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Ter inleiding
Deze opstellen staan los van mijn boek over praktische muziekesthetiek, Het Eerste
en het Laatste. Dit neemt niet weg, dat de aldaar uitgewerkte ‘differentiële
waardekritiek’ - het vaststellen van waardeverschillen tussen composities en tussen
onderdelen van composities - waar dit pas geeft voldoende tot haar recht zal komen.
Maar uitgangspunt was het niet. Dit dient veeleer te worden gezocht in het verlangen
om in betrekkelijk kort bestek en volgens bepaalde richtlijnen een portret te
ontwerpen, niet van de componist als persoonlijkheid zozeer als wel van zijn kunst.
Esthetiek? Psychologie? Beide, zou ik zeggen, in even nuttige als amateuristische
vermenging. Niet ter zake doende biografische bijzonderheden zijn al evenzeer
vermeden als technische of poëtische analyses, die niet nader tot de muziek brengen,
waarover zij handelen of heten te handelen. Bij de keuze der componisten heb ik wel
even gedubieerd. Laat ik verklaren, dat Haydn, Schubert, Schumann, Brahms,
Bruckner, Schönberg, Berg, Hindemith en Bartók er voor mijn gevoel evenzeer
‘bijhoren’, en nu vergeet ik een menigte anderen. Wagner ontbreekt, omdat ik hem
later hoop te behandelen in iets breder verband. In het Debussy-essay is aandacht
besteed aan Ravel. De essayistische opzet noopte mij veelal, de componisten meer
als zelfstandige verschijning te behandelen dan als exponent van een tijd of van een
ontwikkeling. Het spreekt vanzelf, dat de ‘onbehouwenheid’ van Beethoven, het
intimisme van Chopin of de primitivisering van de melodie bij Debussy niet uit de
lucht zijn komen vallen. Dit is echter zaak van leerboeken; een essay maakt men
alleen maar onleesbaar door al te veel aandacht te besteden aan de coördinaten,
waarin het scheppend individu zijn plaats vindt.
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Bach
het onmeewarige geduld
Vraagt men mij naar de meest karakteristieke compositie van Johann Sebastian Bach,
dan moet bij voorbaat het antwoord aan twee beperkingen onderhevig worden geacht.
In de eerste plaats is het voor de niet-specialist vrijwel ondoenlijk op één moment
zijn gehele oeuvre te overzien, met name wat de koor- en orgelwerken betreft. In de
tweede plaats mag de vrager met ‘karakteristiek’ niet ‘origineel’ bedoelen, in die zin
dat de ter tafel te brengen compositie van vreemde smetten vrij moet zijn. Niets is
bij Bach geheel van vreemde smetten vrij; al moet daar onmiddellijk aan worden
toegevoegd, dat dit er bij hem minder toe doet dan bij menig ander sterk beïnvloed
toondichter. Bach was zeer afhankelijk van zijn tijd, van zijn voorgangers. Nochtans
kunnen wij wel degelijk zijn grootheid uitdrukken in termen van oorspronkelijkheid,
zij het ook niet in volstrekte zin: niet in de zin van een volledige nieuwvorming een modern ideaal ook eerder, dat twee eeuwen geleden nog geen opgang deed.
Tenzij in duidelijke bewerkingen, wordt zijn originaliteit door zijn veelsoortige
afhankelijkheden niet aangetast, om de eenvoudige reden, dat hij zelfs in een
muziekstuk, dat voor 90 % van een ander was, altijd nog 10 % van zichzelf wist te
leggen: een penetrante toon,
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of expressie, die het hele stuk maat voor maat schijnt te kleuren en te doordringen
en er tenslotte iets volkomen eigens van maakt.
In het langzame middendeel van het Concert voor twee piano's1)* in c moll meen
ik deze persoonlijke signatuur van Bachs muziek in ongewone volledigheid te
herkennen. De melodie, met de octaafsprong naar boven, doet denken aan de altaria
‘Hochgelobter Gottessohn’ uit de cantate ‘Bleib bei uns, denn es will Abend werden’.
De formele behandeling, de ritmiek, de correct ‘metrische’* gang, wijken niet af van
het bij Bach gebruikelijke. De indruk, die deze compositie op mij maakt, is moeilijk
in woorden weer te geven. Zoals zo vaak, verenigt het hoofdthema alle aandacht op
zich, terwijl de tussenspelen aandoen als rustpozen. Het vrij snelle tempo valt op (80
ongeveer, de keren dat ik het hoorde); waarbij men dient te bedenken, dat het
achttiende eeuwse ‘andante’ vrijwel met ons ‘allegretto’ overeenkomt. Maar misschien
is er toch een bijzondere reden om dit tempo te vermelden. De gevoelsexpressie van
het thema is van die aard, dat wij onwillekeurig een langzamer, ‘gevoeliger’ tempo
zouden verwachten en ons niet aan de gedachte kunnen onttrekken, dat een later
componist, had hij een soortgelijke melodische inval gehad, het tempo inderdaad
langzamer had genomen.
Dit wil niet zeggen, dat dit tweede deel erop zou winnen, wanneer men het
langzamer speelde. Het betrekkelijk snelle tempo en déze gevoelsexpressie horen
onverbrekelijk bij elkaar, tezamen zijn zij typerend voor Bach, typerend voor zijn
volslagen gemis aan sentimentaliteit, - een tijdsverschijnsel, zeer zeker, maar dat bij
hem, en bij hem alleen, een paradoxale gedaante aanneemt omdat de
gevoelsgeladenheid van zulk een thema een andere tijd wèl tot sentimentaliteit verleid
zou hebben, onverschillig of deze zou worden gezocht in tempovertraging,
harmonische verrijking, kleine melodische wijzigingen, of wat dan ook. Het
onmiddellijk op Bach volgend Rococo zette op dit pad naar de ‘romantiek’ de eerste
schreden. Gewoonlijk beschouwt men zijn sterfjaar (1750) als een breuk, een cesuur,
die nog werd verdiept door de vrij

1) De tegenwoordig zo plichtsgetrouw bespeelde clavecimbel wil mij niet uit de pen. Had Bach
een piano gehad, hij zou er niet aan hebben gedacht, dit merkwaardig gonzende
toetseninstrument te gebruiken. Al zijn clavecimbelconcerten zijn bewerkingen van
vioolconcerten; en de afstand van een viool naar een clavecimbel lijkt bepaald groter dan
van een clavecimbel naar een piano.
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spoedig intredende verwaarlozing van zijn muziek, waarbij zijn eigen zoons niet
achterbleven. Maar in de ontwikkeling der kunsten is er nog zoiets als continuïteit
ondànks verwaarlozing, en de opmerking van Albert Schweitzer, dat in Bach alle
draden samenkomen, maar dat er niets van hem ‘uitgaat’, dat hij een samenvatter
was, en geen baanbreker, heeft mij, wat het tweede gedeelte van de stelling betreft,
altijd minder gelukkig geleken, zelfs wanneer men wil afzien van zijn invloed op de
latere Mozart, op Franck en Reger, en sommige modernen niet te vergeten, die
Schweitzer overigens nog niet kende.
Zonder te willen beweren, dat wij in Bach een als zodanig miskend voorloper van
de romantiek mogen begroeten, wijs ik erop, dat de merkwaardig bedwongen, doch
zeer intensieve emotionaliteit van zijn kunst niet zonder betekenis kan zijn in verband
met de gevoelsuitstortingen, die er in stijgenden getale op volgden. Het zelfbedwang
viel meer en meer weg, de emotionele behoeften bleven, - de sentimentaliteit deed
haar intree. Met andere woorden: Bach vertegenwoordigt voor ons het historische
punt, waar de zekeringen nog net niet doorsloegen, die het gevoel beletten tot
gevoeligheid te smelten, - tot de tranen van Schumann, die overigens wel degelijk
gesmolten metaal waren, en niet alleen maar zout water, tot de erotische dampen van
Wagner, de kokende lava van Mahler. Niet dat Haydn, Mozart en Beethoven van
deze zekeringen waren verstoken. Maar indien het waar is, dat het zorgvuldig
bewerkstelligde klassieke evenwicht de klassicisten voor excessen behoedde, dan is
het evenzeer waar, dat zij dit evenwicht ook danig behoefden. Bach had het niet
nodig.
Deze vanzelfsprekende ingetogenheid, ja zakelijkheid in het behandelen der
sentimenten, die Schwebsch van ‘spirituelles Phlegma’ doet spreken,1) Hauptmann
zelfs van ‘grandiose Kälte’,2) gaat bij Bach gepaard met een tweede kenmerk, dat
zich eveneens aan de hand van het middendeel van het Concert in c moll laat
demonstreren. Het beheersen van het gevoel wordt wel eens gezocht in een besnoeien
van de gevoelsexpressie, een

1) Johann Sebastian Bach und die Kunst der Fuge.
2) Erläuterungen zur Kunst der Fuge.
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beperken van de uitdrukkingsmiddelen. In de term ‘laconiek’ komt dit tot uiting:
‘laconisme’ veronderstelt zowel kortheid als stoïcijnse onverstoorbaarheid. Veel
moderne muziek, in haar reactie op de steeds meer aanzwellende sentimentsgolven
van een Schubert, een Wagner, een Bruckner, een Mahler, is ‘laconisch’ in deze
betekenis, met als hoogtepunt, of smaltepunt, de ‘Orchesterstücke’ van Anton Webern,
die niet korter kunnen zijn* dan zij zijn, omdat dan slechts de stilte nog zou klinken,
hetgeen wellicht ook een van Weberns idealen was. De naïeve hoorder ziet niet in
waarom hij niet nog een half uur, en dan liefst even fascinerend, door had kunnen
gaan met zo'n ‘Orchesterstück’, of, algemener, waarom het zelfbedwang in de storm
der emoties niet even goed kan worden nagestreefd door verlenging als door bekorting.
Zeer zeker bestaat die mogelijkheid: breedsprakigheid is zelfs een zeer geliefd
hulpmiddel om niet te laten merken, dat men met zijn opwellingen te kampen heeft.
Men ‘praat eroverheen’, men wil de toehoorder doen geloven, dat men, nu ja, wel
geen ongevoelige hond is, maar dat men erboven staat, dat het allemaal wel los zal
lopen. Men is zo vrolijk als men kan zijn, en zo lang als men het kan zijn. Bij de
modernen vindt men de breedsprakigheid om gevoel te verbergen somwijlen in de
meest zonderlinge vermenging met de laconische stijlmiddelen. Alleen zijn deze
componisten zelden vrolijk. Zij zijn bijvoorbeeld melig (Strawinsky) of nijdig
(Hindemith), - deze karakteristieken staan natuurlijk los van de waarde van de muziek.
Strawinsky heeft zelfs prachtige melige muziek geschreven, soms als parodie op
vrolijkheid (zijn ‘walsjes’), soms ook niet (de laatste variatie uit het tweede deel van
het ‘Octuor’ voor blaasinstrumenten b.v., een desolate muziek, die op de boeiendste
wijze maar doorzeurt, en juist daardoor de op de achtergrond loerende smart of
wanhoop niet laat opkomen).
Hoe is het in dit opzicht met Bach gesteld? Wij mogen constateren, dat Bach beide
middelen versmaadt en niet eens het bestaan ervan schijnt te kennen. Hij is niet
laconiek, in de bovenbe-
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doelde betekenis, want bij al zijn soberheid is hij nooit korter dan hij moet zijn, tenzij
dan misschien in enkele Frans georiënteerde stukken uit de middenperiode (b.v. de
Gavotte en de Menuet uit de vierde ‘Französische Suite’ in es dur), waarbij trouwens
de wijze omgang met het gevoel niet in de eerste plaats aan de orde is gesteld. Maar
hij is ook nooit wijdlopig, al geeft hij zich steeds de tijd, en soms in overvloed.
Misschien is hij het voor ons modern bewustzijn een hoogst enkele maal daar waar
hij ernstige of zelfs droevige gevoelscomplexen ‘uitbeeldt’ in een dur-gemiddelde,
dat bij ons niet meer aanslaat, gewend als wij zijn aan de dissonant als aangewezen
weergave van de schaduwzijden van het gemoedsleven, of op zijn minst toch de
moll-toonaard, of het verminderd septiemakkoord, waarvoor we trouwens ook al
min of meer zijn afgestompt. Maar wij hebben toch nooit de indruk, dat hij er maar
op los praat, vrolijk, onverschillig, flinkdoenerig, plechtstatig. De adequate lengte
van zijn stukken zou men als de vrucht van feilloze vormbeheersing kunnen
beschouwen, of zelfs als een geschenk van gereedliggende muzikale structuren,
waarvan de vakman zich maar had te bedienen. Of lagen deze structuren, deze vormen,
in de achttiende eeuw evenmin gereed als tegenwoordig? Schijnt het ons alleen maar
zo toe, omdat zij tot het verleden behoren en tegenwoordig, tenzij in neoklassicistische
travestie, niet meer worden gebruikt? Bach, komt mij voor, heeft wel degelijk zijn
vorm moeten veroveren, compositie voor compositie. Van de traditionele schema's
kan de middelmatige zich misschien bedienen zonder veel moeite, het genie niet.
Iemand, die onder de innerlijke stoten en opwellingen van het gevoel niet kortaf
wordt en niet langademig, die niet gaat stotteren en niet gaat zaniken, niet bits wordt
en niet ongemotiveerd vrolijk, geeft blijk, dat hij het gevoel neemt zoals het is, dat
hij het duldt. Hij beschikt over die kostbare eigenschap, die wij geduld noemen. Hier
bevinden wij ons in het hart van Bachs kunst. Het is de ‘groszartige Gelassenheit’,
waar Schwebsch van gewaagt. Van sommige adagio's van Haydn, van dat uit de
‘Sonate
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Pathétique’ van Beethoven, ontvangt men verwante indrukken; toch zal niemand er
zo licht toe komen deze muziek, laat staan deze componisten, geduldig te noemen.
Mozart doet er nu en dan een goede gooi naar, maar dan ook voornamelijk in stukken,
waarin het diepere gevoel nauwelijks aan bod komt, of de dreigende sentimentaliteit
door een meer oppervlakkige charme wordt bestreden, door complaisante taal en
buigingen tegen zichzelf (feilloos b.v. in het tweede deel van de Sonate in c dur,
K.V. 545). Hoe weinig geduldig Mozart in wezen was bewijst de hoogst
merkwaardige, aan de inzet van het Adagio van de ‘Sonate Pathétique’ herinnerende
as dur-middenpassage uit het tweede deel van de Sonate in c moll (K.V. 457). Deze
ontroerende lyriek, verademing na de met fiorituren doorspekte aanhef, wordt
tweemaal ontijdig onderbroken ten behoeve van zoetelijke herdersgebaren: een kras
voorbeeld hoe een componist zijn onsterfelijkste invallen bederven kan. Maar bij de
Thomaskantor is zoiets ondenkbaar. Wat bij hem op een hoogtepunt volgt spreekt
dit hoogtepunt nooit tegen.
Bachs geduld onderscheidt zich van dat van andere componisten doordat het
gevoel, waaraan hij met zoveel zelfbeheersing uitdrukking verleent, al die anderen
zou doen snikken of juichen. Dit zou zelfs nog voor zijn voorgangers en tijdgenoten
gelden, in het overigens ondenkbare geval dat zijn gevoel het hunne was geweest.
Het gebaar is hem volkomen vreemd, al kent hij, als barokcomponist, het gebruik
der doelmatige gebaren. In een, op zijn minst formeel volmaakte romantische
compositie als de ‘arpeggio-etude’ in as dur van Chopin brengt de pathetische* climax
altijd nog zoveel aan evenwichtsverlies met zich mee, dat de etude wel aan uitputting
en in schoonheid sterven moet; dit is principieel iets anders dan de ‘rustpozen’ van
Bachs tussenspelen, passages of ‘divertimenti’. Men kan erover twisten wat ‘mooier’
is, wat hoger kunst; maar zoveel is zeker, dat de overbekende omstandigheid, dat
men Bach eindeloos kan horen zonder oververzadigd te raken, met deze ‘geduldige’
behande-
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ling van sterke emoties moet samenhangen: de emotie leeft zich niet uit, wordt als
het ware uitgesteld, blijft in evenwicht, in suspensie. De essentiële onbeëindigbaarheid
van sommige van zijn composities, daar waar geen orgelpunt of iets uitvoeriger
cadens het slotsein geven, zodat de uitvoerende op die vroeger wel eens tot in het
karikaturale versterkte slotritardandi is aangewezen, kan als het formele spiegelbeeld
worden beschouwd van dit bij uitstek mannelijk vermogen om emoties te verdragen,
langer dan het de mens gegeven schijnt te zijn, en zonder dat zij inboeten aan kracht
en gehalte. In sommige fuga's uit ‘Die Kunst der Fuge’ voel ik het afbreken van wat
voorgoed zijn weg naar de eeuwigheid schijnt te hebben gevonden zelfs als een
gebrek, - indien het gebrek al niet bij mij ligt, in de vorm van spijt, dat zelfs aan deze
wonderbaarlijke scheppingen een eind moet komen. Triomf der zakelijkheid: afscheid
te kunnen nemen zonder meer of minder uitvoerige voorbereiding. In zoverre is Bach
de tegenpool van de onvoornamere Beethoven, die ons te vaak vergast op een ‘nu
ga ik maar eens’. Vooral bij de lateren, zoals Bruckner en Mahler, wordt dit onhandige
talmen tot een geheel nieuw procédé van codavorming. En Debussy doet het nòg
anders: hij trekt in de salon vast zijn overjas aan, steekt zijn hand op en is ineens
weg, komt weer terug, trekt zijn overjas half uit, zegt iets wat hij vergeten had te
zeggen, gaat weg, komt in een iets waziger gedaante en b.v. met één arm half uit het
lid weer terug, etc. etc. Men zou een muziekgeschiedenis kunnen schrijven naar de
manier waarop componisten hun werkstukken beëindigen, met de
‘Abschiedssymphonie’* van Haydn als virtuozenprestatie in het ‘weglopen’.
Dit natuurlijke zelfbedwang, dit rustig laten afvloeien van de gemoedsbeweging,
waarvan de intensiteit niet door exclamaties wordt aangetast, maakt Bach tot een
religieus componist bij uitnemendheid. Door zijn evenwichtigheid is hij als geen
ander geboren voor de bezielde liturgie; hij raakt de diepste, ontroerendste,
huiveringwekkendste complexen aan met de nimmer bevende vinger van de man,
wiens ‘maieutische’ werkzaamheid, de
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werkzaamheid van de verlosser der muziek uit wat nog geen muziek mag heten, geen
meejubelen of -wenen gedoogt. Hoeveel traditie hierbij in het spel is weten wij niet.
Het moet in beginsel mogelijk zijn Bach te portretteren in termen ontleend aan een
historische ontwikkeling, - hem misschien beter dan menig ander, - maar in de mate
van onze bewondering moet hij daarvoor juist weer minder geschikt worden geacht.
En vervuld van deze bewondering stellen wij vast, dat hij bij het overbrengen der
ontroeringen nooit zichzelf in het spel brengt, - of juist wèl in het spel brengt, maar
dan op zíjn manier. Sterk piëtistisch beïnvloed naar het schijnt, kon hij van deze
religieuze beweging het individueel verantwoordelijkheidsgevoel overnemen, daar
waar de latere dweepzucht der piëtisten geen verleiding voor hem zou hebben
betekend. Zijn persoonlijke verhouding tot de Christusfiguur is een der hoekstenen
van zijn geestelijke biografie. Toch behoort de Christuspartij in de Matthäuspassion
tot het ‘onpersoonlijkste’ wat hij schreef. Met zijn draagkrachtig geduld wist hij aan
het dulden en dragen de meest passende uitdrukking te verlenen, en aan de Passie
ontnam hij niet alleen alle emotionele uitwassen, maar zelfs een goed deel van de
metafysische uitstraling. Want de Matthäuspassion is in hoofdzaak toch een zeer
menselijke muziek, waarbij de objectiveringen in het bovenzinlijke wel zijn
voorondersteld, maar niet in het middelpunt staan; zoals ook de onmiskenbare
religieuze inslag in ‘Die Kunst der Fuge’ het best in zuiver mystieke richting
geïnterpreteerd kan worden. Dit maakt de uitlegging van Schwebsch met behulp van
menswording en symbolisch Christusoffer, afdaling in de stof en terugkeer tot God,
nog niet historisch-biografisch onjuist, of onbruikbaar voor de behoedzame
ontraadselaar van de geestelijke achtergronden dezer muziek; maar in het algemeen
lijkt toch wel de stelling te verdedigen, dat Bachs religieuze zin zich beweegt tussen
de aardse verschijningsvormen en het ‘bovenhemelse’ van een niet of nauwelijks
meer in voorstellingen en begrippen vast te leggen mystiek.
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De beroemde altaria ‘Erbarme dich, mein Gott’ uit de Matthäuspassion zou ik niet
als voorbeeld durven noemen van het feilloos beheersen der emoties. Deze
diep-ontroerende muziek nadert enigszins tot het larmoyante, en dit zal ook Bachs
bedoeling zijn geweest. Maar een iets strenger terughouding is bij hem toch regel,
en naar goedkope ontsporingen van het gevoel zal men tevergeefs zoeken. Zijn
religieuze muziek, vooral in de talrijke cantaten, wordt meestal beheerst door
stemmingen van blij vertrouwen of van weemoed na geleden smart; en het een noch
het ander is verenigbaar met gezwollenheid of kleinzerig zelfbeklag. Bach heeft niets
meewarigs.
Ter illustratie van dit ‘onmeewarige geduld’ zou ik behalve het reeds ter sprake
gebrachte concertdeel nog willen noemen: de* tweede basaria uit de cantate ‘Ich habe
genug’, het tweede deel van het Vioolconcert in a moll, de fuga in b moll uit ‘Das
Wohltemperierte Klavier’ II, de negende driestemmige Inventione in f moll, het
tweede deel van het tweede Brandenburgse Concert, het eerste deel van de zesde
‘Englische Suite’ in d moll, de fuga uit het koraalvoorspel ‘Durch Adams Fall ist
ganz verderbt’, de* orgelpreludiën en -fuga's in e moll en b moll, de ‘spiegelfuga’
XVIII uit ‘Die Kunst der Fuge’. Al deze stukken, die tot het beste behoren wat Bach
te geven had, hebben onderling die eigenaardige traag volhardende gang gemeen, ‘traag’ ook bij sneller tempo, - die de emotie tegelijk ophoudt en haar de diepste
expressiemogelijkheden verschaft. Vooraanstaande composities als het al te vlijtig
gepopulariseerde tweede deel van de derde Suite voor orkest in d dur en het derde
deel van de vijfde ‘Französische Suite’ (Sarabande, misschien de mooiste melodie,
die Bach schreef), zou ik er niet toe willen rekenen. Daarmee is uiteraard niets ten
nadele gezegd van deze muziek, waarin alleen maar het evenwicht tussen opwelling
en zelfbeteugeling iets naar de eerste toe verschoven lijkt.
Terecht wordt Bach geroemd als de grootmeester van de fuga. In hem vond dit
genre zijn bekroning, ook al heeft Beethoven on-
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sterfelijke bijdragen geleverd, waarvan het experimenteel karakter wel eens wordt
overschat, en al waren Reger en Mahler eveneens grote fugabouwers. Maar zij waren
het toch in een veel beperkter zin. Bach, universeel genie, is bovendien nog eens
universeel in zijn fuga's, die alle stemmingen schijnen te verklanken, alle muzikale
mogelijkheden schijnen uit te putten: een microcosmos binnen in zijn hemelwijde
wereld. En nu wil het mij voorkomen, dat dit meesterschap over een zo scherp
gekarakteriseerde, zij het ook plooibare vorm niet toevallig kan zijn, en dat er een
nauw verband moet bestaan tussen bouw en technische mogelijkheden van de fuga
en het ‘onmeewarige geduld’, dat voor hem, wellicht niet als mens (Bach schijnt
nogal een driftkop geweest te zijn), maar als scheppend kunstenaar zo kenmerkend
was. Wie dit verband aan een nader onderzoek wil onderwerpen, dient in de eerste
plaats rekening te houden met het oneindige van de fuga. Formeel gezien heeft een
fuga geen slot, daar het orgelpunt of de coda (eventueel in de vorm van een herhaling
van de expositie) niet obligaat zijn en er geen vaste regels bestaan waar de slotcadens
een eind moet maken aan het spel. Dit in onderscheiding van de sonatevorm, die
weliswaar door uitbreiding, in het bijzonder van doorwerking en coda, verlengd kan
worden, maar die na de reprise toch ergens zijn natuurlijk einde moet vinden. Dit
wil niet zeggen, dat men bij een fuga van Bach niet het gevoel heeft, dat zij zo lang
is als zij zijn moet; maar dat is een constatering achteraf, in het vormschema zelf is
geen enkel aanknopingspunt voor de lengte te vinden, en de traditionele driedeling
heeft een geheel andere betekenis dan in de sonatevorm.1) Nu bestaan er bij mijn
weten geen fuga's, die een half uur duren, zoals het laatste deel van de zesde symfonie
van Mahler, dat in een sterk verrijkte en gedifferentieerde sonatevorm is geschreven.
Maar dit bewijst alleen, dat de componist zich in de sonatevorm meer kan laten gaan
dan in de fuga, omdat hij weet, dat het vormschema tòch wel paal en perk zal stellen
aan de grote adem, die hem bezielt. In principe kan men zich een fuga denken, die
meer dan een uur

1) Men is er dan ook wel toe overgegaan de fuga niet als een ‘vorm’ te beschouwen (en zeker
niet als een ‘driedelige vorm’), maar als een techniek of procédé (W. Apel).
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duurt; en de fuga van de Hillervariaties van Reger heeft méér het oneindige schrijden
in zich dan welke vergelijkbare compositie geschreven in de sonatevorm ook.
Dit oneindige schrijden, dat niet eindeloos mag worden, weet Bach met zijn sterke
zin voor proporties in banen te leiden, die een natuurlijk einde waarborgen, ook waar
dit niet formeel is voorgeschreven. Zo rest dan nog slechts een oneindigheid in
geestelijke zin, de oneindigheid als beginsel, dat zowel uitstraalt naar de eeuwigheid
àchter de muziek als naar een formele afgerondheid, die alles weerspiegelt, omdat
zij alles had kùnnen zijn, en die niet door beknotting, maar door een vrijwillig afstand
doen van mogelijkheden in het leven is geroepen. Of Bach in de fuga het allerhoogste
heeft bereikt wat voor hem was weggelegd, - zulke ijle toppen als ‘Die Kunst der
Fuge’ buiten beschouwing gelaten, - zou ik niet durven beslissen. Er zijn aspecten,
niet van zijn geestelijke wereld zozeer als wel van zijn persoonlijkheid, die in de
fuga misschien moeilijker tot uitdrukking waren te brengen. Er is natuurlijk ook wel
eens routinewerk bij, onvermijdelijk gevolg van zijn gebondenheid aan opdrachten
en zijn fabelachtige vertrouwdheid met de contrapuntische techniek. Maar het beste
ervan kan alleen maar de grootst mogelijke bewondering en verwondering gaande
maken, - verwondering omdat het betrekkelijk monotone van deze vorm, waarin
steeds hetzelfde zonder variatie (in de zin van de muzikale variatietechniek) terugkeert,
bij hem maar zelden de hoorder te veel wordt.
De uit de oude contrapuntische kunsten voortgekomen fuga is een wezenlijk
ondramatische vorm. Het drama leeft van tegenstellingen, en deze worden in de fuga,
ook waar subject en contrasubject sterk van elkaar afwijken, of waar in de tussenspelen
nieuwe thema's optreden, of in de dubbel- en tripelfuga, altijd binnen de perken
gehouden door de technische eisen van het contrapunt. Overdreven gezegd: wat
gelijktijdig klinkt, of kan klinken, kan niet in conflict met elkaar geraken en dus geen
‘handeling’ ontketenen. Hiermee is geen twijfel uitgesproken aan het dramatisch
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karakter van de sonatevorm, wanneer in doorwerking, reprise of coda eerste en
tweede, of eerste en ‘derde’ thema in verband van gelijktijdigheid zijn gebracht (dit
laatste b.v. in Mozarts Allegro in f dur, later gepubliceerd als eerste deel van de
Sonate K.V. 494-533); alleen is dit in de sonate niet noodzakelijk, en in de sonaten
van het latere Weense klassicisme, met het sterk contrasterende eerste en tweede
thema, is het dikwijls ook niet mogelijk. Sommige modernen, Mahler b.v., slaagden
erin de meest heterogene eerste en tweede thema's contrapuntisch tegen elkaar uit te
spelen. Maar stijlkritisch beschouwd zijn dit toch excessen, uiterste mogelijkheden,
en voor deze excessen behoedt de fuga zichzelf.
De klassieke sonatevorm kan men zich ontstaan denken uit een behoefte aan
verandering, die door de fuga en de andere oudere constructies niet voldoende werd
bevredigd, èn uit een behoefte aan gevoelscontrasten: een dualisme, dat bij Beethoven
op niet onvermakelijke wijze de ‘meewarigheid’ in de hand werkt op die plaatsen
waar het ‘vrouwelijke’ tweede thema tegen het ‘mannelijke’ eerste (of ook wel eens
de tweede helft van het eerste thema tegen de eerste helft) schijnt te zeggen: ‘Wat
heb je het toch moeilijk, man’. Evenals in een echt huwelijk ontaardt zoiets
gemakkelijk tot een maniertje. Ook waar bij Bach een secundair thema lyrische
allures aanneemt, zoals in het eerste deel van het Pianoconcert in d moll, blijft het
in de stroom van het gebeuren* opgenomen, is aan het hoofdthema ontleend, of draagt
slechts een episodisch karakter.
Op het onpersoonlijke van Bachs muziek worden wel eens al te hoge wissels
getrokken. Hier zou niet een individu, een mens musiceren, maar een tijdgeest, of
de geest van de muziek, of de eeuwigheid. ‘Bach is geen musicus, hij is de muziek
zelf,’ zegt Edgar Tinel, geciteerd in het Bachboek van de dichter Oskar Loerke, dat
geheel op deze ietwat superlativistische opvatting drijft. ‘Die Welt deutet sich selbst.’
Het is zeker niet zonder betekenis, dat juist Bach dit soort commentaren uitlokt; maar
we
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behoren ons toch wel even af te vragen hoe men zich een zichzelf duidende wereld
eigenlijk heeft voor te stellen, en hoe een musicus, die geen musicus is, erin slaagt
de muziek zelf te zijn. Ik voor mij vind deze uitspraken niet alleen gezwollen, maar
ook uiterst misleidend. Van ‘onpersoonlijke’ muziek mogen wij op zijn minst toch
verwachten, dat zij niet geïdentificeerd kan worden. Hiervan is bij Bach echter geen
sprake, - integendeel, meestal is hij even gemakkelijk te herkennen als Beethoven,
Wagner of Debussy, hetgeen des te opmerkelijker is, waar in zijn tijd nog zoiets als
een algemeen muziekidioom bestond, dat het herkennen zou kunnen bemoeilijken.
Indien evenwel deze commentatoren niet zozeer op het karakter van de muziek
doelen als wel op de inhoud of de strekking ervan, dan is er wel iets voor hun
formulering te zeggen. In zijn muziek ‘persoonlijk’ genoeg, richt Bach zijn
expressievermogen veelal op het ‘onpersoonlijke’ of ‘bovenpersoonlijke’, op
objectieve verbanden, objectieve geestelijke waarden, - althans schijnt òns dit zo toe,
want wat Bach nu eigenlijk wilde ‘uitdrukken’ blijft ten enenmale onopgehelderd,
behalve in de cantaten, de missen, de passies, waar een tekst tot op zekere hoogte
zijn creatieve vrijheid aan banden legde. Maar dan is het weer uiterst opmerkelijk,
en voor de onpersoonlijkheidsprofeten niet bemoedigend, dat deze illustratieve
muziek al niet concreter en aardser kan zijn dan zij is. In zijn ‘Tonmalerei’ gaat Bach
vrij ver; hij individualiseert; zuchten, schreden, slangen, ondergang en verlossing,
en wat niet al, worden feilloos door hem veraanschouwelijkt, voor wie daar gevoelig
voor is. Dit heeft Albert Schweitzer duidelijk genoeg aangetoond; en ofschoon er
geen sprake van kan zijn, dat deze allegorieën ook maar iets hebben uit te staan met
de waarde van de muziek, - een opvatting waartoe Schweitzer schijnt over te hellen
-, zijn ontdekkingen hebben toch hun verdienste als tegengif tegen een verheerlijking,
die Bach een plaats aanwijst in al te abstracte en onbenaderbare sferen.
Intussen hebben deze auteurs, een Loerke, een Wolfgang Graeser,
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toch wel degelijk iets essentieels bij Bach aangeroerd, ook waar zij hem het essentiële
van de menselijke werkzaamheid van het muziek schrijven schijnen te willen
ontnemen. Dit essentiële is het onderwerp van mijn betoog. In het ‘onmeewarige
geduld’, het bezielde flegma, het schijnbaar onbewogen objectiveren van het heilige
en het schokkende, het beheersen der emoties, het vermogen om uit te stellen en vol
te houden tot een einde dat maar voor weinigen bereikbaar zou zijn geweest, hierin
ligt inderdaad iets ‘onpersoonlijks’, iets goddelijks: iets van de goddelijke
indifferentie, die schept uit niets, en met hetzelfde gelaten gebaar tot dit niets
terugkeert. Het is althans uiterst imponerend, en het is goed zich voor dit imponerende
open te stellen, wil men doorgronden wie en wat Bach is. Want imponerend is hij
altijd, ook waar het ‘onmeewarige geduld’, zonder zichzelf te verloochenen, ruimte
laat voor de ontplooiing van enkele wezenlijke elementen van geheel andere aard.
Van deze elementen onderscheid ik er drie: de lyrische gevoelsuitstorting, die zich
aan de vaste maatgang der bedwongen ontroering wil gaan onttrekken, - de humor,
- en de demonische spanning.
Bachs lyriek geeft ons niet terstond termen als ‘flegma’, ‘bovenpersoonlijk’, of
‘abstract’ in de pen, om van het ‘onpersoonlijke’ in de betekenis van ‘niet eigen’
maar te zwijgen. Hier spreekt een mens tot ons, over menselijke dingen, zij het ook
geen alledaagse zaken, zo muziek boven een zeker niveau daar ooit al toe in staat is.
Het geheim van dit vermogen tot lyrisch ontroeren is wel voornamelijk in de gestalte
der melodie gelegen. De niet overwegend muzikale, doch vaak verbluffend intuïtieve
Goethe noemde Bach een ‘Harmoniker’, een uitspraak, die van vakkundige zijde
vaak genoeg is onderschreven, maar die alleen dan enige zin heeft, zo men als
alternatief van ‘Harmoniker’ niet de ‘Melodiker’ stelt, doch de contrapuntist, de
‘Polyphoniker’. Dit laatste was Bach in hoge mate en bij uitstek. Daarnaast beheerste
hij even magistraal alle toenmalige mogelijkheden der homofone muziek, en misschien
lagen zijn persoonlijkste vond-
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sten, zijn meest geniale ingevingen toch wel op het terrein der harmonie, die in de
homofone muziek, in beginsel althans, sterker op de voorgrond treedt dan in de
polyfone. Daarmee zou dan Goethes uitspraak zijn bevestigd (en, laat ik eraan
toevoegen, de uitspraak van Schweitzer, dat Bach geen ‘begin’ is, nog eens op losse
schroeven gesteld). De vraag evenwel, of Bach een groot ‘Melodiker’ was, staat hier
geheel buiten, tenzij men van mening zou zijn, dat juist de ‘Harmoniker’ in hem de
melodische vondsten begunstigen moest. Dit lijkt inderdaad te verdedigen; maar
zeker niet in die zin, dat de ‘harmonie’ maar versterkt of verrijkt behoeft te worden
om de melodieën als rijpe vruchten in 's componisten schoot te doen vallen. De
ontwikkeling van en na de romantiek leert ons wel anders. Waarschijnlijk is hier
ergens een optimum, een zo gunstig mogelijk complex van voorwaarden, en voert
een zeker quantum ‘harmonie’ naar de melodie toe, en een te veel aan ‘harmonie’
er weer van af, waarbij de chromatiek het kritische punt zou kunnen zijn, waar het
begunstigen plaats maakt voor het tegendeel ervan. Wat hiervan zij, Bach als
melodievinder, minder doorlopend in bloei dan de zangeriger Mozart, mag er zijn
zeker óók in het lyrische gemiddelde: melodieën, die men ‘zingen’ kan ook zonder
‘begeleiding’ en die vaak een eigenaardige mengeling vertonen van het fascinerende
en het ontroerende. Een der meest karakteristieke voorbeelden van deze dubbele
bezweringsmacht, dit tegelijk prikkelende, stimulerende, èn tot tranen bewegende,
is het in verschillende bewerkingen toegankelijke koor ‘Zion hört die Wächter singen’
uit de cantate** ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’. Andere lyrische hoogtepunten,
zoals het tweede deel van het Concert voor twee violen, of de altaria's ‘Ich will dich
all mein Leben lang’ uit de cantate ‘Vom* Reiche Gottes’ (waarvan de echtheid
betwijfeld wordt, maar wie anders dan Bach had deze verrukkelijke tonenreeks
kunnen schrijven?), ‘Schlafe, mein Liebster’ uit het Weihnachtsoratorium, ‘Esurientes
implevit bonis’ uit het Magnificat, naderen in variërende mate tot de eerder genoemde
composities, waarin de
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ontroering de overhand heeft, zonder dat uiteraard de fascinatie wordt gemist.
Bepaalde portretten van Bach doen vermoeden, dat hij veel zin voor humor had,
- de burleske anekdote over de pruik, die hij van het hoofd nam en een hinderlijk
bevonden organist om de oren smeet, moge deze indruk bevestigen. Naar eminente
toondichters zonder humor moet men trouwens met een lantarentje zoeken. Daarbij
mag niet uit het oog worden verloren, dat het bij de oudere componisten vaak moeilijk
te controleren is, zodat men het maar veiliger heeft geoordeeld de humor in de muziek
te laten beginnen met C.Ph.E. Bach, of met Haydn, of met de Italiaanse opera buffa.
Over Bachs humor is natuurlijk wel eens geschreven, en als voorbeeld ontbreekt dan
zelden het ‘Quodlibet’ uit de ‘Goldbergvariaties’, een formalistisch grapje met
huiselijke inslag: voortreffelijke muziek, maar om zich de buik bij vast te houden
alleen wanneer men dat van te voren met elkaar heeft afgesproken. De ‘Kaffeekantate’
is in dit opzicht reeds veel overtuigender. Maar er bestaan subtieler proeven, waar
de humor in geringe dosering wordt opgediend, veelal vermengd met andere
bestanddelen, hetgeen het constateren ervan uiteraard niet vergemakkelijkt. Bovendien
wordt menigeen daarvan afgehouden door zijn eerbied voor de grote Bach, - niet
geheel ongelijk aan zekere letterkundige critici, die moeite hebben de humor bij
Dostojewski of Emily Brontë te herkennen. Houden wij geen rekening met de Frans
georiënteerde dansachtige stukken uit de suiteverzamelingen voor piano (als
hoogtepunt het dolle en meeslepende slotdeel van de vierde ‘Französische Suite’ in
es dur, met de koddige omkering van het thema), een genre, waarin de burleske of
mild glimlachende bijklanken tenslotte ook bij de voorgangers niet ontbreken, dan
zien wij de humor bij Bach op zijn persoonlijkste momenten vooral opduiken in
vereniging met de demonische spanning en met het reeds meermalen genoemde
flegma. Hieruit resulteren dan verschijningsvormen als grimmige humor en droge
humor, met allerlei aanvullende nuances, tot
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sarcasme en galgenhumor toe. Van de grimmige humor weet ik geen beter voorbeeld
te geven dan het grandioze slotdeel van het Pianoconcert in d moll. Dit is allerminst
humoristische muziek in de gebruikelijke betekenis; maar de humor is hier een
onmisbaar element, dat de muziek eerst maakt tot wat zij is. Sommige passages* uit
het eerste deel van de ‘Englische Suite’ in a moll sluiten zich hierbij aan in een iets
grotesker gemiddelde. Andere meer of minder gemakkelijk herkenbare humoristische
momenten: eerste en vooral derde deel van het tweede Brandenburgse Concert (hoge
trompet!), het slotdeel van het derde Brandenburgse Concert, het beste stuk uit de
eerste Suite voor orkest in c dur (de Forlane) en verschillende delen uit de tweede
Suite in b moll (met obligaat fluit), met name de Badinerie, een unieke uiting van
Bachs overborrelend temperament, op de grens van de parodie, maar in haar
ondoorgrondelijke spot toch niet als zodanig te etiketteren. Ook daar, waar men niet
van humor zou willen spreken, treft vaak de geestigheid van de melodische profilering,
de gedetacheerdheid, de superieure ironie van de man, die alles overziet van de
hoogten van het meesterschap. Veel vlugge fugathema's hebben iets grappigs door
hun parmantigheid, of door een ongelooflijke slagvaardigheid en voortvarendheid
(orgelfuga in g moll, fuga in a dur uit ‘Das Wohltemperierte Klavier’ II, en vooral
de fuga in bes dur uit II).
Het demonische bij Bach - demonische spanning, demonische stuwkracht,
‘dämonisch fortreissende Kraft’, om de oude, maar nog niet verouderde Spitta te
citeren - vormt een belangrijk gegeven voor wie de Thomaskantor in zijn meer intieme
verrichtingen wil leren verstaan. Het begrip ‘demonisch’ vat ik hier op in zijn
overwegend duistere variant, zoals het woord in de omgangstaal gewoonlijk ook
wordt gebezigd. Het is de tegenhanger van Bachs flegma, - al lijkt ‘demonisch flegma’
volstrekt geen onjuiste kenschets van zijn muziek, - en het is in doorslaggevende
mate afhankelijk van de strenge metrisering, waarin zijn zo vaak gesignaleerde1)
ritmische vrijheid zich aan banden weet te leggen

