was verrukkelijk om te zien hoe zij zich tot in haar diepste wezen
konden ontplooien. Want de geheele symphonie leek transparant geworden; het was
eene stijging van licht en leven, naar de bron van licht en leven; een allengs toenemen
der zielsvermogens tot de stilte van het adagio, dat ons weder aan de aarde ontvoert.
De geleidelijke opgang van dood naar onsterflijkheid. Wij raakten het smartelijkste
en het verhevenste.
De virtuositeit, waarmee het grootsche plan dezer symphonie is bearbeid, vond
hare verwezenlijking en waardeering in de virtuositeit der reproductie. Zij was een
volmaakt organisch geheel; alles leefde; de bazuin-soli even oprecht en natuurlijk
als de viool-soli; de posthoorn-solo, door Speets geblazen uit een hemelsche verte
en betooverend omwolkt van zomer-atmosfeer, verliep als eene prachtige episode,
goed ingeleid en goed volgehouden in eene stemming, welke geheel voortvloeide
uit innerlijke cadans der compositie. Zoo phantastisch de scènes zijn van dit werk,
zoo eenvoudig klonken zij door de regelmatige ontwikkeling, waarvan Mengelberg
den geheimzinnigen leiddraad kende en volgde. Het middernachtslied is met eene
raadselachtige expressie gezongen, en zeer indrukwekkend, door Meta Reidel, die
groote vorderingen gemaakt heeft. Het vrouwenkoor klonk vlekkeloos evenals het
jongenskoor onder leiding van den Hertog; geheel in de kleur, fijn van timbre en
doorzichtig. Het slagwerk deed zijne taak met groote bekwaamheid en ieder instrument
van het orkest komt bijzondere lof toe. Ook niet een enkele maal is het muzikale
fluïdum verstoord. Het is in dezen tijd moeilijk zich aan de werkelijkheid te onttrekken
en wij achten 't geen geringe overwinning van Mengelberg, dat hij ons twee uren
gevangen hield in een morgendroom van de ontroerendste muziek, die tegen de
koninkrijken der aarde opwoog.
Ik hoop dat Zondagmiddag het werk herhaald wordt, dat men niet genoeg zal
kunnen hooren en waarover ik ook nog meer wil schrijven. Heil Mengelberg
ondertusschen, die onze herinneringen in een nieuwen weg leidde.
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[Mozart Pianoconcert nr 24 in c en Franck Variations symphoniques
(solist A.B.H. Verhey) en 4 fragmenten uit Psyché o.l.v. Willem
Mengelberg] (Concertgebouw)
Wij hebben in Verhey een voortreffelijken klavier-speler. Ik herinner me geen
virtuoos, die een pianissimo zoo zacht, ijl en geluidloos laat zingen, zoo immaterieel
en slechts geëvenaard door de stilte. Mozart's c-mineur-concert en Franck's Variations
symphoniques boden hem beiden de bekoorlijkste bladzijden voor dien stijl, Mozart
in eene ademlooze, scherende lyriek, Franck in de chromatische klacht, waar de
vertraagde accoorden parelen als tranen. Mozart werd zeer paars gespeeld, mij dunkt
zelfs te paars. Mengelberg, die vóór 't klavier-concert de symphonie in d majeur
dirigeerde, ontgaat de verlokking dier kleur. Hij ziet hoe eene melodie van Mozart
bijna elke twee maten van intenties wisselt en vertolkt dat met veel geestigheden,
veel poëzie, veel charme en boeiend. Dat maakte 't onderscheid tusschen de symphonie
en 't klavierstuk. De monotonie van het concert was zeer streelend, doch te langdurig
en de muziek verzonk in het verrukkelijkste paars. Franck klonk sterker en
gepassioneerder; klaarder en klaarder naar het optimistische einde. Verhey's techniek
is in elk opzicht uitnemend geschoold en 't heeft allen veel genoegen gedaan hem te
hooren. Voor zoover mijn geheugen reikt was 't de eerste keer, dat Verhey optrad in
het Concertgebouw.
Alleen bij de vier fragmenten van Franck's Psyché speelden de groote, klaterende
accoorden van onze trompetten en bazuinen in 't eigenaardige felle, gulden licht eener
Fransche partituur. Of men eene trompet hoort van Berlioz, van Meyerbeer, van
Debussy of van Franck, zij geeft hetzelfde coloriet, gelijk eene trompet van Wagner,
Brahms, Strauss, Mahler en Bruckner hetzelfde coloriet geeft. Er bestaan Fransche
trompetten, ook in de partituren, en Duitsche trompetten, haar verschil is
ondefinieerbaar en behoort tot de eigenaardigste ras-kwestie. Die enkele koperen
accoorden, fonkelend als wijn, hebben me Franck's Psyché verluchtigd. De uitvoering
was trouwens even verzorgd als de vorige keer. Doch in de muziek van Mozart
zongen meer zefiretti om den ranken Eros en de teer-ontloken Psyché, zooals Franck
ze niet vermocht te droomen.

[Pfitzner Ouverture Kätchen von Heilbronn – werken van Elgar,
Moussorgsky en Debussy o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Men zou zeggen, dat Evert Cornelis even den weg bijster is geweest, toen hij zijn
laatste programma bij elkaar zocht. Het was niet alleen verward, doch ook eentonig,
in een kleur, welke meer aan de uitvoering ligt dan aan de composities, maar toch
door de muziek wordt uitgelokt. Alles ging voorbij in eene levenlooze atmosfeer en
men merkte niet, dat één geluid resonneerde bij de niet talrijke hoorders. Vooral het
eerste gedeelte was om wanhopig te worden van verlatenheid. Pfitzners ouverture
bij Kätchen von Heilbronn is een buitengewoon slechte compositie, opgeschroefd
en leeg, met evenveel fanfaronnades als nuchtere notenkrakerij, die op dezelfde
technische cultuur berust als van Strauss en op dezelfde zielloosheid. Pfitzner wordt
ons echter sinds jaren gerecommandeerd door zijne landgenooten als specialiteit in
eene zeer bijzondere schoonheid en ook hier is men niet vreemd aan eene soort
voorliefde voor zijn dor en gecomprimeerd talent. Het schijnt echter, dat beide
propaganda's even nutteloos zullen blijven en een inzicht daarin zou Cornelis goed
gesierd hebben.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

De variaties op een eigen thema van Edward Elgar trokken dezen middag lang de
aandacht, zoolang, dat de belangstelling voor Moussorgsky (Une nuit sur le mont
chauve) en Debussy (Marche Ecossaise) bij het orkest en bij het publiek totaal
verbeurd was. Deze Debussy was eene volkomen reactie op Debussy van verleden
Donderdag en werd ook in een volkomen contrasteerend tempo (zeer langzaam!) en
tonaliteit (zeer bleek!) opgevat.

[Saint-Saëns Symfonie nr 3 – werken van Schillings en Strauss o.l.v.
Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Een concert om den toestand der hedendaagsche muziek eens goed pessimistisch in
te zien en te hopen dat men zich over vijf en twintig jaar verbaast of schaamt. Bij
voorbeeld de serenade van Richard Strauss: daarin staan vier hoorns, twee fagotten
en contrafagot, zeven instrumenten van eene donker-bruine en glanslooze kleur,
tegenover twee hobo's, fluiten en clarinetten en maken een kwartier lang eene muziek
van donker-bruine, pruttelende, dikke geluiden. Wanneer Wagner zulk eene
compositie bedacht had zou hij nog één hoorn en één fagot voldoende hebben geacht
voor het gevraagde coloriet en de gevraagde expressie. Het is dan ook onverklaarbaar,
dat de techniek in minimum van tijd zulke buitensporige wendingen kan doen en dat
zulke wendingen geduld zijn (zoo'n dikke brei van klank!) door elken arbiter
elegantierum. En b.v. Max Schillings. Men voerde uit ‘Von Spielmann's Leid und
Lust’, inleiding tot 't derde bedrijf van ‘Der Pfeifertag’, een der troeven van de
moderne Duitsche kunst, die met 't meeste lawaai werd gespeeld en een harer
steunpilaren. Zou nog ooit de tijd aanbreken, dat het publiek, ondanks de
begoochelingen der kranten, inziet welk een boerenbedrog hier gecomponeerd is en
‘muziek’ (de ‘energische’ o.a.) de grootste lummel der achttiende eeuw niet zou
hebben durven gebruiken voor eene orgelfantasie?
De concerten hebben onvermijdelijk hun ebbe en vloed. De dirigent Dopper ook.
Er waren schoone en ontroerende passages in de Ut-mineur symphonie van
Saint-Saëns, doch het geheel klonk wat te analytisch en niet ‘einheitlich’ genoeg
voor een werk, dat in zulke eenvoudige vormen en als fresco geschreven is. Bovendien
werd het adagio veel te langzaam genomen en de roekeloos homophone structuur
verdroeg dat niet.

Gerard Hekking
Naar wij vernemen, bevindt zich de bekende kunstenaar Gerard Hekking, die als
Fransch soldaat eerst te Melun, daarna te Langres lag, zich sinds begin September
in de gevechtslinie.

[Diepenbrock Suite uit Marsyas en Debussy Marche Ecossaise o.l.v.
Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Het is zoo lang geleden sinds ‘Marsyas’ bij Royaards werd opgevoerd, dat de
handeling van het stuk voor de meeste hoorders slechts als een verre herinnering
aanwezig zal zijn. Men staat dus tegenover Diepenbrock's ‘Marsyas’-suite min of
meer als tegenover absolute muziek, wat nog bevorderd wordt door 't ontbreken der
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gebruikelijke volledige toelichting. Zoo verging het dus eindelijk ‘Marsyas’ gelijk
alle werken der moderne tijden, van af Obrecht tot Debussy en Diepenbrock: zij
worden allengs ontsluierd, tot de muziek-alleen hunne bekoorlijkheid is gebleven en
de toetssteen hunner waarde. Hoe men de zaken ook wenscht te verdraaien - vanaf
de vroegste Zuid-Nederlandsche contrapuntiek tot de nieuwste polyphonie van onzen
tijdgenoot en leider der hedendaagsche Nederlandsche muziek bestaat er geen
organisch verband tusschen woord en toon, dat niet oplosbaar is en dat men zelfs
vroeg of laat vrijwillig wegdenkt, 't zij men eene mis hoort van Palestrina, ‘Pelléas
et Mélisande’, ‘La Mer’ of ‘Marsyas’, het woord is niet meer dan een mystagoog,
die ons door de aanvankelijk donkere wouden leidt van geheimzinnigen klank, tot
hij ons verlaat bij de clairière, waar het open licht valt der muziek. Het gehalte aan
absolute muziek is ook altijd het laatste criterium geweest, en alle componisten
schijnen daar onbewust rekening mee te houden.
Wij bewonderen ‘Marsyas’ nu ook nog van een tweede standpunt. Eerst wegens
de uitdrukking en de bezieling der dingen, vervolgens wegens de muzikale gestalte.
De betooveringen zijn opgenomen in de schoonheid van den vorm, in de
geleidelijkheid der episodes, de harmonie en het evenwicht der contrasten. Hij heeft
niet de coupure van de sonate, waarin het kippengevecht geleverd wordt, dat geen
van beide personae dramatis winnen, hij volgt andere wetten, gelijk Racine er andere
volgt dan Shakespeare, wier voorschriften geen van alle eeuwig zouden kunnen zijn.
Maar het ontwaken van het natuurleven, dat onophoudelijk lokkender en klaarder
aanruischt, is in ‘Marsyas’ motievisch even meesterlijk, als [de] gloed van het coloriet
schoon of de zin der pantomine poëtisch is en ontroerend; de lentenacht als muziek
van noten niet minder verrukkelijk dan als muziek van omhuld maanlicht en
boschgeruchten; als zuivere muziek zelfs dieper van beteekenis misschien, omdat
het eerste warende motief klonk als een wijziging van Apollo's thema, wiens diepste
geheimen in de wijde stilte openbaar worden.
Het orkest heeft deze moeilijke partituur bovenmate verdienstelijk vertolkt; hoewel
een ieder in dit ensemble eigenlijk solist is, traden Willeke, de fluitist, en
Zimmermann's viool op den voorgrond en konden gehuldigd worden. De directie
van Evert Cornelis was zeer goed genuanceerd, doch op zijn uitgangspunt zou ik
eene aanmerking willen maken: het geheel had wat lichter en doorschijnender opgevat
kunnen worden. Doch dirigenten hebben altijd hunne eigen meening, zooals Berlioz
reeds observeerde; het tempo van de ‘Marche Ecossaise’ was niet 't minst gewijzigd
sinds eene aanmerking op de vorige uitvoering, welke wij grondden op de inzichten
van Debussy zelf, die het sneller nam en minder Duitsch. De ‘Marche Ecossaise’
had niet 't minste succes. Gelukkig haalde ‘Marsyas’ in wat hier verloren werd en
kon enthousiast worden toegejuicht in tegenwoordigheid van den componist. Wij
zullen aan deze reproductie eene lange herinnering behouden.