1) O.a. door Ernst Kurth in Grundlagen des lineären Kontrapunkts. Zijn terminologie is ietwat
verwarrend, hij noemt b.v. ‘ritmisch’ wat men beter ‘metrisch’ of ‘regelmatig ritmisch’ zou
kunnen noemen, en wat doorgaans ‘ritmisch’ wordt genoemd noemt hij ‘kinetisch’.
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en die zijn muziek, ten dele wellicht door oppervlakkige overeenkomsten met de
jazz, tegenwoordig tot een soort modeartikel heeft gemaakt. Het mag worden
vastgesteld, dat bijna alle composities van Bach in mineur boven een zeker tempo
dit kenmerk der motorische ‘demonie’ in meerdere of mindere mate vertonen, en
dat, waar het ontbreekt, de muziek niet altijd van een zekere vlakheid is vrij te pleiten,
zulks in tegenstelling tot de vergelijkbare stukken in majeur. Dit is een merkwaardig
verschil, dat mij lang heeft beziggehouden en dat een onderzoek van vakkundige
zijde verdient. Is het te verklaren door de geringere modulatiemogelijkheden van de
moll-toonsoorten?1) Zoveel is zeker, dat Bachs moll-composities harmonisch wel
eens minder boeiend zijn dan die in dur (binnen de grenzen van één compositie b.v.
in de orgelfuga in e moll, die harmonisch pas ‘interessant’ wordt in de dur-passages,
in het bijzonder maat 143 en 147). Bij een vergelijking tussen dur en moll in ‘Das
Wohltemperierte Klavier’ (vgl. het onderzoek, gepubliceerd in het laatste hoofdstuk
van Het Eerste en het Laatste) kon ik geen waardeverschillen vaststellen, maar in
de ‘Französische Suiten’ en in mindere mate in de ‘Englische Suiten’ en de ‘Partitas’
is het verschil m.i. evident.
Sterker getuigenis van de ‘demonische’ Bach dan het derde deel van het
Pianoconcert in d moll zal men moeilijk kunnen aanwijzen. Lyriek, vertedering,
religieuze vervoering zijn ver te zoeken. Heroïsche en grimmig humoristische accenten
dragen tot de indruk bij. Deze muziek is rotshard, en als zodanig verrassend ‘modern’.
Maar zij is, door dat eigenaardige, niet nader te omschrijven mengsel van
uitgelatenheid en bijna cynische spot, ook zeldzaam meeslepend. Let op het
weergaloze slot: die stortvloed van niet minder dan zes achtereenvolgende modulaties
naar de subdominant (in de doorwerking van de klassieke sonate gebeurt zoiets
gewoonlijk niet vaker dan driemaal), die door een korte cadens wordt opgevangen,
waarna het slot volgt in de vorm van het ten einde gespeelde hoofdthema (ritornello).
Deze cadens heeft iets onmiskenbaar Beethoveniaans, niet in technisch opzicht,

1) De dur-drieklank streeft van nature naar zijn subdominant, de moll-drieklank niet, en het is
bekend, dat de subdominant verder strekkende harmonische relaties onderhoudt dan de
dominant. Dat de dur-toonaard harmonisch ‘rijker’ is, wordt enigszins gecompenseerd
doordat de moll-toonaard meer contrapuntische mogelijkheden biedt.
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maar door de gevoelshouding. Doordat het laatste dominantakkoord op de piano niet
op de gebruikelijke kwint wordt aangeslagen, maar op de septiem, wordt een
onvergelijkelijk effect bereikt van sombere trots en heroïsche zelfoverwinning,
psychologisch verwant aan het slot van het eerste deel van Beethovens strijkkwartet
in a moll, op. 132.
Ontbreekt in het demonisch gemiddelde de humor, dan worden duisterder gebieden
betreden, - composities van een merkwaardige korzeligheid, een sardonische
verbittering, die men zich al niet beklemmender kan denken. In de eerste plaats
vermeld ik twee Gigues uit de ‘Englische Suiten’, die uit de vijfde in e moll, met
haar diabolische elegantie in maat 68-72, en die uit de zesde in d moll, met de
opzwepende trillers. In deze waarlijk onbarmhartige en onchristelijke muziek treedt
de chromatiek sterk op de voorgrond. Chromatiek in reincultuur heerst in het
preludium in a moll uit ‘Das Wohltemperierte Klavier’ II: onvervalste zwarte kunst,
die nòg hermetischer en in wezen niet minder huiveringwekkend aan de dag treedt
in de canons uit ‘Die Kunst der Fuge’: psychologisch een absoluut nulpunt, uiterste
abstractie, ijzige koude, met de schoonheid van ijsbloemen. Hier wordt een blik in
het Niets geslagen zoals nimmer voor Bach, en maar zelden na hem. Weer een andere
gevoelsnuance treft de eerste helft van de Sarabande uit de derde ‘Englische Suite’
in g moll: diep zwaarmoedige klanken, eigenlijk zonder troost, indien troost al niet
in het verklanken zelf is gelegen. In de b moll-fuga uit ‘Das Wohltemperierte Klavier’
II vindt men minder abstractie, minder zwaarmoedigheid, meer heroïek, een vleug
van burleske overmoed, - toch allerminst een lichte bladzijde uit het Oude Testament
der pianoliteratuur. Zij moet niet zo langzaam gespeeld worden als tegenwoordig
mode schijnt te zijn.
Ik ben er mij van bewust, in dit opstel op een minder gebruikelijke wijze van het
licht naar het duister te zijn voortgeschreden. Mijn enige verontschuldiging is, dat
de gewoonte uitsluitend Bachs positieve kanten naar voren te brengen mij ertoe
noopte
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een zekere nadruk te leggen op aspecten, die kwantitatief misschien minder sterk op
de voorgrond treden, maar die uit het totaalbeeld niet zijn weg te denken. Overigens
heb ik er niet het minste bezwaar tegen, dat men dit essay na de normale kennisneming
nog eens van achteren naar voren overleest, daarmee het voorbeeld volgend van Bach
zelf, die, mogen wij Schwebsch geloven, in de eerste helft van ‘Die Kunst der Fuge’
in de ondoordringbaarheden der afvallige materie afdaalde, om in de tweede helft
terug te stijgen naar het goddelijke licht. Want het spreekt vanzelf, dat hij dit alles
in enen is: duister èn licht, demonie en erbarmen, flegma en gevoelsovergave, hel
en hemel, - voor zover deze woorden enigermate verhelderend zijn. Want Beethovens
kwinkslag, dat Bach eigenlijk ‘Meer’ zou moeten heten, herinnert ons eraan, dat
dergelijke tegenstellingen, ook al zou men hun aantal vertienvoudigen, nooit het
wezen van het universeelste genie in de kunst der tonen kunnen uitputten.

Eindnoten:
* regel 3 v.b.: Geen van Bachs dubbelconcerten in c klein heeft in het middendeel een beginmelodie
met een octaafsprong naar boven. De aria uit cantate BWV 6 is het meest verwant aan de
hoofdmelodie uit het middendeel van het dubbelconcert BWV 1062.
* regel 8 v.b.: ‘Bleib bei uns, denn es will Abend werden’: Cantate BWV 6.
* regel 7 v.b.: ‘Orchesterstücke’: Webern componeerde twee reeksen Orchesterstücke, opus 6 en
10. Het is niet onomstotelijk uit te maken welke Vestdijk hier op het oog heeft, maar vermoedelijk
doelt hij op opus 10: voor deze reeks geldt Vestdijks beschrijving sterker dan voor opus 6, het
was toentertijd een van de weinige werken van Webern die op plaat verkrijgbaar waren en over
deze stukken schreef Pijper een lovende recensie.
* regel 8 v.o.: ‘as-dur’: Etude opus 25 nr 1.
* regel 8 v.o.: ‘Abschiedssymphonie’: Symfonie nr 45.
* regel 14 v.b.: ‘Ich habe genug’: Cantate BWV 82.
* regel 15 v.o.: ‘e moll en b moll’:
e moll: Preludium en fuga BWV 548
b moll: Preludium en fuga BWV 544.
* eerste regel, ‘Hillervariaties’: Variationen und Fuge über ein Thema von Joh. Ad. Hiller opus
100.
* regel 11 v.o.: ‘pianoconcert in d moll’: BWV 1052.
* eerste regel, achter de komma: Het vervolg van de zin is in het typoscript anders dan in de
gepubliceerde uitgave, namelijk ‘[...], zijn meest geniale ingevingen toch wel op het terrein der
harmonie, die in de homofone muziek, zo al niet in beginsel, dan toch in de practijk sterker op
de voorgrond treedt dan in de polyfonie’.
* regel 8 v.o.: ‘Ruft uns die Stimme’: Cantate BWV 140.
* regel 5 v.o.: De titel ‘Vom Reiche Gottes’ zal men in het Bach Werke Verzeichnis tevergeefs
zoeken. Een werk met deze titel toegeschreven aan Bach bestaat wel: het is een oratorium voor
vier solostemmen (sopraan, alt, tenor en bas), drie koorpartijen (sopraan, alt en bas) en een
instrumentaal ensemble, uitgegeven bij Hanssler onder nr 10.001 (zie Choral Music in Print,
Vol I: Sacred Choral Music, Ed. Thomas Nardone, James H. Nye, Mark Resnick, Musicdata,
Inc. Philadelphia, 1974).
* regel 6 v.b.: ‘a moll’: Engelse suite nr 2.
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Mozart
de demon der galanterie
Het is niet gemakkelijk Mozarts eigen toon te omschrijven, - zo het dit ooit al is. De
muziek is van alle kunsten nu eenmaal de meest ‘onuitsprekelijke’, - zij is het als
gevoelskunst, en zij is het, weer anders gezien, als abstract-formele kunst zonder
inhoud. Bij Mozart worden deze moeilijkheden nog vergroot doordat zijn oeuvre
zich voor ons minder goed individualiseert dan dat van latere componisten, te
beginnen met Beethoven, en eindigend, vooralsnog, met onze grote tijdgenoten, die
bijna niets meer met elkaar gemeen hebben en dit veelal ook niet wensen. Hiermee
doel ik niet zozeer op het vermogen om persoonlijke aandoeningen uit te drukken voor zover muziek iets uitdrukt - als wel op het simpele feit der herkenbaarheid. Nu
herkennen wij Mozart vrij goed. Maar vergeet niet, dat wij ook veel van hem kennen,
en wat wij hèrkennen is misschien minder vaak die ‘eigen toon’ dan bepaalde
melodische wendingen en andere typische trekken, die in onze oren zijn blijven
hangen, en die hunnerzijds, zeer zeker, ook een integrerend bestanddeel van deze
‘toon’ vormen.
Wie dit onherkenbare of onbenaderbare van Mozarts wezen met de
tijdsomstandigheden in verband wil brengen, met het nog
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maar weinig tot individualiseren geneigd cultuurmilieu waaruit hij voortkwam, dient
er rekening mee te houden, dat het bovenstaande dan ook voor Haydn zou moeten
gelden, wiens milieu en sociale omstandigheden nu niet zo héél veel van de zijne
afweken. Maar dit is geenszins het geval; integendeel, in hun vatbaarheid voor
identificatie bestaan opmerkelijke verschillen, die nauwelijks nog voor een historische
verklaring in aanmerking komen. Moet de oplossing soms hierin worden gezocht,
dat Haydn een burgerlijker natuur was dan Mozart, waardoor wij meer vat op hem
hebben? Burgerlijkheid betekent herkenbaarheid, - de aristocraat geeft zich niet bloot.
Spreekt zijn gevoel, waar hij het de vrije teugel laat, meer bij ons aan, omdat het
menselijker is, minder subtiel, minder geraffineerd? Globaal genomen zal Mozart
wel de emotioneelste van de twee zijn geweest. Maar niet de emoties, die men heeft,
zijn van belang, doch wat men ermee doet. Die van Haydn lijken een enkele maal
warmer, en zelfs dieper, en Beethovens meest romantische adagio's staan dichter bij
deze Haydn dan bij Mozart. Wat hiervan zij, Haydns muziek lijkt, zo al niet beter
herkenbaar dan toch beter omschrijfbaar dan die van zijn jongere geestverwant1);
waarbij men dan nog dient te bedenken, dat herkennen en formuleren van het herkende
nooit geheel van elkaar te scheiden zijn. Haydns ‘eigen toon’ heeft men altijd vlot
weten te definiëren (geestig, speels, schalks, burlesk, etc.), en daar mag dan het
nodige aan ontbroken hebben, de vlotheid bewees toch, dat hier geen probleem lag,
vergelijkenderwijs. Dit probleem doet zich evenwel in zijn volle omvang bij Mozart
voor, en het is hèt probleem bij Mozart.
Dit betekent intussen niet, dat zijn muziek zonder etiket is gebleven. Welke
lapidaire geest ervoor aansprakelijk gesteld moet worden is mij niet bekend, maar
het beroemde slagwoord luidt: waar de muziek van Beethoven ‘menselijk’ is, daar
is die van Mozart ‘goddelijk’. Dat zijn twee vliegen in één klap, en men zou erover
kunnen twisten welke vlieg het meest getroffen wordt door deze dooddoener, die
door Willem Pijper in een van zijn op-

1) Tot deze conclusie komen ook Herman Passchier en V. Westhoff, naar aanleiding van een
onderzoek met betrekking tot pianosonaten van Haydn en Mozart (Het ‘Programma’ in de
Muziek, door Herman Passchier en S. Vestdijk, 1951, pag. 44).
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stellen1) afdoende is geridiculiseerd. Inderdaad kan men zich afvragen, of Haydn dan
als ‘dierlijk’ moet worden beschouwd (maar ik noemde hem zo even al ‘menselijk’,
dus dat vervalt), of C.Ph.E. Bach tot het plantenrijk behoort (een ‘buigzaam’ man,
naar wat men van hem weet), en zijn ‘hardere’ broer Wilhelm Friedemann tot de
delfstoffen. Overigens is Pijpers kritiek niet zozeer gericht tegen de karakteristieken
op zichzelf als wel tegen het misbruik dat ervan gemaakt is om Mozart bij Beethoven
ten achter te kunnen stellen, hetgeen Pijper van een ‘babylonische redenering’ doet
spreken, in verband met de traditionele opvattingen omtrent de niveauverschillen
tussen god en mens. Maar in weerwil van de verlegenheden, waarin sterke taal in
kunstbeschouwingen ons brengen kan, schuilt er in dit ‘goddelijke’ van Mozart
misschien toch een element, dat ons van nut kan zijn. Wie een kunstwerk ‘goddelijk’
noemt, geeft daarmee te kennen, dat hij niet weet wat hij eraan heeft, en dat is juist
waarmee wij ons tot dusverre hebben beziggehouden. De godheid is onkenbaar,
onformuleerbaar, ondefinieerbaar, - als de muziek van Mozart. Van hem zou zich,
misschien beter dan van Bach, kunnen laten zeggen, dat hij ‘de muziek zelf’ is, en
dat is des te opmerkelijker, waar zijn tijdgebondenheid, zijn gevoeligheid voor
stromingen, zijn gemaniëreerdheden ook, zeker niet minder sterk op de voorgrond
treden dan bij Bach.
Behalve het niet in begrippen objectiveerbare, niet individualiseerbare van de
godheid kan men in Mozarts muziek het zoetvloeiende, heldere en kinderlijk
onbekommerde der engelen waarnemen. Van deze wezens weten wij even weinig
af als van God, en er schijnen ook ‘boze’ engelen geweest te zijn, en aartsengelen
van een militant soort, die men beter aan Beethoven zou kunnen toewijzen; maar,
mede in verband met het tweede gebod, zijn er omtrent de engelen toch scherper
omschreven voorstellingen in omloop gebracht dan omtrent hun Gebieder.
‘Engelachtig’ lijkt voor Mozart dan ook in het geheel geen onbruikbare formule,
onder voorwaarde dat de gezindheid dezer engelen in positieve

1) De Quintencirkel, pag. 63.
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zin te duiden is, en dat harnas en zwaard al evenzeer worden vermeden als al te hoge
leeftijdsgrenzen. ‘Cherubijnen’, in de populaire betekenis, is iets te sterk, maar boven
de achttien jaar zou ik Mozarts engelen toch niet willen situeren. Een en ander heeft
hij gemeen met de eveneens vroeg gestorven Schubert en Chopin, en ook onder de
dichters is dit adolescente engeltype niet onbekend: Shelley, Hölderlin. Wanneer zij
niet jong sterven, gaat het hun in latere jaren meestal niet goed op deze wereld. Bij
het type behoort een streven naar klassieke schoonheid van een veelal etherisch
karakter, waarbij de vorm domineert over de inhoud. Maar natuurlijk telt deze regel
tal van individuele uitzonderingen. Zo vooronderstelt Mozarts grote begaafdheid
voor de opera veel meer realisme dan eigenlijk bij dit mensensoort past, en vooral
zijn drastische humor in het buffogenre hoort er niet bij. Het prototype van de
‘engelachtige’ operacomponist lijkt veeleer Bellini, die 33 jaar oud werd en wiens
beeltenis aan die van Hölderlin doet denken. Het gemak, waarmee deze componisten
muziek schrijven, is óók al geen beslissende maatstaf, zelfs niet bij Mozart, die zijn
composities lang overwoog en ze waarschijnlijk minder vlot neerschreef dan Reger.
Wel maakt hun muziek op ons deze indruk: gemakkelijk tot stand gekomen te zijn.
Zij schijnen in een voortdurende toestand van inspiratie te verkeren, waarbij wij
graag in het midden laten, of dit nu ook werkelijk zo is.
Voor de klare, kinderlijke, zorgeloze, probleemloze Mozart zijn de bewijsstukken
niet moeilijk ter tafel te brengen. Weliswaar moet men daarvoor vaak aan één oor
doof zijn; maar tenslotte is deze klare kinderlijkheid slechts een schema, met alle
eenzijdigheden van dien; en kunnen luisteren met één oor is daarenboven geen geringe
prestatie. Maar generaties lang heeft men wel een beetje gedaan alsof het andere oor
niet bestond, en in zake éénorigheid kan men beter enige afwisseling betrachten,
anders ontaardt het tot langorigheid: naast levend villen en met pijlen doorboren een
bekende strafmaatregel van de god Apollo. Voorts is het zaak bij het verzamelen van
bewijsmateriaal enige kies-
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keurigheid te betrachten en zich tot het allerbeste te wenden van de hand van de
Salzburger meester, wiens angelieke deugden moeilijk gedemonstreerd kunnen
worden aan het hoogst vervelende Andante uit de Sonate in c dur (K.V. 279) of de
verfoeilijke negende tot en met twaalfde maat van het eerste deel van de Sonate in
es dur (K.V. 282) of het onbeduidende Andante uit de Sonate in g dur (K.V. 283) of
het effen voortkabbelende Adagio uit de Sonate in f dur (K.V. 332), en uit de
bekendste symfonieën b.v. het tamelijk vlakke Adagio van de ‘Linzer’, in c dur (K.V.
425). Naast de gedragen lyriek zal men enige aandacht willen schenken aan de
allegro-Mozart, de vurige en lichtgevleugelde: een uitermate dankbaar genre, waarin
zelden ernstige inzinkingen worden aangetroffen. Mozart heeft tamelijk veel
routinewerk geschreven, dat in hoofdzaak een beroep doet op de virtuoos in ons aller
binnenste; maar het is niet ieders zaak om aan te geven waarin de hoekdelen van de
pianoconcerten K.V. 451 en 453 zich nu precies onderscheiden van die van K.V.
488 (a dur), dat ik als Mozarts meest vooraanstaand pianoconcert beschouw, en
waarvan het tweede thema van het eerste deel en het middenstuk van het derde (het
gedeelte in d dur, beginnende met maat 262) sublieme voorbeelden zijn van wat per
definitie subliem is: het engelachtige. Maar waarom? En waarom die twee andere
pianoconcerten niet, die door de meeste commentatoren met dezelfde onderscheiding
worden behandeld? De waarde der melodieën is uiteraard een belangrijk punt. Maar
de nobele houding van het eerstgenoemde thema, het enthousiaste en toch éven
ontroerende van het tweede, zijn niet voor verdere omschrijving of verklaring vatbaar,
tenzij in de esthetische ontleding tot kleinste eenheden en aantoonbare
evenredigheden, die elk voor zich ons toch weer voor hetzelfde probleem zouden
plaatsen. Behalve de melodie, als zelfstandig organisme beschouwd, is er de
harmonische achtergrond waartegen zij zich aftekent, de constructie, de instrumentatie,
- en deze laten bij Mozart, en in de meeste oudere muziek, nooit veel te wensen over:
een van de oorzaken waarom men bij
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de klassieken het uitnemende wel eens verwart met het alleen maar correcte, het
alleen maar evenwichtige.
Voor zover mijn kennis van Mozarts uitgebreid en lang niet integraal uitgevoerd
oeuvre reikt, zou ik willen zeggen, dat zijn meest geslaagde composities
percentsgewijs het talrijkst zijn in de pianosonaten, - een algemeen verschijnsel, dat
men ook bij Haydn, in mindere mate bij Beethoven, en misschien zelfs nog bij
Schubert aantreft, en dat verklaard zou kunnen worden met de durf en de spontaneïteit
van de man aan de piano, die met geen grote apparatuur rekening hoeft te houden,
terwijl ook technische verhoudingen aansprakelijk kunnen worden gesteld (de piano
liet meer ‘subtiliteit’ toe dan het orkest uit die dagen). Daarop volgen de symfonieën.
Houdt men zich aan de negen of tien, die gewoonlijk worden gespeeld, dan zou men
aan de volgorde kunnen twijfelen. Voorts de pianoconcerten, de vioolconcerten, de
kwartetten en kwintetten, de divertimenti, etc. De kerkmuziek en de opera's vragen
uiteraard om een eigen beoordeling. Dat Mozart door menigeen voornamelijk als
operacomponist wordt beschouwd, houdt niet in, dat hij in de opera zijn allerhoogste
toppen beklimt, nadat hij zich in de veelal voortreffelijke ouvertures voor de tocht
heeft aangegord. Maar natuurlijk was hij als muziekdramaticus hors pair; en de
bekende menuet uit de ‘Don Juan’,* die hij als muziek herhaaldelijk heeft overtroffen,
behoort door de opwindende vocale tussenwerpselen tot het onvergetelijkste wat de
operaliteratuur heeft opgeleverd.
Ter overpeinzing en kritiek volgen hier enkele uitnemende proeven van wat Mozart
ons in het ‘goddelijke’ of ‘engelachtige’ te bieden heeft. De verschillen in toon zijn
vaak uiterst subtiel en daardoor lastig te formuleren. Bij Beethoven b.v. lijkt de
onderlinge verscheidenheid van in algemene zin aan elkaar verwante thema's veel
aanzienlijker. Mozarts melodieën baden allemaal in datzelfde heldere, niet al te
doordringende, gelijkmatig vloeiende licht, waarvan wij de goddelijke oorsprong nu
maar tijdelijk aanvaarden. Dit betekent niet, dat men door psychologische duiding
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niet allerlei differenties op het spoor zou kunnen komen, maar het gevaar van
gekunsteldheid is daarbij groter dan bij menig ander componist. Dat het ondanks dit
betrekkelijk gemis aan afwisseling niet verveelt naar (de beste) Mozart te luisteren,
is het geheim van zijn genie, en, theologisch gesproken, het geheim van God, die als
in zichzelf besloten en afgeronde entiteit kans heeft gezien zulk een boeiende en
heterogene wereld-in-wording te baren als de onze. Algemeen gesproken zijn de
gevoelspolen, waartussen de hier in het oog te vatten Mozart zich beweegt: het meest
uitgelaten en meeslepende enthousiasme en de diep verzadigde, naar het religieuze
tendérende gevoelsverstilling. Daartussenin liggen, in bonte volgorde: kinderlijke
schalksheid, warme trouwhartigheid, frisse onbekommerdheid, milde ironie, tintelende
overmoed, uitdagende vrolijkheid van een ridderlijk karakter, behaagzieke elegantie,
glimlachende vertedering, half vervuld verlangen, berusting, weemoed met een sterk
poëtische, doch nimmer ‘literaire’ inslag, en tenslotte een meer zoetelijke
sentimentaliteit, die uiteraard niet in het meest prominente werk wordt aangetroffen,
al kan men in dit opzicht voor verrassingen komen te staan. Dit is misschien een
voorrecht der engelen: al te smeltend te kunnen zijn in hun gevoelsbetuigingen, en
nochtans superieur. Voorbeelden ontleen ik aan pianosonaten en symfonieën. Van
de pianoconcerten zou ik behalve het reeds ter sprake gebrachte a dur-concert (K.V.
488 wel te verstaan, K.V. 414 is iets minder belangrijk) nog willen noemen: tweede
en derde deel* van K.V. 449 in bes dur, en derde deel van K.V. 459 in f dur. Het
duister heroïsche c moll-concert (K.V. 491) stel ik ten achter bij dat in a dur, maar
afgezien van het wat zoetsappige middendeel behoort het natuurlijk tot de betere, en
interessante ‘late’ Mozart, die reeds zeer gedecideerd op Beethoven vooruitloopt.
Het is groot van allure, maar in het a dur-concert staat toch wel meer muziek, en het
prachtige thema van de variaties (derde deel) overschaduwt, als zo vaak bij de oudere
variatiecomponisten, de variaties zelve, behalve misschien de dur-variaties. Ik noem
dit
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concert volledigheidshalve; met de ‘engelachtige’ Mozart hebben althans de hoekdelen
niets uit te staan.
Pianosonaten. - d dur (K.V. 284), derde deel, slot van variatie 12; a moll (K.V.
310), tweede deel, hoofdthema; d dur (K.V. 311), tweede deel, derde deel, hiervan
het middenstuk in b moll (ook door Saint Foix sterk geprezen); c dur (K.V. 330),
eerste deel, derde deel, hiervan vooral het uiterst kinderlijke begin van de
doorwerking, in g dur: een exces in dit opzicht, en toch als muziek onweerstaanbaar;
a dur (K.V. 331), eerste deel, maar dan alleen het thema, niet zozeer de variaties; bes
dur (K.V. 333), tweede deel, vooral het effect van de eerste c in maat 5 (de sext, iets
dergelijks in het tweede thema van het eerste deel van het pianoconcert in a dur); c
dur (K.V. 545), tweede deel (hierover later meer); bes dur (K.V. 570, schijnt geen
‘echte’ sonate te zijn: een van de administratieve mysteriën bij Mozart), hiervan het
derde deel, misschien het fascinerendste stuk voor piano, dat Mozart schreef; d dur
(K.V. 576), eerste deel, tweede thema; f dur (K.V. 533-494, ook dit is geen sonate,
de geheimen hieromtrent kan men ten dele ontraadseld vinden bij Saint Foix), eerste
deel, tweede deel.
Symfonieën. - a dur (K.V. 201, tweede deel, deze gehele symfonie heeft een
ongemene bekoring en overtreft verre de even vaak gespeelde ‘Parijse’ symfonie in
d dur (K.V. 297); ‘Salzburger’ in c dur1) (K.V. 338), tweede deel, voor mijn gevoel
Mozarts mooiste orkestandante, en vooral het derde deel, dat ik als het hoogtepunt
beschouw van het gehele oeuvre in het ‘vurige’ gemiddelde; ‘Haffner’ in d dur (K.V.
385), eerste deel tweede thema, tweede deel tweede thema; ‘Prager’ in d dur (K.V.
504), eerste deel, vooral eerste thema, tweede deel, derde deel, vooral tweede thema;
es dur (K.V. 543), eerste deel, vooral tweede thema, tweede deel, slotthema (eerst
in es dur, later in as dur), vierde deel; g moll (K.V. 550), tweede deel, maar dan alleen
het hoofdthema; ‘Jupiter’ in c dur (551), vierde deel, met name de beroemde passage
in het begin van de reprise, die harmonisch en

1) Van de betiteling ‘Salzburger’ ben ik niet zeker. Het is de laatste symfonie, die Mozart in
Salzburg schreef (augustus 1780).
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zelfs melodisch op Wagners ‘Tristan’ anticipeert, verder ook de coda. De algemeen
verbreide mening, dat de Jupitersymfonie, inzonderheid de finale ervan, de vervulling
is van Mozarts en zelfs van de gehele achttiende eeuwse symfonische kunst, lokt uit
tot kritiek. Het is er, in een totaal andere gevoelssfeer, evenzo mee gesteld als met
het Pianoconcert in c moll: de Jupiter is grandioos, maar elders staat soms meer
muziek. Contrapuntische en harmonische vondsten mogen tenslotte de waardebepaling
niet beheersen, - en dan: ‘nous en avons vu d'autres...’ Dat de Jupiter een unieke
plaats inneemt, staat hier natuurlijk buiten; maar zien wij af van de grote afmetingen,
dan is er in deze symfonie weinig dat het beste uit de es dur (K.V. 543) nabijkomt,
laat staan overtreft. Van de laatste drie ‘grote’ symfonieën zou ik de volgorde globaal
willen stellen op: es dur, g moll, c dur. En wie van mening is, dat iets van de charme
van het jeugdwerk (speciaal K.V. 201 en 338) in de latere symfonieën verloren is
gegaan, zal ik niet tegenspreken, al was het maar omdat het een nuttige waarschuwing
inhoudt tegen het plichtsgetrouw overschatten van de slotfasen van een
kunstenaarsproduktie. Overigens is een vergelijking tussen de Jupiter en de g moll
hier niet aan de orde, aangezien deze laatste, afgezien van het Andante, ieder eerder
dan een ‘engel’ tot componist kan hebben gehad.
Dit is niet altijd even duidelijk ingezien. Schumann, geen kind toch in
muziekesthetische zaken, dichtte deze symfonie ‘griechisch schwebende Grazie’ toe,
hetgeen letterlijk genomen dan niet onjuist mag zijn, maar zich toch slecht verstaat
met het zeldzaam beklemmende, ja dreigende van deze muziek, de bezeten jacht, de
troosteloze accenten, die Abert de woorden ‘fatalistisch pessimisme’ en ‘demonie’
in de pen gaven. Hoe nu? Moeten wij de goddelijke en engelachtige Mozart, de
heldere, de zorgeloze, aan een ingrijpend retoucheren onderwerpen? Nu is dit niet
het geval: Mozarts ‘goddelijkheid’, mits met enige korrelen zout, en liefst Attisch
zout genomen, geldt voor belangrijke facetten van zijn oeuvre, en mag als ruwe
karakteristiek haar oriënterende
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taak blijven vervullen. De schaduwpartijen zijn ook volstrekt niet bijzonder talrijk;
zoeken wij ze uitsluitend onder de mineur-composities, dan komen er, uit mijn
materiaal, eigenlijk alleen voor in aanmerking de twee sonaten in a moll resp. c moll,
de ‘Fantasia’,* die tezamen met de c moll (K.V. 457) tussen de sonaten verdwaald
is geraakt, de g moll-symfonie, het tweede deel van de vroege es dur-symfonie (K.V.
184), het pianoconcert in c moll, een en ander uit de kamermuziek, de missen, de
opera's. In de beroemde finale van de ‘Don Juan’ is overigens het duistere element
meer in de handeling gelegen dan in de muziek, ook al moet volmondig worden
toegegeven, dat ‘lichte’ muziek in bepaalde situaties dubbel beklemmend kan zijn.
Wenden wij ons hierna tot het oordeel van Mozarts tijdgenoten, dan trekt het de
aandacht, dat velen in hem een getourmenteerde ziel zagen, iemand die een te grote
plaats inruimde aan hartstochten en passionele verwikkelingen, - waarbij wel in
hoofdzaak aan de ‘Don Juan’ gedacht zal zijn, - daarbij een ‘dissonantenjager’, wiens
muziek niet anders dan zwaar en onhelder kon worden genoemd. Kortom, zij spraken
over hem zoals men tegenwoordig over Schönberg spreekt, en 70 jaar geleden over
Wagner. Behalve door de betrekkelijkheden der historie wordt aan de waarde van
dit oordeel afbreuk gedaan doordat hier verschillende draden door elkaar heenlopen:
moralistische bedenkingen, afkeer van het sombere, onbegrip tegenover het moeilijke
of het nieuwe. Het eerste valt niet onder mijn competentie; het tweede is een reactie
op de zo weinig op de voorgrond tredende ‘moll-Mozart’, die een ‘pessimistische’
g moll-symfonie kon schrijven; het derde heeft betrekking op alles en nog wat:
evenzeer op het fugato uit de g moll - als op dat uit de Jupitersymfonie, evenzeer op
de (voor hùn oren) snerpende dissonanten in de ‘Menuetto’ voor piano in d dur1) als
op het contrapuntisch weefsel in het eerste deel van de f dur-sonate (K.V. 533-494).
Voor een karakteristiek is dit alles al even onbruikbaar als voor een waardebepaling,
het geeft alleen aan waaraan in Mozarts tijd het menselijk gehoor-

1) In ‘Klavierstücke’, Ed. Peters, zonder K.V. nummer. Hoogst waarschijnlijk K.V. 355, en*
van de laatste twee pianocomposities.
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orgaan nog wennen moest. Ons blijft dus enkel belang inboezemen de ‘moll-Mozart’,
de man van het ‘pessimisme’, die met de ‘moeilijke’ Mozart, de ‘dissonantenjager’,
niets gemeen hoeft te hebben. Tenslotte komen er in het eerste deel van de duistere
g moll-symfonie minder ‘dissonanten’ voor dan in het laatste deel van de lichte
Jupitersymfonie.
Onder de verschillende termen, uitgestrooid over de laatste twee alinea's, is er één
die in het bijzonder onze aandacht trekt, en dat is het ‘demonische’ van Abert, dat
door Saint Foix wordt bekrachtigd en door menig modern Mozartkenner niet
afgewezen. Deze modeterm uit de romantiek gebruikte ik in het vorige opstel ter
nadere karakterisering van Bachs ‘duistere’ kanten. Grosso modo had het woord
betrekking op de ‘moll-Bach’ in het sterk motorische gemiddelde, hoewel toch niet
alle snellere moll-composities van zijn hand ‘demonisch’ genoemd mogen worden.
Dit laatste geldt in beginsel ook voor Mozart; maar hij schreef zóveel minder in
mineur dan Bach, dat wij bij hem het ‘demonische’ en het ‘moll-genre’ voorlopig
mogen laten samenvallen, al doen zich natuurlijk allerlei graduaties voor: de
mineur-gedeelten uit het befaamde ‘Alla turca’ uit de sonate in a dur (K.V. 331) zal,
ondanks het fascinerende ervan, niemand zo licht als ‘demonisch’ bestempelen; hier
wilde Mozart trouwens alleen maar een Turks stukje schrijven, waarin mineur en
majeur elkaar nu eenmaal moesten afwisselen. Het derde deel van de a moll-sonate
(K.V. 310) is ‘demonischer’ dan het eerste, en ook in andere moll-composities laten
zich belangrijke accentverschillen vaststellen. Wat ook begrijpelijk is: aan de
kleinetertstoonladder is (voor ons gevoel) wel het droevige of gedrukte eigen, maar
niet noodzakelijkerwijs het ‘demonische’, - waarbij men natuurlijk graag zou willen
weten wat nu eigenlijk onder ‘demonisch’ is te verstaan. Het is duidelijk, dat het niet
hetzelfde is als ‘duister’ (droevig, beklemmend, etc.), want anders zouden alle
mineur-composities van Bach, Mozart, en wie al niet, ongeveer even ‘demonisch’
moeten zijn.
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Enigermate vruchtdragende beschouwingen over onderwerpen als de demonie in de
muziek vereisen de werkzaamheid van zoiets als een historisch zintuig. Voor ons
modernen, vertrouwd als wij zijn met ‘Le sacre du printemps’, de zesde en negende
symfonie van Mahler, het oeuvre van Schönberg, Berg en Bartók, of zelfs maar de
Klingsor-muziek uit de ‘Parsifal’, kan onmogelijk worden gevergd, dat de
‘demonische’ Mozart ons de rillingen over de rug doet lopen. Vroegere
commentatoren orakelden vaak in het zwarte over werken, die naar onze mening een
volkomen normale kleur vertonen. Zo deed de inleiding tot het eerste deel van de
‘Prager’ symfonie sommige bewonderaars haast aan een ‘drama’ denken (deze
symfonie werd trouwens in de tijd van de ‘Don Juan’ gecomponeerd), maar de
onbevangen luisteraar van tegenwoordig hoort dat niet meer zo, evenmin als het
‘diepe pessimisme’ van de inleiding tot het eerste deel van de grote es dur-symfonie.
Intussen vergelijken wij hier op het punt van het ‘demonische’ Mozart niet met
Wagner of Strawinsky, en zelfs niet met Beethoven, maar uitsluitend met zichzelf.
Overzien wij de stand van het probleem. Bij monde van een aantal Mozartkenners
kon het ‘demonische’ in zijn muziek worden gesignaleerd. Voor zover de daarbij
gegeven voorbeelden een oordeel toelieten, is dit de Mozart van de ‘duistere’
evocaties, geschreven in de moll-toonaard. Dit klopt ongeveer met onze bevindingen
bij Bach. Bachs demonische moll-composities zijn bijna alle in een vrij snel tempo
geschreven. Zo ook bij Mozart; ik ken trouwens weinig of geen belangrijke langzame
stukken in moll van zijn hand.1) Maar ook de snellere zijn niet dik gezaaid, en deze
schrale oogst stelt ons voor de vraag, of het demonische zich soms van de dur-toonaard
zou kunnen bedienen. Mozart blijkt te weinig in moll geschreven te hebben om er
zijn demonie in onder te kunnen brengen. Waarom hij dit deed? Historische factoren
(voorliefde van het Rococo voor het ‘vrolijke’ majeur) zullen hier wel wedijveren
met meer persoonlijke. In elk geval zou een ‘dur-demonie’ bij Mozart ons op het
spoor kunnen brengen van

1) Eigenlijk alleen het middendeel van het pianoconcert in a dur (K.V. 488), het bijzonder mooie
Rondo voor piano in a moll (K.V. 511) en het Adagio voor piano in b moll (K.V. 540). Geen
van drieën is ‘demonisch’ te noemen. Mogelijk is er in de kamermuziek iets te vinden, hoogst waarschijnlijk met hetzelfde ‘ondemonische’ resultaat. A fortiori geldt dit voor de
kerkmuziek.
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eigenaardigheden van zijn muziek, die men op grond van de ‘goddelijkheid’ daarvan
nogal eens aan de éénorigheid ten prooi heeft doen vallen, en die aan dit ‘goddelijke’,
zonder het op losse schroeven te stellen, enkele meer individuele nuances toevoegt.
Demonen zijn niet altijd enkel maar duistere en ongunstige wezens geweest. De
antieken, de oude Grieken met name, kenden naast de ‘moll-demonen’ ook
‘dur-demonen’, al waren zij vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden, hetgeen,
zoals wij zullen zien, voor de doorgronding van hun diepere geaardheid niet zonder
betekenis is. De ethisch georiënteerde joodse religie daarentegen schrapte het dur,
en bracht het over in moll, en deze gewoonte is later ook door het christendom
gevolgd. In de middeleeuwen was iedere demon een boze demon, behalve bij zekere
ketterse sekten, die veelal Grieks of oosters waren beïnvloed: voor hèn was het eerder
de Moederkerk die in moll was geschreven dan de veelsoortige demonen, waarmee
zij al dan niet omgang pleegden. Wat is bij de oude Grieken nu precies een demon,
zo hier de moralistische interpretatie verstek laat gaan? Oorspronkelijk ongeveer
hetzelfde als ‘goden’, werden de demonen al spoedig tot bovenzinnelijke wezens die
tussen god en mens in stonden en uit hoofde van die positie middelaarsdiensten
konden verrichten. Houden wij ons streng aan deze definitie, dan zijn dus ook de
engelen demonen. Plato beschouwt b.v. Eros, de god van de liefde, als een demon
(en derhalve niet als een eigenlijke god), een macht die bemiddelt tussen hoog en
laag, schoon en lelijk, rijk en arm, en allerlei andere tegenstellingen, en zeer zeker
geen boze macht, al laat zich van de liefde nu ook weer niet zeggen, dat zij
onvermengd goed is. Deze dubbelzinnigheid nu, dit weifelen tussen goed en kwaad,
is bijzonder kenschetsend voor de demonen. Zij bewonen een tussenrijk, een
schemerland, niet licht en niet donker, en soms het ene wel en het andere niet. Men
weet niet wat men aan de demonen heeft. Op onze westerse cultuur, die niet alleen
een joods-christelijke, maar ook een Griekse cultuur is, bleef deze opvatting niet
zonder invloed. Dat Goethe het demo-
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nische overwegend in de antieke zin begreep (met als geliefkoosd voorbeeld Lord
Byron, die hij zelf graag had willen zijn), zegt misschien niet zo heel veel, want
Goethe was om zo te zeggen Griekser dan de Grieken zelf. Maar ook het
spraakgebruik legt van het tweeslachtige van het demonische rekenschap af. Wanneer
wij iemand een demon noemen, bedoelen wij toch niet, dat hij een duivel is. Nog
duidelijker treedt dit aan de dag, zodra de kunst in het geding wordt gebracht. Er zijn
in de loop van de laatste paar eeuwen waarschijnlijk meer kunstenaars dan misdadigers
‘demonisch’ genoemd. Paganini was (alweer volgens Goethe) een demonische
persoonlijkheid, maar deed bij mijn weten geen vlieg kwaad. Liszt, die de eretitel
óók wel gedragen zal hebben, deed zelfs uitsluitend goed, en niet enkel maar de
vrouwen. Voor het romantische besef was Beethoven demonisch, Wagner had er
flink wat van en wilde dit ook wel, en Mahler, op zijn minst als dirigent, heeft zijn
weerbarstige Weners meer dan eens deze suggestieve term in de mond gegeven, al
was dit in de eerste plaats toch wel een vorm van kwaadspreken. In al deze gevallen
is het demonische voornamelijk gemunt op de kunstenaar als persoon, en heeft eerder
op uiterlijkheden betrekking dan op het scheppen van kunst. Maar ook dit laatste
wordt nog dagelijks demonisch genoemd, in een meer onpersoonlijke betekenis: de
demonie van kunstenaar en kunst heeft hier betrekking op de inspiratie, - ook alweer
in getrouwe navolging van de antieken. De demon, middelaar tussen god en mens,
fluistert, ademt, blaast de kunstenaar zijn scheppingen in. Socrates, de wijsgeer,
kende zijn demon tamelijk goed en onderhield zich met hem. De Romeinen noemden
de demonen ‘genii’, hetgeen ons in dit verband wel zeer vertrouwd in de oren klinkt.
Uiteraard sluit hun inmenging rechtstreekse goddelijke inspiratie niet uit, en is de
grens met de demonische inspiratie moeilijk te trekken. Aan de andere kant blijft
aan het demonische ook in zijn meer neutrale, onpersoonlijke betekenis altijd nog
iets eigen van de oorspronkelijke aarzeling tussen goed en kwaad, ook wanneer iedere
moralistische
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interpretatie zorgvuldig wordt vermeden. Kort gezegd: goddelijke inspiratie is altijd
‘goed’, demonische inspiratie: dan weten we het nog niet. Een demon kan ons altijd
op een dwaalspoor voeren, om de eenvoudige reden dat hij het zelf niet weet. Hij
kan beide kanten uit. Bijgevolg blijft het begrip ‘demonisch’ in de kunst zweven
tussen het neutrale ‘inblazen’ - iedere geïnspireerde muziek is ‘demonisch’ - en het
uiterst dubbelzinnige inblazen van iets dat goed èn kwaad, licht en duister, ‘dur’ en
‘moll’ kan zijn, en dit is ook wel de meest gebruikelijke betekenis, wanneer men de
muziek zelf op het oog heeft. Het tot stand komen van het ‘Requiem’ van Mozart
was demonisch, - de muziek zelf is het nauwelijks. Het demonische in Beethovens
Negende reserveert men voor de eerste twee delen (in moll), hoewel niemand zijn
‘demon’ minder werkzaam zal achten in het Adagio (in dur). Dus tòch een verband
tussen het demonische en mineur? Dit verband ìs er; maar het is niet het enige, en
daarom is het er tevens níet, - een ondubbelzinnig verband, zelfs met mineur, zou
voor het demonische te weinig... dubbelzinnig zijn. De echte demonische muziek
aarzelt tussen dur en moll, met een zekere voorkeur voor moll, aangezien onvervalste
dur-muziek alleen maar ‘goddelijk’ zijn kan. Driekwart moll één kwart dur,
bijvoorbeeld. Maar dit is muzikaal nauwelijks te realiseren, en zeker niet in Mozarts
tijd. In een meer of minder snelle afwisseling van dur en moll is de oplossing al
evenmin te zoeken: dan zou Mozarts ‘Alla Turca’ de meest demonische muziek zijn
die ooit is geschreven. Zelfs een innige vermenging van dur en moll,* zoals die b.v.
in de aanhef van ‘Poissons d'or’ van Debussy en in menige compositie van Strawinsky
is gerealiseerd, geeft geen waarborg: er schijnt iets anders bij te moeten komen. De
chromatiek? De bij uitstek demonische Gigue uit de zesde ‘Englische Suite’ moet
ons wel te denken geven. Maar al weer: alle chromatische muziek is niet demonisch,
en er is demonische muziek geschreven zonder chromatiek. Het is niet zo eenvoudig.
Bij gebrek aan betrouwbare onderzoekingen op dit gebied zullen wij er voor-
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lopig goed aan doen een minimumverband tussen demonisch en mineur te handhaven,
met daarnaast een aanzienlijke marge voor geheel andere mogelijkheden, tot die van
het schijnbaar ongecompliceerde majeur toe. Dat zou dan de ‘dur-demonie’ in optima
forma zijn, waarover nog maar zeer lichte schaduwen geworpen worden door de
moll-toonaard, door chromatiek, eventueel door ‘polytonale’ verwikkelingen,
desnoods door... dur zelf. Dit laatste lijkt erg paradoxaal, en het is het ook. Het is
zelfs volkomen onbegrijpelijk. Maar begrepen wij deze zaken, dan zouden er op de
conservatoria technische wenken gegeven kunnen worden voor het schrijven van
demonische muziek, hetgeen niet alleen in strijd zou zijn met de waardigheid der
scheppende kunst, maar ook met het bij uitstek dubbelzinnige wezen van het
demonische.
Dat er demonische muziek bestaat, die door haar dur-karakter op een haar na is te
verwisselen met ‘goddelijke’ muziek, is uiteraard niet zonder betekenis voor een
juist begrip van Mozarts kunst. Er bestaan van hem composities, of onderdelen ervan,
in dur, waar men alles eerder dan duisternis of schaduw verwacht, en waar zich
plotseling in de meest wolkeloze aller hemelen iets vertoont als ‘een groene grijns
van Gods gruwelijk gezicht’, zoals de jonge Nijhoff dichtte. Dit is wat kras uitgedrukt,
want het ìs bijna nooit een grijns, en het is ook niet gruwelijk, - niet duivels. Het is
demonisch. Er vertrekt zich iets in het aangezicht dezer muziek. Geen smart,
weemoed, ontgoocheling, opstandigheid, - het is iets anders. Een beetje vals, een
beetje zoet, een bekoring der zinnen, die zich toch nooit geheel aan de heerschappij
van de geest durft te onttrekken. Zeer geringe doseringen van een vergif, waarvoor
de naam nog gevonden moet worden. Men moet er wel ontvankelijk voor zijn. Maar
ik kan niet geloven, dat de vroegere bewonderaars, zwerend bij hun helder en
onbekommerd idool, het in het geheel niet hebben opgemerkt. Zij wisten het alleen
niet te formuleren, en zelfs Stendhal's beroemde karakteristiek is niet bruikbaar* voor
een nadere situering van deze dur-demonie bij Mozart.
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Hij spreekt van een diepe weemoed, die ons bij het luisteren naar deze muziek kan
overvallen. De observatie is treffend juist. Maar weemoed is goddelijk van oorsprong,
of menselijk, maar nu juist niet demonisch, al kan het demonische zich aan het
weemoedige paren.
De finale van de es dur-symfonie (K.V. 543) heeft een afsluiting in de vorm van
een variant van het hoofdthema (in de expositie in bes, in de reprise in es). Deze tien
of twaalf maten hebben voor mij het beklemmende van het demonische, dat tot
dusverre ontbrak in deze compositie, waarin de achttiende eeuwse ‘dissonantenjager’
(bedoeld is nu niet Mozart zelf) toch wel een en ander van zijn gading had kunnen
vinden. Niets van dat al in deze ‘Schluszsatz’. En toch die vage indruk van naderend
onheil in het feestelijk tumult. Misschien ook géén onheil, misschien zijn er alleen
maar ongekende verrukkingen in zicht, maar zij beklemmen. De verwachting wordt
hoog opgevoerd, maar er gebeurt niets, er staat een dubbele streep, en het stuk is uit.
Een opkomend onweer? Naderende oververzadiging in de feestroes? Maar dat is het
toch niet. Een bevrijding van alle banden, een zich willen storten in feller en
gevaarlijker vermaak, ongeveer zoals Debussy dat in het marsgedeelte van ‘Fêtes’
heeft verklankt? Wellicht komt er nog het dichtst bij: een hoge geestelijke vreugde
dreigt zich plotseling te verdichten, te verzwaren tot zinnelijk verlangen, dat echter
meer geraden wordt dan ondergaan. Het dreigende is hier tegelijkertijd niet dreigend,
omdat het zich als gevaar niet actualiseert, en omdat het de keerzijde is van een
nieuwe bekoring, een belofte van nieuw geluk.
Het middenstuk in a dur van het derde deel van de a moll-sonate (K.V. 310) is
merkwaardigerwijs veel demonischer dan het hoofddeel in a moll. Tussen de beide
onderdelen bestaat een tegenstelling (het toongeslacht), en er is ook overeenkomst:
de muziek jaagt in hetzelfde tempo door, en Saint Foix wijst erop, dat dit middendeel
ritmisch en melodisch verwant is aan de omramende muziek. Maar dit dubbelzinnige
van tegenstelling-plus-overeen-
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komst is zeker niet voldoende om een impressie te verklaren, die merkbaar afwijkt
van die van een verademing schenkende idylle, zoals die in dur-tussenspelen of -trio's
in mollcomposities zo vaak wordt aangetroffen. Of een idylle is het ook weer wèl,
maar dan een idylle met een barst erin, een schijnidylle, en als zodanig
huiveringwekkender dan uitingen van schrille vertwijfeling of machteloze woede.
Deze eerste zestien maten (van het middendeel dus) maken op mij de indruk van een
loense lichtstraal in een kolkende afgrond, - een Kruisverheffing van Rembrandt.
Van de technische bijzonderheden vermeld ik hier alleen het sforzato in de vijfde
maat, waar de sext angst of wanhoop zo kordaat tracht te overschreeuwen.
Beide zo juist behandelde fragmenten hebben de liggen blijvende tonica gemeen:
een bekend procédé, van oudsher o.a. toegepast in de ‘musette’ van de gavotte. Dat
de demonische indruk gedeeltelijk hieraan moet worden toegeschreven, staat m.i.
vast, al was het maar omdat dit kenmerk ontbreekt in de acht maten na het
herhalingsteken in het middendeel, die inderdaad ook niet meer demonisch genoemd
mogen worden. De tonica in de bas, terwijl in sommige maten de melodie veeleer
de dominant zou doen verwachten, zorgt voor het dubbelzinnige, dat aan het
demonische eigen is. In Beethovens vierde ‘Bagatelle’ uit op. 126, in b moll, treffen
wij hetzelfde aan in het b dur-middendeel. De sfeer is psychologisch verwant aan
die in de Mozartsonate; alleen is Beethoven hier veel dreigender, wanhopiger, en
een wrange dissonant1) laat niet na het misleidend spel in dur te onderbreken. Maar
deze orgelpuntwerking van de tonica reikt ter verklaring toch niet toe, want de
musettes in de oude gavottes zijn meestal niet demonisch, het trio van de Menuet uit
Symfonie 88 in g dur van Haydn of b.v. ‘Der Leiermann’ van Schubert nauwelijks,
en ook kan het niet worden gezegd van het sublieme middendeel van Beethovens
vijfde ‘Bagatelle’ uit dezelfde serie, hoewel de harmonie, door een sterk dissonante
tussenstem, hier nog navranter is dan in de vierde ‘Bagatelle’. Het tempo legt onge-

1) In maat 20: e g ais. Door de pedaalwerking, die niemand zich hier zal laten ontgaan, eigenlijk
een noneakkoord: cis in de voorafgaande maat, fis in de volgende.
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twijfeld enig gewicht in de schaal: deze vijfde ‘Bagatelle’ is een Allegretto en komt
misschien nog beter tot haar recht als een niet te langzaam Andante. Zoals wij zagen,
bestaat er een verband tussen demonie en sneller tempo, desgewenst te verklaren
door het onbetrapbare, het vexerende, dat demonen eigen is: hoe groter de snelheid,
hoe moeilijker het dubbelzinnige zich laat ontmaskeren.
Maar nu een derde voorbeeld: een gepatenteerd Andante ditmaal, - zij het ook een
uit de achttiende eeuw, dus vlugger te spelen dan tegenwoordig, - en bovendien
zonder een spoor van doorklinkende tonica of soortgelijke ‘musette’-achtige kunsten:
integendeel, een rechtzinnig geharmoniseerd stuk, met dissonante wrijvingen hier
en daar, maar die dragen nu juist niet tot de demonische sfeer bij. Het is het Andante
uit de ‘makkelijke’ sonate in c dur (K.V. 545), een idyllisch en behaagziek gekabbel
onder allerliefste melodie, zeer bekoorlijk, hoogst elegant, wat schijnbaar onbeduidend
misschien, vooral door die onverstoorbaar voortijlende gevierendeelde basfiguur
(z.g. bassen van Alberti: gdbd, gdbd, adcd, adcd, etc. etc.). Maar dit alles geldt
uitsluitend voor éénorigen. Het tweede oor verneemt zonderlinge zaken. Het gekabbel
heeft iets insisterends, iets hypnotisch, het lieve en reine een ondertoon van schier
perverse zoetheid, en de elegantie is niet zonder malicieuze spot, - dit salonstukje
schijnt de ontzenuwende bekoringen van het Ancien Régime te resumeren. Hier
hebben we de dur-demonie ten top gedreven: de ‘engelachtige’ Mozart in al zijn
smetteloze volmaaktheid, èn als schijn en bedrog, al zou het ten enenmale onjuist
zijn van ‘parodie’ te spreken. Het dur is méér dan dur, of minder, of anders, en de
engelen vertrouw ik in geen enkel opzicht. Het zijn hoogst orthodoxe knapen, die in
het geheim een faux pas beramen. Men zij gewaarschuwd voor dit snoezige stuk, en
geve het geen jonge meisjes in handen, tenzij zij opgeleid zijn in éénorigheid, waaraan
het gewoonlijk niet ontbreekt. In dit bijzondere geval is voornamelijk wel het
melodieverloop aansprakelijk te stellen. Als

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

47
punten van enig gewicht noteerde ik: de koppige herhaling van de ‘smachtende’
gepuncteerde figuur met haar ritmische varianten; de gracieus dalende figuur in maat
14-15; de drie maal achtereen dalende bas in maat 20-22; de onnavolgbaar geestige
melodische wending in de eerste helft van de achtste maat voor het slot; en de
zelfstandige betekenis die de begeleidingsfiguur krijgt op de enkele plaatsen waar
de melodie tamelijk abrupt ophoudt. Opmerking verdient, dat het middendeel in moll
in het geheel niet demonisch is. Het is werkelijk de onvervalste dur-demonie, waarvan
wij hier getuige zijn. Het is van een uiterste verfijning, het is mooi, en met de
simpelste middelen gerealiseerd, en het is een beetje verontrustend.
De diep verborgen ironie van dit Andante brengt ons op Mozarts humor, die
voornamelijk in de opera's aan bod komt, maar elders geenszins wordt gemist. De
uitgelatenheid in de ‘Figaro’, de grappen van Papageno in de ‘Zauberflöte’, geven
nauwelijks aanleiding tot demonische muziek. Eerder nog zal men die willen zoeken
in ‘Die Entführung aus dem Serail’, met zijn Turks halfduister, waarin zich de
kostelijkste dwaasheden afspelen. Echt demonisch is natuurlijk de ‘Don Juan’, maar
dan zelden in vereniging met de humor, terwijl de ironie zich veelal beperkt tot het,
misschien ongewilde, contrast tussen zoetvloeiende muziek en verdorven hartstocht,
- vorm en inhoud, hoofsheid en schofterigheid. De demonie in de ‘Don Juan’ komt
muzikaal het zuiverst tot uiting in de ouverture, met name in het hoofdthema daarvan,
in die twee maal omhooggolvende frase, als een treffend embleem van de zich
rekkende slang: een van Mozarts geniaalste momenten, ook wanneer men niet weet,
dat hier iets moet worden ‘uitgedrukt’.
Het erotische in Mozarts muziek zal men wellicht als iets bijkomstigs willen
afdoen; en anderzijds als iets dat in het Rococo vanzelf sprak. Het was nu eenmaal
de galante tijd, met een ‘odor femina’ tot ver buiten de boudoirs. Maar van Haydn
laat zich dit toch nauwelijks zeggen, en juist met hem vergeleken is Mozart,
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binnen de grenzen der technische verwezenlijkingsmogelijkheden, zo minziek als
waartoe een componist al componerend maar de kracht kan vinden. In het suggereren
van de stemmingen der verliefdheid, de bemoeiingen der galanterie, de onderdrukte
of overwonnen liefdessmart, de amoureuze overpeinzingen van het eenzaam hart, is
hij een waardig opvolger van C.Ph.E. Bach in diens beste pianosonaten. Dit verdient
des te meer aandacht, waar Mozart, behalve een vertegenwoordiger van Rococo en
‘Sturm und Drang’, ook een ‘klassicist’ was, voor zover men deze zaken van elkaar
gescheiden wil houden. De klassieke geest is niet in de eerste plaats erotisch. Hij is
daarvoor te evenwichtig, te beheerst. Stelt hij zich desondanks in zijn kunst voor het
liefdeleven open, dan mogen wij ook tot een meer dan middelmatige erotische aanleg
besluiten: dit geldt voor Goethe, dit geldt voor de zo vaak met Goethe vergeleken
Mozart.
Tussen erotiek en demonie lopen enkele verbindingslijnen. Reeds bij Plato is Eros
de demon bij uitnemendheid, en aan de uitingen der liefde is in hoge mate die obligate
dubbelzinnigheid der demonen eigen, dat ongrijpbare van overgangsvormen en
metamorfosen, dat irrationele van iets dat onder onze ogen tot iets anders wordt. De
(geslachtelijke) liefde is het indrukwekkendst voorbeeld van een fundamenteel
levensverschijnsel waarvan nooit gezegd kan worden, of het ‘goed’ of ‘kwaad’ is:
een broeinest van ironie, schijnvertoning, ontveinzen, en helaas ook van veinzerij.
Ik vermoed, dat Mozart wel een beetje een huichelaar was, - van een sympathiek
soort dan. Tenslotte had hij te lang zijn vader naar de ogen moeten kijken, en in zijn
huwelijk met Konstanze zal hij ook wel niet zonder mooipraten hebben toegekund.
Dat hij een man van karakter was, bewijst zijn optreden tegen de aartsbisschop van
Salzburg; maar die had hem dan ook de huid volgescholden. De zoete manieren in
het Andante van de c dur-sonate hebben inderdaad iets van erotische hypocrisie: hier
worden mondjes getrokken, hier worden misschien wel katten in het donker geknepen.
Vandaar ook dat niemand er iets van merkt. Ove-
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igens is het niet mijn bedoeling iedere demonische muziek tot erotiek te herleiden.
In de ter sprake gebrachte passage uit de es dur-symfonie kan men desnoods de verre
echo van een vergeestelijkt bacchanaal beluisteren, die uit de a moll-sonate onttrekt
zich volledig aan zulk een interpretatie. Is soms het omgekeerde beter te verdedigen:
alle erotische muziek demonisch? Op het gebied der absolute muziek, waar geen
tekst of programma ons enigerlei bedoeling kan opdringen, wordt van oudsher het
oeuvre van Chopin met de aandoeningen van het hart in verband gebracht: Nocturnes,
Barcarole, etc. Maar in deze meesterwerken van het* sentiment zou ik toch maar
weinig echt demonische accenten kunnen aanwijzen, en het lijkt dan ook te verdedigen
aan Mozarts erotiek, waar zij voorkomt, een hogere graad van demonie toe te kennen.
Daarbij sluiten zich dan enkele andere kenmerkende verschillen aan.
Mozarts muziek ‘galante’ muziek dus? De aanduiding wordt ook gebruikt voor
een van zijn ontwikkelingsperioden, vallende omstreeks 1774, als overgang van zijn
(eerste) ‘romantische’ periode naar een rijp classicisme. Van het midden van 1776
af heeft hij de galante stijl overwonnen, ten dele onder invloed van de kerkmuziek,
die hij had geschreven. De ‘Parijse’ symfonie (K.V. 297) doet aan als een concessie
en is over het geheel ook weinig prominent. De eveneens in Parijs gecomponeerde
pianosonaten hebben in elk geval niets ‘galants’ meer. Maar dit heeft uitsluitend
betrekking op formele kenmerken. De géést der ‘galanterie’ komt niet duidelijker
aan bod in het eerste deel van de sonate in d dur (K.V. 284), die Saint Foix de ‘triomf
der galanterie’ noemt, dan b.v. in het eerste deel van de sonate in c dur (K.V. 330),
die in 1778 in Parijs ontstond. Veeleer zou ik het omgekeerde staande willen houden,
en er zouden meer voorbeelden te geven zijn van ‘galante’ muziek naar de vorm
(concertant karakter, vermeerdering der thema's, etc.), die niet of nauwelijks galant
is naar toon en gevoelsgehalte.
In weerwil van een niet onaanzienlijk aantal kokette maniertjes,
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die uit de tijdsomstandigheden te verklaren zijn en zelden het wezen der muziek
aantasten, draagt Mozarts ‘galanterie’ een bij uitstek mannelijk karakter. Het is niet
de mannelijkheid van het weltoegerust geslachtsdier, waarbij degens worden
getrokken, bliksemschichten geslingerd en vrouwen verleid. Veeleer is het de
mannelijkheid welke zich openbaart in de superioriteit van de geest tegenover het
gemoedsleven. Mozarts verliefdheid is duidelijk door de geest getekend: het is een
verliefdheid, die tot de geest opstijgt zonder tot liefde te worden, die zich aandachtig
overbuigt naar het vrouwelijke, zonder er ooit in op te gaan. Deze ideële stuwkracht,
die zich niet geheel doorzet, is bijzonder kenmerkend voor hem; zij bepaalt het
gedistantieerde en licht ironische van zijn erotiek, dat toch nergens tot cynisme
ontaardt, al was Casanova, toen hij, niet jong meer in jaren, de première van de ‘Don
Juan’ bijwoonde, mogelijkerwijs een andere mening toegedaan. Mozart laat het
gevoel in zijn rechten zonder het mannelijk vermogen tot objectiveren prijs te geven;
en daar dit vermogen toch weer onvermijdelijk voor een deel tégen het gevoel is
gericht, wordt, krachtens de dubbelzinnigheid of tweezijdigheid van dit spel van
krachten, het demonische te voorschijn geroepen. Bij Chopin liggen de verhoudingen
anders. Ondanks zijn relaties met de gelaarsde George Sand alles eerder dan een
verwijfde natuur, weet hij voor zijn erotische verlangens zelden een mannelijke vorm
te vinden, waarschijnlijk omdat hij er zich, niet artistiek of muziektechnisch, doch
psychisch, te veel aan overgeeft.
Bij Mozart, zei ik, vergeestelijkt de verliefdheid zich, zonder tot liefde te worden.
Dit houdt geen denigrerend oordeel in. Veeleer is het een van de toppen waartoe
mijn bewondering kan stijgen. Bewondering voor de componist Mozart juist. Want
de kunst heeft met zijn erotiek dit ene gemeen, dat zij niet al te menselijk mag worden
en zich niet al te trouwhartig aan gevoelens mag wijden die wij in het werkelijke
leven volledig leren ervaren. Echte liefde voor een vrouw, huwelijkstrouw, liefde
tot God, groep, vaderland, idee, zij staan menselijk wellicht hoger dan de
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verliefdheid der galante engelen, van wie Mozart er één was; maar men maakt er iets
minder hoge kunst mee, iets minder goede muziek. De kunst is nu eenmaal tegen het
leven gericht, goeddeels, en zonder een zekere mate van afzijdigheid, van op zichzelf
moeten staan, van een willen behagen aan zichzelf, zal zij het nimmer kunnen stellen.
Dat Mozart nooit een Adagio uit de ‘Sonate pathétique’ had kunnen schrijven, dit
hooglied der liefde met toch éven die zweem van brave en integere burgerlijkheid,
dat hij in zijn eigen ‘Vorahnung’ van dit hooglied op een tamelijk onthutsende wijze
bleef steken, pleit noch voor Beethoven noch tegen hem. En dat hij ons nimmer de
warmte en diepzinnigheid heeft kunnen schenken van het Adagio uit de negende
sonate in d dur van die andere burger van nobele allure, Joseph* Haydn, dient al
evenzeer in berusting te worden aanvaard. Zelfs voor deze ‘goddelijke’ bestonden
beperkingen. Maar wanneer wij het zangthema van het eerste deel van het
Pianoconcert in a dur tot ons laten spreken, deze ingehouden vreugde aan het edele
hofmaken, deze intelligence du coeur, deze goedheid, die zich niet in exclamaties of
beloften voor de eeuwigheid verliest, deze wijze elegantie, die de geest niet doet
ondergaan in wat het gevoel van ons wil, en dit gevoel nochtans onaangetast laat en
het door de geest niet laat ringeloren, dan menen wij geen slechte ruil te hebben
gedaan. Is dit nog demonie? Het is demonie in haar meest sublieme gedaante. Omdat
hier de god wil naderen tot de mens, en het niet kan, en het misschien ook niet wil,
en het tòch wil, en daarom in dat lichtend en schaduwrijk tussengebied blijft zweven,
dat van oudsher door de goede en boze geesten wordt bewoond.