[Leopold Samuel Tableau symphonique, Bruckner Symfonie nr 3
o.l.v. Evert Cornelis] (Concertgebouw)
Als uiting van de loffelijkste gastvrijheid bracht ons orkest gisteren een ‘tableau
symphonique’ ten gehoore van den Brusselaar Leopold Samuel. Deze jonge Belg,
uit Hollandsche ouders geboren, heeft allen invloed ondergaan van zijn milieu, welke
bij het internationalisme der hoofdsteden en der conservatoria nog herkenbaar is.
Men vindt dus in zijne symphonie eene soort van Fransche tonaliteit, welke tot hare
beste hoedanigheden behoort en 't werk een weinigje geprononceerde kleur geeft.
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De harmoniek daarentegen en de instrumentatie zijn van Duitschen oorsprong en
gelijk dat meestal gaat - hevig overduitscht: eene sonoriteit als gewapend beton,
ondoordringbaar; een gecomprimeerden klank en eene zwarte partituur. Blijkt in
sommige détails van den opzet ook de inwerking van Debussy, op de voornaamste
eigenschappen van dezen meester: klaarheid en luchtigheid, heeft de heer Leopold
Samuel geen acht geslagen. En ondanks de beknoptheid van het werk is de inventaris
te gauw opgemaakt: met grauwe basaccoorden zet het hoofdthema in, dat langzaam
wordt doorgevoerd naar meer en meer heroïeke accenten, gesecundeerd door enkel
nevenmotiefjes, en eindigt in een groot fortissimo; vandaar de titels: Sur la grève;
l'Aurore; le lever du soleil. De behandeling van het gekozen materiaal is vrij knap,
doch duidt geen enkele bijzondere begaafdheid aan. Wij konden dus wel spreken
van de loffelijkste gastvrijheid en een kunstenaar als Jan Ingenhoven mocht wenschen,
dat hij een gevluchte Belg was, als dit zijn muziek voor het Concertgebouw en voor
het publiek actueel maakt.
Evert Cornelis heeft denzelfden avond eene zeer schoone uitvoering gegeven van
Bruckner's Derde en het werk triumpheerde in een drievoudig applaus. Tot de
verrukkelijkste momenten mag men rekenen het scherzo, het trio en de
cantilene-passages der finale, terwijl ook sommige fragmenten der trompetten zeer
grootsch klonken en stukken leken uit een heldendicht. Bruckner componeerde een
monumentalisme, dat niets minder dan Duitsch is en zeer duidelijke verwantschappen
toont met de architectuur, welke dit jaar nog op sommige groote tentoonstellingen
vertoond werd. Het is echter zeldzaam, dat zijne pyramidale scheppingen voor geen
enkele nationalistische of modernistische tendenz konden benuttigd worden. Bruckner
was eene passieve natuur en werd in de strooming meegesleept, die toenmaals geleid
werd door Wagner en zijn verkoperde halfgoden. Bruckner's diepste natuur was eene
andere, beide vechten tegen elkaar op als licht en schaduw en staan in elk werk
lijnrecht tegenover elkaar.
De zwakke passages dezer Derde symphonie, gelijk elk werk ze telt, zijn door
Evert Cornelis zeer handig gemaskeerd. De unisono's klonken overstelpend en de
stukken, welke ik boven aanhaalde als de voortreffelijkste en geniaalste, waren
meesterstukken van reproductie; het uitsterven eener melodie en het plotseling
aanzwellen in hernieuwden bloei is fijn geobserveerd in de partituur en volmaakt
weergegeven. Met Diepenbrock's ‘Marsyas’ van verleden Zondag vormt deze
Bruckner-symphonie het beste wat Cornelis dit heele najaar gaf. Het is nog niet veel,
doch laten wij hopen, dat deze klanken echo's wekken.

‘Gysbreght van Aemstel’
Wanneer vreemdelingen, nu of vroeger, eene voorstelling van Vondel's ‘Gysbreght’,
met de muziek van Diepenbrock, hebben bijgewoond, moeten zij de conclusie
getrokken hebben, dat wij eene origineele, zeer voortreffelijke, zelfs nationale kunst
beoefenen, die de schoone en wijd-vermaerde stad van eertijds waardig is. En als
instandhouder en zanger van den roem der oude hoofdstad van de Zeven Provinciën
mocht Diepenbrock gelauwerd worden door de Amsterdammers, wijl hij zijne plichten
als burger van den voormaligen staat zoo goed en traditioneel volbracht: een tiental
stukken met de strekking en de schoonheid van ‘Gysbreght’ en Amsterdam evenaarde
Athene. De aankondiging, dat deze volledige voorstelling niet herhaald zal worden
is ons dan ook onbegrijpelijk en eene teleurstelling. Wijl de belangstelling van
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Royaards voor Diepenbrock's muziek buiten twijfel zeer edel en groot is, moet de
onmogelijkheid van enkele geregelde uitvoeringen zooveel te meer spijt verwekken.
‘Gysbreght’, statig en vol krijgsrumoer, in dezen tijd, nu wij de roffels en signalen
der oorlogende tamboers en hoornblazers zelf konden hooren en de stedendwingers
langs onze grenzen zagen trekken, geeft nog sterkere indrukken dan in de dagen van
vrede. Men bespeurt op eens den realistischen ondergrond zoowel van de muziek,
van de poëzie, als van sommige fresco's der mise-en-scène, welke alle begeleid
worden door huiveringen, die ons anders vreemder zijn. Elk tooneel van ‘Gysbreght’
is opeens actueel geworden, elke gruwel, welken de dichter beschreef in het bijtende
rythme en de transparante plastiek, ligt ieder in het geheugen. In de muziek hoorde
ik opeens alle oud-Hollandsche en zestiende-eeuwsche accenten (afgezien van de
instrumentatie) welke Diepenbrock tot een geheel geïsoleerd componist stempelen
van zijn ras. De ondergrond der ‘Gysbreght’-muziek is zóó populair, dat zij in landen,
waar men de traditie niet geheel uit het oog verloor of oppervlakkig eerbiedigde als
bij ons, dit meesterstuk een nationaal werk geworden zou zijn. Ik heb me reeds
dikwijls afgevraagd of eene omduiding onzer zestiende-eeuwsche muziek en tonaliteit,
gelijk de Fransche meesters b.v. dit deden met de kunst van Couperin, bij ons
onmogelijk zou zijn, zonder in archaïsmen te vervallen. Men kan het bij ‘Gysbreght’
echter in den meest volmaakten vorm terug vinden, en ik betreur zelfs, dat
Diepenbrock de accenten der eerste rei nooit weer opgenomen heeft in zijn latere
composities, ‘Vondel's vaart naar Agrippina’ uitgezonderd.
Wat het ensemble van Royaards betreft, deze voorstelling is niet verschillend
geweest met de vorige, daar de meeste rollen door dezelfde spelers bezet waren en
de enkele verwisselingen zorgvuldig in denzelfden tongval gestudeerd schenen. De
veranderingen, welke Diepenbrock moest aanbrengen in de zangers zijner reien
waren gevaarlijker en de bezwaren zijn ons niet ontgaan. Om de waarheid niet te
kort te doen moeten wij opmerken, dat de vroegere reproducties harmonischer klonken
dan deze laatste. Er lag over het geheel eene gejaagdheid en nervositeit, welke wij
slechts den dirigent kunnen aanrekenen, wiens tempi dezen avond bove mate
onbestendig waren. Het orkest leed daar reeds onder bij de ouverture, het meest
echter bij de finale. In het solo-quartet evenwel, dat de dirigent zeer rustig leidde,
klonken tenor en alt geheel buiten de kleur en ook buiten de expressie van bas en
sopraan. Diepenbrock raakte zijne interieure zekerheid weer kwijt in den loop der
finale, waaraan denkelijk de aartsengel Raphaël schuld draagt, wijl hij onregelmatig
inzette en in 't geheel geen acht sloeg op het rythme der muziek. Het spreekt van zelf
dat deze détails de impressie der muziek maar weinig beïnvloed hebben en dat wij
onze waardeering van de toevalligheden eener uitvoering geheel afscheiden van onze
inderdaad onbegrensde bewondering der compositie. Wij verlangen enthousiasme,
waarmee deze voorstelling eindigde (totdat D. haastig voor 't voetlicht verscheen),
dat Royaards niet bij zijn eerste plan blijft en zoo edelmoedig wil zijn om deze
opvoering te herhalen.

[Rimsky Korsakow Shéhérazade, Strauss Serenade voor houtblazers
o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Uit de verte gezien schijnt mevrouw Eva von der Osten te lijken op sommige figuren
van Alma Tadema's helleniseerende schilderijen. Zulke gestalten zijn precieus en
kostbaar tegelijk, zooals ook de stem eener moderne sopraniste kostbaar is. Zij zingen
een paar stukjes, welke zij reeds tienduizend malen gezongen hebben en keeren terug

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

naar Berlijn of Dresden met een duizend mark meer in de portefeuille. 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.
Het is toch te veel gevraagd bij dezen leven-sprankelenden Oostenwind en nu half
Europa tegenover elkaar staat in de loopgraven te luisteren naar de sentimentaliteit
(excusez.....) van Wagners vijf beroemde gedichten. Het is nu een slechte tijd om
zich te vermaken met gefantaseerde en dilettantische zuchten, terwijl de werkelijke
rampen zoo nabij zijn.
Welk een weelde zulk eene soliste, die onvermijdelijk een register heeft, waarin
zij niet het best gedisponeerd is of zich niet lang genoeg oefende! Is het de schuld
van den oorlog, dat men de kleinste oneffenheid in een geluid veel pijnlijker hoort?
Het schijnt zoo. Men denkt onwillekeurig terug aan de vorige eeuw, gedurende welke
de menschelijke stem onafgebroken moest toenemen in volumen als het
negentiende-eeuwsch kanon. En hoeveel onvolmaaktheden hebben ten slotte deze
dure schreeuwers, wier uitnemendste vertegenwoordigers ons zóó kunnen vervelen!
Men schaft allerlei dure dingen af in het buitenland, nu het hoog tijd is. Dat men
deze ijdelheden ook uit den weg wilde ruimen!
Het programma van Cornelis Dopper had overigens tot zeer groote
aantrekkelijkheid de symphonische suite Shéhérazade van Rimsky Korsakow. Men
moet eene soort predispositie hebben voor deze melodieën, die gevonden zijn in den
modus, welke de folklorist Bourgault-Ducoudray rekent tot de voornaamste
eigenschap eener a r i s c h e muziek, wijl men hem ontmoet in Bretagne, in
Griekenland, in Rusland, in Italië, zoowel in de antieke als in de moderne tijden en
onafhankelijk van het klimaat.
Zou de tonaliteit der Duitschers het c-dur en het c-moll, dat in de zestiende eeuw
de overhand behield wederom overwonnen worden door de componisten der antieke
modi? Dit ware de grootste ramp, welke de Duitsche cultuur kan treffen, doch
rekening houdend met de onbedwingbare stroomingen, zou men concludeeren, dat
zij imminent is.
Sinds de zeventiende eeuw beoefent Frankrijk eene muziek, welke niet tot zijn ras
behoort. Pas sinds dertig jaar bemerkte 't dit en heroverde zijne nationaliteit; zoo ook
Rusland met de andere slavische volken en zonder overdrijving kan men zeggen, dat
de universeele oorlog reeds een kwart eeuw ontketent is tusschen de rassen. Het gaat
ook een weinig om de muzikale suprematie.
Wie eene herhaling gevraagd heeft van de Serenade voor houtblazersorchest en
contrafagot, van Richard Strauss, een werk, dat zoovéél dikker klinkt en minder
talentvol dan Mendelssohn en Schumann, wiens stijl het herrinnert, is mij een raadsel.
Het is zonder twijfel eene groep droomers, illusionisten van het theelichtje en
bevorderaars van den delicaten Zondagmiddag-weemoed, wier verlangens wij
natuurlijk eerbiedigen.