Eindnoten:
regel 13 v.o.: ‘Don Juan’: Don Giovanni.
regel 9 v.o.: ‘bes dur’: KV 449 staat niet in Bes maar in Es dur.
regel 4 v.b.: ‘a moll’, ‘c moll’: a moll is KV 310, c moll is KV 475.
voetnoot: Vestdijks vermoeden is juist.
regel 8 v.o.: ‘Poissons d'or’: Debussy, Images voor piano, tweede serie, deel 3.
regel 2 v.o.: ‘Stendhal's beroemde karakteristiek’: Stendhals uitspraak is te vinden in diens Vie
de Rossini, 1823.
* regel 10 v.b.: Barcarole moet zijn Barcarolle.
* regel 13 v.b.: ‘sonate in d dur’: Sonate Hob. XVI: 19.
*
*
*
*
*
*
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Beethoven
de ridder van de onbehouwen figuur
Ridderlijk waren alle achttiende en begin-negentiende eeuwse componisten wel. Het
Weense classicisme had de beste manieren geleerd, en dat was geen lege
vormendienst, waarin zich de holheid van graven en baronnen weerspiegelen kon.
In het tweede* deel van zijn tiende sonate in g dur van 1784, geschreven voor vorstin
Esterhazy, vond Haydn chevalereske accenten, die door Chopin in zijn Polonaises
niet zijn overtroffen. Mozart ging in fijne zijden stoffen gekleed; men kon ze met
zuiver licht verwarren; maar het was toch alles, alles voor de vrouw. En ook
Beethoven was ridderlijk, op zijn manier. Hij was het niet voor zijn Dame, zoals
Mozart dat was, want zijn historisch zo moeilijk te situeren geliefde had hij voor het
gemak ‘onsterfelijk’ verklaard, en biografen verzekeren ons, dat zijn andere geliefden
ruimschoots in de gelegenheid werden gesteld hem voor een dwingeland te verslijten.
Hij was het niet, zoals Chopin, jegens een ridderlijk volk in de verdrukking, want
Beethoven had geen volk, en het volk, waarvoor hij zich meende te interesseren,
bewoog zich door Europa en onderdrukte anderen. Hij was ook niet ridderlijk zoals
Haydn: ‘zo maar’, omdat het plezierig was ridderlijke muziek te schrijven, tussen
andere zaken van een lang en welbe-
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steed leven door. Liet Beethoven zich ‘zo maar’ gaan, dan was hij veeleer zwaar op
de hand: een omslachtige dromer, de ‘eerste romanticus’, voor wie het nog niet wist,
werkelijk de man van het bekende bidprentje van onze grootouders, die zich daar
allemaal zelf op zagen zitten, rond Beethoven geschaard met de hand aan de kin. En
deze zware peinzers zijn nooit de ware ridders, aangezien ridderlijkheid lichtheid
van geest behoeft om zich aan anderen te kunnen openbaren. Om ridderlijk te zijn,
- en hij wìlde dit ongetwijfeld zijn, - om met zwier te kunnen dienen, zich ergens
aan te kunnen wijden, had Beethoven de sterkste prikkels nodig, prikkels zo machtig
en wereldomvattend, dat de Vrouw en het Volk erbij in het niet verzonken.
Wat vond hij? Hij vond de Idee. Dit was een trouvaille, waar ettelijke generaties
Duitse professoren op geteerd hebben; het is zelfs niet onmogelijk, dat het hun
trouvaille is geweest. Wat wist Beethoven van ideeën, wat van filosofie! Deze grote
autodidact, hij mocht Kant dan hebben bestudeerd, had andere dingen aan zijn hoofd,
en in zijn hoofd. Maar wanneer hij ‘vrijheid’ zei, of ‘persoonlijkheid’, of ‘kracht’,
of ‘mensheid’, of ‘het goede en het schone’, dan waren het toch ideeën, die door dat
hoofd spookten, die hem beheersten, die hij dienen wilde, in zijn muziek. Filosofisch
beschouwd was ook Mozarts Dame een idee. Voor Mozart zelf was zij veeleer een
ervaring, zoals de oerplant dat was voor Goethe, daar waar Schiller deze oerplant
(terecht) een idee noemde. De overeenkomst tussen Mozart-Beethoven en
Goethe-Schiller behoort tot het repertoire van de professoren voornoemd. Het is lang
geen onjuiste overeenkomst. Dat Schiller een filosoof was, Beethoven zich onledig
hield met filosofemen, doet daarbij weinig ter zake.
Trachten wij onridderlijke honden ons een ridder voor te stellen die de Idee dient,
dan denken wij terstond aan Don Quichote. Enigszins verwarrend is hier al dadelijk
de omstandigheid, dat de Idee, die deze Spaanse edelman aanhing, de Ridderlijkheid
zelve was, een geïdealiseerde Ridderschap, die niet meer bestond, be-
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halve in zijn hoofd, maar daarin dan ook goed, zó goed, dat wij ons mogen afvragen,
of het wel een echte ‘idee’ was, in de zin van Kant en Schiller, en niet veeleer een
dwanggedachte of een waanidee. Don Quichote was namelijk, indien de berichten
niet bedriegen, stapelgek. Een pathologische dweper, die zijn diagnose enkel en
alleen dank zij de onverstoorbaarheid en normativiteit van het klassieke proza heeft
weten te ontlopen. Er schijnen trouwens zestiende eeuwse psychiaters geweest te
zijn, die het hoofd over hem schudden. En inderdaad: dat hij zijn Vrouwe wilde
dienen, helpen, verdedigen, bevrijden, hoefde hem er waarlijk nog niet toe te brengen
in boerenmeiden Vrouwen te zien! Maar dit deed hij wèl; hij vocht tegen windmolens,
hij ging kudden schapen te lijf, en flegmatische leeuwen, en weet ik wat niet al;
kortom, hij was een soort August de Domme van ongewoon formaat, hij deed altijd
precies het verkeerde, en daarom werd hij tot Ridder van de Droevige Figuur, die
meer aanspraak op medelijden dan op bewondering, laat staan navolging maakt.
Sindsdien bestempelt men als ‘donquichotesk’ al datgene wat zich in de dienst der
Idee onmogelijk laat realiseren en wat nochtans beproefd wordt door grote gekken
van edele allure, ridders te zeer van de geest om met de nuchtere werkelijkheid
rekening te houden.
Beethoven was geen Ridder van de Droevige Figuur. Hij was veel te verstandig
om zich bloot te geven zoals Cervantes' held dat had gedaan. Voor een genie blijft
zijn pathologie zeer binnen de perken; zijn psychische afwijkingen lagen in het vlak
van temperament en gemoed en zouden hem nooit een dwanggedachte, een waanidee,
een averechtse opvatting van de werkelijkheid hebben bezorgd. Vergeten wij
bovendien niet, dat de werkelijkheid, waartegen Don Quichote storm liep, onze
‘echte’, alledaagse werkelijkheid was, die van Beethoven daarentegen de
werkelijkheid der kunst, het rijk der tonen, waar ridders zich de grootst mogelijke
vrijheden kunnen veroorloven, zonder strijk en zet voor rumoerige mislukkingen te
komen staan. En wanneer
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Beethoven een enkele maal ‘donquichotesk’ was als mens (de opvoeding van zijn
neef, zijn latere debâcle als dirigent), dan waren hier altijd zuiver menselijke en
begrijpelijke tekortkomingen in het spel: zijn ontbrekende pedagogische ader, zijn
geringe praktische zin, die hij met zoveel scheppende kunstenaars deelde, zijn
doofheid, en het daaruit voortvloeiend wantrouwen. Nooit heeft Beethoven tegen
windmolens gevochten. Wat hij wilde realiseren heeft hij gerealiseerd. Niet al zijn
plannen zijn tot uitvoering gekomen; hij greep ook wel eens te hoog; maar het
essentiële bleef niet ongezegd. Dat heeft hem genoeg moeite gekost, - getuige zijn
talrijke schetsen, dit paradijs voor de musicoloog met zin voor de onvolmaakte
voorstadia van het volmaakte, - maar in beginsel toch niet méér dan andere grote
componisten, want al schreven Mozart en Reger hun composities vlot neer, intensieve
denkarbeid was daar toch aan voorafgegaan. Inderdaad, Beethoven was geen Don
Quichote. Nooit zal men hem met schild en zwaard voor een open kooi zien staan,
waarin een luie Afrikaanse leeuw niets van hem wil weten. Veeleer was hij zelf een
leeuw. Een gelukkig mens, deze Ludwig van Beethoven.
Toch was hij dit niet. In de eerste plaats omdat zijn temperament naar het
zwaarmoedige neigde. In de tweede plaats omdat zijn werkelijkheidszin toereikend
was om hem tot de figuur Beethoven te maken, die thans de mensheid met zijn
menselijkheid beheerst, maar niet om hem een huishoudboekje correct te doen
invullen. In de derde plaats door zijn onevenwichtigheid. In de vierde plaats...
Belangwekkender dan dit alles is, dat in het bovenstaand rooskleurig tableau niet
zonder voordacht een ernstig nadeel van zijn speciale vorm van ridderlijk idealisme
werd verzwegen, en dat is de retorische vaagheid van zijn idee of ideeën, of gevoelens
en impulsen die hij voor ideeën hield, of die men er later voor heeft gehouden. Deze
vaagheid moest zich verstaan met zijn dienst aan de muziek, dat wil zeggen aan iets
dat nooit en te nimmer vaag kan zijn, omdat kunst nooit vaag is. Hier onthult zich
een schaduwzijde van Beethovens idealisme, die bij Don
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Quichote ontbrak. Don Quichote kende zijn ideaal nauwkeurig (àl te nauwkeurig),
en kwam bij de verwezenlijking ervan in conflict met de chaotische en rommelige,
alles eerder dan ideële buitenwereld. Bij Beethoven het omgekeerde: door de
wetmatigheid en mathematische orde ervan was datgene waarin zijn idee of ideeën
zich hadden te realiseren - de muziek - zelf reeds van ideële geaardheid; maar daar
deze ideeën conventioneel en onduidelijk bleven, meer een aangelegenheid van het
gevoel dan van het strenge of, zoals bij Don Quichote, dwangmatig ontspoorde
denken, werd hij steeds gehinderd door het besef, dat hier iets niet klopte. Zeer ten
onrechte: de meeste componisten schrijven wel vanuit een of ander ideëel concept,
en hoe vager het blijft hoe beter. Zelfs in de meest absolute muziek kan de componist
de rest van zijn mens-zijn niet het zwijgen opleggen, en daarom resoneert bij het
scheppen alles mee: emotionele bijklanken, intellectuele boventonen, wijsgerige
harmonieën, die verder tot niets verplichten. Maar bij Beethoven was het de
hoofdzaak, of althans een belangrijke zaak. Daarin lag de moeilijkheid. Wanneer
Beethoven componeerde, fluisterde zijn geweten hem in, dat hij eigenlijk een
wereldverbeteraar zou moeten zijn, een moralist, een volksopvoeder, een
religiestichter, een denker als Kant, een dichter als Schiller, en dat het componeren
hem daartoe kennelijk niet voldoende armslag verschafte. Maar iets anders dan
componeren kon hij niet. Hierin had Don Quichote een niet te onderschatten
voorsprong. Don Quichote kon alle kanten uit, in die door hem zo averechts bekeken
wereld, en van zijn groteske avonturen was dan ook het einde niet te zien. Het enige
wat hij níet kon was componeren, - kunst scheppen, want dat had zijn geestelijke
vader Cervantes, die dat zelf deed, hem niet meegegeven.
Te meer omdat een vaag ideaal niet toestaat te beoordelen hoe ver men erbij ten
achter blijft, had Beethoven voortdurend het gevoel dat hij te kort schoot; en daar
hij een actieve en wilskrachtige natuur was, met veel koppigheid en tegendraadsheid
gezegend,
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merkt men bij hem eigenlijk gedurende zijn gehele leven een tamelijk
ongecoördineerde drang op tot ‘meer willen’, tot forceren, tot overschreeuwen, tot
een non plus ultra. Zijn wantrouwen, vrucht van het gehoorlijden, stoelde op een
dieper gelegen wantrouwen jegens zichzelf. Het geweldige, het grandioze, de grote
vorm, de vreselijke uitbarsting, al dat gigantische en titanische, waar de nieuwere
muziek voor een niet onaanzienlijk deel in opgaat, is niet denkbaar zonder Beethoven.
Wagner was in dit opzicht zijn toortsdrager, Strawinsky zijn voltooier en doodgraver.
Vóór hem bestond zoiets niet, ook al noemen wij een fuga van Bach wel eens
geweldig, een oratorium van Händel grandioos. Haydn mag brooddronken grappen
op zijn naam hebben staan, de miniatuurvorm ontnam er iedere mogelijkheid aan tot
barbaarse expansie. Men moet zich eens trachten voor te stellen welk een indruk de
finale van de zevende symfonie, of de ostinato-paukpartij in het Scherzo van de
negende, of de ostinato-middenpassage in het Scherzo van het strijkkwartet in f dur
op. 135 op de tijdgenoot maakten. Norbert Loeser, in zijn Beethovenboek, krijgt er
nú nog de schrik van te pakken. Daar verging een wereld; en er zouden krasser
voorbeelden te geven zijn. Wíj horen dat niet meer zo; wíj zien vooral de klassieke
beperking, het maat houden in het rumoer, dat Beethoven natuurlijk óók kon; en
daarom is het wel goed om bij het bepalen van zijn standpunt in de aloude strijd om
Beethovens ‘romantisme’ er altijd bij te zeggen hoe men wenst te oordelen: vanuit
1956 of vanuit 1826. Wanneer Paul Henry Lang betoogt, dat Beethoven geen
romanticus was, omdat de romantische krachten bij hem dezelfde waren als bij alle
classicisten in de Sturm und Drang-periode, dan is dat een typisch modern oordeel,
een oordeel door de telescoop, waarbij de fijnere verschillen wegvallen. 130 jaar
geleden zag men Beethoven anders, en wellicht juister, al kon men niet voorspellen,
dat de gehele romantische school en de neoromantiek en het neobarbarisme zich ‘uit
hem’ zouden ontwikkelen. Een echte klassieke componist vond men hem in elk geval
niet. Veeleer noemde men
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hem buitensporig, onevenwichtig, bizar, - ‘een geëxalteerde muzikale vrijdenker’,
volgens Salieri en Albrechtsberger. En het mag dan waar zijn, dat dergelijke dingen
ook wel van Mozart waren gezegd, deze uitlatingen bleven toch tam, vergeleken met
wat men zich aan commentaar op Beethoven veroorloofde. En zelfs wanneer er geen
verschil was geweest, dan nog hadden wíj geoordeeld, dat de uitlatingen in het geval
van Mozart onzinnig waren, ten aanzien van Beethoven daarentegen een kern van
waarheid bevatten. Er is niets op tegen zijn muziek klassiek te noemen, - de term
kan zoveel betekenen, - mits men maar weet wat men ermee bedoelt. Als
persoonlijkheid was hij ongetwijfeld een romanticus, ondanks het op de voorgrond
treden van de wil in zijn karakterstructuur. Maar bij de latere romantici ontbrak dit
tenslotte al evenmin (Wagner, Mahler).
Dit historisch nader te preciseren geraas was de uiting van een overschot aan
kracht, dat zijn doel niet kon vinden. Dat men de idee nooit bezitten kan en alleen
maar, benaderend, de richting erheen kan inslaan, was voor Beethoven misschien
nog wel toegankelijk als wijsgerig inzicht, maar zeker niet aanvaardbaar in de praktijk
des levens. De onbereikbaarheid der idee, die met de vaagheid en dubbelzinnigheid
ervan hand in hand ging, irriteerde hem buiten alle verhoudingen. Hij was de eerste
componist met min of meer publieke driftbuien, - publiek vooral, omdat hij ze in
zijn muziek toeliet. Hij had namelijk ontdekt, dat men zijn dienst aan de idee ook
kon waarnemen door in tonen uit te beelden hoe men zijn dienst aan de idee waarnam:
een unicum voor die tijd,1) want in de achttiende eeuw had een componist wel geleerd
hoe hij het kakelen van een kip of het stoeien van vlinders moest uitbeelden, zuchten,
voetstappen, slangen, de afzonderlijke hartstochten, de ‘affekten’, de vier
temperamenten, maar niet in volledige subjectiviteit zichzelf, al deed men strikt
genomen niet anders. Na de vluchtige aanwijzingen van de kant van zijn leermeester
Neefe in Bonn ging Beethoven met stijgende overtuiging aan het werk om muziek
te schrijven over Beethoven: Beethoven

1) Vgl. Willem Pijper, De Quintencirkel, pag. 67: ‘Beethoven was de eerste componist die zijn
worstelingen in de openbaarheid van zijn scheppingen bracht’.
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als Ridder van zijn Ideaal, Beethoven die, tenslotte óók maar een mens, tegenover
dit Ideaal tekort schoot, Beethoven die daar geen genoegen mee nam en die dan bij
tijd en wijle zijn ros zadelde, zijn zwaard trok en bijvoorbeeld het Noodlot ging
bevechten, iets wat altijd goed afliep en dus onmogelijk als een beslissend treffen
kon worden aangemerkt. Dit Beethoveniaans Noodlot, waarover wij in de loop der
jaren zoveel te horen hebben gekregen, had evengoed een partij windmolens kunnen
zijn: de galoppade, de zwaardhouwen, de lansstoten, de donderslagen, de stofwolken,
en altijd weer die milde, zonnige glimlach aan het eind, als het weer eens helemaal
niets geweest bleek te zijn, waren in beide gevallen vrijwel dezelfde, al wil ik niet
beweren, dat hij, had hij zich deze overeenkomst bewust gemaakt, muziek was gaan
schrijven als later Richard Strausz. In zijn meest vooraanstaande composities trekt
met schier academische regelmaat de ‘held’ ten strijde, steeds is er een ‘Entscheidung’
(Paul Bekkers typisch laat-romantische analysen draaien daar voortdurend om: steeds
moet er iets ‘entschieden’ worden, een nogal monotone aangelegenheid, wanneer
men het zo leest); maar wàt er nu eigenlijk ‘entschieden’ wordt, is minder gemakkelijk
te zeggen. Nu wil ik er geen twijfel aan laten bestaan, dat hij werkelijk een held was,
de grootste die er bestaat in de muziek (en mochten er bijgeval grotere zijn geweest,
dan lijken ze toch allemaal als twee druppels water op hèm); maar in de eerste plaats
was hij toch de held die het niet wist, en wiens heldendaden daardoor iets
onmiskenbaar potsierlijks hebben, - niet eens zoveel minder potsierlijk dan de
heldendaden van Don Quichote, die het wèl wist, al was het op een verkeerde manier.
Maar had Beethoven het geweten, zou zijn muziek anders zijn uitgevallen?
Inderdaad is er in het bovenstaande niets te vinden dat het tot stand komen van
goede muziek zou behoeven te verijdelen. Alles speelt zich af alsof er in het geheel
geen idee bestond, voor Beethoven. Wij althans zien geen idee, met onze nuchtere
ogen over een afstand van anderhalve eeuw. Ook zijn krachtsvertoon maakt
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op ons weinig indruk meer, àls krachtsvertoon. De grote vorm en het apparaat zijn
later verdrievoudigd. De demonie van het Scherzo van de negende symfonie is niet
iets dat ons nog doet huiveren, - wij vinden het mooi, of ‘goed’, wij waarderen het
‘esthetisch’. Beethoven is ‘klassiek’ geworden. De slechte, of onduidelijke voet,
waarop hij met de idee stond, blijkt zijn muziek in niets te hebben geschaad, - ook
in niets ten goede gekomen, voor zover wij dat kunnen nagaan. De beste Beethoven
‘lezen’ wij zonder tussen de regels steeds maar op een held te stuiten, en er is niet
méér noodlot in vervat dan in vergelijkbare muziek, die haar kwaliteiten aan geen
ander noodlot dankt dan aan dat van de talenten van haar maker. Wij bevinden ons
hier op principieel ander terrein dan in ‘Ein Heldenleben’ van Strausz, dat zonder
program nauwelijks genietbaar is (en met program ook niet zo erg goed meer).
Beethoven heeft een genre heroïschillustratieve muziek ontketend, waar maar weinig
blijvends aan schijnt te zijn, maar zelf is hij de dans ontsprongen, dank zij de
meergenoemde vaagheid juist, die voor hem veel nadelen met zich bracht, maar ook
enkele voordelen. Deze vaagheid liet hem de vrijheid de muziek te schrijven die hij
wilde, en waarin zelfs van deze vaagheid niets is achtergebleven.
Maar er is één punt, waarop Beethoven die vrijheid miste en waar de muziek onder
zijn inadequaat heldendom te lijden begon te krijgen, en dat is de irritatie, die ik
reeds aanstipte, en waarvan de gevolgen die ener normale prikkelbaarheid verre te
boven gingen. De vermoedelijke zinloosheid van wat hij ondernam werkte niet weinig
humeurbedervend, en met een slecht humeur kan men niet componeren, terwijl ook
aan het uitbeelden ervan onverbiddelijke grenzen zijn gesteld. Indien het waar is, dat
het ‘Rondo à Capriccio’ voor piano, op. 129, het bekende ‘Wut über den verlorenen*
Groschen’, een werk uit de allerlaatste jaren, een woede-uitbarsting moet voorstellen
tijdens het zoeken naar een verloren duitstuk, waarbij men hoort stampen en vloeken
en papieren ziet opwaaien, dan dient te worden vastgesteld, dat de oningelichte
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luisteraar daar niets van merkt en alleen maar een alleraardigst bravourstuk te horen
krijgt, waarvan hij nooit zal veronderstellen, dat het iets met woede heeft te maken,
of zelfs maar met snaakse zelfspot om die woede. Maar er zijn andere plaatsen, waar
de verstoordheid niet zozeer in de muziek is uitgedrukt als wel de muziek heeft
bedorven. Bij al het andere is Beethoven de vader geworden van een soort ‘Gepolter’,
dat hem wel eens uit de hand dreigt te lopen, als temperamentsoverschot, dat niet
meer voor artistieke herschepping in aanmerking komt. Het is niet in te zien waarom
dit foeteren bij voorbaat tot mislukking gedoemd zou zijn, en bij Brahms en vooral
Reger is het dan ook tot een zeer aanvaardbaar genre geworden. Bij Beethoven is dit
anders. De verregaand onnozele octavengangen, waarmee hij de doorwerking van
het prachtige eerste deel van het vijfde pianoconcert heeft trachten te bederven, kan
men nog op rekening stellen van de behoefte aan virtuoze representatie. Ook in het
derde deel van de ‘Waldsteinsonate’ komen deze dingen voor. Maar de
verontschuldiging geldt in geen geval voor het eerste deel van de sonate op. 31 no
1, een tamelijk berucht stuk, waarmee men nooit goed raad heeft geweten. Natuurlijk
moest het bewonderd worden, en men heeft het daarom in de ‘humor’ gezocht. Maar
voor onze ontheiligende oren is dit stuk niet zo bijster humoristisch, en evenmin
gemeten aan Beethovens mogelijkheden op dit gebied. Het is op zichzelf wel een
humoristische situatie, wanneer iemand als Beethoven zich in twijfelachtige luim
aan het klavier zet en een sonatedeel verveeld bij elkaar bonkt en passagespeelt en
akkoordbreekt, maar de muziek zelf is niet te redden, - gemeten al weer aan
Beethovens eigen mogelijkheden.
Naast de drift en de knorrigheid wordt door de subjectieve ontoereikendheid
tegenover de Schemerige Idee een scheve verhouding tot de vorm begunstigd.
Idealisten van Beethovens slag zijn nogal eens slecht gemanierd, en de machtige,
doch vage omtrekken van het ideële vinden bij hem hun muzikale weerspiegeling in
een niet onaanzienlijk quantum onbehouwenheid. Natuurlijk gaat het
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niet aan, zijn onvormelijkheid, zijn bruuskeren van groothertogen, zijn lompheid in
de omgang bij tijden, zijn (volgens Cherubini en Romberg) ruw en hard pianospel,
alleen maar toe te schrijven aan zijn verhouding tot de Idee. Er was ook nog zoiets
als erfelijke aanleg, aangeboren karakter, milieu en opvoeding, en de onwijzigbare
structuur van zijn muzikale talenten. Daarnaast kan men een blik op de tijdgeest
werpen, op dat explosieve einde van een eeuw, die haar kracht in manieren had
gezocht, zo geraffineerd, dat een ernstige terugslag niet kon uitblijven. De agressieve
kribbigheid in de omgang, die de Fransen tijdens en na hun revolutie met de
moedermelk van de godin der Rede inzogen, zijn zij tot op de huidige dag niet
kwijtgeraakt. Een democraat was verplicht in zijn hemdsmouwen rond te lopen, men
moest hem kunnen zien, horen en ruiken, en ook Beethoven heeft zich wel bezondigd
aan dit soort exhibities. Maar, om ons tot het aangeboren karakter te bepalen: zijn
speciale verhouding tot de Idee, zijn krachtig, maar filosofisch gezien ietwat zweverig
ethos, behoorde daar tenslotte óók toe, en niemand zal uitmaken welke eigenschap
primair bij hem was: zijn lompheid, of dit idealisme, dat de lompheid begunstigde.
Behalve lomp was Beethoven ook verfijnd, - hij zou geen groot kunstenaar zijn,
zo dit anders ware geweest. Goethe, die hem een ‘ungebändigte Persönlichkeit’
noemde, heeft zich ook heel anders over hem uitgelaten. Over het geheel treedt zijn
muzikale onbehouwenheid het meest op de voorgrond in de middenperiode. Voordien
werkten Haydn en Mozart nog te veel na en had hij de Idee nog niet in haar volle en
wolkige omvang omhelsd; na die tijd schijnt hij middelen te hebben gevonden om
zich aan zijn situatie aan te passen. Daarbij was hij in de middenperiode het meest
op de buitenwereld gericht, terwijl de eindfase in het teken staat van de laatste
kwartetten, waarin lompheid technisch al niet goed mogelijk was, en waarin zijn,
gedeeltelijk latente verfijning een weergaloze apotheose heeft gevonden, onverwacht
misschien na dit turbulente leven, maar toch wel uit de premissen ervan te
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verklaren. Beethoven ontwikkelde zich langzaam, en alles duidt erop, dat hij als
krachtmens boven zijn kracht had geleefd, zodat pas aan het einde de zachtere krachten
vrij spel konden krijgen. Werd in het grote werk de Idee nog eens over hem vaardig,
dan kon hij minstens zo onbehouwen en schutterig zijn als in de zomer van zijn leven:
finale negende symfonie. Hij kon het ook nalaten: Missa Solemnis. De verschillende
samenstelling van het publiek in deze drie gevallen is daarbij niet zonder betekenis.
Een eigenschap van onopgevoede mensen is dat zij geen afscheid kunnen nemen.
Zij blijven aan de deur praten, bij het hek omkijken en wuiven, en zijn eigenlijk
doodongelukkig dat zij weg moeten. Geen onsympathieke trek, maar bij Beethoven
kan het wel eens hinderlijk worden, al heeft hij zich zelden tot zulke excessen laten
verleiden als in de slotcadens van het vierde deel van de vijfde symfonie, waar de c
dur-drieklanken erin gestampt worden als met de plethamer. In de Sonate in es dur
op. 81a is het afscheid zelf bezongen, en ook het weerzien; hier was Beethoven eerst
recht in zijn element, maar wij helaas niet, al bevat het eerste deel opmerkelijke
passages. Interessanter nog is de manier waarop hij van zijn doorwerkingen afscheid
neemt om in de reprise terecht te kunnen komen. Dat heeft heel wat voeten in de
aard! In het algemeen is de doorwerking niet het sterkste element in zijn sonaten en
symfonieën, waarbij ik nu niet denk aan zulke geweldige réussites als het eerste deel
van de ‘Hammerklaviersonate’ of het eerste deel van de negende symfonie. De
doorwerkingen zijn niet zelden te kort: algemeen euvel trouwens in een tijd, waarin
deze verrijking van de sonatevorm nog niet zo heel lang geleden was ontdekt en men
vaak nog aarzelde tussen de doorwerking als verbindings- of overgangsstuk en de
doorwerking als synthese en smeltkroes van het voorafgaande, de plaats der beslissing
(‘Entscheidung’!), de ‘Tummelplatz’ van thema's en motieven. Haydn, de eigenlijke
vader van de doorwerking, weet er dank zij zijn logische zin en weergaloos
concentratievermogen, mitsgaders de gewoonte om de instrumenten als ge-
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lijkwaardige partners tegen elkaar uit te spelen, altijd bijzonder goed raad mee, vooral
in de symfonieën. In de sonaten zijn ze wel eens te kort en te oppervlakkig, zulke
prachtige sonatedelen als b.v. het eerste van de negende in d dur niet te na gesproken.
D.F.* Tovey zegt ergens, - daarmee doelend op de symfonieën, - dat Haydns
doorwerkingen, ook wanneer ze te kort lijken, toch altijd hun architectonisch gewicht
hebben. Inderdaad: dank zij Haydns architectonisch genie; maar het voorbeeld van
de meester is altijd gevaarlijk, wanneer de speciale begaafdheden van de meester
ervoor nodig zijn om het te doen slagen.
Dat voor Beethoven de doorwerking van bijzondere betekenis moest worden, volgt
uit zijn heroïsch-ideële preoccupatie: hier kon de held laten zien wat hij waard was,
hier konden windmolens worden bevochten zó dat het ‘net echt’ leek. Hier kon de
Idee zich bevestigen en onvermoede aspecten openbaren. Klopte in de expositie het
Noodlot alleen nog maar op de deur, in de doorwerking kon het Noodlot getoond
worden zoals het was, en wat het wilde. Voor dit soort dingen leek Beethoven niet
slecht toegerust. Zijn esprit de combat had hij ongetwijfeld mee, alsmede zijn
synthetisch vermogen, dat van huis uit niet geringer was dan dat van Haydn. Wat hij
evenwel miste was Haydns zakelijkheid en tact. Haydn was eigenlijk een soort
Engelsman: evenveel ingenium als genie, meester in het verzoenen van
tegenstellingen, makkelijk in de omgang, zich veelal niet te zeer inspannend, en met
een heerlijke flegmatische humor gezegend, - de grootste Engelse componist, zullen
we maar zeggen. Beethoven had niets van een Engelsman. In zijn doorwerkingen
slaat hij wel manmoedig om zich heen, maar de slag wordt niet altijd gewonnen; en
wanneer Paul Bekker van zijn dichter en denker zegt, dat hij de doorwerking van het
eerste deel van de ‘Eroïca’ later nooit meer heeft overtroffen, houdt dit stellig een
ongewilde kritiek in. Zelfs wanneer zijn doorwerkingen te kort zijn, weet hij niet
van ophouden, hij hamert de strijd erin, alsof de hoorder er met geweld van moet
worden overtuigd dàt er gestreden wordt, hetgeen
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in een stuk muziek inderdaad ook niet zo voor de hand ligt. Daardoor zijn veel van
zijn doorwerkingen als het ware tegelijk te lang en te kort. Berucht in dit opzicht
zijn, of zouden moeten zijn, de eerste delen van de zevende en vooral van de achtste
symfonie: onvergankelijke meesterwerken, maar het slot van de doorwerkingen, met
die ostinate herhaling van akkoorden of korte motieven, zijn van die aard, dat men
er zelf wel eens obstinaat van wordt. Dit eventueel goed te praten met het ‘opvoeren
der spanning’ en het ‘voorbereiden van de reprise’. Maar spanning wordt niet
opgevoerd door een ‘frappez toujours’, en onbeholpen slagen en klappen zijn nog
nooit een voorbereiding geweest tot zoiets fijnzinnigs als de reprise van het eerste
deel van Beethovens achtste symfonie. Een gelukkiger hand heeft hij veelal, wanneer
hij de beslissende uiteenzettingen bewaart voor de coda, de eveneens aan Haydn
ontleende coda met doorwerkingskarakter. Dan krijgen wij b.v. na een tamelijk
conventioneel pianosonatedeel als het laatste van op. 90 in e moll dat prachtig
polyfone naspel, waarin de nazin van het hoofdthema verwerkt (‘doorgewerkt’)
wordt, een kunst waarvoor Beethoven bij niemand in de leer hoefde te gaan. Maar
in zijn eigenlijke doorwerkingen laat hij haar, althans in de symfonieën, wel eens
overwoekeren door het bombastisch gebaar, de gebalde vuist steeds weer opnieuw,
de veelzeggende ‘pauzen’, waarbij men zijn hart moet vasthouden, wat men dan toch
maar liever niet doet. Beroemde coda's waarin de ‘beslissing’ valt zijn die van het
laatste deel van de achtste en het eerste deel van de negende symfonie.
Over de ‘dialoog’ tussen mannelijke en vrouwelijke thema's of onderdelen daarvan
schreef ik in het Bach-essay. Mozart paste dit procédé o.a. toe in het eerste deel van
de Jupitersymfonie, en hij was de eerste niet. Het afwisselen in betrekkelijk kort
bestek van mannelijke en vrouwelijke accenten, spanning en ontspanning, barsheid
en lyrische overreding, ‘ritme’ en ‘melodie’, is tenslotte niet anders dan een
vanzelfsprekende eis der esthetiek. Maar Beethoven was de eerste om van het
natuurlijke conversa-
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tie-element een ‘programma’ te maken, al heeft hij zich bij mijn weten over dit
vraag-en-antwoord-spel nooit uitgelaten. Zoveel is zeker, dat dit soort gesprekken,
bij Haydn en Mozart nog subtiel en ongedwongen, bij hem niet zelden een nadruk
ontvangen, die aan ingestudeerde rollen herinnert. Wat te denken van het eerste deel
van de vijfde symfonie, waarin, gelijk bekend, het noodlot op de deur klopt, gevolgd
door de niet weinig larmoyante ‘vrouwelijkheid’ van het tweede thema, waarbij men
zich niet aan de boosaardige gedachte kan onttrekken, dat ook Kenau Simonsz
Hasselaar een vrouw was. Dit is volstrekt geen onsuperieure muziek, men versta mij
wel; maar het contrast is te zwaar beklemtoond, te melodramatisch: muzikale
allegoriek voor de hoogste lyceumklas. Deze al te abstract typerende ‘dialoog’ heeft
in de muziekgeschiedenis trouwens woorden gevonden, en wel onder de leden van
het orkest van Felix Meritis, in de tijd dat Johannes van Bree daar de dirigeerstok
zwaaide. ‘Waar is Van Bree? Waar is Van Bree?’ (het noodlotsmotief), gevolgd door
‘En waar blijven onze centen?’ (het vrouwelijke tweede thema). Dit is natuurlijk erg
zouteloos en ontheiligend; maar zouden deze pecuniair misdeelde humoristen het in
hun hoofd hebben gekregen iets van Mozart zo schandelijk te parodiëren? Gelukkig
ben ik in staat heel wat plaatsen aan te wijzen waar de ‘dialoog’ Beethoven veel beter
afgaat, en wel in de pianosonaten, die over het geheel subtieler en minder op effect
berekend zijn dan de gemiddelde symfonie. Op. 10 no 1 (c moll), eerste deel: feilloze
afgewogenheid tussen maat 1-8 en maat 9-12. Op. 10 no 3 (d dur): hoofdthema van
het rondo voortreffelijk verdeeld in ‘bevel’ en ‘lyrisch ontwijken’. Op 78 (fis dur),
tweede deel: maat 1-2 tegenover maat 3-4. Op. 90 (e moll), eerste deel, hoofdthema.
Op. 106 (bes dur, ‘Hammerklaviersonate’), eerste deel, hoofdthema. Ook aan de
laatste kwartetten, Beethovens chef d'oeuvre, zouden sprekende voorbeelden te
ontlenen zijn, al schijnt de ‘dialoogtechniek’ hier iets van haar bekoring voor hem
verloren te hebben.