[Berlioz Symphonie fantastique o.l.v. Willem Mengelberg]
(Concertgebouw)
Willem Mengelberg staat geheel anders tegenover de muziek dan eene maand geleden:
hij heeft zich hernieuwd en hij is verfijnd; over elken klank ligt een jongere glans en
eene meer uitgezochte schakeering, het rythme is strakker geworden en levendiger,
de innerlijke golvingen der muziek zijn warmer en onmiddellijker. De buitengewone
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schoonheden der weergave van de Eroïca der vorige uitvoering vond men in dezelfde
overstelpende mate terug bij Berlioz' ‘Symphonie fantastique’, welke ook een geheel
nieuwen indruk maakte. De muziek, wier geest beschreven is in ‘Lelio’, werd
waarschijnlijk fantastischer gespeeld en meer in verhouding tot ‘Lelio’, met een
weelderig geromantiseerde kleur en felle accenten.
De ‘Marche au supplice’ was een groot appassionato, dat men mag vergelijken
met een tragisch tooneel van Shakespeare; het Bal straalde in een Venetiaansch licht
van de verrukkelijkste harpen, sonore pizzicati en goudglanzende houtblazers;
wonderbaar klonk de introductie, het ontroerendste gedeelte van dit werk, overtogen
van een onsterflijk jeugdig blauw en zingend als een droom; hier wenken gestalten
als Beatrice's, die men met tranen in de oogen volgt.
Zou men zeggen, dat deze ‘Symphonie fantastique’ meer dan tachtig jaren oud
is? Zij heeft een immer wederkeerende lente en onophoudelijken bloei. Melodie en
instrumentatie zijn beide even onuitputtelijk en even hartstochtelijk. Een werk, dat
weerstand biedt aan de vernietigende cataclysmen der negentiende eeuw, is zeldzaam,
bewonderenswaardig, rijk en bijna ongeëvenaard. En onder alle sloopingen der
democratie, welke operette, opera en symphonie ontmaakt heeft, behield het niet
alleen zijne adel van gevoel en geest, doch ook zijne pracht.
Misschien ondanks zichzelf, hetgeen ‘Lelio’ zou bewijzen. ‘Lelio’ werd opgevat
in denzelfden geest, maar zonder de geheimzinnige drijfkrachten van het
geïnspireerde. Eene geniale, doch onmuzikale muziek; een bijna volledig gebrek aan
de Beethovensche idee, het gevondene, dat hij tracht te vervangen door
alfresco-werkelijkheid en grootsche gebaren. Een meesterwerk van Berlioz was nu
eenmaal een toeval, eene begenadiging, waarover hij nooit beschikte; te midden der
woestijnen van ‘charakterische Musik’ hoort men opeens ontroerende preludia tot
Harold en Italie of eene betooverende accoord-verbinding.
Over dr. Ludwig Wüllner zullen wij denkelijk anders oordeelen dan de lezers en
de geestdriftige hoorders. Zijne techniek blijft ongeëvenaard, doch intonaties, gelijk
die van Wüllner, worden te spoedig vieu jeu. Hij beschikt over alle knepen, behalve
over de verrassing, en dit vergoedt mij, helaas, de verbluffendste techniek niet.

[P. Steinpflug Ouverture zu einem Lustspiel, Jan van Gilse Variaties
op een Sint Nicolaasliedje, Tschaikowsky Symfonie nr 4, optreden
van Riek Frank, sopraan o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Eene ouverture, eene symphonie, eene soliste, St. Nicolaasliedjes, en alles om tien
uur afgeloopen. De ouverture van Paul Scheinpflug klonk verreweg 't beste; er komen
ten minste bekoorlijke en melodieuze dingen in, en daar geen enkele hedendaagsche
Duitsche muziek vrij is van gezwollenheid en radelooze pathetiek (zelfs niet het
muzikale Lustspiel) moet men er die maar bij nemen. De (vierde) symphonie van
Tschaikowsky klonk, ronduit gezegd, slecht, afgezien van het koper, dat zijn
noodlotsmotief goed gerettetettet heeft, zouden de nieuwe dichters zeggen. Aan de
fortissimo's waren de meeste expressieve zorgen gewijd en zoo uitnemend, dat
sommige andere, behalve bij de geestige of geheimzinnige of melancholieke, er over
schoten. Wat restte er dan nog? Het smartelijke, een accent, dat de dirigent Cornelis
Dopper tot nu toe nog niet vond op zijn speeltuigen.
Van de soliste, mejuffrouw Riek Frank, hadden wij gaarne den leeraar of de leerares
geweten. De jonge zangeres heeft eene jongensstem, voortreffelijk geoefend en van
een groot metalen timbre, doch niet muzikaal en niet voortkomend uit een sentiment
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of uit eene bezieling. Deze stem is prachtig (trillers, register-wisselingen en rythmiek
kunnen nog beter geschoold worden) maar automatisch, min of meer levenloos en
zonder poëzië.
Het zou ons niet verwonderen als dit gebrek het uitvloeisel was eener methode en
om deze reden zijn wij nieuwsgierig naar de methode en den leeraar. Het ware
werkelijk jammer, wanneer mej. Riek Frank doorging met te zingen als een blinde.
Van de Schöpfung aria (Auf starkem Fittige) kunnen wij helaas niets prijzen dan de
klank, die niet tot het einde geboeid heeft, daarenboven.
Van Gilse's Variaties op een Sint Nicolaasliedje zijn actueeler dan welke
‘Schlachten-symphonie’ ook. Zij zijn lang, allerteederst, zeer gewichtig, hymnisch
in den nieuwen trant (niet zonder pathetiek), pompeus, geweldig van klank, en soms
zelfs kinderlijk en geestig. Maar in ieder geval ademden de niet talrijke hoorders
zichtbaar op en lachten.
Men lacht niet gauw in de concertzaal, niet eens bij de meest komische muziek
en de geestigheden zijn in dit werk dus bijzonder duidelijk. Het Sint Nicolaasliedje
behoefde zich slechts even te laten hooren en men lachte. Gelukkige menschen!

Amsterdamsch A Cappella-Koor [o.l.v. Anton Averkamp]
Het was niet onaangenaam in de Koepelkerk, doch wij hebben er drie preeken gehad.
De eeste van Anton Averkamp (exegese van Proske en Haberl, over Boek zooveel
en zooveel van Scriptores de Musica), toen wij, vóór den aanvang dezer uitvoering,
wederom het tekstboekje opensloegen, om ons in te wijden in deze kunst van lang
vervlogen tijden; de tweede preek was van Johann Sebastian Bach,
evangelisch-luthersch, gelijk den lezers bekend is, op een tekst van zekeren Johann
Crüger, een korte onderhouding van drie kwartier, waarbij haast uitsluitend de
philologie der thema's, naar aanleiding van fuga's en fugato's, ter sprake kwam. De
derde echter, en natuurlijk niet de minst geestige, werd gevocifereerd door niemand
anders dan mevrouw Noordewier-Reddingius. Het leek een programma tot eene
‘levensleer’, stond in den humanitairen toon, welke ons allen uit het einde der
achttiende eeuw bekend is en behandelt hetzelfde onderwerp als het slotkoor van
Beethoven's Negende. Men zegt, dat Mozart er de muziek bij componeerde en als
dit waar is, zou deze preek gerekend worden bij Mozart's vrijmetselaarswerken; doch
daar de muziek in de hoogste mate onbeduidend klonk, zullen wij zoo vrij zijn om
aan de authenthiciteit van Mozart's auteurschap te twijfelen, totdat de heer Averkamp
ons over de manuscripten en andere bewijzen heeft ingelicht. Al kan deze
bijzonderheid dus nog niet uitgemaakt worden - den humanitairen preek hebben wij
gehad.
De middeleeuwsche muziek was op dit programma belangrijk in de minderheid
en werd slechts vertegenwoordigd door een ‘Da pacem’ en ‘Media vita [in] morte
sumus’ van den Vlaamschen Roland en het ‘Salve regina’, van Giovanni Pierluigi;
de wonderbaar suggestieve macht, zóó sterk, dat zij de muren dezer kerk vermag te
romaniseeren, duurde ook niet langer en laten wij daarom niet betwijfelen of zij zelfs
wel zoolang duurde. De heer Averkamp heeft eene eigenaardige en zeer persoonlijke
opvatting, welke wij ondanks herhaalde pogingen niet kunnen deelen. De dirigent
voert alle contrapuntische muziek uit volgens een onveranderlijk schema, dat tempo
en expressie van alle composities en van alle componisten onveranderlijk vaststelt.
Het is reeds een ongelooflijke fout van de muziekgeschiedenis, te wanen, dat bijna
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de geheele middeleeuwsche muziek geschreven werd in dezelfde (vierdeelige) maat;
voegt men er nog andere bij, dan rest er werkelijk niet veel leven en artisticiteit.
De stemmen van het Amsterdamsch a Cappella-koor waren dezen middag trouwens
het best gedisponeerd tot de muziek van Bach, wijl voor de contrapuntische kunst
de tenoren te zwak stonden. Ik geloof, dat men er niet aan hoeft te twijfelen of
Averkamp met de v o l l e d i g e uitvoering van Bach's motet Jesu meine Freude een
‘monumentaal’ werk verrichtte, want zulke gebeurtenissen komen slechts voor te
Berlijn en op de Duitsche muziekfeesten. Hoe spijt het mij daarom, hoewel ik in
mijn jeugd ook choralen leerde maken als Bach, alle contact met Bach verloren te
hebben! Monumentaal, maar welk eene woestijn van dorheid, wier atmosfeer niet
eens vibreert! Het is echter te hopen, dat Averkamp met gelijke piëteit de Passio van
Obrecht, den Miserere van Josquin of de Boetpsalmen van Lassus uitvoert, waarin
altijd gecoupeerd moest worden, hoewel er waarschijnlijk meer vormschoonheid in
steekt dan een eindeloos motet van Bach.

[Weber Ouverture Freischütz, Brahms Vioolconcert (solist Emil
Telmanyi) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Met hoeveel fanatisme Willem Mengelberg wederom aan het werk getogen is zou
de Freischütz-ouverture van gisteravond kunnen bewijzen. Als er klank-analyse
mogelijk was gelijk kleur-analyse, dan zou ik zeggen dat de dirigent de uiterste
decompositie van het geluid bereikt heeft. Misschien stelt hij zich nog hoogere
idealen, doch ons dunkt, dat wij nu de ragfijnste pianissimi hoorden, wier verdere
volmaking men zich slechts als eene soort luchtledigheid kan denken. De unisoni
dezer ouverture waren ongeëvenaard van samenklank, de clarinet kreeg een andere
timbre in de manier der fluit, men bespeurde nog honderd even gewichtige
wijzigingen... werkelijk, Mengelberg is veranderd, en bezig in de orkestrale
organisatie, in zijn ingewikkeld systeem van reflecties, het onovertrefbare te bereiken.
Hoeveel moeite dit kost, blijft achter de schermen van het repetitie-lokaal! Want
geloof niet dat zulk een genre van spel in den aard ligt van een Hollandsch orkest;
en soms vroeg ik me af, of hier geen hersenschimmige waarden worden nagestreefd,
en hoeveel moeite er verloren gaat, welke men kon aanwenden voor een nieuw werk.
De heer Emil Telmanyi behaalde bijna een triomph met het vioolconcert van
Brahms, een werk, dat ieder violist vroeg of laat moet spelen, of het hem ligt of niet,
want het is een ‘geijkt’ stuk. Toch mist Telmanyi sommige psychische qualiteiten
om deze muziek zoo goed mogelijk te vertolken, gelijk Capet die bijv. mist. Zijn
jeugdig temperament maakt de thema's niet gewichtig genoeg, en als Brahms niet
gewichtig klinkt, blijft, volgens zijne bewonderaars, het gewichtigste achterwege;
verder zijn zijne lenige manier van strijken en de groote doorzichtigheid van zijn
toon niet in overeenstemming met de eenigszins zware instrumentatie van Brahms.
Doch sommige gedeelten konden doen blijken, welk een uitnemend leerling Telmanyi
is van de Hongaarsche school, zoowel de technische, ofschoon hij tegenspoed had
met de chanterelle, als de andere... de muzikale, zullen wij maar zeggen. Het klonk
verleidelijk.

[Werken van Monsigny, Beethoven, Bach (Vioolconcert in a, solist
Alexander Schmuller) o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
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Mengelberg had in de uitvoering van Beethoven's Derde Leonore-ouverture nog een
kleine noviteit. De trompetter, die de bevrijding aankondigt, blies zijn eerste signaal
uit een groote verte, het tweede naderbij en krachtiger; hierdoor wordt de situatie
van het drama nog uitdrukkelijker aangegeven en de realiteit van ‘het drama’, dat
Wagner in deze ouverture vond, scherper aangeduid.
Of de algemeene expressie er door wint valt moeilijk uit te maken, wijl dit
persoonlijke ondervinding blijft. Het is echter een ander voorbeeld van Mengelberg's
ongestilde drang naar het onbekende, - dat hij in nieuwe werken of in de nieuwe
werken van onzen tijd misschien wel zoo gemakkelijk zou ontdekken.
Het muziekleven schijnt een hyper-klassieke periode door te maken. Alles wat
uitgevoerd wordt moet minstens honderd jaar zijn of honderd jaar lijken. En immer
hetzelfde! Wanneer 't Beethovens vierde niet is, dan is het de derde of de tweede, is
het Bachs e-dur vioolconcert niet dan is het zijn a-moll stuk. Immer hetzelfde!
Monsigny klonk bekoorlijk, licht, melodieus, aangenaam en geestig; maar 't was
weer de Chaconne en Rigaudon uit ‘Aline Reine de Golconde’.
Hoe gemakkelijk zou 't een actieven bibliothecaris vallen, om uit de omgeving
van Monsigny (vroeger en later: Lully, Rameau, Grétry, Méhul, Lesueur enz.) een
geheel nieuw en boeiend répertoire samen te stellen, dat voor ons, die van al die
meesters geen noot kennen, terwijl we overstelpt worden met hoeveelheden Duitsche
cantoren-muziek, behalve een artistieke ook eene historische beteekenis zou hebben.
Zou iemand in staat zijn om aan te toonen dat de Fransche klassieke periode
minderwaardig is aan de Duitsche? En met welk recht wordt die Fransche periode
volkomen verwaarloosd?
De heer Alex. Schmuller trad op met het a-moll concert en de Chaconne van Bach.
Beide werden gespeeld met eene voortreffelijke, hoewel geenszins buitensporige
techniek, maar overigens in een doodgewonen, banalen stijl.

[Werken van Haydn, Saint-Saëns (Violoncelconcert in a, solist
Thomas Canivez), Fauré en d'Indy o.l.v. Evert Cornelis]
(Concertgebouw)
Een concertino... een klein orchest, dat met Haydn begint en met Saint-Saëns verder
gaat. Gelukkig niet een van Haydn's allerbekendste symphonieën en een werk, dat
zeer Oostenrijksch zingt, melodieus, een beetje melancholisch en een lyrisch
dansrythme, muziek, welke soms alleen door de instrumentatie en harmoniek verschilt
van Bruckner of Mahler. Een prachtig trio in het menuet, rijk en zangerig. Daarna
trad Thom. Canivez op met het concert in la-mineur van Saint-Saëns. Canivez is een
echt Walen-type, gelijk men ze ontmoet tusschen Mons en Luik. Het fanatisme en
appassionato van zijn Walen-uitzicht ligt evenwel niet in zijn violoncel-spel; hij
strijkt zacht en een weinig flautato. Wij werden dikwijls herinnerd aan Gerard
Hekking, die hetzelfde stuk vele malen voordroeg en nu ergens in de Argonne
bevorderd is tot scherpschutter. Met welk eene interieure energie en hartstocht wist
hij deze schoone muziek op te luisteren!
Canivez volgt een anderen stijl, hij speelde voortreffelijk op een ongelukje na in
den allegretto, maar de herinnering bleef pijnlijk. Misschien is het wel iedere cello,
die deze muziek zingt, waarin wij zoo gemakkelijk Hekking herdenken.
Het was ook na de pauze een concertino.... lied van d'Indy met de elegie van Fauré
voor cello en piano, en de zeer lichte tweede symphonie van Saint-Saëns onder leiding
van Evert Cornelis.
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[Mahler Kindertotenlieder (Johannes Messchaert, bariton) – werken
van Mozart, Wagner en Franck o.l.v. Willem Mengelberg]
Messchaert blijft de rhapsode, hoewel de jeugd hem meer en meer ontvliedt, hoewel
de jaren zijne stem beginnen te drukken. Als de componist iets ontroerends uitspreekt
wil Messchaert gaarne de schoolsche methodes op zij zetten, hij zingt eenvoudig,
met groote naïveteit en groote ontroering. Deze rhapsode is een der bitter-weinige
zangers of solisten, wier ziel niet onderging in het automatisme der techniek en de
eentonigheid van het repertoire. Toen de kunstenaar Mahlers Kindertotenlieder
inzette, had hij ons onmiddellijk in zijn bedwang, want alle accenten klinken hier
aangrijpend. Ik moet evenwel erkennen, dat ik mij met alle macht tegen de emotie
verzet heb en dat ik daarin nauwelijks slaagde. Het schijnt me eene vergissing van
den dirigent en den kunstenaar om dit werk, welks droefheid neerzijgt als een
regenwolk en van de eerste noot tot de laatste dwingt om droefheid en tranen,
gedurende deze ellendige dagen uit te voeren. Men moet in de muziek-beoefening
de realiteit niet geheel en al uit het oog verliezen.
De smart, welke in deze liederen is geuit, wordt sinds maanden door de moeders
van Europa geleden en geduld, en 't oogenblik schijnt mij slecht gekozen, om deze
smart na te bootsen. De pijn, welke men zou lijden, als men toegaf aan alle impressies
der ‘Kindertotenlieder’ is neerdrukkend en onverdraaglijk. De levensphilosophie
van Mahler klinkt niet altijd aangenaam. Ik ken geen enkel werk uit de geschiedenis,
zelfs geene middeleeuwsche Pietà, waardoor men zoo onbarmhartig overstelpt wordt
van leed en medelijden.
Eene zeer bekende symphonie van Mozart ging den Kindertotenlieder vooraf; dit
was zeer stijlloos, doch maakte een ongehoord effect. Na de liefelijkheid en het
humanitaire optimisme van Mozart de profetisch weeklagende stem van Mahler en
de infernale visioenen van een ongeluk, waaraan men nauwelijks durft te denken!
Ik weet niet of ‘Psyché’ van Franck en het feestelijke derde voorspel van Lohengrin
zoo fulgurent opdoemden. Ik waagde mij niet aan eene teleurstelling, daar men deze
werken reeds verschillende malen hoorde van Mengelberg en binnen korten tijd,
Mengelberg, die de Kindertotenlieder zeer expressief dirigeerde.

Gysbreght van Aemstel
Willem Royaards gaat voort den Gysbreght te spelen met de even kostbare, moeilijke,
bestreden als bewonderenswaardige muziek van Diepenbrock, alle opinies der
letterkundigen ten spijt. Het schijnt, dat niemand zijne volharding, zelfs niet de
musici, op prijs stelt dan het publiek, dat gisteravond zijn enthousiasme niet
bedwingen kon tot den daverenden unison, den laatsten klank van het werk. Men
begon met Royaards te huldigen en vervolgens den componist, die zich beiden met
een groote interieure voldoening de uitvoering zullen herinneren. De voorstelling,
in den vroegeren stijl, een l a r g o van rustig decor, stille kleuren en bezonnen gebaren,
was door eene zekere ingetogenheid der accenten harmonischer van geheel en
Royaards boeide in de aangrijpendste tooneelen nog volmaakter. Diepenbrock en
zijne spelers gaven hun hoogste lied in de eerste rei, sommige gedeelten van het
solo-quartet, die door eene wonderbare bezieling der sopraan (mevr. Loman) subliem
klonken, het middenstuk van 't voorspel met de huiverende fluit-soli en de finale.
Wanneer wij de bezetting der koren nagaan (nieuwe tenoren o.a.) mogen wij de
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gevolgtrekking maken, dat deze reproductie den auteur niet geringe zorgen baarde.
Hoeveel moeite kost het om dit muzikale Amsterdam te stichten! en wanneer zal
men tot volledige erkentenis komen van de waarde dezer kunst? Nooit te voren heeft
mij het détail zoo verrukt en nooit te voren trof ik zoovele verrassende détails, terwijl
we een weinig op de hoogte meenden te zijn van de partituur. Welk eene brooze
doorzichtigheid in de techniek, waarmee dit materiaal, welks populariteit de diepste
reflexen uitstraalt, bearbeid is; en welk eene originaliteit! Men mag deze muziek
desnoods leelijk vinden, overbodig, vervelend, onuitstaanbaar, haar gelijke zal men
niet kunnen ontdekken en met hoe weinige middelen bereikt zij dit onvergelijkbare!

[Werken van d'Indy (Istar) en Debussy (La mer) – Borodin Symfonie
o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
De heer Cornelis Dopper, na eene lange rust-periode, heeft weder eene poging gedaan
om een uitvoering te geven, welke afwijkt van de honderdduizend-en-één bekenden
in den Duitschen stijl, en zijn programma bevatte D'Indy, Debussy en Borodine. Een
samenloop van omstandigheden bracht hem echter geen geluk: er was weinig publiek,
de hoorders waren slecht gedisponeerd, schijnt 't, en dit werkt zoowel op 't orchest
terug als op den dirigent. Ondanks dit alles zijn er passages te vermelden, welke
buitengewoon luisterrijk klonken, gelijk de finale van D'Indy's Istar en de tweede
helft van Jeux de vagues, wier vertolking werkte als eene inspiratie. Overigens stond
deze reproductie van La Mer in elk opzicht beneden de vorige. Het interieure rythme
lukte niet en in het eerste deel waren zeer gevaarlijke schommelingen. Voortdurend
stoorden onduidelijkheden in de expositie der thema's en wij hoorden menig technisch
tekort. Ik begrijp ook niet goed met welk recht de paukenist de hooge as der zeven
laatste maten een octaaf lager speelt. En men heeft cornets à pistons in het
Concertgebouw, die optreden bij de symphonieën van Berlioz. Waarom laat men
deze instrumenten achterwege in den ‘Dialogue du vent et de la mer’, waar Debussy
ze zonder eenigen twijfel met groote bedoelingen geschreven heeft? Waarom is hier
een speler te weinig (Debussy vraagt drie trompetten, met twee cornetten, en niet
zonder reden) terwijl aan een werk van Richard Strauss b.v. immer zoo groote
zorgzaamheid gewijd wordt? Het spijt me, dat ik al deze opmerkingen moet maken,
wijl men zich van de vorige uitvoering zulke schoone ontroeringen herinnert, welke
ook ditmaal niet geheel afwezig bleven, zooals ik, met hulde aan Dopper en het
orkest, nogmaals memoreer. Doch dit concert stond in het teeken der zorgeloosheid.
Het is een gewaagd experiment om in de tweede symphonie van Borodine, het
hoofdthema van 't eerste deel twintig maal te spelen, zonder de minste wijziging der
expressie. Men beproeve dit eens, ter ontgoocheling van alle waanbevangen
enthousiasten, met Schumann en Brahms, om te zien wat er van overblijft! De
symphonie van Borodine is, van de instrumentatie afgezien, in menig opzicht geniaal.
Zoo gespeeld echter als gisteren, wordt zij geheel gederacineerd en men hoort niets
ondanks alle lieve beschrijvingen van het programma-boekje. Waarom geeft men
zich zoo zelden de moeite om die beschrijvingen tot eene zekere realiteit te brengen?
Ik hoop, dat de heer Dopper spoedig zijne revanche neemt.