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

67
Beethovens betrekkelijk gemis aan goede smaak komt in niets zo duidelijk tot uiting
als in de machtige en monumentale stukken uit de middenperiode, waarbij zelfs de
pianocomposities geen uitzondering maken. Voor het eerste en laatste deel van de
vijfde symfonie geldt in haar volle omvang de uitspraak van Paul Bekker, dat het te
dien tijde aan de dag tredend ‘Vergrösserungsprozess’ tevens een
‘Vergröberungsprozess’ was, hetgeen overigens voor iemand, die ‘in erster Linie
Denker und Dichter, in zweiter Linie erst Musiker’ is,1) minder ernstige gevolgen
heeft dan voor een componist, die alleen maar muziek schrijft. Beethoven
vereenvoudigt de lijnen, maar verdikt ze tevens, zodat de grootste ignorant ze niet
over het hoofd kan zien. De finale van de vijfde symfonie is eigenlijk muziek voor
grenadiers, - nu ja, muzikale supergrenadiers. In zijn pianowerken uit de
middenperiode schijnt het vooral de behoefte aan virtuoos overstelpen te zijn, die
hem parten speelt. Hierbij is het echter wel zaak tussen het waardevolle en minder
waardevolle te onderscheiden. Van de ‘Waldsteinsonate’ (Op. 53, c dur) behoort het
eerste deel zonder enige twijfel tot de allerbeste Beethoven, daar waar het ‘grandioze’
slotdeel op de duur gaat irriteren door het lege spel met op zichzelf waardevolle
melodische gegevens. Buitendien lijdt het onder een essentiële onspeelbaarheid,
aangezien het hoofdthema onmogelijk in hetzelfde tempo genomen kan worden als
het ‘alternatief’ in c moll.2) Gewoonlijk speelt men het hoofdthema in het goede
tempo (niet veel meer dan 100); komt men dan bij het ‘alternatief’ (dat zeker 120
vraagt, en in de passage met de akkoorden, en die welke daarop volgt, met de gebroken
akkoorden in de rechterhand, zelfs 140), dan sjokt men maar door en bewijst
Beethoven niet de dienst die hij zichzelf reeds had onthouden. Waarmee uiteraard
niet is gezegd, dat men de moeilijkheden zou oplossen door deze episode werkelijk
vlugger te spelen.

1) Bij een beoordeling van deze opzienbarende uitspraak dient men te bedenken, dat het Duitse
‘Dichter’ meer omvat dan ons ‘dichter’. Ongetwijfeld wilde Beethoven zichzelf als ‘Dichter’
zien.
2) Dergelijke dingen komen vaker voor (b.v. bij Mozart, Sonate in a moll K.V. 310, eerste deel,
waarin òf het eerste thema te vlug òf het tweede te langzaam genomen moet worden: ook bij
Haydn frappante voorbeelden). Is het al te gewaagd te veronderstellen, dat dit soort
ongelijkmatigheden, die niet altijd te vermijden waren, ertoe hebben bijgedragen de
heerschappij van het klassiek strakke tempo te breken?
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Weer anders stelt het probleem zich in de ‘Appassionata’ (Op. 57, f moll). Nu, dit
is geweldig. Hier heeft de forse greep van het genie ruwheid aan verfijning weten
aan te passen, en de indruk is in anderhalve eeuw nog maar weinig verzwakt, al staat
in het eerste deel meer muziek dan in het laatste, en al is het Andante te verwaarlozen:
geen tiende deel van de waarde van het Adagio uit de ‘Sonate Pathétique’, dat er
altijd bij wordt achtergesteld, alleen omdat Beethoven in een aantal jaren zo ‘gerijpt’
was. Het dynamisch karakter van de sonate (beter: motorisch, ‘dynamisch’ betekent
in de muziek iets anders; ‘ritmisch’ is ook niet de goede term) heeft altijd sterk de
aandacht getrokken, vooral in het derde deel, deze consequentie van het derde deel
van de ‘Storm’-sonate, op. 31 no 2 in d moll, dat ik overigens geneigd ben iets hoger
te stellen. Een kort motief, een ritmische figuur, die in ononderbroken
perpetuüm-mobile-achtige beweging telkens weer terugkeert, - voor Beethoven zeer
karakteristiek. Het ligt in de rede, dat rusteloze bedrijvigheid aan de
al-fresco-monumentaliteit veel van haar grofheid moet ontnemen: dikke lijnen lijken
in beweging minder dik dan ze zijn. Intussen kan niet worden ontkend, dat deze
oplossing door middel van geforceerde magerkuren procédévorming in de hand kan
werken, en Beethoven heeft er zich dan ook niet vaak meer van bediend. Herkenbaar
is het nog in de finale van het kwartet in a moll op. 132: een weergaloze evocatie,
die de vroegere pogingen definitief achter zich laat, niet het minst doordat het
motorische hier in evenwicht wordt gehouden door het melodisch gehalte, - een van
de indrukwekkendste melodieën zelfs die Beethoven schreef. En zo wordt het
gemiddelde van de eerste delen van ‘Waldstein’ en ‘Appassionata’ in de schaduw
gesteld door dat van de ‘Hammerklavier’, waarin resten van de vroegere
onbehouwenheid enkel nog merkbaar zijn in de ‘Schluszsatz’ (‘cantabile’), terwijl
de cyclopisch hamerende kracht van het eerste deel van de vijfde symfonie haar
sublimering heeft gevonden in de eerste twee delen van de negende.
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Van een componist, die met voorliefde ‘mit dem Hammer philosophiert’, mag men
verwachten, dat hij zich weinig aan de compositorische gebruiken gelegen laat liggen,
en de vormen als stenen tafelen verbrijzelt, of ze althans ingrijpend wijzigt, daarmee
nieuwe geboden uitvaardigend voor het gehoorzaam nageslacht. Deze verwachting
wordt bewaarheid, en niet bewaarheid. Het is als met Beethovens ‘romantiek’: ons
oordeel hangt in doorslaggevende mate af van het door ons ingenomen historisch
standpunt. Met betrekking tot muzikale structuur en architectuur hebben zijn
tijdgenoten en volgende generaties ongetwijfeld een omwentelaar in hem gezien;
tegenwoordig is men meer geneigd hem als een conservatief te beschouwen. Het ene
is even juist of onjuist als het andere. Er is op gewezen, dat Beethoven zijn sonateen andere vormen kant en klaar van Haydn, Mozart, Stamitz e.a. overnam, dat met
name Mozart in sommige opzichten formeel ‘verder’ was dan hij, - bijvoorbeeld in
de afwijkingen van het even aantal maten, - en dat de veranderingen, verrijkingen,
omwisselingen van volgorde, die hij zich veroorloofde, bijna alle hun precedent
hebben in de toentertijd bestaande literatuur. Natuurlijk heeft men niet kunnen
ontkennen, dat hij zijn vernieuwingen een ‘zin’ gaf, een ideële
interpretatiemogelijkheid, en met zijn ‘quasi una fantasia’ duidelijke muziekpoëmen
aan het klavier dichtte; maar tenslotte heeft dat weinig meer met de muziek zelf te
maken, die er niet anders of beter of zinrijker door wordt, wanneer men er het woord
‘storm’ of ‘maneschijn’ boven kan zetten.
Dit alles kan volmondig worden beaamd, maar gaat toch op een of andere manier
aan de kern van de zaak voorbij. Allereerst dit: de formele innovaties, die Beethoven
terecht of ten onrechte in de schoenen zijn geschoven, kunnen nooit het essentiële
zijn van zijn muziek. Het is een klein kunstje een sonate met een adagio te laten
beginnen, of met een fuga te laten eindigen, of de sonatevorm met een derde of vierde
thema te verrijken, of in de reprise een thema weg te laten, of een slotfuga te
onderbreken met een
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passage uit het langzame deel. Hier is alleen een zekere vrijgevochtenheid voor nodig,
geen talent. Een middelmatig verstand volstaat voor dit soort experimenten, en
achteraf te zeggen, dat ze allemaal wat ‘betekenen’ is óók zo moeilijk niet. Het gaat
toch alleen maar om de muziek, die in deze vormen resp. ‘vormloze’ vormen tot
klinken is gebracht. Voor de componist zelf doet deze kwestie zich weliswaar anders
voor. Al componerende kan hij muziek en muzikale vorm niet van elkaar scheiden:
beide ontstaan tegelijk, zijn één in het creatieve proces, en eerst achteraf, door kritische
reflectie, laat zich de scheiding voltrekken. Vandaar de overschatting van de ‘vorm’
van de kant van theoretiserende componisten, en de huidige onderschatting van de
betekenis van Beethovens formele vernieuwingen. Zij hebben immers het gevoel:
‘Is dat nu alles? - als hij dan tòch aan het vernieuwen wou slaan, had hij er wel wat
meer van kunnen maken, - zie hoe wíj worstelen om onze invallen in de “vorm” te
krijgen!’ Hierop zou te antwoorden zijn, dat Beethovens revolutionaire gesteldheid
niet aan uiterlijkheden kan worden afgemeten, maar dat, aan de andere kant, deze
uiterlijkheden, dit goochelen met de sonatevorm etc., vele decennia lang
richtinggevend is geweest en ook later nauwelijks ingrijpend is gewijzigd.
Constructieproplemen kan men naar het tweede plan verwijzen: dit is te verqedigen.
Maar doet men dit niet, dan dient men Beethoven te zien als een vernieuwer ook op
dit gebied. Hij was het stellig wat betreft de verruiming van de vorm, en de grote
vorm is tenslotte iets anders dan een kleine vorm zoveel maal vergroot.
Wie Beethoven wil betrappen in zijn eigenste wezen, revolutionair of niet,
onbehouwen of verfijnd, idealistisch of muzikantesk, moet niet bij zijn vormen, maar
bij zijn melodieën te rade gaan. In het algemeen wordt zijn melodiek niet beschouwd
als het sterkste facet van zijn muzikale persoonlijkheid. Er is de nadruk op gelegd,
dat hij groter is in het ritme en de motivische verwerking, voorts in de dynamische
en modulatorische contrastwerkingen, die hij o.a. van C.Ph.E. Bach had geleerd, dan
als melodie-
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vinder. Mede op grond van een bestudering van Beethovens schetsen stelt Ernst
Bücken een zekere kortademigheid der melodische invallen vast. ‘Motieven’ in plaats
van ‘melodieën’; ritmische herhaling van korte figuren; kernachtige motto's. Intussen
dreigde er ernstige begripsverwarring, zo men Beethoven hiermee over de gehele
linie als zwak melodicus zou willen afdoen. Ik laat nu nog daar, dat men de meeste
componisten wel op ‘kortademigheid’ zou kunnen betrappen, wanneer men hun
schetsen onder de ogen kreeg, en dat onder bepaalde omstandigheden langademigheid
nòg erger kan zijn. Maar een korte melodie is tenslotte óók een melodie, al bestaan
er in de omgangstaal associaties tussen ‘melodie’ en ‘gedragenheid’. Dat Beethoven
in het korte als in het lange zijn man stond, bewijzen de inzet van het eerste deel van
Op. 31 no 3 in es dur enerzijds, het Adagio uit de ‘Sonate Pathétique’ anderzijds, en
met zijn gemis aan Mozartiaanse zangerigheid verzoent men zich des te gereder,
wanneer men weet, dat hij in het geheel niet ‘zingen’ wilde, maar ‘spreken’. Wat
men hem eerder kan verwijten is een zekere vulgariteit en onbeholpenheid hier en
daar in de melodische structuur: vanzelfsprekend gebrek bij deze volksman, die ook
wel eens menigten wilde bezweren.
Het indrukwekkendst, en ook het persoonlijkst, vind ik Beethoven in de weidse,
zeer breed opgezette melodiek in het allegrogemiddelde. Hiervan zijn tal van
voorbeelden te geven. Ze zijn zeer eigen, zeer superieur, en bijzonder mooi. De
burgerlijk romantische droom kondigen zij aan op volmaakt onsentimentele wijze;
ze komen net niet aan het metafysische toe; ze houden zich, zoals altijd bij Beethoven,
verre van alle erotiek. Hier wordt het ethos voornamer verklankt dan in het
klok-en-hamer-spel van de vijfde symfonie. Wie van culturele achtergronden houdt
kan aan die merkwaardige eind-achttiende eeuwse sfeer denken van witgepleisterde
vergaderzalen, classicistische standbeelden, en galmende, maar toch niet altijd holle
retoriek: romantiek van de godin der Rede in haar beste vorm, een door waardigheid
getemperd
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optimisme, veel vertrouwen, een warm gemoed, een ongewone noblesse. De volgende
proeven mogen voor zichzelf spreken. Slotthema (‘Schluszsatz’) van het eerste deel
van het Vioolconcert.* mag niet ongenoemd blijven: op. 95 in f moll, eerste deel,
tweede thema (met de triolen, aanhef in des dur), tweede deel, hoofdthema (allegretto,
valt er door het tempo eigenlijk buiten); op. 127 in es dur, finale, hoofdthema (een
van Beethovens geniaalste ingevingen); op. 130 in bes dur, finale, begin van de
doorwerking, in as dur.
Dat Beethoven veel humor bezat, is genoegzaam bekend. Men zou dit wellicht
niet verwachten bij een onbehouwen idealist. Men pleegt zijn humor dan ook ‘derb’
te noemen, zo al niet ‘urwüchsig’. Dit slaat dan misschien op de ‘Wut über den
verlorenen* Groschen’ en sommige Diabellivariaties, maar zeker niet op de achtste
symfonie. Daarvan wordt de ‘fijne’ humor ook wel toegegeven, maar nu begaat men
weer de fout deze muziek als ‘parodie’ te willen horen, en dat niet alleen het koddige
tweede deel, maar ook de menuet (Bekker), en zelfs de gehele symfonie (Lang, l.c.).
Parodie waarop? Op Haydn? Maar wanneer iemand niet wist, dat Haydn vóór
Beethoven leefde, zou hij evengoed diens symfonieën een parodie kunnen vinden
op de achtste. Deze zonderlinge misvatting is vermoedelijk toe te schrijven aan de
neiging om het komische bij beroemde mannen alleen te aanvaarden met een
‘bedoeling’. Een van de fijnzinnigste en onweerstaanbaarste specimina van
Beethovens humor is het tweede deel (Presto) van het strijkkwartet op. 130 in bes
dur, althans het
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hoofdthema ervan: een spitse kobolddans met een vleugje ironie, héél even
beklemmend, en volstrekt onvergelijkelijk. In de laatste kwartetten moet men
overigens niet te veel ironie willen zoeken; of zo ja, dan met zoveel achtergronden
en afgronden, dat de term alle betekenis verliest.
Uit deze en andere voorbeelden moge blijken, dat Beethoven nog wel andere dan
dikke noten op zijn zang had, en dat de ‘onbehouwen figuur’ als
muziekpsychologische conceptie eigenlijk alleen te verdedigen is in het kader van
een vergelijking met Haydn en Mozart. Maar aangezien iedereen deze vergelijking
trekt, mag de karakteristiek haar bescheiden plaats blijven behouden. Dat er een
verband bestaat tussen Beethovens onbehouwenheid en zijn niet al te best verteerd
en voor ons tamelijk onverteerbaar geworden idealisme, meen ik aannemelijk te
hebben gemaakt. Dit houdt niet in, dat de subtielere Beethoven nu opeens geen
idealist meer zou zijn. Juist de vaagheid van zijn ideeën en idealen verijdelt dergelijke
scherpe scheidslijnen. Anderzijds kan het geen goede hermeneutische tactiek worden
geacht alles bij Beethoven: het lompe, het subtiele, het opvallende, het geniale, het
persoonlijke, het aangrijpende, en zelfs het amusante, altijd maar weer aan zijn
idealistische inslag vast te knopen, zo al niet aan de ideeën zelf. Er is niet de minste
reden om bij een sforzato, een onverwachte onderbreking, een dynamisch contrast,
maar dadelijk aan ‘bedoelingen’ te denken bij Beethoven, en niet bij C.Ph.E. Bach,
die tenslotte óók een hoofd had met iets meer dan muziek en zelfs wel met ideeën
erin, - ik bedoel nu niet ‘muzikale ideeën’, in de betekenis van Hanslick.
Tegenwoordig is men van dit programmatisch opdoffen van Beethoven dan ook
teruggekomen en beschouwt men hem liever als een componist van absolute muziek,
waartoe hij kwam langs allerlei particuliere en ideële omwegen, die de hoorder
eigenlijk niet aangaan en de beoordelaar en commentator alleen tegen historische en
psychologische achtergronden, waarmee de muziek slechts zijdelings verband houdt.
Sommige composities mogen moeilijk ver-
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staanbaar zijn zonder ‘programma’, dit zijn nooit de beste composities. Zijn grote
momenten, de ‘Sonate Pathétique’, de ‘Hammerklavier’, het tweede deel van de
sonate op. 101 in a dur (‘Lebhaft, marschmäszig’, vooral maat 46-52), de variaties
uit de sonate op. 109 in e dur, de zes ‘Bagatellen’ op. 126 (vooral het middendeel
van de vijfde, de innigste muziek haast die ik ken), de derde, zestiende,
vierentwintigste en tweeëndertigste Diabellivariatie, het Adagio uit de vierde
symfonie, veel uit de latere symfonieën, de strijkkwartetten, en van de superieure
laatste vooral op. 132, dit alles is toch in de eerste plaats muziek, muziek die tot het
hoogste behoort wat de menselijke geest heeft voortgebracht, muziek, en geen
‘Dichtung’, of ‘wereldbeschouwing’ of ‘zelfbevestiging’, of ‘zelfportret in tonen’.
Tenzij iedere muziek dit is, om het even of zij door idealisten dan wel door aardse
naturen is geschreven. Maar dit is een nieuw onderwerp.

Eindnoten:
* regel 5 v.b.: ‘tiende sonate in g dur’: Hob. XVI: 40 in G.
* regel 4 v.o.: ‘de allerlaatste jaren’: Beethoven schreef dit rondo tussen 1795 en 1798.
* regel 5 v.b.: De door Vestdijk overgenomen uitspraak van Tovey is, voor zover wij kunnen
nagaan, in geen enkel werk van Tovey te vinden. Wel zijn er van Tovey twee uitspraken die
Vestdijk erg vrij kan hebben geïnterpreteerd, beide afkomstig uit diens Essays in Musical
Analysis, deel 1, London 1935, een boek dat Vestdijk zelf in zijn bezit had. In aanmerking
komen Tovey's uitlatingen op bladzijde 160 en 162.
* regel 12 v.b.: Beethovens strijkkwartet opus 95 wordt gerekend tot zijn midden-periode.
* regel 13 v.o.: ‘Diabellivariaties’: Variaties over een wals van Diabelli.
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Chopin
het boudoir en zijn rechtvaardigingen
Frédéric Chopin is een zeer groot componist. Ik meen zelfs, dat zijn grootheid nog
stijgende is, en dat het kapitaal van zijn roem, waarop door pianovirtuozen al een
eeuw lang zulke hoge wissels zijn getrokken, niet zo spoedig zal wegsmelten. Hij
is, om maar iets te noemen, groter dan Schumann, die men toch allerminst mag
onderschatten. Maar Schumann had geen eigen stijl, en dat is bedenkelijker dan het
aanzienlijk percentage onbenulligheden in zijn piano-oeuvre (zeker 50 %, bij Chopin
minder dan 5 %), of de relatieve onbelangrijkheid van zijn orkestwerk (Chopin kon
helemaal niet voor orkest schrijven, maar probeerde het dan ook niet). Wat Schumann
wèl had was een eigen toon, en zelfs een bijzonder sympathieke. En verder had hij
talent, te over, en genie, natuurlijk genie. Het uiteenvallen van de nauw verwante
begrippen ‘stijl’ en ‘toon’ bij deze twee leeftijdsgenoten zal ons nog bezig moeten
houden. Over Liszt spreek ik nu niet, hij is een te grofknokig heerschap met Chopin
vergeleken. Men zegt, dat Chopins harmonische vondsten niet alleen hem, maar ook
Wagner hebben beïnvloed. Zoiets is moeilijk te bewijzen; en niemand zal ook zo
gemakkelijk een vergelijking tussen Chopin en Wagner ter zake doende achten. Maar,
hoe dan ook, met wie men Chopin

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

76
ook vergelijkt, hij is nooit geringer. Hier moet dadelijk aan worden toegevoegd, dat
met Schumann en Liszt de vergelijkingsmogelijkheden wel zijn uitgeput. Hij staat
volkomen alleen. Indien er ooit een ‘homo pro se’ was, dan is het wel Chopin. Van
deze hoedanigheid droeg hij alle stigmata, alle deugden, alle tekortkomingen.
Want hij had ernstige beperkingen, beperkingen waarvan die van zijn vrijwel
gedwongen specialisering in de pianomuziek de meest vruchtdragende was. Van
letterkunde wist hij niets. Er wordt zelfs beweerd, dat hij geen andere romans had
gelezen dan die van zijn minnares George Sand, waarmee hij, vinden wij, nòg niet
veel opschoot. Zijn afkeer van literaire programma's in de muziek, een gezonde
reactie overigens, stemde hem uitermate kritisch ten opzichte van Berlioz en
Schumann. Dat hij zonder literaire begaafdheid was, kan intussen niet worden
onderschreven door wie zijn brieven leest, die veel humor en ironie verraden.
Hetzelfde met zijn verhouding tot de beeldende kunsten: van schilderkunst schijnt
hij weinig benul te hebben gehad, maar hij tekende alleraardigste karikaturen, en had
ook talent voor het mimisch parodiëren van bekende persoonlijkheden, ‘dramatisch’
talent dus, daar waar in zijn muziek het dramatische heet te ontbreken,* - niet geheel
terecht, komt mij voor (Nocturne in c moll!), maar in vergelijking met b.v. Liszt wel
te verdedigen. Men bedenke: Chopin bewoog zich onder de artistieke elite van zijn
tijd, hij was geen Beethoven, die de eenzaamheid cultiveerde, omdat hij de mensheid
meer liefhad dan hij de mensen vertrouwde. En toch die afzijdigheid ten opzichte
van de dingen, waarvoor men zich interesseren moest. Opmerking verdient, dat zijn
muziek literair niet onbezoedeld is gebleven, getuige de talrijke ‘poëtische’
stemmingsstukjes, die over Nocturnes, Préludes en Etudes zijn uitgestort en waarvoor
hij weliswaar evenmin aansprakelijk kan worden gesteld als Beethoven voor de
‘Mondscheinsonate’ (waarin men ook het gebed van een dochter voor haar zieke
vader heeft willen horen; het een sluit het ander trouwens niet uit),
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maar die toch niet geheel zonder zijn toedoen tot stand zijn gekomen. Het droevig
lot van Polen, voorts, in de Préludes, zijn verblijf op Majorca met George Sand,
waren hem tijdens het componeren zeker als aanleiding bewust. Maar zoiets komt
bij de meeste componisten wel eens voor; en gegeven de geest der vroeg romantische
jaren, waarin de grote smeltkroes, waarin Richard Wagner alle kunsten zou werpen,
reeds gesmeed werd, kan men alleen maar zeggen, dat Chopin in het ‘muzikale
programma’ de grootst mogelijke terughouding heeft betracht. Misschien nog het
minst in de Préludes, in verband met zijn belangstelling voor het romantisch realisme
van zijn vriend Delacroix.
Terughoudend was hij ook als mens. Hij gaf zich aan niemand. Hij is een der meest
opmerkelijke voorbeelden in de beschavingsgeschiedenis van een samengaan van
geslotenheid en sociabiliteit; deze laatste eigenschap bracht hem reeds op jeugdige
leeftijd in de voorname salons, en altijd tot diep in de nacht, hetgeen zijn
gezondheidstoestand niet ten goede kwam. Hij was vriendelijk, voorkomend, bij
tijden vrolijk en geestig, maar men kreeg niets persoonlijks uit hem los. De elegante
oppervlakkigheid in de omgang, waarachter hij zich verschanste, maakte eerst voor
diepere uitwisseling plaats tijdens zijn pianospel voor een sympathiserend gehoor.
Zózeer had hij zich gespecialiseerd: zijn instrument kanaliseerde niet alleen zijn
scheppingsdrift, maar ook zijn gemeenschapsgevoel. Deze weergaloze toespitsing
op het allereigenste verklaart ook waarom hij, met zijn onmiskenbare schrijf- en
tekenaanleg, geen belang kon stellen in de daarmee corresponderende kunsten. Hij
kon schrijven, maar niet lezen, hij kon tekenen, maar geen schilderijen bekijken, al heeft zijn omgang met Delacroix hem stellig wel wat ontbolsterd, - hij kon zichzelf
spelen, maar niet over zichzelf spreken. In dit licht beschouwe men ook zijn
onbevredigende verhouding tot het orkest. Wat moest hij met hoorns en fagotten,
die hij zelf niet kon bespelen? Beroemde orkestrale meesterwerken stonden voor
hem op één lijn met de romans en schilderijen die buiten zijn gezichtskring lagen.
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Ook in zijn muzikale smaak gaf hij blijk van een ontstellende eenzijdigheid. Bach,
Mozart, van Beethoven eigenlijk alleen de lyriek, - dat was ongeveer alles. En dan
de opera, t.w. de Italiaanse, waarbij Warschauer jeugdimpressies activerend hebben
gewerkt. Het bel canto en de coloratuur hebben zijn stijl beïnvloed. Met de
jonggestorven Bellini was hij bevriend.
Chopin, zegt men, had geen oog voor de natuur. Dit zal wel niet letterlijk moeten
worden opgevat. Waarschijnlijk was het zo, dat hij alleen maar gevoelig was voor
landschappen, die met zijn gemoedsgesteldheid van het ogenblik overeenkwamen.
Maar dat hij liever vier muren om zich heen had dan de vrije hemel boven zich, en
in zijn Majorcatijd meer onder de indruk kwam van de spookachtige sfeer ener
kloosterachtige afzondering dan van wat men het ‘Zuiden’ noemt, schijnt wel vast
te staan. En de muziek? Hoeveel hier ook aan onze subjectieve schatting wordt
overgelaten, natuur is het toch niet wat men bij Chopin in de eerste plaats zoekt, bij Liszt ook niet, maar bij hem stelt het probleem zich niet eens, daar waar Chopins
vermaarde dromerigheid en poëtische fijnzinnigheid hem voor het pastorale schijnen
voor te bestemmen. Maar neem Schumann: bij hem welven zich op de achtergrond
van zijn muziek haast altijd Rijnse heuvels, en de traan in het oog geldt meer een
bloem dan een vrouw. In de vlugge ‘Kreisleriana’-stukken zien wij eerder
wolkenflarden voorbijjagen dan kapelmeesters vertwijfeld gebaren. Schumann kent
ook de tragiek niet, evenmin als de natuur die kent. Hij is in hoofdzaak sentimenteel,
- veelal in veredelde vorm, - en de natuur lijdt weliswaar niet aan sentimentaliteit,
maar inspireert er maar al te vaak toe.
Chopins onnaturalistische geaardheid heeft intussen niets achttiende eeuws. De
achttiende eeuw kende altijd nog een kunstmatig toebereide natuur, en een tuin met
geschoren buxushagen ligt óók onder de hemel. Een Rococozaal verleende altijd wel
een kijkje op een belvédère, de belvédère op een bosje of een vijver. Het is
interieurkunst, toegegeven, maar de vierde wand ontbreekt.
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Bij Chopin is de vierde wand onverbiddelijk gesloten. De salon omvangt hem,
hoogstens een niet al te grote concertzaal. Bovendien is het niet eens nodig, dat de
vierde wand zich inderdaad sluit, want deze nachtmens par préférence schonk meer
aandacht aan de flikkerende kaarsen en aan de ogen, waarin zij zich weerspiegelden,
dan aan de glimwormen buiten. Dit is een vrij traditionele voorstelling van een
Chopin, die wij op prenten met zijn vrienden en kennissen samen hebben gezien, en
nooit in een woud of op een rotspunt; maar wij behoeven er niet aan te twijfelen, dat
de mens hem nader aan het hart lag dan de wereld om hem heen, hetgeen niet in
tegenspraak is met zijn opmerkelijke geslotenheid, want men sluit zich slecht af voor
datgene waaraan men zich innerlijk gebonden weet. Deze ietwat narcistische geest
projecteert zich, àls hij zich projecteert, in het naastbijliggende, dat is datgene wat
het meest op hemzelf lijkt.
Intussen staat het iedereen vrij in de Préludes en Nocturnes natuurtaferelen te
herkennen, en in deze richting is men dan ook nogal wild tekeer gegaan. Men heeft
zich zelfs verstout sommige Nocturnes tot ‘dagstukken’ om te dichten. Dat is een
aardig tijdverdrijf voor bespiegelende uren, en noemt men de mineur-stukken ‘nacht’,
en de majeur-stukken ‘dag’, dan hoeft men bij de muzikale buitenstaander op weinig
tegenspraak verdacht te zijn. ‘Wir sind im Sonnenschein’, zegt Weissmann vol
vertrouwen* van de g dur Nocturne, op. 37 no 2. ‘Nichts von Nachtstimmung’, orakelt
Leichtentritt van de f dur-Nocturne, op. 15 no 1, ‘weisze Wölkchen am blauen
Himmel, ein warmer Sommertag’. Waarop het onweer dan wel losbreken móet. Ik
geloof er geen steek van. Ik geloof niet aan de warme zomerdag en de witte wolkjes;
ik geloof trouwens óók niet aan middernacht of vier uur in de morgen in dit mooie
stuk; maar ik geloof in sterke mate aan het onsterfelijk boudoir, waarin en waarvoor
Chopin zijn pianomuziek schreef, en dat een boudoir veelal tegen de nacht wordt
bezocht, is tenslotte óók maar een toevalligheid. Het enige, mij bekend, wat uit zijn
mond als toelichting bij de Nocturnes is op-
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getekend heeft betrekking op de g moll, op. 15 no 3, die hij oorspronkelijk wilde
betitelen als ‘Na een voorstelling van het treurspel Hamlet’.
Dat Schumann een eigen toon heeft, Chopin een eigen stijl, betekent uiteraard
niet, dat de eerste bij Chopin zou ontbreken, en dat Schumann geheel zonder ‘stijl’
zou zijn. Het is alleen nogal vaak de stijl van Beethoven. Maar dit is niet van zoveel
belang. Stijl wordt niet bepaald naar de afwezigheid van reminiscenties. Maar dat
men bij Chopin moeite heeft belangrijke invloeden aan te wijzen (Mozart? Beethoven? - Weber? - Schubert? - Rossini, Bellini? - het blijft alles toch tamelijk
speculatief, terwijl de meer* technische beïnfluencering door Clementi, Cramer,
Dussek, Hummel, Moscheles, of die door John Field in het Nocturnegenre, in dit
verband weinig ter zake doen), onderstreept toch wel zijn stilistische autonomie.
Men kan dit zo formuleren, dat in Chopins tijd de stijl, de voorname stijl, de stijl uit
één stuk, aardig bezig was om voor de honden geworpen te worden, zodat hij zich
niet veroorloven kon van anderen dan de allergrootste meesters de leerling te zijn.1)
Bij Chopin komt de stijl vóór de muziek. Niet als abstract beginsel, niet als
rekenliniaal, maar als iets in het bloed, in de ziel, in het brein. Dit verklaart ook zijn
vroegrijpheid, die andere ‘wonderkinderen’ uit de muziekgeschiedenis weliswaar
met hem gemeen hebben, maar toch zelden in die mate, dat men voor zijn twintigste
jaar de twee in hun soort volmaakte pianoconcerten van Chopin schrijft. Bij hem
geen ingrijpende evolutie na het wonderstadium, als bij Mozart, en evenmin de
voortschrijdende classicistische vervlakking van Mendelssohn. Er is wel beweerd,
dat zijn latere composities aan ‘naïveteit’ (lees: spontaneïteit) hebben ingeboet,
hetgeen dan misschien voor de erg langademige Polonaise-Fantasie mag gelden,
maar stellig niet voor de Barcarole en de laatste Nocturnes, waaronder zijn
meesterwerk in dit genre: de b dur, op. 62 no 1. Maar zo is het nu eenmaal: iemand
met stijl kan niet zakken, ook al wordt het lichaam verteerd, en