[Rameau Suite uit Castor et Pollux, Reger Sinfonietta (2 delen), Grieg
Pianoconcert (soliste Myra Hess) o.l.v. Evert Cornelis]
(Concertgebouw)
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Nog onlangs merkte ik op, dat de muziek der Fransche klassieke periode volkomen
ontbrak op de programma's van het Concertgebouw, in tegenstelling tot de Duitsche,
welke er heerscht met een haar geheel waardig automatisme, en zoo ik eenige reden
had om te gelooven, dat ik niet alle woorden ‘in het zand schreef, wanneer de
Noordenwind waait’ (ik heb die reden echter niet) zou het schijnen, dat Evert Cornelis
aan die opmerking eenige aandacht gaf. Maar laten wij 't er voor houden, dat het
pure toeval de suite ‘Castor et Pollux’, van Rameau, op het programma bracht.
Zij heeft er de hoorders zonder twijfel aan herinnerd, dat een hemelsbreed verschil
bestaat tusschen een Fransche en een Duitsche Gavotte, een Fransch Menuet en een
Duitsch; dat er aan de rythmiek van de Fransche dansen veel geestiger en fijnere
bewegingen, veel teerdere nuances ten grondslag liggen dan aan de Duitsche. Zij
heeft hen misschien doen inzien hoeveel tijd, geld en goed humeur er wordt zoek
gemaakt aan de duizend Duitsche cantoren, wier werken van alle dorpskerk-zolders
zijn opgezocht, uitgegeven en, nota bene! gewaardeerd en gespeeld. Ik zou met 't
oog op de tallooze Duitsche archeologen der vorige eeuw, het lot wel eens willen
kennen der bibliotheken van Atrecht, Lens, Kamerrijk, Douai en het overige
Noord-Frankrijk, het geboorteland der middeleeuwsche muziek, waar zoovele
onuitgegeven, kostbare manuscripten al maanden de oorlogsvlammen riskeeren!
Tusschen Rameau's suite, waarin al de bekoorlijkheid en poëzie ontluiken van het
oud-Fransche volkslied, en Debussy kan men onmiddellijk verbindingslijnen trekken,
eveneens tusschen Rameau en Mahler, Rameau en Grieg, doch tusschen Rameau en
Reger, Rameau en Bossi bestaan geen contacten. Cornelis introduceerde van Reger
twee deelen uit de ‘Sinfonietta’ (Larghetto en Allegro), en welke enkele jaren geleden
plotseling beroemd werd. Het langzame stuk, eene weeke phantasie, vol opera-lyriek
en gezwollenheid, heeft nog enkele duldbare eigenschappen, het tweede evenwel
behoort niet tot de muziek.
Het is niet noodig om daarover philosophische overwegingen te schrijven. Iemand,
die tusschen al dat gorgelende gepolyphoniseer zulk een kinderachtige trompet-partij
schrijft is niet eens volledig vakman. Elke noot dezer finale is de onbedriegelijkste
pseudo-muziek en wanneer er nog een greintje oprechtheid leefde in een
groot-steedsch publiek, dat op zijne beurt misleid wordt door de kortzichtige pers,
dan zou men zich minder beleefd van dit boerenbedrog afwenden dan heden
geschiedde.
Deze ‘Sinfonietta’ is buitengewoon koel ontvangen en wanneer we morgen in de
dagbladen lezen, dat de geniale Reger over honderd jaar eerst populair zal worden,
kunnen wij ons allen troosten met deze critiek. Max Reger populair? Après nous ce
déluge!
Evert Cornelis dirigeerde nog de zeer lange variaties van Enrico Bossi en alles
werd voortreffelijk door het orkest gespeeld. Ik kan echter niet verbergen, dat Myra
Hess met Grieg's piano-concert een groote verademing bracht. Het klonk niet zeer
gewichtig of onbegrijpelijk, doch deze muziek ten minste is geen leugen.

[Mahler Lied von der Erde (Mme Charles Cahier, alt en Otto Wolf,
tenor), Gade Nachklänge aus Ossian – werken van Gluck en Wagner
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Mengelberg is teruggekeerd en met hem de groote scharen der hoorders, zoodat men
er zich min of meer over verwondert, dat wegens de ernstige phases, welke het
Concertgebouw tijdens de crisis nu opnieuw doormaakte, bij de jaarwisseling
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Mengelberg niet éér terugkeerde. Er valt niet over te twisten, dunkt ons, dat het heil
der Amsterdamsche instelling hem moet gaan boven het welslagen van eenige
Frankforter uitvoeringen. De eenzijdige voorkeur van het publiek voor ‘onzen’
dirigent, moge nog zoo blindelings geschieden, en tot onverdiende schade der andere
leiders, zij is nu eenmaal een factor geworden, waarmee de bewonderde kunstenaar
niet alleen rekening moet houden ten bate van zich zelf.
Wij hebben Mahler's ‘Lied von der Erde’ gehoord in dezelfde bezetting als 't vorig
jaar: mevrouw Charles Cahier, alt, de heer Otto Wolf, tenor. Sinds drie jaren heeft
Mahler's muziek de macht om het enthousiasme te ontketenen en er is niemand meer,
die ‘Das Lied von der Erde’ niet in zijn diepste meeleeft. Tusschen voor of tegen
Mahler bestaat inderdaad slechts een zeer geringe differentie, men geeft zich over
aan zijne macht of niet. Er leven een natuurgeluid en eene natuurkracht in Mahler's
kunst, welke misschien overwonnen kan worden door een hoorder, doch niet
geloochend.
De ethos van dit symphonische werk, een afgrond van wanhoop en weemoed, een
pessimisme, dat zelfs de schoonheid zeer droevig maakt, is door de uitvoerenden
met alle verfijningen hunner techniek verduidelijkt, de psychische cataclysmen van
‘Das Trinklied vom Jammer der Erde’ en de smartelijkheid van ‘Der Abschied’ of
de weenende liefelijkheden van ‘Von der Jugend’ en ‘Von der Schönheit’, alles droeg
zijn openhartig en schrijnend accent. Wij bewonderden vroeger reeds mevr. Cahier
en zij veranderde niet 't minst, laten wij nu 't orchest onze hulde brengen voor deze
schitterende en gedragen reproductie. Voor de pauze trad de altiste nog op met eene
zeer schoone aria uit Glucks Alceste (Divinités du Styx) terwijl Mengelberg zijne
meest virtuoze hoedanigheden uitte (als solist zeiden wij bijna, want hij concentreerde
alle aandacht) in Gade's Nachklänge en Wagner's Lohengrin-ouverture, waarvan wij
als bijzondere curiositeit noteeren, dat ze genomen werd in acht-achtsten.

[Saint-Saëns-programma: Symfonie nr3, Danse macabre en
Pianoconcert nr 5 (solist Egon Petri) o.l.v. Cornelis Dopper]
(Concertgebouw)
Cornelis Dopper feestte waarschijnlijk reeds Saint-Saëns, die den 9den October
tachtig jaar zal worden. Het programma was geheel aan den Franschen componist
gewijd, en bestond uit de Derde Symphonie en de Danse macabre, bijzondere
repertoire-stukken van Dopper, waarna Egon Petri het vijfde piano-concert voordroeg,
dat Saint-Saëns op een concert ter eere van zijn vijftigsten verjaardag (hoe lang al
geleden!) zelf introduceerde te Parijs. Het gold in die dagen voor een zeldzaam
specimen van exotische muziek; het andante is geschreven op een Oriëntaalsch thema,
een cochinchineesch thema en een Egyptisch gondellied, eene geografische mengeling,
welke zeer goed harmonieert. Alleen het gondellied valt voor de hedendaagsche
ooren een weinig uit de stemming. Men assimileert zich moeilijk met het plotselinge
majeur en met de even plotselinge schoolsche rythmiek. Het kon eene zuiver
Europeesche Barcarolle zijn.
Het is nog niet de tijd om Saint-Saëns volledig te huldigen, gelijk het voegt bij
deze internationale verschijning. Men kan den vrede afwachten en wij hebben tijd
tot den herfst. We kunnen vermelden, dat Dopper op gelukkige wijze de meest
karakteristieke werken koos uit het oeuvre van den veelzijdigen meester. Het zal den
hoorder opgevallen zijn, welk een groot verschil er bestaat tusschen het thematisch
materiaal, waarmee deze auteur arbeidt, welk een zeldzame overeenkomst er echter
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ligt in de atmosfeer der stukken. Dit is eene eigenschap van Saint-Saëns: hij beheerscht
alles volgens één systeem: klassicisme, romantiek, exotisme, neo-romantiek en
oriëntalisme, de muziekstijlen van alle eeuwen, de geheele kosmos der muziek wordt
gereflecteerd in ééne onveranderlijke kleur. Milieu en milieu-theorieën hebben voor
Saint-Saëns' nooit bestaan. En Saint-Saëns aesthetische eenheid is eigenlijk eene
ontzaglijke gemeenplaats, waaraan geen enkele democratische allure ontbreekt. De
Derde Symphonie, ontleed au fond, is per slot niets dan de triomf der gebruikelijke
formules, ondanks hare buitengewoon machtige werking.
Het zou mij onmogelijk zijn de individualiteit te omschrijven van Egon Petri, wijl
zij nergens uit bleek; ik kan alleen zeggen, dat hij alleszins voortreffelijk piano speelt
en dat de metallieke sonoriteiten van het Andante zeer origineel klonken. De
Oostersche melismen werden tegelijkertijd analytisch duidelijk en mooi gepassioneerd
voorgedragen, doch de innerlijke bezieling ontbrak en ik zou niet kunnen zeggen of
het aan den componist lag, of aan den vertolker, die in ieder geval een groot virtuoos
is. Wij mogen hem evenwel voornamelijk danken, dat hij dit concert op zijn
programma nam, want het behoort niet tot de populairste in onze streken.

[Mahler Symfonie nr 3 (Pauline de Haan-Manifarges, alt) o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Wij gelooven, dat Mengelberg zijnen bewonderaars met dit programma meer
genoegen zou hebben gedaan op een ‘extra-concert’ dan met het vorige, dat de droge
symphonie van Ewald Straesser bevatte. Deze tweede uitvoering van Mahler's Derde
wekte nog geestdriftiger huldebetuigingen dan in den herfst en 't schijnt ons, dat zij
de volgende maal de eindoverwinning zou behalen. Het zou eene schoone gelegenheid
zijn, om een en ander in de uitvoering te herzien. Want hoeveel voortreffelijks wij
ook te vermelden hebben, ééne klacht moet ons eerst van het hart. Zij betreft de acht
hoorns, welke, te beginnen bij het derde deel, geen oogenblik betrouwbaar meer
gespeeld hebben, noch de eerste, noch de achtste, noch de overige en ons en den
dirigent voor menige onaangename verrassing plaatsten. Zij deden zonder twijfel
hun best en van overmoeidheid behoeft niet gesproken te worden, wijl de trompetten
en de bazuinen, met de geheele houtblazersrij tot het slot toe prachtig geblazen
hebben. De hoornspartij is geene sinecure, doch geeft ook geen bovenmenschelijk
werk. Er behoeft slechts op gewezen te worden, dat er zich onder hare
vertegenwoordigers spelers bevinden, welke niet de embouchure-techniek en de
kracht hebben, om in een m o d e r n orkest hunne functie vervullen. Wij hebben er
reeds dikwijls over willen spreken naar aanleiding van symphonieën van Bruckner
en zelfs gemakkelijker werken, waarin zij te kort schoten, zoowel aan kunst als aan
toon-volumen. Gisteravond was het euvel echter zóó tastbaar, dat de roem van het
Concertgebouw er geen baat meer bij zou vinden wanneer het verzwegen werd. De
wankelende en storende inzetten bereikten bij iederen lessenaar een hoog getal en
de schoonste gedeelten (het Mitternachtslied b.v.) misten hun effect door de
onbegrijpelijke weifelingen der hoornisten. En op verschillende andere plaatsen,
delicate en minder klank-fijne, hanteerden zij hun instrument niet met de
meesterschap, welke wij in het Concertgebouw van den bescheidensten speler gewend
zijn.
Men denke echter niet, dat Mahler's symphonie er essentieel onder geleden heeft.
Bij zulk eene bezieling had zij nog andere gebreken mogen hebben, want de technische
voortreffelijkheid is altijd minder waard dan de psychische. Het eerste heeft ons
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gisteren buitengewoon getroffen. Er leeft eene grenzenlooze huivering in deze muziek
en de bekoorlijkheid van den meest gouden klank (de argelooze hobo's met het
bekken-geluid!) is nog schichtig. De instinctieve aarzeling van het leven tegenover
het geluk, de onrust voor het onafwendbare, de kreten, het flagellanten-fanatisme,
het sarcasme en de ontgoocheling, welke beurtelings heerschen gedurende de eerste
vier deelen in het zuiverste kader van natuur-tragiek en poëzie, zijn ons veel malen
liever, schijnen ons bovendien krachtiger en sterkender dan het positivisme, waarmee
in het laatste deel de schoonheid en de metaphysica geïntoneerd worden. Het
bovennatuurlijke werd sinds de middeleeuwen niet meer benaderd in de kunst, kan
men zonder overdrijving zeggen, en is vooral voor de muziek der vorige eeuw een
lastig thema. Zelfs Mahler vermag in 't midden van dit verheven stuk (bld.z. 219,
220 en verder der partituur) de agnosticistische vertwijfeling niet te onderdrukken.
Men zou er ook over kunnen twisten of zelfs de stijl van Mahler niet te rationeel is,
in verband met wat wij kennen uit een vroeger tijdperk, voor dit onderwerp.
Over het vrouwenkoor van ‘Toonkunst’, expressief en weerschijnend, over het
jongenskoor van Den Hertog, doordringend en zeker, over mevr. de Haan-Manifarges,
gepassioneerd en schoon van stem, zouden wij meer lof willen zeggen dan de
plaatsruimte ons toe laat. Eveneens over Mengelberg, dien wij gaarne bewonderen
in eene zoo gewichtige en exceptioneele rol, welke hij speelt bij deze (te) zeldzame
uitvoeringen, de eenige, welke zijne gaven waardig zijn. Men herinnere zich echter
een weinig, wat wij vroeger naar aanleiding van de Derde schreven.