1) Men dient dan nog te onderscheiden tussen invloeden en merkbare invloeden. Wij mogen
aannemen, dat Chopin b.v. van Mozart wel ‘geleerd’ zal hebben, maar zijn stijlbesef was zo
sterk, dat men het niet hoort. De Beethoveninvloed, b.v. in het eerste deel van de Sonate in
bes moll, lijkt iets duidelijker.
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hij is van de aanvang af zichzelf, ook al is het lichaam nog onrijp. Over de beide
pianoconcerten wordt verschillend geoordeeld; maar het voornaamste bezwaar
ertegen, de onbeduidende orkestratie, kan moeilijk ernstig worden genomen, wanneer
men Chopin zijn specialisering in klaviermuziek eenmaal heeft toegestaan. Ik noteerde
trouwens in het derde deel van het f moll-concert naast zoveel vlak harmoniseren en
oninteressant ‘begeleiden’ een buitengewoon bekoorlijke tegenstem van de klarinet,
gevolgd door een repliek van de fagot (in het mazurka-achtige middendeel, daar waar
in de pianopartij de secunde d es voorkomt), maar het is mogelijk, dat deze
versnapering te danken is aan de cuisinierskunst van Klindworth of Tausig, die de
orkestpartituur verbeterden. Maar voor het overige: welk een klankwonderen, deze
concerten, welk een vaste greep, welk een feilloze realisering. De lyriek in deze twee
meesterwerken mag hij later overtroffen hebben, de allegro-delen, vooral de beide
finales, nauwelijks. In die van het e moll-concert treffen wij bovendien een der
schaarse staaltjes aan van Chopins humor. In het algemeen staat dat in f dur op een
voornamer peil wat gevoelsexpressie en stijlmiddelen betreft; het is ‘klassieker’ in
zijn romantisme, terwijl dat in e moll misschien warmer en spontaner is.
Dit gehele probleem van ‘stijl’ tekent zich dus af tegen een betrekkelijke
stijlloosheid of stijlonzekerheid, die Chopins tijd kenmerkte of begon te kenmerken.
De klassieke vorm had zich overleefd of begon zich te overleven. Men zat, als het
ware, op Wagner te wachten, die de muziek vernieuwde vanuit een genre, waarin
nog niemand de klassieke vorm had toegepast of ook maar had kunnen toepassen:
de opera. Dit betekende echter niet, dat de romantici op staande voet tot onklassieke
vormloosheid vervielen, en het was zeker niet zo, dat Beethoven voor hen het sein
had gegeven, dat men alles met de vorm kon doen, mits het maar een zin had, zo niet
muzikaal, dan toch ideëel, of desnoods alleen executief: de virtuoos, die al
fantaserende zijn invallen volgt. Nog werd de vorm gehuldigd, zij het ook met een
bezwaard geweten. In-
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tussen is deze ietwat scheve, ietwat gedwongen verhouding tot de vorm - in de zin
van ‘architectuur’, de bouw van het muziekstuk - nog niet beslissend bij de
beoordeling van wat gewoonlijk onder romantische vormloosheid wordt verstaan.
In beginsel kan men klassiek zijn in onklassieke of aangevreten vormen, en men kan
romantisch zijn in de traditionele sonatevorm. Romantische vormloosheid gaat
waarlijk wel iets dieper dan een ontoereikend gebruik van handzame constructies,
en heeft eerder op de ‘structuur’ betrekking, in welke betekenis ‘vormloosheid’ dan
beter is te vervangen door ‘stijlloosheid’, een eigenschap, waar Chopin bijzonder
weinig van had. Chopin is klassiek in zijn vormen of ondanks zijn vormen, die
nauwelijks afwijken van die van zijn romantische tijdgenoten. Men mag hem de
classicus der romantiek noemen. Niet omdat hij vormvast was in een tijd van
beginnende vormenschemering, niet omdat hij de klassieke schema's feilloos wist
‘in te vullen’,1) maar omdat hij stijl had, houding had, in een tijd die daar moeite mee
begon te krijgen.
De vaak gestelde en veelal voorbarig beantwoorde vraag, of Chopin, en dan
voornamelijk in zijn langere stukken, ‘vormloos’ was, hoeft hierna geen moeilijkheden
meer op te leveren. Hij was ‘in de vorm’, wanneer hij in stijl was, en hij was in stijl
wanneer hij goede muziek van Chopin schreef, en dan wist hij waarlijk ook wel raad
met de meeste formele obstakels. Waarom de twee sonaten, globaal genomen, zijn
genie minder eer aandoen dan doorgaans wordt aangenomen, is een probleem op
zichzelf, dat bij gebrek aan verhelderende gegevens wel nooit zal worden opgelost,
maar dat niet kan worden afgedaan met de bewering, dat Chopin niet tegen de vorm
was opgewassen. Voor het overige leerde mij een nadere bestudering van zijn oeuvre,
dat zwakkere stukken zowel in de ‘kleine’ als in de ‘grote’ vorm geschreven zijn,
dat zijn beste werk geen voorkeur laat zien voor kort of lang, en dat derhalve zijn
ontoereikendheid tegenover de ‘grote’ vorm naar het rijk der fabelen moet worden
verwezen. Reeds de pianoconcerten bewijzen de ongerijmdheid dezer aantijging. Zij
bewij-

1) Dit geldt veeleer voor Mendelssohn, die men dan ook beter ‘classicistisch’ noemen kan dan
‘klassiek’.
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zen tevens, dat hij zich aan de traditionele sonatevorm wist aan te passen, al had hij
hierbij misschien de steun nodig van het hoezeer stiefmoederlijk behandelde orkest,
dat hem de illusie schonk van muzikale ruimtelijkheid en vrije hemel, waarin de
beide polen van hoofdthema en zangthema hun plaats konden vinden. Dit moge dan
een proeve van verklaring zijn voor de twijfelachtige waarde van de sonaten, althans
van die delen welke in de sonatevorm zijn geschreven.
Om nog even op ‘klein’ en ‘groot’ door te gaan: ziehier een viertal aanvechtbare
korte stukken: Prélude 7, 11, 20, Impromptu 2. En vier meesterwerken in de grote
vorm: Fantasie, Barcarole, Polonaises in fis moll en in as dur. Bezien wij hierna de
minder geslaagde composities in de grote vorm. Doorgaans worden opgegeven: de
Polonaise-Fantasie en, zij het onder voorbehoud, de Ballade in f moll. Leichtentritt
noemt ook de Fantasie, maar hij voegt er onmiddellijk aan toe, dat hij de muziek
mooi vindt. Nu klopt hier iets niet. Wanneer muziek zonder verdere toelichting mooi
wordt genoemd, doet het in waarde-esthetische zin niet ter zake hoe de vorm is
uitgevallen, want vorm kan niet mooi of lelijk zijn, doch enkel correct, overzichtelijk,
evenwichtig, logisch verantwoord, of, van de componist uit gezien, nuttig bij het
componeren: eigenschappen derhalve die bij het beoordelen van muziek, en van
kunst in het algemeen, niet de doorslag plegen te geven.
Onhoudbaar als het mag zijn, behelst Leichtentritts oordeel over de Fantasie
niettemin een aanwijzing hoe dit probleem van de slecht gerealiseerde grote vorm
met betrekkelijk weinig moeite tot oplossing is te brengen. Voor een iets uitvoeriger
behandeling van dit onderwerp verwijs ik naar mijn boek over muziekesthetiek1);
hier wil ik volstaan met de opmerking, dat de Polonaise-Fantasie en de Ballade in f
moll ietwat onbevredigende stukken zijn, níet omdat er aan de vorm iets hapert, maar
omdat zij, naast prachtige gedeelten (vooral de Ballade, o.a. het slot), een aantal lege
passages bevatten, iets wat niets met de ‘vorm’, doch uitsluitend

1) Het Eerste en het Laatste, pag. 139, Bert Bakker/Daamen N.V./Den Haag.
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met de ‘inhoud’ te maken heeft, d.w.z. met de muziek zelf. In de Polonaise-Fantasie
treft men de bedoelde inzinkingen aan in de maten 116-147, 182-205 en 216-241,
waaraan nog de slotcadens kan worden gevoegd, bedragende 7 maten. In de Ballade
in f moll zijn het de maten 38-46 en 80-100, waarbij desgewenst de 2 overgangsmaten
tussen het voorvoorlaatste onderdeel en het voorlaatste (de dalende chromatische
toonladder) en de 8 overgangsmaten van het voorlaatste naar het laatste onderdeel
(vijf tamelijk nietszeggende akkoorden). In het eerste geval dus 86 maten slechte
muziek, in het tweede 38 maten, hetgeen, vergeleken met het aantal maten in totaal,
wel ongeveer het verschil weergeeft, dat zoëven werd aangeduid met ‘onder
voorbehoud’. Maar het schijnt, zonderling genoeg, veel aantrekkelijker te zijn om
niet de muziek, doch de vorm aansprakelijk te stellen, die in deze stukken in beginsel
niet afwijkt van die van de Fantasie of de Barcarole; terwijl, anderzijds, de schitterende
fis moll-Polonaise, waar niemand ooit een vinger naar heeft uitgestoken, de
‘vormloosheid’ zo ver drijft, dat zij het ‘corpus alienum’ van een Mazurka in haar
polonaiselichaam toelaat. Waarom deze tegenstrijdigheden? Ik weet het niet, ik kan
er mij ook niet te lang in verdiepen, maar het zal wel zijn omdat men liever geen
maten telt, of omdat het beter staat een beroemd componist zonden tegen de vorm
te verwijten (waar tòch niemand iets van begrijpt) dan te verklaren, dat hij slechte
muziek heeft geschreven van maat zoveel tot maat zoveel (wat iedereen kan horen
die ernaar luistert). Tot zover over het probleem, of schijnprobleem, van de ‘vorm’
bij Chopin.1)
Vorm, voornaamheid, stijl: hoe verstaan zij zich met de versieringen,2) die bij
Chopin in zo groten getale de verleidelijkste beloften toefluisteren aan vaardige
klavierspelers? Mèt Liszt-Schumann is
1) Omdat over het onderwerp ‘vorm’ veel misverstand heerst, geef ik hier nog een korte
samenvatting. Men kan vorm alles laten betekenen wat men wil, niet uit willekeur, maar
omdat we hier met een abstract beginsel te doen hebben, waarvan een oneindig aantal
toepassingen mogelijk zijn. Definieert men ‘vorm’ als ‘eenheid in verscheidenheid’, dan ligt
het voor de hand, dat men de eenheden groter of kleiner kan nemen, maar in de praktijk kan
men met een gering aantal begrippen ‘vorm’ toe. De twee belangrijkste volgen hier. Vorm
als ‘architectuur’ is de bouw van de muziek, berekend naar grotere eenheden, meestal aan
de hand van algemene schema's of constructievormen die zich van de muziek als zodanig
laten isoleren: sonatevorm, rondo, etc. Met de vorm als ‘structuur’ is dit veel minder goed
mogelijk: ‘structuur’ is eigenlijk niets anders dan de muziek zelf onder formele, d.w.z.
algemeen synthetische gezichtspunten. In esthetische zin heeft ‘vorm’ (en dan vooral als
‘structuur’) betrekking op de mate van ‘gevormdheid’, doorwrochtheid, logische samenhang,
organische eenheid, schoonheid van lijn, symmetrie, ritmische afwisseling, etc. Architectuur
en structuur komen ongeveer overeen met wat W. Apel ‘vorm van de muziek’ en ‘vorm in de
muziek’ heeft genoemd. De ‘formele waarde’ van muziek heeft in hoofdzaak met de structuur
te maken, minder of zelfs in het geheel niet met de architectuur. In principe kan de architectuur
rommelig zijn, de structuur volmaakt, maar dit zal praktisch nooit voorkomen, niet alleen
omdat de begrippen architectuur en structuur in hun concrete verschijning toch ergens in
elkaar overvloeien, maar ook omdat de componist de beide ‘vormen’ als een eenheid ervaart
en tijdens het componeren de werkzaamheid van zijn formeel zintuig niet in twee takken kan
splitsen. Bij Chopin is de structuur sterker dan de architectuur, maar daarom is deze laatste
nog niet gering te achten. In de structuur is het zwakste punt de doorwrochtheid, de
thematische arbeid. Chopin was nu eenmaal een lyricus: een zanger en een dichter, geen
denker.
2) Versieringen hier in algemene zin op te vatten, dus niet alleen als de ‘korte’ versieringen
(voorslag, dubbelslag, triller, etc.), maar ook als fiorituren en figuraties.
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in dit opzicht veel ‘klassieker’ - is hij de man van een rijk geschakeerde sierkunst,
een ‘coloratuur’, die, gedeeltelijk aan de Italiaanse opera ontleend, de traditioneel
pianistische gebruiken ver achter zich liet. Over het geheel zou men, in deze stijl, de
versieringen niet willen missen; zij zijn niet alleen in hoge mate decoratief, maar
soms ook van een opmerkelijke expressieve kracht. In deze staarten, krullen,
schroeflijnen en spiralen vindt men, om Chopin zelf te citeren, ‘een dusdanige
koketterie, dat zij reeds volledig in natuurlijkheid overgaat’. Daarnaast treft men
plaatsen aan, waar hij kennelijk te zeer aan virtuoze drang heeft gehoorzaamd.
Esthetische kritiek ten dezen dient op twee dingen gericht te zijn: de waarde van de
versiering als zodanig, en haar plaats in een groter of kleiner complex, waarbij dus
de ‘vorm’ in het geding wordt gebracht. Als voorbeeld van een zich organisch in het
geheel voegende versiering, die echter op zichzelf beschouwd een wat gefriseerde
indruk maakt, noem ik de chromatisch dalende tussenstem in maat 48 en 50 van de
es dur-Nocturne op. 55 no 2. En het omgekeerde, een voorbeeld van een versiering,
die, op zichzelf aanvaardbaar genoeg, misplaatst lijkt in de compositie waarvan zij
deel uitmaakt: de Barcarole. Deze Barcarole is zonder twijfel Chopins meesterlijkste
schepping: zeldzaam meeslepend, van zeer hoge allure, melodisch even beheerst als
geïnspireerd, en wemelend van de meest ongemene, vooral harmonische vondsten
(het orgelpunt tegen het slot mag naast de beste orgelpunten uit de fuga's van Bach,
Mahler en Reger worden genoemd); maar de wonde plek is helaas de lang
uitgesponnen zestiendenfiguur in cis dur even voor de reprise van het hoofdthema:
een melodische curve, waar niemand iets op aan te merken kan hebben, te meer
omdat zij op de kwint in de bas fameus klinkt, maar die eigenlijk niet in het stuk
thuishoort, dat door versierin-
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gen gekenmerkt is van een geheel ander en veelal hogerstaand type. Waarom deze
krullentrekkerij opeens midden in een kunstwerk even superieur van stijl als van
gevoelshouding? Liszt deed zulke dingen om de haverklap, maar Liszt had dan ook
weinig smaak. Het beste middel om zich met dit pijnlijke geval te leren verzoenen
is misschien een vergelijking met de gewoonte van sommige middeleeuwse schilders
om tussen de schepenen of domheren zichzelf te portretteren. Zoiets als: u hoort hier
nu wel een onsterfelijk geniaal stuk, maar ik ben het maar, de kleine Chopin, die het
schreef, en hier heeft u mijn handtekening, in de vorm van een paar krullen.
Van de plicht om voorbeelden te geven van geslaagde ornamentiek bij Chopin
meen ik mij ontslagen te mogen achten: ik zou wel aan het citeren kunnen blijven.
De ‘Grande polonaise brilliante’, een bravourstuk, dat men vooral niet laag moet
aanslaan, is een schatkamer van muzikale accessoires: parelen en briljanten, zelden
met een valse glans, en op enkele plaatsen zelfs tot de hoogtepunten der compositie
behorend (maat 23, uiterst welluidend, harmonisch interessant; ‘delicatissimo’, zette
Chopin erbij). Als bloemrijk waagstuk prefereer ik deze Polonaise (met het inleidend
Andante spianato) boven de beroemdere Berceuse, die ik, op het verstilde slot na,
niet zo goed meer horen kan, en waarvoor in de plaats ik altijd de pastiche van Reger
speel (‘Aus meinem Tagebuch’, Band II, 9), óók met een mooi slot trouwens. Een
even eenvoudige als essentiële versiering met weergaloze werking vindt men in maat
10-11 van de Nocturne in f dur, op. 15 no 1.
Chopin heeft nogal wat ‘salonmuziek’ geschreven, waarbij de grens met ‘serieuze’
muziek niet altijd is te trekken. Enkele stukken zijn tegelijk salonmuziek en goede
muziek. De eerste Nocturne, bes moll op. 9 no 1, nadert tot dit type, althans in het
hoofddeel. De aanhef van de tweede Nocturne, es dur op. 9 no 2, hoort onmiskenbaar
in de salon thuis, maar is uit muzikaal oogpunt beter dan de zesde, g moll op. 15 no
3, een nogal zeurderig stuk, dat echter bepaald niet ‘salonfähig’ is. Het salongenre
moet
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aan een aantal heterogene voorwaarden voldoen: niet al te moeilijk, virtuositeit van
een niet al te zwaar, maar demonstratief karakter, sentimentaliteit of oppervlakkige
behaagzucht, arabesken, smeltend rubato (bij Chopin een heel probleem, met name
in onze tijd van pianolisten of metronomisten, die een vierkant bijgehakte Chopin
hebben ontdekt); en zijn al deze condities vervuld, dan heeft men niet eens de
zekerheid, dat de hele salon het nu ook mooi vindt. Superieure salonmuziek is
eigenlijk wel de bekende Fantasie-Impromptu, en ook een en ander in de Impromptus;
men merkt dit daaraan, dat men van deze in hun soort voortreffelijke composities op
de lange duur toch wel genoeg krijgt. De Walsen zijn van huis uit salonmuziek, maar
nu en dan ontworstelen zij er zich aan; de Mazurka's wonen in een geheel ander
klimaat. Scherp onderscheiden van het salongenre dienen te worden die composities,
welke de salon schijnen uit te beelden, zonder voor de salon geschreven te zijn, tenzij
dan de salons, waarin Frédéric Chopin zich bewoog, met Liszt, Heine en Balzac als
medegasten. De interpretatie blijft willekeurig, maar de beschrijvingen van
Leichtentritt en Weissmann, die in de Nocturne in fis dur, op. 15 no 2, en de Ballade
in as dur kleine salondrama's projecteerden, zijn zeker niet onaannemelijk. Met het
zo juist behandelde onderwerp zijn wij weer in het boudoir terug, Chopins ware
milieu, als mens en als kunstenaar, het luxueuze hol, waarin zijn voorname geest
zich beveiligd voelde voor een ‘democratisch’ toetastende buitenwereld. De
onnavolgbare elegantie van zijn muziek roept onmiddellijk deze entourage op. Zelfs
de Polonaises, en de Etude en Prélude die hij schreef na de val van Warschau,* zijn
onveranderlijk gezien uit het boudoirperspectief; wat niet betekent, dat zij geen
primitieve kracht zouden ontwikkelen, maar wel dat zij niets met het volk van doen
hebben, zelfs niet, tenzij als retorische schim, patriottische abstractie, met het Poolse.
Het zijn aristocratische uitingen.
Aristocratisch is ook de wijze waarop Chopins werk zich tot een aanmerkelijke
hoogte tegen duidingen verzet. Eigenaardige para-
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dox: het boudoir, dat in zijn muziek schijnt uitgebeeld, doet deze uitbeelding te niet
op grond van zijn voornaam karakter. Algemeen aanvaard wordt echter één
uitzondering, en dat zijn de Préludes, die, mede onder invloed van de gesprekken
met de schilder Eugène Delacroix tot stand gekomen, en van amoureuze
verwikkelingen de stempel dragend, wel eens de ‘eerste impressionistische muziek’
zijn genoemd. Het is waar, dat zowel het Franse cultuurmilieu als de opkomende
romantiek het ontstaan van een met voorstellingen belaste muziek begunstigen moest;
en ongetwijfeld nemen de Préludes ook een bijzondere plaats in Chopins oeuvre in.
Echt impressionistisch of illustratief zou ik ze toch niet willen noemen, of,
voorzichtiger uitgedrukt: ze zijn het niet in sterker mate dan de Nocturnes, de
Polonaises, of zelfs de Etudes. De reden waarom Hans von Bülow en anderen hun
exegetische krachten op de Préludes hebben beproefd is van zuiver anekdotische
aard en heeft weinig of niets met de muziek zelf te maken. Het speciale probleem
van de Préludes ligt elders, en luidt: waarom is deze muziek zo bijzonder zwak? Met
uitzonderingen natuurlijk (de achtste, twaalfde, dertiende, zo men wil de populaire
vijftiende, de eenentwintigste); maar ik heb het altijd tamelijk onthullend gevonden,
dat zelfs de hoogtepunten van de serie overtroffen worden door de later geschreven,
harmonisch boeiende en zeer ontroerende Prélude in cis dur, op. 45, al moet
Weissmann, blakend van geestdrift voor Chopins ‘schilderingen’ en ietwat afkerig
van emotionele complicaties, van deze nakomer niets hebben, iets wat Leichtentritt
gelukkig niet met hem eens is. In de tweede plaats trekt het de aandacht, dat veel van
deze stukken, en juist de minst overtuigende, buitengewoon kort zijn, - echte
‘impressies’, zogezegd. Vermoedelijk komt dit omdat Chopin er zich voor schaamde.
Wijzer dan Weissmann en Leichtentritt en wie al niet, besefte hij maar al te goed
met zijn ‘impressionisme’ in een verkeerd, voor hèm verkeerd vaarwater te zijn
geraakt. Het enige bewijs voor het ‘impressionistisch’ karakter van deze muziek is
dus van negatieve aard: Chopin liep ervan weg.
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In een boudoir, in een salon, converseert men. Oók wanneer men zich bijgeval aan
andere zaken wijdt, want het woord, het vleiende, strelende, verstrooiende,
nietszeggende, interessante, insinuerende of dodelijke woord is het onmisbare voertuig
voor alles wat de bloem der society zich tussen vier muren meent te mogen
veroorloven en niet veroorloven. De onliteraire Chopin moet een goed, een geestig
spreker zijn geweest, altijd vol charme; en het is geen ijdele veronderstelling, dat
van deze conversationele talenten een en ander in zijn muziek is blijven hangen. Dat
is ook wel zo, wanneer men er oor voor heeft. Alleen mag men hier geen herkenbare
transpositie van gesprekken verwachten. Voor een gesprek zijn er minstens twee
nodig, terwijl Chopin altijd monologiseert. Geen spoor van Beethovens ‘dialogen’:
de mannelijke en vrouwelijke partner, die het thematisch materiaal netjes onder elkaar
hebben verdeeld. Natuurlijk kent ook hij scherpe contrasten, tegenstellingen tussen
thema's, plotselinge tegenwerpingen. Maar het is toch anders dan bij Beethoven, die
in zijn borst een soort demon met zich meevoerde, die antwoord gaf wanneer hij wat
vroeg, en die ook zelf wel eens vragen stelde, waarop Beethoven het antwoord dan
geenszins schuldig bleef. Chopin, minder eenzelvig, maar veel meer gesloten,
afgerond, in zichzelf voltooid dan Beethoven ooit had kunnen worden, kent deze in
muziek geprojecteerde persoonlijkheidsverdubbeling niet. De enige toespeling op
een dialoog, die ik bij zijn commentatoren heb gevonden, heeft betrekking op de
tweestemmigheid van de aanhef van de Barcarole: een duet, man en vrouw, ziet u
wel! Nu, men ziet het misschien, maar horen doet men het in geen geval, nademaal
tegelijk zingen niet hetzelfde is als samen spreken. Chopin was in hoofdzaak lyricus,
geen dramaticus, en ook het vluchtigste gesprek heeft altijd nog iets van een drama.
Wat hij mist is de dialectiek: een oorzaak, al weer, van de zwakheid van zijn sonaten.
Deze dialectiek bepaalt bij Beethoven, behalve het dialogisch element, ook de
discursieve inslag: het va-et-vient der gedachten, geobjectiveerd in de thematische
arbeid, de smeltkroes
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der doorwerkingen, de brandend argumenterende coda's, die vaak nog op de valreep
geheel nieuwe problemen onder de aandacht van de luisteraar brengen. Beethovens
muziek heeft altijd iets van een dispuut, hetgeen, terloops gezegd, niet aan de aandacht
kon ontsnappen van de vele generaties Duitse professoren die, niet tot hun geestelijk
nadeel, op zijn oeuvre hebben geteerd. De voornamere Chopin zou voor zoiets slechts
een elegische glimlach over hebben gehad. Disputeren, de mensen bij een knoop
vastgrijpen, dat was zijn wereld niet. Boeiend experiment: het tegenover elkaar stellen
van Beethovens en Chopins recitatieven. Neem het eerste deel van de ‘Storm’-sonate,
op. 31 no 2, gebouwd op een afwisseling van Largo en Allegro: korte recitatiefachtige
stukken, in het begin van de reprise tot een echt recitatief aanzwellend, en telkens
beantwoord, en met klimmende heftigheid, door de voortjagende ‘storm’, die alle
tegenwerpingen en smeekbeden onverbiddelijk wegvaagt. Speel daarna de Nocturne
in b dur, op. 32 no 1, die eveneens driemaal onderbroken wordt, nl. door een orgelpunt
of fermate, ha een kort stretto en crescendo. Onderbreking, inderdaad, want met een
‘poco ritardando’ wordt de melodie voortgezet alsof er niets is gebeurd. We hebben
hier dan ook niet met een dialoog te doen, maar met een alleenspraak, die driemaal
uit de diepten van het onbewuste herinnerd wordt aan de nutteloosheid of ongepastheid
van de al te dringend hartstochtelijke allures die zij dreigt aan te nemen. Of, wil men
tòch nog aan een dialoog denken: een dialoog tussen de muziek en de stilte. Maar in
de coda begint de stem dan eindelijk te spreken. Dit slot, dat door zijn indrukwekkende
retoriek altijd sterk de aandacht heeft getrokken, bestaat in hoofdzaak uit een
conventioneel gebouwd recitatief, voorafgegaan en gevolgd door een bijzonder subtiel
verdeeld spel van triolen en zware akkoordslagen. Maar reeds deze fijnzinnig
afgewogen structuur verijdelt ieder reëel gesprekskarakter, en de declamatie in het
midden is ook niet méér dan declamatie. De akkoordslagen zijn geen tegenwerpingen,
doch vonnissen of dooddoeners, het pianissimo is geen
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smeekbede tot een ander gericht, maar autistisch geprevel, en ten opzichte van de
gehele Nocturne vervult deze coda strikt genomen dezelfde rol van onderbreking als
de drie fermaten ten opzichte van de onderdelen, een onderbreking waarop hier dan
alleen maar geen hervatting meer volgt.
Met Chopins wezen van ‘interieurmens’ - zoals hij genoemd is - laat zich ook zijn
erotiek in verband brengen. Hoewel dit levensfenomeen zich vaker binnen vier muren
afspeelt dan erbuiten, bewijst de muziek van Richard Wagner, dat zonlicht, maanlicht,
expansieve hemelen, woeste wouden en mythische rotspartijen zich zeer wel met de
zaken van het hart verdragen. Bij Chopin niets van dat al: niet alleen dat hij te koel
en te zakelijk is voor de mythe, te voornaam voor het Wagneriaans overborrelen der
hartstochten, zijn liefdesverlangen is ook van die aard, dat het in de vrije ruimte geen
stand zou houden: vervluchtigen zou of in conventionaliteit verstarren. Uiteraard is
het geen doodzonde zich fraaie maneschijn voor te stellen bij het aanhoren van de
Nocturne in des dur, op. 27 no 2. Ik kan alleen maar zeggen, dat het bij mij kaarsen
zijn, al dan niet uitgeblazen. Deze Nocturne is trouwens een der goedkopere uitingen
van Chopins erotisch genie, en indien het waar is, dat dit smeltende stuk jongemeisjes
‘wissend’ kan maken, zoals een wijze grappenmaker schreef, dan vraag ik mij af, of
datgene wat zij te weten komen wel de moeite waard kan zijn. De Barcarole heeft
enkele kenmerken van het liefdeslied; maar zal iemand, die niet weet, dat een
barcarole iets met watertochten te maken heeft, de hier verklankte gevoelens
buitenshuis situeren?
In de beperkte ruimte van een cel, een studeervertrek, het romantische
zolderkamertje van Chopins tijdgenoten, is men alleen. In het boudoir met zijn
tweeën? Soms; en soms ook is men er alleen: verlaten, vereenzaamd, aan zijn lot
overgelaten door de bewoonster van het ‘vrouwenvertrek’, zoals mijn dictionaire het
woord ‘boudoir’ vertaalt. Chopin zweeft doorgaans tussen beide toestanden in, met
een zekere voorkeur voor de laatste. Deze man,
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met zijn onbetwistbaar succes bij vrouwen, na wiens dood gravinnen en baronessen
erover kibbelden in welke armen hij de laatste adem had uitgeblazen, was zo weinig
vrouwenman, dat na enkele ongelukkige liefdes, die hun neerslag in zijn muziek
hebben gevonden, de harde hand van George Sand ervoor nodig is geweest om hem
te ontbolsteren, al krijgt men niet de indruk, dat hij de onmaagdelijke George als
maagd tegemoetgetreden is. Met gegevens, veronderstellingen en insinuaties
betreffende de ‘mannelijkheid’ van de destijds beroemde schrijfster zou men een
boekdeel kunnen vullen; maar met het aanvoeren van deze verbintenis als argument
voor Chopins ‘vrouwelijkheid’ dient toch de grootst mogelijke voorzichtigheid te
worden betracht. Omtrent het seksuele aspect, met name over Sands frigiditeit,
bezitten wij weinig betrouwbare gegevens; maar dat Chopin, zwak en ziekelijk en
sensitief zoveel men maar wil, zich tegenover zijn minnares niet onmannelijk heeft
gedragen, met name in de laatste fase, toen hij partij koos voor haar dochter Solange,
staat al evenzeer vast als dat hij eigenlijk nooit een geëffemineerde indruk maakt, boven het minimum uit, dat de emotionele kunstenaar van oudsher is toegestaan, en dat zijn jeugdvriendschap met twee kloekmoedige jonge Polen volstrekt binnen
de grenzen van het normale lag. Zijn zwakheid lijkt eerder een kwestie van tuberculose
en overgevoeligheid, van onwennigheid ook, - de onwennigheid van wie zich niet
gemakkelijk geeft (‘ik ben wat mijn gevoelens betreft tegenover anderen steeds in
syncopen’), - dan van vrouwelijke aanleg. In dit licht moet men ook zien wat ik
zoëven zijn ontbolstering noemde. George Sand vertegenwoordigde voor hem de
buitenwereld, - in de bohèmevariant, terwijl Chopin juist niets van een bohémien
had, - zij was de machtige, moederlijke beschermster met de vele menselijke
contacten, aan wier haard zich een ganse elite verenigde. Tegenover dit lang niet
onaantrekkelijke wezen, dat veel meer waard moet zijn geweest dan haar sappige
levensanekdotiek en haar onleesbaar geworden romans doen vermoeden, was Chopin
niet zozeer de niet-man als
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wel de geslotene, de in zichzelf gekeerde, die menselijke aanvulling behoefde. De
bolster werd gebroken door een grote kracht, maar dit houdt niet in, dat de pit zacht
was. Op zijn hoogst kan worden vermoed, dat hij zijn vrouwelijkheid (subs.
kinderlijkheid) accentueerde in een mate als nodig was om tegenover deze vrouw
niet ‘dialogisch’ als geslachtswezen te komen staan, met alle consequenties en
verplichtingen daaraan verbonden. Hoeveel moeite, hoeveel uitputting, hoeveel
verlies van stille uren zou het zich viriel willen meten met deze romantische bravour
hem niet hebben gekost. Hij kon, menen wij, zijn tijd en energie beter gebruiken.
Zoals zijn dialogen verkapte monologen zijn, zo tendeerde zijn erotiek naar het
narcisme, waarbij hem evenwel steeds de vrouw, of het wezen van de vrouw, voor
ogen is blijven zweven. Dit narcisme is geen zelfliefde in de letterlijke betekenis,
maar een door het Zelf gekoesterde droom van de ander, het eeuwigdurend smachten
naar wie nabij is en nooit voldoende nabij. Maar daarom nog niet veraf. In dit opzicht
lijkt hij veel normaler, Latijnser, dan de noordelijke Beethoven, bij wie de vrouw
nooit veilig was voor de telescoopwerking van het ideaal. De ‘onderwerpen’ van
Chopins Nocturnes, sommige Etudes, een enkele Ballade, de Barcarole, het Andante
spianato, de lyrische passages in de Fantasie, al die onderling verwante
vrouwengestalten, die men met goede wil en enige fantastische willekeur achter deze
muziek kan zien opdoemen, zijn als het ware half ideëel, half echt, bijna te tasten zo
echt; maar raakt men ze aan, dan vervluchtigen ze. Etherische wezens zou ik ze niet
willen noemen: ze zitten vlak bij het klavier, ze blijven in het boudoir, ze zweven en
glijden niet door nachtelijke dreven. De afstand, die hen van de toondichter scheidt,
is niet groter dan die tussen de pianist en de toehoorster aan zijn zij, al wil ik niet
ontkennen, dat deze afstand subjectief soms enorm kan zijn. Aanvaardt men eenmaal
deze grondsituatie van halve realiteit en halve idealiteit, dan laten zich binnen de
grenzen ervan alle strevingen en gebaren vaststellen van een hoogst normaal, zeer
menselijk liefdeleven: het hunkeren, de
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smeekbede, het droeve verwijt, de narcotische verlokking, de nimmer boosaardige
verleiding, de belofte van geluk, het vertrouwen, de overgave, en zelfs, in de
monumentale en onstuimige Barcarole, de geestdriftige declaratie, waarin het
zelfgevoel de aarzelingen van de bedeesde minnaar tijdelijk overvleugelt. Intussen
vertegenwoordigt deze weergaloze compositie een door Chopin zelden benaderde
en nimmer overschreden limiet, en duidelijk viriele klanken verneemt men verder
alleen nog in de muziek die op enigerlei wijze met Polen samenhangt, dat hem,
wanneer wij afzien van de nostalgische genrekunst der Mazurka's, altijd prompt tot
‘man’ maakte. De twee grote Polonaises laten zich desnoods nog erotisch
interpreteren, maar dan is men ook genoodzaakt het boudoir te verruilen voor de
feestzaal en zelfs voor het slagveld, waar een Poolse George Sand gelaarsd en
gespoord tussen de opstandige edelen in rijdt. De c moll-Nocturne, op. 48 no 1, de
‘revolutie-Etude’ en de andere Etudes en Préludes van dit slag, de heroïsche gedeelten
uit de Fantasie en de Ballades en Scherzi laten geen erotische duiding toe; hier is
zuiver militant gebied betreden: opstandigheid, woede, de bittere en waardige klacht
van barden die in harpen grijpen.
Maar, vraagt nu een liefdeloos iemand, waarom ‘überhaupt’ de erotische duiding?
Daarvan staat tenslotte niets in of boven de** muziek en nauwelijks in de biografie.
De cis moll-Nocturne is een van de weinige uitzonderingen,1) geschreven als zij werd
tijdens het avontuur met het wispelturige gravinnetje Maria Wodzinsky, dat geen
avontuur is kunnen worden, en dat Chopin, lang niet afkerig van het huwelijk, ook
niet als avontuur bedoeld had. De Etude in e dur, op. 10 no 3, met zijn oneindig
tedere melodie, ontlokte hem de gevoelvolle commentaar met de hand voor de ogen:
‘Oh, ma patrie’. Polen dus weer, en geen erotiek. Nu heb ik er niets op tegen om
alles wat zich bij Chopin met zijn liefdeleven in verband laat brengen en wat er te
allen tijde mee in verband is gebracht (o.a. nog door Debussy) ook eens van een
andere kant te bezien. Dit zou allerlei nieuwe nuances kunnen onthullen, die dan

1) De pianoconcerten zouden nog te noemen zijn, een enkele Etude, een enkele Prélude.
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achteraf weer voor de erotische interpretatie van belang zouden kunnen zijn.
Muziekpsychologisch zijn natuurlijk geen van deze duidingen correct. De betekenis
van Chopins muziek, buiten het strikt muzikale om, ligt in het opwekken van een in
eerste instantie onomschrijfbare stemming of gevoelstoon, nauw verbonden met het
genot terwille waarvan wij ons tot luisteren zetten. Maar krachtens ons vermogen
om op associaties opnieuw te associëren - en dit wordt door de muziek in hoge mate
begunstigd, Bücken spreekt zelfs van een ‘Vorstellungsüberschusz’,1) op te vatten
niet als ‘overschot aan voorstellingen’, maar als ‘vrijheid tot voorstellen’, - kan men
van de stemming overstappen op het dromen en mijmeren, van het mijmeren op het
visuele beeld, en zelfs op de abstracte gedachte. In beginsel is het dus mogelijk op
muziek te reageren met de voorstelling van een zeer bepaalde vrouw; en dit zou dan
dezelfde vrouw kunnen zijn, die de componist eventueel voor ogen heeft gestaan.
Ofschoon niemand zich daar veel van zal voorstellen, - de illustratieve muziek werd
dan wel een zéér interessant genre! - is de neiging om onze gevoelsindrukken aan te
vullen vanuit onze voorstellings- en denkwereld moeilijk aan banden te leggen, en
het is niet aan te nemen, dat de hieraan ten grondslag liggende psychische processen
niet aan zekere wetten gehoorzamen, die door een even moeilijk als tijdrovend
wetenschappelijk onderzoek aan het licht te brengen zouden zijn.
Ons voorlopig nog op de begane grond der onwetenschappelijkheid bewegend,
mogen wij de volgende gevoelsklimaten vaststellen in een reeks composities, die in
meerdere of mindere mate óók een erotische duiding toelaten. Ik koos daartoe een
aantal Nocturnes, waarvan ik alleen de nummers noteer. 1: hopeloze* resignatie,
daarna donkere vervoering. 3: elegante en tedere scherts, gevolgd door hartstochtelijke
gejaagdheid met chevalereske accenten. 4: serene berusting. 6: zwaarmoedigheid.
7: weke apathie, ontwakend enthousiasme, uitdagende vreugde, terugkeer van de
aanvangsstemming, uitmondend in onaardse ver-

1) Geist und Form im musikalischen Kunstwerk, 1929.
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rukkingen. 8: sentimenteel zelfbehagen. 12: speelsheid, rustig geluk. 15: waardige
klacht. 16: uitbundige geestdrift. 17: diepe en innige meditatie, hier en daar tot het
mystieke naderend. 18: trouwhartige overreding. Men kan dit anders willen
formuleren; men kan fijnere nuances willen aanbrengen; maar in elk geval springt
het gevarieerde der aandoeningen voldoende in het oog om ons bij Chopin inderdaad
te doen spreken van een brede marge voor het niet-erotische, - dat zich dan echter
in al zijn schakeringen aan het erotische zal weten aan te passen, zodra aan dit laatste
opnieuw de plaats wordt ingeruimd waarop het recht heeft.
Dat Chopins muziek gevoelskunst is bij uitnemendheid, en wellicht de laatste
gevoelskunst van intiem karakter, doch grote allure, die nog geschreven kon worden,
schijnt te worden weersproken door Weissmanns aanduiding ‘Nervenromantik’, die
hij, overigens zonder tendentieuze bijgedachten, tegenover Schumanns ‘Romantik
des Gemüths’ plaatst. Binnen de grenzen der vergelijking mag de karakteristiek te
aanvaarden zijn, daarbuiten zal men, met Debussy in het hoofd, of Strausz' ‘Salomé’,
of de ‘Lulu’ van Alban Berg, of desnoods alleen maar de Kundrymuziek uit de
‘Parsifal’, de aanduiding ‘Nervenromantik’ nietszeggend vinden, en vooral
overdreven. Ons tijdvak van psychoneurosen stelt in dit opzicht nogal zware eisen.
Men kan hoogstens zeggen, dat Chopin (s.v.v.) op de goede weg was; maar
sensibiliteit en fijnbesnaardheid zijn voor de diagnose ‘Nervenromantik’ niet
voldoende, vooral niet wanneer er nog zoveel aan ‘Gemüth’ tegenover staat in de
vorm ener melancholie, die voor velen het onbedriegelijkst waarmerk is van deze zo
persoonlijke kunst. Intussen dient men ook met het constateren van de ziekte der
melancholie - want het is een ziekte, geen kunstzinnig geregeld binnenpretje - de
nodige behoedzaamheid te betrachten, zolang men niet alle muzikale mogelijkheden
in deze richting heeft onderzocht. Ik laat nu de mens Chopin buiten beschouwing;
maar voor mijn gevoel is zijn muziek slechts zelden echt depres-
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sief gekleurd, en het lijkt veelzeggend, dat de befaamde ‘nostalgie’ der Mazurka's
voor een deel te danken is aan zekere harmonische kenmerken van de volksmuziek
der Europese randgebieden (modaliteit: de oude kerktonen), die hij wel op originele
en subtiele wijze verwerkt, maar toch beslist niet zelf gecreëerd heeft, net zo min als
Grieg dit later deed in zijn hoogst interessante transcripties van Noorse
volksmelodieën (in ‘Slatter’). Mij is het niet gelukt composities of onderdelen ervan
op te sporen, die in zwaarmoedige beklemming het middenstuk van de bekende
Mazurka in bes dur nabijkomen. Hier is hij meer ‘Nervenromantiker’ dan elders in
zijn oeuvre, en dat betekent wel, dat hij in het geheel geen ‘Nervenromantiker’ was
en in dit opzicht niet door de moderne muziek geannexeerd mag worden.
Over zijn voorloperschap met betrekking tot Wagner, speciaal wat de harmonische
vernieuwingen betreft, dus afgezien van een hier en daar aan de dag tredende
melodische beïnvloeding, zouden mutatis mutandis dezelfde opmerkingen zijn te
maken. Wat hebben deze twee figuren met elkaar gemeen? Legt men strenge
maatstaven aan, dan laat zich weinig anders aantonen dan een algemene verwantschap,
en een mógelijkheid van beïnvloeding, die naast de zeer reële verbindingslijnen
tussen Liszt en Wagner weinig kans schijnt te maken op sanctionering door het
historisch onderzoek. Maar laten wij historische en technische overwegingen een
ogenblik terzijde, en scherpen wij het oor. Chopin's meest persoonlijke harmonische
vondsten, het slot van de cis moll-Nocturne, het orgelpunt in de Barcarole, sommige
passages uit de b dur-Nocturne op. 62 no 1, de es moll-Etude,* de Prélude op. 45, is
dit Wagner? Het is het niet, het lijkt er niet op, al is het niet onmogelijk dat het
Wagner tot eigen vondsten heeft aangemoedigd. Men moet Chopin nemen zoals hij
is, en aan zijn positie tussen klassiek en romantisch niet het recht ontlenen het beeld
van zijn muziek te vervangen door een historisch tableau van in hem belichaamde
mogelijkheden. Romantisch in zijn gemoedsleven, is hij naar de geest even klassiek
als Mozart; en hem
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als een moderne avant la lettre te willen zien is hem geen dienst bewijzen.
Zenuwcrises, melancholie, wanhoop, de gebrokenheid van ziel die troost en vervulling
vindt in grenzenloze extase, wij zoeken ze niet meer bij Chopin, het mag dan zijn
dat de gewenning aan bitterder en bedwelmender dranken ons gehemelte geen goed
heeft gedaan. In het voortschrijdend proces van het muzikaal toegankelijk maken
ener negatieve gevoelswereld heeft hij, in soevereine afzijdigheid, een rustpunt
gevonden, dat niet gestoord wil zijn door overijverige duidingen. Het is de droom,
- romantische droom, - die, mijmerend of keuvelend, droom wil blijven, en die in
zoverre volstrekt ònromantisch is. Want kenmerkend voor de echte romantici was
niet dat zij droomden, maar dat zij met hun dromen iets wilden dóen: de wereld
veroveren, de kunsten verenigen, filosofie en religie vervangen, de literatuur een
handje helpen, de concertzalen op stelten zetten, de opera sublimeren, de Alpen
uitbeelden en Tijl Uilenspiegel en glazen bier en wereldbeschouwingen en zichzelf.
Voor dit alles was Chopin te voornaam. Een boudoir is tenslotte geen uitdragerij. In
het boudoir werd hij groot, aan de hand van schone vrouwen, die aan zijn handen
hingen; maar hij was ook zo verstandig om er te blijven, en hij haatte Liszt, wellicht
uit naijver, of omdat Liszt, goedwillig als altijd, zijn composities voor het publiek
schilderachtig verhaspelde, maar vooral toch, omdat hij niet wilde worden als Liszt.
Of hij wílde het misschien wel, en zijn zwakke vierde vinger heeft hij genoeg
vervloekt, maar hij kon het niet. Deze hoogst eenzijdig begaafde Pool zonder
naspeurbare groei, vaststelbare ontwikkeling, - niets zo triviaal als ‘zich ontwikkelen’,
met dat bijluchtje van de luiers en groeistuipen van Jean Christophe, - zonder
wezenlijke voeling met zijn tijd, zonder heel veel ander houvast voor de biograaf
dan de mansarde-anekdotiek rondom George Sand, is het zuiverst denkbare voorbeeld
van de op zichzelf gestelde kunstenaar, wiens genie vreemde smetten laatdunkend
weert en wiens levenswerk maar in zeer beperkte mate openstaat voor de
psychologiserende en historiserende commentaar.

Eindnoten:
*
*
*
*

regel 13 v.o.: ‘Nocturne in c moll’: opus 48 nr 1.
regel 12 v.o.: ‘Weissmann’: Adolf Weismann.
regel 12 v.b.: Dussek, oorspronkelijk J.L. Dusík.
regel 8 v.o.: Met etude bedoelt Vestdijk waarschijnlijk opus 10 nr 12. Een polonaise en een
prelude heeft Chopin in of vlak na 1830 niet gecomponeerd.
* regel 12 v.o.: ‘en nauwelijks in de biografie’: In het typoscript staat hier: ‘[...] en ook niet in de
biografie’.
* regel 12 v.o.: ‘cis moll-Nocturne’: opus 27 nr 1.
* onderaan en 96 bovenaan:
nr 1: opus 9 nr 1
nr 3: opus 9 nr 3
nr 4: opus 15 nr 1
nr 6: opus 15 nr 3
nr 7: opus 27 nr 1
nr 8: opus 27 nr 2
nr 12: opus 37 nr 2
nr 15: opus 55 nr 1
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nr 16: opus 55 nr 2
nr 17: opus 62 nr 1
nr 18: opus 62 nr 2
* regel 8 v.o.: ‘es moll etude’: Etude opus 10 nr 6.
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Mahler
de doemwaardige emotie
Toen men Gustav Mahler als kleine jongen vroeg wat hij later wilde worden, zei hij,
dat hij martelaar wilde worden. Deze wens is in vervulling gegaan. Mahler is een
van de weinige componisten, van wie onomstotelijk vaststaat, dat zij de dood
ontvingen door de hand van de Muze. Chopin, doodziek, gaf, door geldgebrek
gedwongen, nog concerten in Engeland en Schotland. Reger heeft zich
doodgedronken, volgens anderen doodgerookt. Bartók stierf in Amerika verarmd en
miskend. Maar bij geen van dezen bestaat er dit ondubbelzinnig verband tussen hun
werkzaamheid als musicus en de oorzaak van hun overlijden. Hoezeer door erfelijke
aanleg gedetermineerd, zou Mahler's hartkwaal zich waarschijnlijk nooit ontwikkeld
hebben zonder de miskenning en de tegenwerking, waaronder hij als componist en
als dirigent van de Weense hofopera gebukt ging, en men mag aannemen, dat deze
kwaal zijn weerstand ondermijnde tegen de noodlottige streptococceninfectie, die
hem het leven kostte. Maar had hij niet te hard gewerkt? Dit had hij; maar in dit
opzicht kon hij profiteren van de medische stelregel, dat door overwerken alléén nog
niemand ziek is geworden. Er moet iets bijkomen: het innerlijk conflict, de verbittering
des gemoeds, steeds weer te bedwingen toorn,
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gegriefdheid, verontwaardiging. Daarvoor zorgde, zoals gezegd, de Muze, - niet zíjn
Muze zozeer als wel een wispelturige Weense dame, die met Euterpe de
‘Sangfreudigkeit’ gemeen had. Hij viel als offer van zijn kunst, en dat is later alleen
goedgemaakt kunnen worden met betrekking tot het scheppend werk. Is het
goedgemaakt?
Vijfendertig jaar geleden zou men daar in Holland niet aan hebben getwijfeld. Er
kan zelfs van een Mahlercultus in die dagen worden gesproken, en onder Mengelberg's
bezielende leiding kon men de symfonieën horen zoals de componist die zelf zou
hebben gedirigeerd. Mengelberg kende Mahler goed, die reeds in 1903 in Amsterdam
eigen werk had geïntroduceerd en Holland als een tweede vaderland beschouwde.
Het Mahlerfeest in 1920 had de allure van méér dan een Beethovencyclus: een
eigentijdse Beethoven, die niet vijftig of honderd jaar dood had behoeven te zijn om
tot eer en roem te komen. Pro- en anti-Mahlerianen rangschikten zich in falanxen;
en onder hen waren de boeiendste schakeringen op te merken, want men kon b.v.
tegen Mahler zijn omdat men meer van Franse muziek hield, maar ook omdat men
meer van Richard Strausz hield, en misschien is zelfs wel eens een combinatie van
beide standpunten waargenomen. De violist Johan Herbschleb vertrouwde mij op
een familiefeestje toe, dat Strausz veel meer ‘spontaan artiest’ was dan Mahler, Herbschleb had nogal eens te lijden onder de spontaneïteit van Mengelberg, - iets
wat ik hem altijd nagehouden heb, al kon ik toen nog niet beoordelen, dat zijn
judicium, behalve hinderlijk voor Mahlerenthousiasten, ook aantoonbaar onjuist was.
Het was wel een grootse tijd; als Mahleriaan kreeg men zelfs persoonlijke
beledigingen te slikken, wat men gráág deed; alles was opwindend en
toekomstbelovend; op de generale repetitie van de Achtste sprong een elektrische
lamp boven het podium, en Mengelberg riep het koor met heldere en doordringende
stem toe, dat ze zich toch niet door een lampje van de wijs moesten laten brengen,
want dat ze het zo mooi konden; en naast mij in het blauwe zaaltje
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zat bij de inzet van de solisten een juffrouw te kreunen: ‘Laat het zo doorgaan, o god,
laat het altijd zo doorgaan’, iets wat toch maar half belachelijk was; en dan, is
belachelijkheid niet de onmisbare keerzijde van natuurlijke grootheid? Het was in
elk geval een tijd, waarin men goede muziek te horen kreeg, iets wat van geen enkele
tijd in voldoende mate gezegd kan worden.
En toen, onverhoeds, viel het doek. IJzige koude drong in de gelederen der
Mahlerianen, en zij waren nergens meer. Mijn persoonlijke indrukken van deze
ommekeer zijn uiterst onvolledig, want nadat tijdens ‘Le sacre du printemps’
ginnegappende Boeotiërs aan mijn zijde mij gedwongen hadden de rest van het stuk
aan te horen geleund tegen een witgekalkte muur, heb ik tot op de dag van heden
geen openbare concerten meer bezocht. Doch maren bereikten mij, gefluisterde
rouwklachten, of geniepig vreugdebetoon van wie het altijd al hadden geweten: het
was met Mahler afgelopen. In elk geval verdween hij vrijwel van het repertoire. Hoe
dit kon? Nu, natuurlijk kon het niet, maar het gebeurde. Wat Mengelberg en zijn
raadslieden en slippedragers bezielde is achteraf moeilijk vast te stellen en op zichzelf
ook weinig belangrijk. Zoveel is zeker, dat deze scherpe inzinking de omvang van
een normale reactie gedecideerd te boven ging. Wij Mahlerianen waren hoogst
verbaasd. Wat wilden deze heloten en sykofanten dan toch? Was het een
samenzwering?
Een beschrijving en nadere doorgronding van ‘des Helden Widersacher’ in dit
bijzondere geval zal men mij moeten schenken.* Ik bepaal mij tot het aanwijzen van
enkele algemene factoren. Voor de late romantiek werd de tijd steeds minder gunstig;
de belangstelling verdeelde zich tussen een zakelijk modernisme en een gehoorzaam
of ironisch traditionalisme. Er mag, na 1933, iets bijgekomen zijn van antisemitische
tendensen ten oosten van Nederland en in 8 % van Nederland zelf. Van het
overschietende percentage zullen velen Mahler te ‘duits’ hebben gevonden.1) Zoveel
is zeker, dat, gemeten aan de jubel van Mahlerfeesten, de reactie nog steeds
voortduurt, al is hier, vooral dank zij de radio,

1) Uit deze hoek verneemt men wel eens, dat Mahler in zijn werk (de Zesde met name) de eerste
wereldoorlog en het fascisme ‘voorvoeld’ zou hebben. Dergelijke vermetele speculaties zou
men welkom kunnen heten, zo zij niet de al dan niet verzwegen strekking hadden Mahler's
muziek te diskwalificeren. Zoals de zaken thans staan, kan men beter reageren met ‘hoe
bestaat het’.
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die tenslotte Saint Saëns en Dvorak wel uitzendt, de latere jaren veel verbetering in
gekomen. Manier wordt wel eens uitgevoerd: eerste en vierde symfonie, ‘Lied von
der Erde’, ‘Kindertotenlieder’, - en zelfs de z.g. ontoegankelijke zesde en zevende
hoort men een hoogst enkele maal. Eduard Flipse stelde een artistieke daad met de
uitvoering van de achtste symfonie, waarvan Philips een, gegeven de technische
omstandigheden lang niet ongeslaagde langspeelplaat vervaardigde. Maar wie de
derde, zesde en zevende symfonie aan zijn discotheek wil toevoegen komt bedrogen
uit1); en wat erger is: over Mahler wordt nauwelijks meer geschreven en
gediscussieerd. Men hoeft zijn oor maar bij de meer geavanceerde vaklieden te
luisteren te leggen om te weten, dat hij in deze kringen heeft afgedaan. Sommigen
kunnen hem niet eens meer horen. Willem Pijper sprak destijds van
‘kapelmeestersmuziek’, een hard woord, dat hij in zijn jeugd, toen hij Mahler
bewonderde, nooit van zichzelf zou hebben verwacht. Maar ook van de conservatieve
vaklieden is weinig heil te verwachten. In de Muziekgeschiedenis onder redactie van
Smijers staat te lezen, dat vele gedeelten van Mahler's oeuvre ‘meer psychologische
interesse dan esthetische ontroering wekken’, waarbij het enigermate onduidelijk
blijft hoe muziek, die niet ontroert, psychologische belangstelling kan wekken, terwijl
men ook wel eens nader ingelicht zou willen worden over het verschil tussen
ontroering en esthetische ontroering. Paul Henry Lang zegt, dat Mahler een lyricus
was, die zich tot de grote vorm forceerde en dat zijn composities samenhang en
esthetische eenheid missen.
Verder heb ik niet gezocht in de boeken. Lang genas mij daarvan. Deze
weerzinwekkende wartaal had hij natuurlijk even goed over Leoncavallo, Zweers,
de Drachenfels, Beethoven, Monteverdi of de Lijfbard van Knut de Verschrikkelijke
kunnen uitslaan; maar het is op zichzelf interessant, dat hij het juist over Mahler
deed, als spreekbuis van zoiets als een communis opinio. Maar waarom dit alles,
waaròm? Men zal het met mij eens zijn, dat hier iets

1) Inmiddels bereikte mij het bericht, dat de Zesde (onder Flipse) verschenen is bij Philips.
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hapert. Tenzij wij Hollanders onbevoegde prullen zijn, en Mengelberg behalve een
politieke ook een muzikale idioot, en de juffrouw in het blauwe zaaltje een hysterische
imbeciel, - wat zij niet was, ik zat vlak naast haar, zij was werkelijk ontroerd, - blijft,
in het licht der huidige Mahlerkritiek, het feit van het Mahlerfeest en de weerklank
die het vond volkomen onverklaarbaar, en erger, ik word zelf onverklaarbaar voor
mijzelf, iets waar niemand zich goedschiks bij neerlegt. Hoewel ik de theoretische
mogelijkheid moet openlaten, dat de fout bij mij ligt, wil ik er daarom in dit opstel
van uitgaan, dat ik gelijk heb, en dat ik 35 jaar geleden, toen Mahler's oeuvre de
muzikale revelatie van mijn leven betekende, wel jong was, maar ook fris en
onbedorven, en misschien niet tot oordelen bevoegd, maar wel tot horen.
De zo juist gememoreerde en aan enkele verbaasde schimpscheuten onderworpen
curve van de algemene waardering van deze muziek - climax, gevolgd door scherpe
anticlimax - is niets anders dan een weerspiegeling in het groot van wat Mahler
incidenteel tijdens zijn leven ervoer. Hierbij denk ik in het bijzonder aan de première
van de achtste symfonie te München in 1910, die hem het eerste grote en
onbetwijfelbare publieke succes bracht. Applaus van een half uur, de meest
ontroerende demonstraties van de kant van zijn eigen kinderkoor. Al was hij er niet
de man naar om openbare beloningen hoger te stellen dan de verzwegene in het rijk
des geestes, híier had hij toch voor gestreden. De gehele opzet van deze symfonie,
haar afmetingen, de tekstkeuze, in het tweede deel ook wel een en ander in de stijl,
wijzen erop, dat zij, meer dan het onmiddellijk voorafgaande, een grootscheepse
poging was om de weerstanden van zijn tijdgenoten te breken. Een hoogtepunt in
zijn leven dus. De anticlimax bestond uit slechte of twijfelachtige kritieken. Natuurlijk
ligt hier geen tegenstrijdigheid. In het algemeen zijn de roepers van ‘hosannah’ en
van ‘kruisigt hem’ nooit een en dezelfde persoon, en onder de klappers en juichers
zullen zich wel geen schrijvers van bitse recensies van de volgende dag hebben
bevonden. Het om-

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

104
slaan van bewondering in verguizing is in hoofdzaak een collectieve aangelegenheid,
geen individuele: de bewonderaar wordt zijn standpunt niet ontrouw, maar hij houdt
verder zijn mond, geïmponeerd door de ‘meeste stemmen’. Nochtans moeten ook
deze, al dan niet onder pressie tot stand gekomen individuele reacties niet onderschat
worden. De volledige weg van positief naar negatief zullen zij zelden doorlopen: zo
karakterloos is de mens niet (hij heeft daar als het ware te weinig karakter voor).
Maar reeds de halve weg of een kwart weg kan van betekenis zijn, want immers: dit
zijn de lieden, die eerst hemelhoog juichten, en die nu aarzelen, wankelen, met de
duimen draaien, zich afzijdig houden, of ook eens een kritisch woordje wagen.
Daardoor worden de vijandige gelederen ten zeerste versterkt. Mengelberg, die, om
welke reden dan ook, Mahler niet meer uitvoerde, of veel minder uitvoerde dan
voorheen, bewees de anti-Mahler-kritiek onschatbare diensten. Het was in het geheel
niet nodig, dat hij ook nog op Mahler ging schelden.
Wanneer iets betrekkelijk kort na elkaar als wit en zwart wordt uitgekreten, zijn
altijd de emoties in het spel. Emoties, in dit geval ontketend door een bij uitstek
emotionele muziek, emoties die zulk een intensiteit kunnen bereiken, dat zij als
ondraaglijk worden ervaren, met alle gevolgen van dien. Niets is er wat de mens,
ook hij die het a b c der Romeinse deugden nog heeft te leren, zichzelf zo slecht
vergeeft als onbeheerstheid. En in plaats van zichzelf laat hij het de muziek ontgelden,
waaraan hij zulke compromitterende herinneringen bewaart. Heeft hij zich onbeheerst
betoond? Welnu, hij zegt, dat de muziek onbeheerst is, d.w.z. vormloos, niet esthetisch
verantwoord, geen eenheid en samenhang, etc. Dat laat zich dan bij de Langs nalezen.
Het is niet waar, maar dat hoeft ook niet. Ten tweede. Onbeheerste emotie is
onvoornaam. Derhalve schuift men de verwekster der onvoorname emotie
onvoornaamheid in de schoenen, en beweert, dat de muziek van Mahler banaal is.
Ook dit is niet waar, maar het is een enkele keer waar, zij het ook minder frequent
dan bij sommi-
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ge andere romantici en neoromantici. De sterkste kant van de romantiek is nooit de
goede smaak geweest, en reeds Schumann (die er zelf ook wat mee kon) wees op
het triviale van bepaalde Wagnermotieven. Richard Strausz, die dan nog niet eens
het excuus der emotionaliteit kon laten gelden, smeet de banaliteit met bakken vol
van de hemel en van de Alpen, en bij ‘des Helden Gefährtin’ is een zingende zaag
een ding van ingetogenheid. Maar is dit ooit vastgesteld, zoals ten aanzien van Mahler,
wiens banaliteit kwalitatief en kwantitatief verre bij die van Strausz ten achter blijft?
Maar dat hindert niet, want Mahler is banaal. Ten derde. Emotie werkt kritiekloosheid
in de hand. Bijgevolg verklaart men de componist van de muziek, die de emotie
gaande maakt, voor kritiekloos, en gaat in deze muziek naar passende argumenten
zoeken. Daarbij kan men verschillende kanten uit, maar al dan niet indachtig aan de
oorspronkelijke betekenis van ‘kritiek’ (scheiding), zal men zich het meest
aangetrokken voelen tot het verwijt, dat de componist niet scheiden of onderscheiden
kan tussen datgene wat er, althans in onze tijd, voor een kunstenaar het meest op aan
komt: het eigene en het vreemde, het mijn en dijn. Mahler's oorspronkelijkheid werd
betwijfeld, hij werd van plagiaat beschuldigd. Ook thans niet geheel ten onrechte:
Mahler heeft zich inderdaad een aantal thematische ontleningen veroorloofd, zoals
ook Bach, Beethoven, Schubert, Wagner, Brahms, Ravel, Strawinsky dit wel deden,
in meerdere of mindere mate, en in verschillende vorm. Reden genoeg dus om hem
erover hard te vallen.
Intussen dient de lezer zich voor ogen te houden, dat dit soort draaierige kritiek
voor de betrokkenen volstrekte innerlijke noodzaak was. Een intensieve emotie is
niet niets, het is geen lafheid er bang voor te zijn, noch een teken van onverbeterlijke
leugenachtigheid er zo eigenaardig op te reageren als zo juist in het licht werd gesteld.
Een bewustwording van deze reacties wordt, behalve door gebrekkige zelfkennis,
ook nog door de bijzondere aard van zekere beroepsplichten bemoeilijkt. Men kan,
aan krant
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of tijdschrift verbonden, zijn oordeel over muziek onmogelijk als volgt inkleden:
‘De emoties zijn te veel voor mij geweest, ik snikte en groef mijn nagels in mijn
handpalmen, ik wist niet wat ik aan mijzelf had, twee plaatsen van mij vandaan zat
óók al zo'n vent te schokken, - weg met die muziek’. Neen, dat moet gerationaliseerd
worden, vakkundig beredeneerd, bewezen en toegelicht. Tekortkomingen moeten
worden gevonden, - en zij laten zich vinden, - opdat een bona fide kritiek tot stand
kome, die de gevaarlijkheid van de halve leugen paart aan de onbetrapbaarheid ervan.
Halve leugen, want natuurlijk is er in zulke gevallen altijd wel ‘iets van waar’. Nooit
evenwel zouden de te berde gebrachte bezwaren zulk een nadruk hebben ontvangen,
indien die merkwaardige terugslag op sterke gevoelens, die men schaamte kan
noemen, niet de ware, de diepste drijfveer was geweest, óók bij degene, die altijd al
gereserveerd tegenover de muziek had gestaan, maar die evengoed oren aan zijn
hoofd heeft en een hart ergens daaronder. Breed uitgemeten worden onvolmaaktheden,
die in ieder oeuvre wel zijn aan te tonen; en wie figuren als Bach en Mozart van dit
verdict wil uitzonderen, dient wel te bedenken, dat ditzelfde dan zou moeten gelden
voor een horde achttiende eeuwse componisten, die terecht aan de vergetelheid zijn
prijsgegeven. In die tijd, en daarvóór, kon het volmaakte beoefend worden door
hoogst onbeduidende heren: kwestie van ‘collectieve’ muziekstijl in een periode van
gebonden cultuur.
Hoewel deze zaken niet voor meting vatbaar zijn, is er weinig twijfel aan mogelijk,
of Mahler is, op voornaam niveau, en zoals hij zich geeft in zijn muziek, verreweg
de emotioneelste toondichter die wij kennen. Zelfs romantici als Berlioz, Schumann,
Wagner, Tschaikowsky kunnen niet bij hem halen, in dit opzicht. Dit is bovendien,
bij Mahler, een emotionaliteit zonder merkbare uitlaatklep naar het erotische, iets
wat zich van die anderen bepaald niet laat zeggen. Reeds fysiologisch is de erotische
spanning er een waarop met zekerheid ontspanning volgen moet; maar Mahler is
altijd gespannen, psychologisch beschouwd althans, de esthetiek
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van spanning en ontspanning in de muzikale structuur staat hier natuurlijk geheel
buiten. Geen lonken en huiselijke tevredenheidsbetuigingen à la Schumann, niet die
weidse oasen van bevredigd gevoel, die de ‘Meistersinger’ tot een hogere
‘ontspanning’ maken en die zelfs de tragische derde acte van de ‘Tristan’ nog
doortrekt met de elegische innigheid van wie zich in het onvervreemdbaar bezit weet
van de geliefde; en ook zal men tevergeefs zoeken naar de grauwe moeheid der
oververzadiging, die op Tschaikowsky's meer prominente uitbarstingen van
liefdessmart pleegt te volgen en die de toehoorder zo familiaar aandoet, omdat het
ook hem ‘just passieret’ is. Bij al zijn, sinds jaar en dag door goedige bewonderaars
in het licht gestelde menselijkheid heeft Mahler iets onmenselijks, want deze
ononderbroken hoogspanning - op hoog artistiek niveau dan nog - verdraagt zich
moeilijk met de zijnswijze van het levend organisme, dat biologisch op ups and
downs is aangewezen, op curven, ritmen, inzinkingen, op een Goetheaans laisser
aller. Meer nog dan Beethoven is in het rijk der tonen Mahler de grote tegenpool van
een dichter, wiens poëzie hij met zoveel toewijzing verklankte. Met Schiller,
traditiegetrouw, zou ik hem niet willen vergelijken, daarvoor was hij te weinig
ideoloog en, nu ja, te emotioneel al weer.
In het algemeen vallen de extramuzikale vergelijkingen een beetje scheef uit bij
Mahler. Er zijn niet gemakkelijk literaire duplicaten te vinden in zijn geval, hij die
het in de eerste helft van zijn oeuvre niet zonder literatuur, zij het ook niet zozeer de
kunstliteratuur, heeft kunnen stellen. Men heeft hem wel met Dostojewski vergeleken,
die hij bewonderde en gretig las; men heeft in zijn symfonieën onbedoelde illustraties
gehoord van de ‘Idioot’, van de ‘Demonen’, - het is aardig gevonden, het is ook niet
helemaal onjuist, maar het helpt ons niet verder. Alleen in de muziek, schijnt het, is
dit samengaan van gevoelsuitstorting en nimmer aflatende spanning te verwezenlijken,
wellicht ten gevolge van haar abstract-mathematisch karakter, waardoor zij een sfeer,
een stemming, een gevoel onbeperkt kan laten voortduren, zonder dat het
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gevoel verarmt of verstart, zoals dat in werkelijkheid ongetwijfeld zou geschieden.
Intussen is deze werkelijkheid, de levende werkelijkheid van de luisterende getuige
van dit hoge spel, niet zo maar uit te schakelen, en meer dan bij de meeste
componisten dient men bij Mahler dan ook een onderscheid te maken tussen de ideale
hoorder en de hoorder zoals hij in de concertzalen wordt aangetroffen, waar niet
alleen enthousiasme en gespannen aandacht de toon aangeven, maar ook een normale
vermoeibaarheid. Uiteraard beslist hierover alleen de persoonlijke dispositie. Ik voor
mij heb bij Mahler weinig hinder van een te veel, tenzij in zijn minder geslaagde
composities, maar dan heb ik er ook na drie of vier minuten al genoeg van. Maar
met enige goede wil kan ik mij toch wel in de toestand van iemand verplaatsen, die
Mahler niet eens zoveel minder bewondert dan ik, en die er wel degelijk last van
heeft. Juist zijn hoogtepunten: een finale van de zesde symfonie, het eerste deel van
de zevende, van de achtste, van de negende, ook het derde deel van deze laatste,
hebben dat onverzettelijke en massieve, dat bij Beethoven aan de werkingen van de
heroïsche wil toekomt, doch hier aan het van nature trager stromende gevoel. Daarmee
wil niet gezegd zijn, dat bij Mahler het wilsleven van minder betekenis is. Maar
erachter staat altijd het gevoel: het gevoel wordt niet door de wil opgezweept, zoals
vaak wordt gemeend,1) maar de wil vindt zijn stuwkracht in dieper gelegen emotionele
bronnen, die opwellen met de onstuimigheid van een natuurgebeuren en de
onverstoorbaarheid van het fatum. Een eruptie, een vulkanische uitbarsting; maar er
is in dit geval alle reden om eraan te herinneren, dat het wezenlijke van zulk een
cataclysme niet gelegen is in het ‘vuurspuwen’, in vlammen en vonken en rook, maar
in de zich log voortschuivende lavamassa, die langs de bergflank afdaalt en alles op
zijn weg vernietigt. Dit is groots, en, inderdaad, een beetje onmenselijk. Het wendt
zich tot andere muzikale organen dan wat het statistisch gemiddelde bij de homo
sapiens te zien geeft. Wat weet de gemiddelde mens aan te vangen met een bij uitstek
dynamisch gebeu-