(Concertgebouw)
Onder zeer gelukkige omstandigheden gaf Mengelberg Donderdag een nieuwe
uitvoering van Mahler's Derde Symphonie. Het is de derde maal dezen winter en het
stemt de bewonderaars van den meester zonder twijfel tot voldoening, dat de
bewondering bleef nu de sensatie voorbij is. Zoo rijpt een deel der menschheid voor
een kunstwerk en een geheelen stijl in den tijd van nauwelijks tien jaar. Het succes
wordt grooter en grooter, de muziek wint een triomf bij elke uitvoering en bij elk
deel, de vereering groeit tot een zeer enthousiaste opgetogenheid. Ook deze symphonie
volbracht hier haar kringloop; zij staat in het teeken van den Leeuw.
Hare wereld wordt ook telkens volmaakter opgebouwd. De hoornisten, wien ik
den vorigen keer eenige onaangenaamheden moest zeggen, hebben schitterend
revanche genomen. Zij bleken dezen avond tegen alle vermoeienissen en technische
bezwaren opgewassen, zoodat we onze bedenkingen aangaande deze laatste intrekken.
Aan het overige koper moet ik evenveel lof wijden als vroeger. Een bugle heeft men
in 't Concertgebouw nog niet laten vervaardigen, en het trompet-karakter trad in den
postillon-solo ditmaal te veel op den voorgrond. Bedriegen me mijne ooren niet dan
blies onze uitstekende eerste trompetter Speets deze curieuze aria de beide andere
keeren met een hoorn-mondstuk. Mengelberg (of de solist) keerde echter weer tot
de trompet-kleur terug, en aan welk hulpmiddel het bugle-effect dan ook te danken
was, wij vinden het jammer, dat men er dezen keer gehéél van afzag.
Deze reproductie was in elk opzicht merkwaardig en voortreffelijk. Er speelden
twéé harpen, de solisten van het strijk-kwartet waren niet afwezig. Mengelberg leek
uitstekend gedisponeerd en de andere medewerkers, behalve het
Concertgebouw-orkest, mevrouw de Haan-Manifarges en het vrouwenkoor van
Toonkunst, schenen zich te willen overtreffen in schoonen klank en schoone expressie.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan De Tijd (maart 1909-april 1915)

Behalve onze hulde mogen wij dezen allen, en bijzonder Mengelberg, onzen dank
brengen voor de onbetwistbare herhaling.

Verdi's Requiem
Het koor ‘Kunst door Oefening’ dat onder leiding van zijn directeur Frans Rigter,
Verdi's Requiem uitvoerde, mocht gerust vergeleken worden met het solo-quartet;
men zou zeggen, dat het met de solisten op één lijn gesteld mocht worden als deze
parallel niet ten nadeele van het koor uitviel. Wel handhaafde mevr. Tilia Hill haar
ouden populairen roem met een warm temperament en eene stralende stem, terwijl
mejuffrouw Scholten, hoewel haar mindere in intonatie en voordracht, gelukkige
momenten had, doch dit verhinderde niet, dat zij met de heeren solisten een zeer
twijfelachtig quartet vormden, dat de beste dirigent niet op den goeden weg zal
houden. De heer Van Oort leed wederom aan zijne eigenaardige onvaste inzetten,
die altijd wankelen, behalve wanneer de toon zeer duidelijk ondersteund wordt door
de begeleiding; de heer Jan Trip zong zijne tenor-partij, die niet in zijne stem en niet
in zijn aard ligt, met nog meer moeite.
Wilde een tenor maar eens ooit leeren! Hij had dan immers van den hoboïst kunnen
hooren, hoe men de melodie bij ‘Inter oves’ voordraagt. De beminnelijke manier,
waarop hij smokkelde en niettemin een effectje maakte! Hij was zoo vriendelijk om
zijne hoorders te vergasten op een lang uitgehouden as, wat Verdi n i e t voorschrijft,
terwijl hij de hooge bes, welke een paar maten later het effect moet maken, eenvoudig
veranderde in eene g. Trouwens, de ‘Italianismen’ der solisten waren, met uitzondering
van mevr. Hill, geen van alle smaakvol.
De uitvoering geschiedde ten bate van het Steuncomité en zoowel de liefdadigheid
als de kunst trokken nut van deze vertolking. Het officieele gedeelte van muzikaal
Holland achtte deze muziek nooit in overeenstemming met ons klimaat en de
bewonderaar van zulk een meesterwerk grijpt dus de gelegenheid om het te hooren
met beide handen aan.
Het chorale en orchestrale gedeelte (orchest der Nieuwe
Toonkunstenaarsvereeniging) is uitstekend geslaagd; de groote ensemble's waren
zeer vast van rythme, goed van tempo en hartstocht, voortreffelijk van klank. De
heer Rigter moge dit werk bij een zijner volgende uitvoeringen nog gedenken en dan
een beter solo-quartet construeeren; dit is den ganschen avond onze wensch gebleven.

[Bruckner Symfonie nr 4 o.l.v. Evert Cornelis. Terugblik op
uitvoering van Beethovens Pianoconcert nr 3 door Télémaque
Lambrino o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Onder de laatste concerten is de herhaling van Bruckner's Vierde Symphonie een
der opmerkelijkste geweest. Zij stond onder leiding van Evert Cornelis, de eenige
onzer dirigenten, ja de eenige onzer landgenooten, die eene duurzame en ernstige
poging deed om Bruckner te waardeeren, niet alleen als curiositeit, doch ook als
levend meester. Ik weet niet welke plaats Evert Cornelis aan Bruckner wilde doen
toekomen onder de symphonikers, toen hij hem op zijn répertoire nam, enkele jaren
geleden. Hij heeft er zonder twijfel eene bedoeling mee gehad, doch welke die ook
zij, we moeten constateeren, dat zij volkomen faalde. Wij herinneren ons nog een
soort enthousiasme, waarmee wij die pogingen zooveel mogelijk gesteund hebben,
een enthousiasme, dat ik niet zonder ironie herdenk, omdat het door zoovele
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teleurstellingen gevolgd is. Cornelis scheen de beste intenties te hebben, wat de kunst
van Bruckner betreft, de kunst van Debussy en de jonge Franschen, waarmee hij
verschillende malen uitstekende successen behaalde. Waarom wij dan constateeren,
dat alles op niets uitliep? Wijl er in Evert Cornelis' manier van werken de laatste
twee jaren geen spoor van programma, geen spoor van ‘organisatie’ te ontdekken
valt en elk opbouwend idee of doelvastheid uit zijn arbeid verdwenen is. Tegenover
één goede uitvoering stelt hij minstens drie slechte (deze benamingen gelden alleen
den inhoud!) en daarmee onderhoudt men geen enthousiasme, daarmee concentreert
men niet zijne persoonlijkheid. Het is de tegenwoordige musici niet meer duidelijk,
dat er twee richtingen loopen door de muziek, een goede en een verkeerde, en ook
Evert Cornelis heeft gemeend met beiden een accoordje te kunnen treffen, zeer tot
mijn spijt en niet bevorderlijk voor wat wij tot de uitstekende muziek rekenen.
Ik zal echter geen enkelen gelukkigen uitslag verzwijgen, want dit ware jammer
na een zoo voortreffelijke uitvoering der Vierde van Bruckner. Cornelis dirigeert het
werk nu met een absolute meesterschap en dit kwam ten goede aan elk détail en aan
de geheele schoonheid dezer zeer ontroerende Symphonie. Het scheen me toe, dat
er in de Finale eene onjuiste coupure gemaakt is, doch daar ik dit enkel kan gronden
op eene herinnering aan indrukken van vroeger, wil ik dit niet met zekerheid beweren;
doch in ieder geval haperde er iets aan het grootere rythme. De overige deelen echter
klonken onovertrefbaar, vooral in de gemouvementeerde en zangrijke stukken; er
lag bovendien iets menschelijks over de melodie en de harmoniek, dat wij er vroeger
nooit in hoorden. Het orkest heeft prachtig gemusiceerd, op enkele tekorten na in de
hoorns.
Bij het laatste ‘Mengelberg-concert’ trad Télémaque Lambrino op met het derde
pianoconcert van Beethoven. Hij bespeelde een Blüthner, die mij van alle Duitsche
instrumenten het best bevallen. Zij hebben de meeste kleur, hun timbre herinnert in
de verte aan een xylophoon en is 't meest orkestrale van alle Duitsche piano's.
Lambrino is een Griek en trad hier een paar jaar geleden voor 't eerst op. Hij
veranderde niet in zijne afwezigheid, heeft een zeer muzikalen aanslag, eene muzikale
voordracht en eene groote virtuositeit. In het passage-werk hoorden wij zijns gelijke
nog niet. Hij vat dat geenszins op als pure ornamentiek, als coloratuur, doch als
zuivere muziek, de ornamentiek aldus terugbrengend tot haar oorsprong: het
Orientaalsche melisme. Die soort ornamentiek is na Beethoven geleidelijk verdwenen,
meer en meer, uit de Europeesche muziek, vooral door den invloed van Wagner. Het
heeft ons een groot genoegen gedaan haar te hooren van een kunstenaar, welke ze
door afkomst en ras waarschijnlijk juist kan aanvoelen. Het largo van dit concert was
een subliem gezang.

[Mahler Symfonie nr 4 (Gertrud Förstel, sopraan) – werken van
Händel en Wagner o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Vroeger zong mevrouw Gertrude Foerstel hier reeds bij Mahlers Vierde en ook toen
lag het onvergelijkelijke hoogtepunt in:
Sanct Ursula selbst dazu lacht,

waar Mahler een zijner zeldzaamste ontboezemingen schreef, een geheel vrije,
ongekwelde opvlamming van geluk. Het juvenile en argelooze van mevr. Foerstels
stem en hare intonaties veranderen dan plotseling van aanschijn en zij zingt in een
nieuw wezen. Het behoort tot 't uitstekendste onzer herinneringen en ook gisteren
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was de zangeres daar het best gestemde instrument, dat een hoorder zijn componist
kan toewenschen.
De populariteit van Mahler heeft in Nederland nog geen enkel componist gekend
(behalve in de Italiaansche opera) en iedere symphonie eindigt met eene ovatie. Wie
verklaart ons, welke contacten hier ontwaakt zijn in zoo korten tijd? Wie herinnert
zich bij deze triomfen niet de desillusioneerende uitvoeringen onder leiding van den
auteur, onder leiding van Diepenbrock, toen Mahler's werken een voor een vergingen
in de stilte? Men zou er sarcastisch van worden, als dat eenig nut had. En in denzelfden
tijd won de kunst van Debussy geen voet terrein!
Mengelberg huldigt de schim van Mahler dit jaar met talrijke en zeer voortreffelijke
uitvoeringen. Het verheugt ons, dat elke omstandigheid dezer concerten den dirigent
buitengewoon bevredigt, zoodat wij er niets meer aan toe behoeven te voegen, daar
elke reproductie uit zich zelf eene hulde wordt aan den meesterlijken orchestleider.
Het programma was zeldzaam geschakeerd en wij hebben alles willen hooren. 't
Adagio voor strijkorchest van den jong-gestorven Lekeu is op vele bladzijden een
geniaal werk, op alle zeer belangwekkend. Het viel echter, met zijne verschillende
aeolische wendingen, geheel buiten Mahlers tonaliteit. De bekende aria van den
Italiaanschen Händel voor fluit-solo, sopraan en orchest, uit ‘Il Pensiroso’ gaf mevr.
Foerstel een gelegenheid, om met den fluitist Willeke te wedijveren in trillende
vogelgeluiden, wat bekoorlijk was en lang werd toegejuicht. En Mengelberg sloot
met een compositie uit tijden, welke voor ons bijna legendair zijn: Wagners
Meistersinger-ouverture. In het muzikale Holland heeft deze oorlog nog niets
veranderd, niets gewijzigd!

[Herhaling van de Vierde symfonie van Mahler; liederen van Mahler
en Der Abend van Diepenbrock (Gertrud Förstel, sopraan) o.l.v.
Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Aan de Romantiek is dezen middag geen einde gekomen. Na eene herhaling van
Mahlers Vierde, welke, zeer sereen en zeer indrukwekkend van stemming, een nog
gelukkiger verloop had dan Donderdag, zong Mevrouw Gertrude Foerstel een populair
en vrij onderhoudend lied van Schubert met vele tirolertjes (Der Hirt auf dem Felsen)
waarin de clarinettist met virtuoze en bekoorlijke intonaties voorfloot en de zangeres
nazong. Het geheel leek bijna een grapje, maar kwam toch uit 't zelfde milieu als de
symphonie van Mahler.
Hoe verdienstelijk had dit grapje echter vervangen kunnen worden door een
uitgebreider werk van Alphons Diepenbrock, - want hoezeer wij het ook waardeeren,
dat mevrouw Foerstel en het Concertgebouw zich den Nederlandschen componist
even herinnerden, de keuze van ‘Der Abend’ was werkelijk te beperkt onder deze
omstandigheden. Het geestigste getiroliseer is niet in staat om dat te verontschuldigen.
‘Der Abend’ vormde het begin van eene kleine triade, waarmee de zangeres sloot
en, pompeus gehuldigd, afscheid nam. Het wedijverde met ‘Wo die schönen
Trompeten blasen’ en ‘Wer hat dies Liedlein erdacht’ van Mahler. Er was een te
groot contrast tusschen Diepenbrock en Mahler, om eene vergelijking te maken en
slechts ter loops kunnen wij zeggen, dat ‘Der Abend’ ons aangrijpender klonk. Het
orchest-tusschenspel vóór ‘Vöglein euer schwaches Nest’ is een meesterwerk en
zulke universeele stemmingsbeelden, die in weinige maten, eene geheele actie
exposeeren (hier eene zeer dramatische) bevat géén der liederen van Mahler, zelfs
niet de ‘Kindertotenlieder’, wijl zij gecomponeerd zijn van een uitsluitend persoonlijk
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standpunt. Dit zal geen zaakkundige vermogen te weerleggen. En ondanks de fijne
orchestratie, hebben mij Mahler's liederen in dezen vorm nooit geheel kunnen boeien.
Het ware dus beter geweest, als men de triade met enkele andere liederen van
Diepenbrock voltooid had. Maar Mevr. Foerstel is zeer beminlijk en welke beminlijke
zangeres zou ons niet de gelegenheid geven met een succes-nummertje, om het
applaus als een vol-rijpe bloesem over haar uit te schudden?

[Richard Strauss als gastdirigent met eigen werken] (Concertgebouw)
Richard Strauss trad gistermiddag op als gastdirigent. Om den lessenaar hing een
krans van hulde, geheel muzikaal Amsterdam was aanwezig, doch het succes heeft
onze verwachtingen eenigszins bedrogen. Een componist, die hier zoovele
bewonderaars telt en aan wien Mengelberg een groot deel van zijn leven wijdde,
voor zalen, die dikwijls voller waren dan gisteren, komt meer triomf toe en een meer
feestelijke vereering. De demonstraties, waarmee Claude Debussy 't vorig jaar begroet
is, de aubade, welke men dezen meester spontaan bracht, toen hij 't gebouw verliet
na 't concert, bleven bij Strauss' bezoek achterwege. Wij beminnen de muziek van
Strauss niet, doch verzekeren zijnen bewonderaars, dat dit tekort aan genegenheid
ons getroffen heeft.
Over de werken van Richard Strauss zal ik naar aanleiding dezer uitvoering niets
nieuws trachten te zeggen. Het waren ‘Also sprach Zarathustra’, ‘Don Juan’, ‘Till
Eulenspiegel’ en ‘Tod und Verklärung’, werken, die Mengelberg ons bijna van buiten
leerde. Er bleek over 't algemeen groot verschil te bestaan tusschen de opvattingen
van den componist en zijn Hollandschen vertolker. Mengelberg benadert meer het
wezen dezer muziek, hoe paradoxaal dit ook klinken moge, hij dirigeert en maakt
ze bruusker, actiever, dramatischer en effectvoller. Het hoornthema uit ‘Don Juan’
bijv. klinkt onder Mengelberg's leiding tienmaal geweldiger; en van zulke voorbeelden
zouden wij er nog vele kunnen citeeren. De volubiliteit in gebaar en spraak, welke
uit Strauss' muziek schijnt te spreken, ontbrak geheel in zijn persoon (het was een
paar jaren geleden bij de Strauss-feesten in Den Haag nog anders) en zijne muziek
beperkt zich tot enkele ijle rythmen. Hij dirigeert meesterlijk, wat na een vijf en
twintigjarige loopbaan niet behoeft te verwonderen; het is 't summum van
duidelijkheid en beheersching. Daarin mist men niets dan den genialen gloed, den
brand der ziel.

Toonkunst [Dopper Symphonia epica, Mahler Das klagende Lied
o.l.v. Willem Mengelberg]
Sinds geruimen tijd vond er in de Nederlandsche muziek geen zoo belangrijke
gebeurtenis plaats als de eerste opvoering der Symphonia epica’ van Cornelis Dopper,
door Toonkunst. Het had in ieder geval eene zeer belangrijke gebeurtenis kunnen
worden, een datum zelfs, als sommige praemissen slechts aanwezig geweest waren.
Hier ontbrak niets voor een meesterwerk: een uitnemend koor, dat de muziek met
groote voorliefde scheen te zingen; een orchest, dat de partituur met alle toewijding
vertolkt heeft; voortreffelijke solisten en een dirigent, die de muziek blijkbaar op
prijs stelde, getuige de aandacht en vurigheid, waarmee hij 't leidde.
Het meesterwerk zelf ontbrak niet, in zooverre, dat Cornelis Dopper de
compositie-techniek evengoed meester is als een Saint-Saëns b.v. en den durf heeft
om de meest versletene middelen aan te wenden, eene eigenschap, die voornamelijk
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behoort tot de ware psyche van den waren componist. Er ontbrak echter iets aan de
hoogere harmonie en dit bleek, wat ons betreft, zóó evident, dat 't de waarde van
Doppers nieuwe werk uiterst twijfelachtig maakt.
Het voornaamste gebrek in de hoogere harmonie dezer compositie wordt
veroorzaakt door de onmetelijke antithese tusschen de psyche van Dopper en de
antieke psyche. Wij waardeeren de bescheiden pogingen van Dopper om door eene
oude toonladder, eene opeenvolging van heele tonen, van groote drieklanken, door
eene archaïstische wending te pogen het milieu te benaderen, doch door zulke détails
stemt men zijne individueele snaar niet volgens den toon van dit antieke instrument
en zulke détails vooral redden het geheel niet.
De essence van Doppers muzikaal talent is zeer democratisch en harmonieert
voortreffelijk met de populaire geluiden der internationales. Men hoeft kunst der
antieke wereld geen democratische eigenaardigheden te ontzeggen, mits men slechts
het onderscheid vat tusschen eene moderne democratie, die geheel berust op eene
universeele vervlakking, en eene n i k e , die hiervan het juiste tegenbeeld is. De
melodieën van Dopper passen bij den proletariër van Amerika, van Duitschland, van
Skandinavië, van Engeland, van de Boeren-republieken; zij passen niet bij een antiek
volk, dat zich nooit bij zulke hoopen millioenen van wezenloozen en onvrijen heeft
afgebeeld en uitgesproken in één melodie; zij passen dus minder nog bij Agamemnon,
bij Achilleus, bij den wolkenverzamelaar Zeus, bij den kunst-beroemden Hephaestos
en de pauwen-oogige Hera. In zijn hart, in zijn diepste geweten, heeft Dopper niet
de geringste affiniteit met de oude wereld en soms intoneert hij zulke
onwaarschijnlijke accenten (b.v. two-step-rythmen bij het gekijf van Hera) dat de
zaal zou uitgebarsten zijn in een homerisch gelach, als respekt voor de muziek in 't
algemeen en waardeering voor sommige eigenschappen van den componist de
menschen niet weerhouden had.
Ook wij waardeeren die eigenschappen en we zouden zonder twijfel deze
symphonie prijzen, wanneer zij niet geschreven was op dezen tekst van Homerus.
Het ontbreekt Dopper aan geen enkele kennis en over vele passages ligt een origineele
tint, die aantrekkelijk is en persoonlijk. Ik begrijp echter weer niet, waarom de soli
van Thetis in een achttienden-eeuwschen kerk-aria-stijl moesten gecomponeerd
worden. Ik begrijp niet de voorliefde tot de banaalste canonische wendingen in de
koren, tot de meest verouderde fugato's in de partituur. Deze vormen de afzonderlijke
gebreken in dit zonderlinge werk, dat op sommige plaatsen bijna een parodie is.
De solo-partijen werden gezongen door mevr. Noordewier, mej. Meta Reidel, en
de heeren Otto Wolf, C. Butter en J. Iseke. Over onze landgenooten kunnen wij zeer
tevreden zijn, de buitenlander (Wolf) had echter zijne partij levendiger en dramatischer
mogen instudeeren. De compositie is onder Mengelbergs leiding vriendelijk ontvangen
met een succes, dat nauwelijks overtroffen werd door Mahlers ‘Klagende Lied’,
volgend na de pauze.
Over dit belangrijk werk hopen wij nog te schrijven bij de eerste Mahler-uitvoering
de beste. Het staat dikwijls in contrast tot Mahlers latere werken en is er niet minder
geniaal om. Integendeel. Het bevat in de instrumentatie en in de compositie
stoutmoedigheden, welke Mahler later niet meer gewaagd heeft met zooveel durf en
élan.

[F.E.A. Koeberg Grieksch tusschenspel uit Plato o.l.v. de componist
– Beethoven Symfonie nr 5 en Pianoconcert nr 5 (solist Egon Petri)
o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
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Egon Petri speelde gisteren het vijfde piano-concert van Beethoven. Een virtuoos
als deze Busoni-leerling behoort men eigenlijk te nemen met al zijn eigenschappen,
gelijk ze zijn, daar de voordracht op zich zelf, dus buiten de muziek om, altijd
superieur is. Hij heeft de gewoonte om de geheele handzwaarte te concentreeren op
enkele noten, en immer op noten, welke, melodisch gespeeld, dit accent niet vragen,
hij heeft de manie om zooveel mogelijk staccato te phraseeren, de manie om een
grooten klemtoon te leggen op het zware maatdeel, waardoor de ‘populaire’ passages
van Beethoven in bekoorlijkheid en distinctie veel verliezen, - doch voor zulke
elementaire dingen is het oor der hedendaagsche menschheid gesloten. Bij de
Liszt-transcripties, welke Petri uitvoerde past dezelfde opmerking. Petri kreeg
blijkbaar nog niet de lessen, die Beethoven den leerlingen bestemde (in een brief aan
Czerny) wanneer ze de goede vingerzetting kenden: de lessen in den stijl, welke,
gelijk Beethoven zegt, m u s i c i vormen. Maar tegenwoordig vormt men veel pianisten
doch weinig musici.
Het ‘Grieksch tusschenspel’ uit ‘Plato’ van den heer F.E.A. Koeberg, beleefde
zijn eerste uitvoering door het Concertgebouw-orkest, meenen wij. Het schijnt de
ontmoeting te behandelen tusschen Plato en Socrates op de markt van Athene. 't
Thema wordt vanaf de eerste maten geëxposeerd door een vol orkest en verder
gevarieerd, staat in de ‘aeolische toonsoort’ en voortdurend hoort men eene zeer
monotone tonica. De stemming, waaruit dit stuk voortkomt, is zeer verwant aan de
z.g. Noorsche muziek. Sommige stukken hebben den eenvoudigen klank van Gade's
Ossian-ouverture, andere sluiten zich nauwer aan bij Sibelius, andere bij den
symphoniker Tschaikowsky. Het stuk van den heer Koeberg is een weinig verbrokkeld
van structuur, daar de onderdeelen in eene zeer rechtlijnige formatie elkaar opvolgen,
het is dus ook wat vlak en eene atmofeer kunnen wij er niet in roemen, noch in de
noten, noch in de instrumentatie; de rythmiek is bovendien weinig geschakeerd,
evenals de homophone-zetting. De uitvoering stond onder leiding van den auteur.
Deze ‘klassicismen,’ die bewijzen, welk een verkeerden kijk de componisten
blijken te hebben op eene ‘Grieksche’ muziek, werden onmiddellijk en zonder moeite
verstrooit door eene indrukwekkende en heroïsche reproductie van Beethovens Vijfde
onder leiding van Mengelberg. De symphonie eindigde met eene lange hulde aan
orkest en dirigent.

[Werken van Beethoven (Eroica) en Strauss (Ein Heldenleben) beide
in de toonsoort Es o.l.v. Willem Mengelberg] (Concertgebouw)
Willem Mengelberg wil zonder twijfel den grooten, verschrikkelijken en eentonigen
tijd vieren en zoo zijn we den ganschen avond in Es geweest. Het Duitsche
helden-programma begint met de Eroïca van Beethoven en verder staat alles, wat op
helden en heldenvereering betrekking heeft, in Es-dur, gelijk de symphonie Die
Wacht am Rhein (de origineele noteering ten minste), Wagners Rheingold, Mahlers
Achtste, Strauss' Heldenleben. Men zou dus bijna zeggen, zooals de Grieken hun
Doristi hadden, zoo hebben de Duitschers hun Es-dur.
Mengelberg gaf dus weer op denzelfden avond de Eroïca en Das Heldenleben. Er
komen in Das Heldenleben zoovele stelselmatige tonale cadenzen voor, dat die
continuïteit van toonsoort den hoorder wel bijzonder moest treffen. Men verhaalt,
dat Strauss, na de première van Mahlers Achtste, in een restaurant genoodigd,
eenigszins kregel antwoordde: ‘Was! noch essen nach all diesem Es?’ en van es kan
men inderdaad genoeg krijgen. Overigens geen enkel bezwaar tegen beide waarlijk
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schitterende en bruisende uitvoeringen, die beide evenveel succes hadden, voor den
concertmeester Zimmermann, gepassioneerd en verleidelijk van klank, en voor den
dirigent.
De oorlog heeft mij tegenover Strauss in eene gewijzigde verhouding gebracht.
Een paar jaar geleden voelde ik me op het groote slagveld van Heldenleben lang zoo
veilig niet als nu. Er zijn ondertusschen dingen genoeg gebeurd, welke de zekerheid
geven, dat zulk een gruwelijk muzikaal strijdgewoel nog het ergste niet is, wat de
menschheid kan overkomen. En ofschoon het vaststaat, dat 't de projectie is van het
meest diabolieke en schrikwekkenste, dat deze Dante der twintigste eeuw niet in de
Hel laat gebeuren doch op de schoone aarde, tòch voel men zich veilig en men
ondergaat zelfs eenige verteederingen van een zonderling, dilettantisch medelijden.

Tiende Pensioenfonds-concert
Een twaalftal jaren geleden is Mahlers Tweede Symphonie hier voor 't eerst en 't
laatst uitgevoerd onder leiding van den auteur zelf. Wij waren daarbij niet aanwezig
en hoewel we verschillende malen de partituur van dit werk bestudeerden, was het
bij de uitvoering van Zaterdagavond, onder Mengelberg's leiding, een volmaakt
novum. Het is eene soort van Onsterfelijkheids-symphonie, voor welker orthodoxie
wij niet instaan, er ondertusschen niet aan twijfelende of de theoloog zal hier
kenmerken ontdekken der Gnostici. Doch laten we voorloopig veronderstellen, dat
dit eene zaak van minder gewicht is, en met alle voorbehoud. Drie dingen hebben
ons in deze symphonie buitengewoon verrast: de muzikale structuur, het thematisch
materiaal en de instrumentatie, en geen van deze drie heeft ons bevredigd.
Wij moeten sterk rekening houden met de plaatsruimte en laten we daarom van
elk der drie slechts een gedeelte toelichten. De vorm van het eerste deel is in wezen
de klassieke, dualistische vorm der twee thema's, der doorvoering, reprise en coda.
Hij is er echter slechts het geraamte van en toegepast met even weinig concentratie,
logica en doelvastheid, als de psychologische basis of motiveering dezer vormkeuze
volstrekt ondoorgrondelijk is. Men krijgt bij den opzet der twee thema's en de eerste
herhaling van het verkorte hoofdthema den indruk van eene zonderlinge
kortademigheid, die niet in overeenstemming is met den aard zelf der thema's, breed
ontworpen en ‘monumentaal’, doch niettemin een beklemmenden indruk maakt. De
interieure rhythmiek van dit eerste deel gaf ons even weinig houvast als de uiterlijke
vorm, zoodat de totaal-indruk zeer ontgoochelend was. En helaas, het laatste deel
analyseerende in de reflexen der herinnering komen wij tot dezelfde conclusies.
De psychische kracht van de thema's zelf, die zou moeten bestaan in eene
onuitputtelijkheid van ontroeringen, gelijk dit het geval is bij den eveneens
vorm-zwakken Berlioz, vormde hier geen tegenwicht. Het hoofdthema van het eerste
deel is grandioos en indrukwekkend van g e b a a r , doch niet van innerlijk accent en
van melodie; het mist absoluut de nuance [en het] g e b a a r is eer uitgeput, dan de
overige [uitingen] der ziel. Dit thema is echter het eenige dat met een vinding der
vroegere klassici of romantici (Wagner inbegrepen), kan vergeleken worden en deze
vergelijking zou doorstaan. Het tweede deel ('t bekende andante) bleef verrukkelijk,
doch de overige stukken dragen [het] karakter van eene buitengewoon demokratische
ideeën-wereld, wat ons niet bij dit onsterfelijkheids-onderwerp schijnt te voegen en
wat we niet meer kunnen vereenigen met eene nobele muziek, gelijk zij voor Berlioz
b.v. geweest is. Tot hoeveel lapmiddelen geeft deze ideeën-wereld aanleiding,
lapmiddelen, die noch passen bij de muziek als kunst, noch als wetenschap.
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In de instrumentatie kan men, andante en scherzo daargelaten, zeer weinig treffende
vondsten aanwijzen. Er heerscht in de partituur eene ongeproportioneerde overmaat
van slagwerk en de wijze, waarop Mahler deze instrumenten aanwendde, heeft ons,
gelijk in 't laatste deel der Eerste, nogmaals teleurgesteld. Deze speeltuigen, 6 pauken,
trom, bekkens, triangel, kleine trom, door hun afstamming en wezen bij voorkeur
r h y t h m i s c h e instrumenten, worden door de moderne componisten (Debussy
geheel uitgezonderd) uitsluitend aangewend als g e r a a s -instrumenten. Ook hier
ontbreekt alle nuance en het doel is onuitsprekelijk elementair: overbluffen. Er
bekruipt mij een groot verdriet, als ik een viertal mannen zoo hard mogelijk op hunne
instrumenten zie slaan, welker geluiden zonder de minste kunst gecombineerd zijn.
Verder schijnt Mahlers dirigenten-loopbaan in een opera-orchest hem ook in deze
partituur parten gespeeld te hebben. Wij zijn er van overtuigd, dat verschillende
trompet-solo's, bazuin-solo's van uit een verborgen orchest-ruimte grooten indruk
zouden maken, terwijl ze oppervlakkig en nuchter klinken van af een open podium.
Deze zijn onze voornaamste bezwaren tegen de tweede symphonie. Er is geen
reden om aan te nemen, dat Mahler negen geniale en onaantastbare werken geschreven
zou hebben, waarin Beethoven noch Bruckner geslaagd zijn; doch wij erkennen ook,
dat de tijdsomstandigheden eene revolutie gemaakt hebben in onze aanschouwingen.
Een kunstwerk is de projectie eener maatschappij en er zijn meer dan ooit oorzaken,
om bij beoordeeling van een kunstwerk rekening te houden met den staat. Deze
symphonie is niet gebaseerd op een heilzame orde, op eene heilzame vrijheid; ook
in deze muziek regeert de kracht, en bijna niets dan de kracht.
De uitvoering voldeed aan alle eischen, welke men stelt aan eene eerste uitvoering.
Nog niet volmaakt ingespeeld, wat het psychische deel betreft; wat het technische
aangaat, zeer gaaf en zeer schitterend met hare tien horens en acht trompetten. Solisten
waren de dames Elise Menagé Challa, sopraan, en Meta Reidel, alt, kleine partijen
doch zeer bevredigend. Het koor van Toonkunst zong imposant en allen zijn luide
toegejuicht, Mengelberg en zijn orchest met afzonderlijke en langdurige ovaties.

[Reger Hiller-variaties o.l.v. Cornelis Dopper] (Concertgebouw)
Dopper boeide gisteravond een talrijk gehoor met een zeer knappe uitvoering van
Max Regers Hiller-variaties. Reger, zooals men weet, is het toppunt van muzikaal
intellectualisme. Hij maakt op mij altijd den indruk als eene bladzijde
Kant-philosophie en er zou alle aanleiding zijn, om zijne muziek hevig te bestrijden,
als wij het groote nut van een intellectualisme niet inzagen. Wat Reger doet, is niet
anders dan de uiterste, verbluffende mechanisatie der muziek en een Berlijnsch
huur-koetsier, die het componeeren even volledig en systematisch leerde, zou blijken
in ‘begaafdheid’ niet achter te staan. Zijn ontroeringen gaan toch niet verder dan de
ontroeringen der meest alledaagsche menschheid. Wanneer uit den cycloon der
modulaties een diatonisch motiefje te voorschijn komt, heeft het niet eens de
belangrijkheid van een kinderliedje. En de rest zijn niets dan intellectualistische
variaties op dat kinderliedje. Is dit niet reden genoeg om zulk intellectualisme niet
bijzonder te hoogachten? Want niet alleen deze Hiller-cyclus, doch alle werken van
Reger dragen dit kenmerk.
De slotfuge is werkelijk eene indrukwekkende burleske; eene stemming alsof men
een groot café binnentreedt, waar een overwinningsbulletin wordt besproken. De
geluiden krioelen in een grijze atmosfeer, alles kakelt door elkaar. Dat noemde men
in de Villa Medici te Rome, tijdens Berlioz' laureaten-jaren een ‘Engelsch concert.’
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Een ieder zong dan om het hardst een eigen liedje. Liedjes laat Reger wel niet zingen,
doch het effect is analoog.
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