1) Dat Mahler's gedragingen tot andere conclusies zouden kunnen leiden, moet vooral
beoordeeld worden in verband met zijn positie als Jood. Wie deel uitmaakt van een minderheid
moet zich altijd meer inspannen dan een ander, maar het is niet gezegd, dat het resultaat
daarvan de sporen zal dragen. De wilsinspanning, nodig om een sociale achterstand te
overwinnen, lijkt mij in zijn werk nauwelijks aantoonbaar, in de vorm van onechtheid,
geforceerdheid, of hoe dan ook. Iets anders is, dat hij deze geforceerde strijd om erkenning
en integratie een enkele maal tot object kiest van zijn kunst (zesde symfonie). Maar ook dan
is de wijze van behandelen er vrij van.
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ren, dat even goed beschreven kan worden in termen ontleend aan de monumentaliteit
van een rotsblok, dat is wat het is, in majestueuze zelfgenoegzaamheid? Haast doet
dit denken aan het streven, waartoe Jean-Paul Sartre de mens wijsgerig veroordeelt:
het streven naar een zichzelf gelijkblijvend en ondoordringbaar Zijn met de wankele
middelen van het in wording verkerende bewustzijn, - en dan is van dit bewustzijn
het gevoel nog het wankelste en wisselendste deel. Volgens Sartre zou dit alleen
mogelijk zijn ‘in God’. Maar ik vraag mij af: wanneer Sartre gelijk heeft, en iedereen
op zijn manier deze objectieve kwadratuur van de subjectieve cirkel te verwezenlijken
zoekt, waarom het Mahler dan te misgunnen?
Zoals men weet, is God niet spoorloos aan Mahler voorbijgegaan. Hij was
ongetwijfeld wat men een diep religieuze natuur pleegt te noemen, - eerder religieus
dan godsdienstig, zou ik zeggen, hoewel hij zich in 1895 heeft laten dopen, ten
aanzien van welke Oostenrijkse stap zijn biografen het element van praktische
berekening onwezenlijk achten. Maar als katholiek had hij zeker meer van Beethoven
dan van Bruckner. Wat hij schreef zou ik niet ronduit ‘religieuze muziek’ willen
noemen, al ligt deze betiteling met betrekking tot de tweede, derde, vierde en achtste
symfonie min of meer voor de hand, - niet toevallig die werken, waarin het gezongen
woord een en ander van de bedoelingen van de componist kenbaar heeft te maken.
Een pantheïstische trek, wanneer het religieuze schijnt over te gaan in een
poëtischromantische natuurfilosofie, ontbreekt bij Mahler zelden. Kinderlijke en
kleurige vroomheid van het romantische ‘Wunderhorn’-type blijft tot de eerste vier
symfonieën beperkt, en de sopraan in de vierde zingt niet alleen de zwanenzang van
deze compositie, maar ook van zekere volkse bemoeiingen, waartoe Mahler later
nooit is teruggekeerd. De ‘Wunderhorn’-romantiek omvat trouwens veel meer dan
alleen maar religieuze beelden en accenten, tot de landsknechten-necrofilie in het
huiveringwekkende ‘Revelge’ toe, dat wonderlijk genoeg - maar er is in
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dit opzicht zoveel wonderlijks rondom Mahler - nooit wordt uitgevoerd. Is het Andante
uit de zesde symfonie ‘religieuze muziek’? Het Adagio uit de negende, waarbij men
aan een verklanking van het ‘nirvana’ heeft gedacht? Het eerste deel van de achtste
is geschreven op een Latijnse hymne, waarin de heilige geest wordt aangeroepen;
maar is de muziek zelf religieus? Waarom niet, zou ik willen zeggen. Men kan ook
vragen: waarom wel? ‘Religieus’ is geen begrip, dat veel houvast biedt in de muziek.
Wie van ‘religie’ scherp omschreven voorstellingen heeft, zodat het begrip tot
‘godsdienst’ nadert of daar goeddeels mee samenvalt, zal geneigd zijn muziek als
die van Mahler als een ‘Abart’ te beschouwen van de echte religieuze of gewijde
muziek, een esthetische variant, een speciale toepassing. Ik voor mij zou het precies
omgekeerd willen stellen: Mahler's muziek niet een verbijzondering, aspect of
onderdeel van de religieuze muziek, maar het religieuze een van Mahler's bijzondere
mogelijkheden binnen de grenzen van iets algemeners. Dit kan gemakkelijk tot een
strijd om woorden ontaarden; maar misschien verduidelijk ik mijn bedoeling door
dit algemene, dat zich tot het religieuze, maar evengoed tot iets anders specificeren
kan, nader te omschrijven als het ‘sacraal-demonische’, - met verontschuldigingen
voor het veelvuldig gebruik in deze opstellen van de tweede term. ‘Sacraal-demonisch’
is bijvoorbeeld vrijwel de gehele negende symfonie, - maar ook de finale van de
zesde, - maar eigenlijk ook die van de vierde, deze naïeve verheerlijking van het
‘himmlische Leben’. Het slotkoor van de tweede daarentegen is ‘religieus’ in engere
zin. Waarin verschilt nu het ‘sacraal-demonische’ van het ‘religieuze’? Het aantal
woorden wijst de weg: het omvat meer. Het is opgebouwd uit de primitieve component
van het ‘demonische’, verenigd met het ‘sacrale’: met hogere geestelijke strevingen,
die er op een zeker niveau mee samenvloeien, zodat een scheiding kunstmatig wordt.
Waar ‘religie’ ‘binding’ betekent (aangenomen dat dit de juiste oorsprong is van het
woord), daar laat het ‘sacraal-demonische’ ook de mogelijkheid toe van ontbinding,
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vernietiging, volledige ondergang. Hindoes, met hun god Shiva die de wereld
stukdanst, zouden ook dit ‘religieus’ noemen; hier in het Westen verdient een andere
terminologie de voorkeur. Het kan geen toeval zijn, dat Mahler zich aan het eind van
zijn leven tot Oosterse sferen aangetrokken voelde, al zijn de door Hans Bethge vrij
vertaalde Chinese gedichten, die hij voor ‘Das Lied von der Erde’ gebruikte, geen
religieuze poëzie, en al lijken de Chinezen niet in de eerste plaats een
‘sacraal-demonisch’ volk, tenzij dan in het malicieus spookachtige. Maar in ‘Das
Trinklied vom Jammer der Erde’ danst toch wel een aards vertegenwoordiger van
vernielzieke goden, die dan spoedig in al hun destructieve verschrikking ten tonele
zullen verschijnen in het derde deel van de negende symfonie, de ‘Rondo-Burleske’,
die men vooral niet als een hekeling van wereldse toestanden moet opvatten, laat
staan als de uitbeelding van een persoonlijke aanval van wanhoop, woede of walging.
Dat zit er óók wel in, maar het accent is totaal anders. Het is een jagen buiten alle
grenzen, een koppig agressieve volharding,1) die weinig menselijks meer heeft, een
‘Wut über den verlorenen Groschen’ van de god Shiva, met metafysische
sluipmoordenaarsallures in het ‘elegante’ tweede thema (begint in maat 23), dat in
de reprise (na ‘grazioso’) een snijdende hoon weet uit te drukken zoals Alban Berg
in zijn Vioolconcert even voor de inzet van het Bachkoraal dit Mahler niet verbeterd
heeft. En wanneer de ‘Groschen’ dan eindelijk is gevonden, in het verheven
slot-adagio, dan kunnen we spreken van ‘mystiek’, of wat mij betreft van ‘religie’,
- deernis, berusting, overgave, versterving, - maar toch is het dat niet. Het is veel te
volstrekt voor deze benamingen. Ook ‘nirvana’ treft het niet, zelfs wanneer men
wenst af te wijken van de oorspronkelijk Boeddhistische betekenis van dit woord.
Waar het te onmenselijk is voor ‘religie’, omdat het ontworpen schijnt te zijn in de
afmetingen van de god zelf: de goddelijke droefheid, het goddelijke worden en
vernietigen, waarmee geen ‘binding’ mogelijk is, daar is het voor het ‘nirvana’ weer
veel te menselijk, te emotioneel, te

1) De agressie in Mahler's wezen is onmiskenbaar, en behoeft ook biografisch geen nadere
toelichting. Zijn voorliefde voor het marsritme, gewoonlijk toegeschreven aan de nawerking
van jeugdindrukken, is ook op deze wijze te verklaren. Het ‘militaire’ was een belangrijk
facet van zijn persoonlijkheid, en dit is niet in tegenspraak met zijn Joodse afkomst. Vroeger
zag men in de Joden geboren handelaren, artsen, advocaten, geleerden, schrijvers, violisten
en journalisten, maar vooral geen soldaten. De geschiedenis van de staat Israël heeft ons
wel anders geleerd.
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volledig, - kortom: ‘sacraal-demonisch’. De gehele symfonie ademt deze sfeer, tot
het bij tijden schijnbare gemoedelijke Scherzo toe. Wie hier Tiroler landlieden ziet
draaien, zij het dan ook in de sublimerende herinnering van de ouder geworden
componist, heeft hem niet begrepen. Er is in deze ‘Ländler’ een dimensie bijgekomen,
die de met goedige spot bekeken folklore misschien mede omvat, maar toch alleen
om haar vervolgens op te heffen met de onverbiddelijkheid, niet van een vonnis,
doch van de goddelijke blik, waarvoor de idylle en de ondergang van het bestaan
geen tegenstellingen meer vormen. Nòg een aanwijzing: Bruckner, Mahler's grote
en ongelijke leermeester, schreef als homo religiosus vrijwel uitsluitend ‘religieuze’
muziek. Dat het ‘sacraal-demonische’ min of meer ontoegankelijk voor hem was,
bewijzen o.a. zijn Scherzi, waarvoor het meest gebruikelijke etiket overigens
‘demonisch’ schijnt te zijn.
Er zijn nog enkele andere redenen om het begrip ‘religieus’ gedeeltelijk te
vervangen door een algemener begrip, dat ondanks deze algemeenheid een scherp
gekarakteriseerde inhoud heeft, al is die gemakkelijker aan de hand van de muziek
te demonstreren dan onder woorden te brengen. In de eerste plaats zijn wij nu af van
de grove en onessentiële onderscheiding tussen een ‘religieuze’ (of ‘hemelse’) en
een ‘aardse’ helft, waarin Mahler's oeuvre met hele symfonieën tegelijk uiteen zou
vallen. Zo deze tegenstelling al bestaat, dan bestaat zij enkel binnen de grenzen van
het meer omvattende begrip, en wordt daarom zodanig verzacht, dat men het Adagio
uit de vierde symfonie en het Andante uit de zesde niet meer als vertegenwoordigers
van twee totaal verschillende werelden hoeft te ervaren. Voorts verklaart het
‘sacraal-demonische’ tot een belangrijke hoogte waarom bij Mahler ondanks alle
muzikale variabiliteit de emoties hun constant karakter handhaven, zonder op
‘natuurlijke’ wijze af te vloeien, te verminderen, weer aan te zwellen, zich uit te
putten in hun eigen bevrediging. Dit laatste is zeer goed verenigbaar met het
‘religieuze’, - men zou zelfs staande kunnen houden, dat ‘religie’ in
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het leven is geroepen ter heiliging, motivering of regeling van de natuurlijke
bewegingen van het gemoed. De ‘religie’ heeft dit met aardse erotiek gemeen, dat
men er tenslotte altijd rust en baat bij vindt, zonder dat goden nog dreigen de wereld
stuk te dansen. Onder de heerschappij van het ‘sacraal-demonische’ evenwel is dit
‘rusten in God’ nooit een eigenlijke rust, omdat terwille van de volledigheid en het
eeuwige volharden der gevoelens alles wat rust zich tevens bewegen moet, rusteloos.
Rust is hier beweging, en gezamenlijk geven zij het aanzijn aan die machtige, door
niets te schokken onuitputtelijkheid, die stuwkracht van het volle en overvolle,1) dat
bij alle nimmer aflatende expansie toch in zichzelf besloten blijft. Technisch
weerspiegelt zich dit, onder meer, in een opeenhoping van stemmen, die bij een ook
maar iets minder geniale instrumentatie tot ondoorzichtigheid zou zijn gedoemd, en tòch die grote melodische lijn, die zich handhaaft en zich baanbreekt ondanks
alles, die verder wil, en verder kan, ook al draagt zij, als Atlas, de gehele wereld van
het contrapunt op haar rug. Mahler wil altíjd verder, maar zijn soortelijk gewicht is
zo hoog, dat zijn beweging niet meer van de meest massieve en onverzettelijke
rusttoestand is te onderscheiden. Het Adagio van de negende symfonie sterft weg
op een dubbelslag, het eigenlijke grondmotief van deze finale, waarvan men de
ongetelde herhalingen ten onrechte heeft willen besnoeien.2) Maar in werkelijkheid
- de werkelijkheid van het gevoelsleven - sterft er niets weg. Daarmee wil ik niet
suggereren, dat de muziek even goed weer van voren af aan zou kunnen beginnen.
De gang van het gevoel, ook bij Mahler, is onomkeerbaar. Het is alleen geen einde,
in de betekenis die daar gewoonlijk aan wordt gehecht. Het is ook geen ‘open einde’.
Het is de kunst om iets te laten wegsterven en toch op volle kracht te laten voortduren
en er zich niet om te bekommeren wat er verder mee gebeurt. Zoiets kan alleen
iemand, wiens gevoelsleven gekenmerkt wordt door de meest volstrekte
onverzadelijkheid. De onverzadelijkheid, wie weet, van het zodiakteken Cancer,
waaronder Mahler, als enige grote componist, geboren is.

1) Men heeft dit volle en ‘drukke’ van Mahler's muziek met zijn joodse afkomst in verband
willen brengen. Paul Stefan zegt, niet onsnedig, dat men dan in de eerste plaats wel naar de
afstamming van Max Reger zou mogen vragen!
2) Naar ik meen is het Specht die het vermoeden uitspreekt, dat Mahler, had hij de symfonie
gehoord, een aantal dubbelslagen zou hebben geschrapt.
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Van de emotionele onverzadelijkheid en de religie en de sacrale demonie af te dalen
naar de beschuldiging van lange vingers is een stap, waarbij men geneigd is zich aan
het hoofd te grijpen. Toch moet met deze oplichterssfeer contact worden gezocht, in
het kader van een Mahler-apologie, die zich op een zo zakelijk mogelijke basis wenst
te stellen. Het lijkt niet aanbevelenswaard de argumenten der tegenstanders te willen
ontkrachten onder verwijzing naar Mahler's religieuze, idealistische, humanistische
of andersoortige hogere bedoelingen, die hem boven de nuchterheid van
technisch-compositorische overwegingen verre zouden verheffen. Een verdediging
van deze muziek is zeer wel mogelijk van strikt vakkundig standpunt, en met name
de kwestie van het ‘plagiaat’ schijnt zich wonderwel te lenen tot exacte toetsing en
onontkoombare bewijsvoering. Wanneer een componist thematische ontleningen
worden aangewreven, kan daarmee nooit bedoeld zijn, dat hij ‘alles’ heeft gestolen.
Een zeker aantal melodieën is onvermijdelijk van hemzelf, ook al is het er maar één,
zoals in het Tschaikowsky-ballet ‘Le baiser de la fée’ van Strawinsky het geval
schijnt te zijn. Nadat men de ontleningen heeft aangewezen, dient men bijgevolg een
aanvang te maken met een meer of minder uitvoerig muziekhistorisch onderzoek
naar de thematiek bij Mahler, die níet van anderen afkomstig is. Wij mogen
vaststellen, niet alleen dat dit nooit is geschied, maar dat niemand ooit op de gedachte
is gekomen.
Ter verontschuldiging van deze tendentieuze laksheid kan worden aangevoerd,
dat dit nog zo'n eenvoudige zaak niet is, en dat het een veel groter kennis van de
muziekgeschiedenis vereist dan het aantonen van een vijf- of zestal ontleningen.
Men hoeft geen muziekgeleerde te zijn om te kunnen constateren, dat het eerste
thema van het eerste deel van de zesde symfonie uit het eerste deel van de derde
symfonie van Brahms is weggelopen, en dat een bepaalde passage in de tweede
themagroep precies zo voorkomt in het Pianoconcert in es dur van Liszt. Dit zijn
composities die iedereen kent. Maar het is veel moeilijker om, laat ik zeggen, het
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hoofdthema van het eerste deel van de vierde symfonie op deze wijze te identificeren.
Heel toevallig slaagde ik hierin, toen ik eens de pianosonaten van Schubert
doorspeelde; maar hoevelen zijn zo gelukkig? Er behoort een kennis van de
muziekliteratuur toe, die zelfs van de vakman niet altijd mag worden geëist; en
daarmee is men er nòg niet: men zou ook moeten weten wat Mahler van de
muziekliteratuur kende. Gegeven deze bezwaarlijkheden, kan iedereen dus straffeloos
beweren, dat Mahler ‘alles wel gegapt zal hebben’. Wie eens steelt is altijd een dief.
Bach stal van Vivaldi (onder andere), dus Bach is een dief. Goed? Dan gaan we
verder. Opmerking verdient, dat men in prijzenswaardige objectiviteit Mahler
uitsluitend van melodische beïnvloedbaarheid heeft beticht, en het persoonlijke in
de verwerking der thema's, in toon en structuur van zijn muziek, het orkestcoloriet,
en wat dies meer zij, onaangetast heeft gelaten. Inderdaad is zijn stijl zijn volledig
geestelijk eigendom, al laten zich uiteraard invloeden vaststellen, met name die van
Bruckner. Gewoonlijk wordt het, en zeker niet ten onrechte, zo voorgesteld, dat
Mahler, die uitsluitend in zijn zomervakanties kon componeren, de inmiddels
gedirigeerde of bestudeerde muziek niet tijdig kwijt kon raken; vandaar de betiteling
‘Kapellmeistermusik’, - dat is niet ‘muziek voor kapelmeesters’, het is muziek van
iemand, die zich gedurende het componeren niet voldoende van de naklanken van
zijn voorafgaande dirigentenwerkzaamheid heeft weten te bevrijden. De karakteristiek
is dan nog minachtend genoeg.
Ik wil nu een overzicht geven van wat ik persoonlijk van deze ‘plagiaatkwestie’
bij Mahler weet. Op één of twee gevallen hebben anderen mij opmerkzaam gemaakt.
Een enkele maal heeft Mahler het voorbeeld gewijzigd: een interval, een ritme, een
accentverdeling; dit heb ik niet genoteerd. Er is beweerd, dat zijn afhankelijkheid in
het melodische vooral na de vierde symfonie aan de dag is getreden. Dit blijkt tenminste volgens mijn materiaal - niet het geval te zijn; hoogst waarschijnlijk is
deze misvatting te verklaren doordat men omstreeks de vierde symfonie meer
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op Mahler is gaan letten, terwijl bovendien de daarop volgende symfonieën minder
idealistisch, religieus etc. waren, zodat men er minder vergevingsgezind tegenover
stond. Ik moet nog waarschuwen tegen de veronderstelling, dat iemand, die de
muziekliteratuur tienmaal zo goed kent als ik, nu ook tienmaal zoveel contrabande
moet kunnen aantonen. Eigende Mahler zich iets toe, dan was het ook de moeite
waard om dit te doen, en dan zal het veelal ook in een bescheiden muzikale bagage
als de mijne zijn aan te treffen.
Eerste symfonie. Inleiding eerste deel herinnert aan Beethoven's vierde symfonie,
inleiding eerste deel. Derde deel: de bekende canon ‘Frère Jacques’ is geen voorbeeld
van ontoelaatbare ontlening. Vierde deel, in het zangthema een bij Chopin veel
voorkomende melodische wending, o.m. in de Nocturne in e dur, op. 62 no 2.
Tweede symfonie. In het eerste deel beantwoordt een wending in de
zangthemagroep aan een passage in het tweede deel van de vijfde symfonie van
Tschaikowsky, niet erg belangrijk. In de doorwerking bevat deze themagroep een
vrije variant op het ‘Waberlohe-motief’ uit Wagner's ‘Ring’. Coda: coda van
Beethoven's negende symfonie. Tweede deel: in het middenstuk duikt het begin van
het thema van het tweede deel van Beethoven's tweede symfonie even op; van weinig
belang. Derde deel: ergens een duidelijke reminiscentie aan een van Schubert's
pianosonaten, maar dit kan ook nawerking van volksmuziek zijn, of van het trio uit
het Scherzo van Bruckner's vierde symfonie.
Derde symfonie. Eerste deel: het z.g. ‘motto’ met de kwartsprong naar boven lijkt
een repliek op het hoofdthema van het vierde deel van de eerste symfonie van Brahms,
maar schijnt ontleend te zijn aan een studentenlied. Tot het komische nadert het
Verdi-citaat ergens in de doorwerking, ik meen uit de ‘Rigoletto’; het verschijnt ook
in de reprise. De verwantschap van de posthoorn-episode in het derde deel met
volksmelodieën doet hier niet ter zake; in het scherzo zelf staat een kleine hulde aan
de finale van de achtste symfonie van Beethoven.

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

117
Vierde symfonie. Eerste deel, hoofdthema is ontleend aan het vierde deel van de
sonate van Schubert in d dur, op. 53 (‘Un poco più lento’, zelfs de toonsoort is
dezelfde: g dur); zangthema: ‘Anklänge’ aan volksmuziek. In derde deel veel
analogieën met Bruckner's zevende symfonie, tweede deel, tweede thema, maar geen
eigenlijke melodische ontleningen.
Kindertotenlieder. Tweede: ‘Tristan’, een tamelijk berucht geval.
Vijfde symfonie. Tweede deel: nogal wat Tschaikowsky, reminiscentie in maat
118-120 aan eerste deel van Tschaikowsky's zesde symfonie. In derde deel echo's
van Weense walsmuziek, niet van belang. Slotmaat vijfde deel: slot eerste deel
Beethoven's negende symfonie.
Zesde symfonie. Eerste deel, hoofdthema is een vrij getrouwe repliek op het
hoofdthema van de derde symfonie van Brahms1); in de tweede-themagroep het
Lisztcitaat (zie boven), een vrij ernstig geval, omdat dit thema zo goed is en in
doorwerking en coda een belangrijke functie vervult en zelfs reeds in de eerste
themagroep is opgedoken; dit is principieel iets anders dan het Verdi-citaat in de
derde symfonie, waar verder niets mee gebeurt. In het vierde deel schijnt een en
ander rond te spoken uit ‘Robert le diable’ van Meyerbeer, maar dit heb ik nooit
nagegaan. Het thema met de octaafschreden doet even denken aan Wagner's
Faust-ouverture.
Zevende symfonie. Eerste deel, inleiding, hierin heeft men een beroemd nummer
van Verdi geproefd (uit de ‘Troubadour’). Derde deel: aanhef doet sterk denken aan
Schubert's Sonate in a moll, op. 143, derde deel. Vijfde deel, tweede thema is bewust
ontleend aan de wals uit ‘Die lustige Wittwe’ van Léhar, die in die tijd de* Weense
straatjongens floten; zonder betekenis; verder nogal wat ‘Meistersinger’-echo's.
Achtste symfonie. Tweede deel, vioolcantilene bij het aanzweven van de Mater
gloriosa: ‘Wiegenlied’ van Schumann.
Das Lied von der Erde. Niets. De pentatonische, ‘Chinese’

1) Dit thema schijnt weer ontleend te zijn aan het tweede deel van de eerste symfonie van
Schumann. Niet alleen daarom zal Brahms' schim Mahler zijn vrijpostigheid niet euvel
hebben geduid: niemand heeft zich zo minachtend over reminiscentiejacht uitgelaten
als-Brahms juist.
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melodiebouw schijnt ontleningen niet te hebben begunstigd. Een Wagnerreminiscentie
in het tweede deel heeft geen melodische betekenis.
Negende symfonie. Eerste deel, hoofdthema vertoont een treffende overeenkomst
met het recitatief tegen het slot van de Fantasie van Chopin. Ergens in het midden
van dit deel een vluchtige reminiscentie aan Richard Strausz; niet van belang.
Samengevat: een kleine 20 ontleningen, daarnaast enkele citaten, en een gebruik
van volkslied en populaire muziek, zoals iedere componist zich dat wel eens
veroorlooft. De ernst der ontleningen is af te meten aan de waarde van het origineel
en aan de mate waarin Mahler ervan geprofiteerd heeft. De Brahms-ontlening in de
zesde b.v. lijkt sterk belastend, daar dit zeer karakteristieke thema het gehele
symfoniedeel draagt; de Verdi- en Léhar-citaten zijn te verwaarlozen. De
Schumann-parallel in de achtste symfonie staat daar ongeveer tussenin.
Het eerste wat men zich met dit materiaal in handen behoort af te vragen is of dit
‘veel’ is. En of het ‘veel’ zou zijn, indien een encyclopedische geest er nog 20
ontleningen aan toe zou kunnen voegen. Beslissend hierbij is natuurlijk hoeveel
‘melodieën’ Mahler in totaal geschreven heeft, iets wat globaal wel uit te rekenen
zou zijn, zo men de ‘melodische eenheid’ niet belangrijk laat afwijken van lengte en
karakter van de melodieën, thema's en motieven, waarvan de onoorspronkelijkheid
werd vastgesteld. Ik waag mij daar niet aan, wil echter niet nalaten erop te wijzen,
dat Mahler in zekere zin wel een betrekkelijk zwak, maar daarnaast een ongemeen
rijk melodicus was, dat zijn techniek in belangrijke mate drijft op de preponderantie
van de afzonderlijke stem, d.w.z. dat hij in zijn soort niet minder polyfoon (en in het
latere werk zelfs niet zoveel minder contrapuntisch) is dan Reger, en dat het zich
vergrijpen aan anderer geestesbezit juist door een overmachtige behoefte aan melodie
en steeds weer melodie moet zijn begunstigd. Gevarieerdheid en expressiviteit van
zijn melos weerspiegelen zich in de talrijkheid der melodische structuren, en wat
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zijn 20 ontleningen, wanneer daar een paar honderd eigen vondsten tegenover zouden
staan? De beslissing moeten wij overlaten aan een systematisch onderzoek; maar
voorlopig wil ik als mijn strikt persoonlijke en ongefundeerde mening te kennen
geven, dat van het thematisch materiaal van het tweede deel van de vierde, het eerste
deel van de achtste, en van de gehele negende symfonie, op die ongelukkige
Chopiniade na, een onwettige afstamming niet erg waarschijnlijk is. Toevallig (?)
behoort dit tot het beste wat wij van Mahler's hand bezitten.
Na deze vluchtige blik in een werkplaats, waar niet alles in orde werd bevonden,
is ons volgende punt van overweging: waaròm dan toch deze al te vrije manieren in
het melodische, daar waar stijl, structuur, harmonie, instrumentatie, algemene opzet,
een mate van oorspronkelijkheid verraden, die eigenlijk nooit in twijfel is getrokken?
Het antwoord duidde ik reeds aan: als melodicus is Mahler bijzonder rijk geschakeerd,
bezield en expressief, en met een grote zekerheid in het nemen van beslissingen die
de situatie vereist; doch terzelfdertijd was hij aangetast door... ja, waardoor? Zo
algemeen mogelijk geformuleerd: Mahler was aangetast door de kwalen van een
historische ontwikkelingsfase, die de melodie niet meer gedoogt. Melodisch zwak
is letterlijk iedere componist na Wagner ongeveer, en Wagner zelf. Dit is niet de
schuld van Wagner, want Beethoven was reeds melodisch zwakker dan Haydn en
Mozart, stond in een geforceerder, minder ongedwongen verhouding tot het melos
dan zij, en dat is niet de schuld van Beethoven. Bij de modernen kan gerust van een
melodische crisis worden gesproken, hetgeen overigens des te minder reden is om
de moderne muziek af te wijzen, waar zulke kunstvaardige noodoplossingen gevonden
zijn als de primitivisering van de melodie bij Debussy, of het half primitieve half
rechtzinnig traditionele melodische procédé van Strawinsky. Schönberg, Berg (tot
op zekere hoogte) en Webern vallen eigenlijk niet meer onder ons onderwerp,
aangezien het twaalftonensysteem o.a. dienen moet, niet eens om melodie te
simuleren, maar om de
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componist de illusie te verschaffen, dat zijn synthetisch bereide tonenreeksen iets
met melodieën gemeen hebben. Deze ontwikkeling, waarvan de eindstadia - en
eventueel de beginstadia van een nieuwe ontwikkeling - recht hebben op onze
ongeveinsde belangstelling, heeft waarschijnlijk zeer vele, en ook zeer uiteenlopende
oorzaken. De eenvoudigste hypothese is, dat de voorraad melodieën uitgeput is
geraakt. Niet dat ik dit letterlijk geloof; maar de veronderstelling heeft dit
aantrekkelijke, dat de componisten zelve van alle schuld worden ontlast. Trouwens,
het aantal mogelijke melodische combinaties is wel heel groot, maar niet oneindig
groot, en van het beste en bruikbaarste is heel wat afgeroomd. Voorts is erop gewezen,
dat niet alleen de z.g. ‘atonale’ muziek (al of niet twaalftonig) zich slecht verdraagt
met melodische ontplooiing, maar ook reeds de chromatiek, die in de romantiek zo'n
grote vlucht heeft genomen. Tot een aanzienlijke hoogte zou ‘melodie’ alleen kunnen
bestaan in een overwegend diatonisch gemiddelde, met als steeds terugkerende typen:
de diatonische toonladder en onderdelen daarvan, en het gebroken akkoord, van
tonicadrieklank, dominant, etc. Daardoor zou het aantal melodische mogelijkheden
nòg meer worden beperkt; anderzijds zal deze definitie van ‘melodie’ door menigeen
toch wel te eng worden geacht; waarbij dan terloops het probleem om aandacht vraagt
wat onder ‘melodie’ verstaan dient te worden. Een tonenreeks, die ook in geïsoleerde
staat muzikale ontroering wekt, zou ik zeggen; maar waarschijnlijk zijn er heel andere
definities mogelijk, en zelfs kan men niemand verbieden het zorgvuldig vermijden
van alle melodie door de bewonderenswaardige asceten van de Schönbergschool tot
de ware eredienst aan de melodie te proclameren. Hoe dit alles zij, het verband tussen
chromatiek en melodieschaarste schijnt wel vast te staan, onverschillig welk belang
men eraan wil hechten. Een meester in de chromatische harmoniek als Reger kan
geen groot melodievinder zijn, en hij is dit ook niet. Of deze verklaring ook voor
Mahler opgaat, is te betwijfelen: gemeten aan Reger's excessen, is hij in de chromatiek
vrij gema-
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tigd. Er moeten dus andere factoren bijkomen. Men kan bijvoorbeeld denken aan
een geringe persoonlijke aanleg voor het melos, bij een grote behoefte eraan: een
nogal nietszeggende verklaring, maar die daarom nog niet onjuist hoeft te zijn.
Tenslotte zal men ook een blik willen werpen op de melodiek bij de andere late
romantici, die over het geheel genomen even aanvechtbaar lijkt, maar minder vaak
tot ontleningen aanleiding geeft: dit geldt voor Reger, dit geldt zelfs nog voor Strausz,
wiens melos niets is om op te roemen: slap in de lendenen of pseudo-heroïsch, nuchter
of ondraaglijk sentimenteel, en vol stereotypieën, maar toch altijd van hemzelf. Wat
dan echter nauwelijks een verdienste lijkt.
Uiteraard blijkt Mahler's onbevredigende verhouding tot de melodie uit nog andere
feilen dan alleen maar een vlugge hand in het zich toeëigenen; en juist door de rijkdom
ervan, het op de voorgrond treden ervan in brede cantilene, karakteristiek thema,
gemakkelijk herkenbaar motief, worden wij tot een bestudering van deze aspecten
ruimschoots in staat gesteld. Zo heeft men wel beweerd, dat zijn voorliefde voor de
polyfone schrijfwijze (vooral na de vierde symfonie) een verzwakking van de
melodiek in de hand heeft gewerkt, en, omgekeerd, door geringe melodische
vindingrijkheid verklaard moet worden. Ik geloof niet, dat de verschillen tussen
eerste en tweede helft van zijn oeuvre zo bijzonder groot zijn in dit opzicht, al
betekenen de eisen van het contrapunt natuurlijk altijd een zekere belasting van de
melodie; en evenmin geloof ik, dat Mahler geen aanvaardbare oplossing heeft
gevonden voor dit conflict tussen melodische spontaneïteit en polyfone constructie.
Maar dat het conflict bestond, valt niet te loochenen. Theodor W. Adorno1) wijst
erop, dat Mahler's melodie vaak nog doorgaat, nadat ze van nature tot stilstand had
moeten komen: een eindeloze ‘Abgesang’, die zich niet houdt aan de ‘motivische
Triebkraft’ van de melodie zelf. Inderdaad zijn hiervan sprekende voorbeelden te
vinden, of beter zingende voorbeelden, zij het ook zelden op Mahler's sterkste
momenten. Het vierde deel van de eerste symfonie, met zijn aangelengde en gezwollen
lyriek

1) Philosofie der neuen Musik, 1949.
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is jeugdwerk, en in tegenstelling tot de overige drie delen van vrij geringe waarde.
Het langzame slotdeel van de derde, een ander voorbeeld van ‘unendliche Melodie’,
is wondermooie muziek, maar zeker niet het beste wat Mahler schreef in dit
stijlgemiddelde. De langzame delen van vierde, vijfde, zesde en negende symfonie
kan men op zeer breed uitgesponnen melodieën betrappen; maar het gaat er alleen
maar om, of men er als luisteraar last van heeft; en ook dient men zich wel eens af
te vragen hoe het in zake ‘aangelengdheid’ met Bruckner is gesteld, in menig opzicht
Mahler's voorloper. En dan is de ‘himmlische Länge’ van Schubert er nog...
Doch dit zijn geen argumenten, en daarom toegegeven: Mahler's melodische
constructies zijn te lang. Muziekhistorisch gezien zijn zij een niet altijd even organisch
verlopend compromis tussen de symmetrische melodiebouw van de klassieken en
de, strikt genomen alleen in de opera thuishorende ‘unendliche Melodie’ van Wagner.
Wat mij betreft zijn ze allemáál te lang, zijn de marsformaties eindeloos, de ‘Ländlers’
vermoeiend zelfs voor Oostenrijkse boeren, de allegro's te onverdroten hamerend
zelfs voor scheepstimmerlieden. Wat Adorno echter verzuimt te vermelden, kennelijk
omdat hij Mahler niet mag (maar Adorno mag geen enkele componist over wie hij
schrijft), is de volstrekte onvermijdelijkheid van deze lengte bij een conceptie van
kunst, die naar haar gehele wezen en in al haar uitstralingen op ‘lengte’ is afgestemd,
op onverzadelijkheid in het emotionele, op een expressie, die het heelal schijnt te
willen uitbeelden in zijn eigen afmetingen. ‘Monumentaliteit’ is niet de juiste term,
ofschoon Mahler óók monumentaal is, in de zich daartoe lenende composities. Maar
een monument staat stil, en Mahler beweegt, altijd, en het is een beweging die niet
eens eindigt wanneer zij ophoudt. Men kan dit verwerpen, op persoonlijke gronden;
maar men kan niet uit dit samenstel van krachten één uitlichten en zeggen: dat deugt
niet. Mahler's melos is precies zoals hij het wilde, - zoals zijn kunst het wilde.
Tenslotte is de expressie het beslissende. Maar
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wie het niet hoort hoort het niet, en voor hem is het woord gesproken van die andere
‘lange’ componist, Anton Bruckner: ‘Meine Symphonien sind nicht zu lange, aber
Sie sind zu kurz.’
Ernstiger dan deze ‘lengte’, die, behalve op plaatsen met aantoonbare formele
gebreken, als louter subjectieve aangelegenheid van de luisteraar volkomen in de
lucht blijft hangen, is een zekere karigheid in de melodische vinding, die zich b.v.
aan de hand van een thematisch type in de zesde, zevende en achtste symfonie laat
aantonen. Door vermoeidheid, of verstarring, - maar de negende symfonie is er weer
geheel vrij van, - is Mahler er op enkele plaatsen niet in geslaagd voldoende variatie
aan te brengen in iets dat toch gehele symfoniedelen dragen moet. Deze neiging tot
zelfherhaling trad vroeger incidenteel aan de dag in de ‘zelfcitaten’ in het vierde deel
van de vierde symfonie, waarin materiaal uit de derde vrijwel onveranderd is
overgenomen, iets wat ook bij andere componisten voorkomt, maar toch zelden in
deze volledigheid. Wat ik nu bedoel draagt een geheel ander karakter. Het is de
voorkeur voor een, trouwens reeds in de vierde symfonie en zelfs in de tweede
opduikend melodietype, dat b.v. in c dur zou luiden: g a b e, - de e lang aangehouden,
- meestal gevolgd door d c. Het is, onder andere, het ‘accende lumen sensibus’-motief
uit het eerste deel van de achtste symfonie, dat dan in het tweede deel een functie te
vervullen krijgt, welke zelfs die van een Wagneriaans ‘Leitmotiv’ bij steeds éénzelfde
personage op het toneel gedecideerd te boven gaat. Dat geeft dat eigenaardig
vermoeide, oververzadigde, opgeblazene aan het tweede deel, met zijn talrijke
sublieme fragmenten, dat zich als geheel toch niet handhaven kan naast het vrijwel
volmaakte eerste deel. Dit ligt ook wel aan de snit van het motief, dat, vooral in het
lyrisch gebruik, door de kwartschrede naar boven een pathetische of sentimentele
indruk kan maken.
Doch keren wij tot de melodische ontleningen terug. Wellicht heeft deze of gene
Mahler-supporter zich reeds afgevraagd: ten eerste, of die overeenkomsten met
vreemd materiaal niet toevallig
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kunnen zijn, en ten tweede, waarom Mahler hard gevallen moet worden over iets
wat, om slechts één illuster voorbeeld te noemen, ook aan Bach ten laste kan worden
gelegd. Op de eerste tegenwerping is alleen te antwoorden, dat het er in het geheel
niet toe doet. De ‘plagiaten’ van Mahler zijn geen juridische kwestie, maar een
musicologische. Wanneer kon worden aangetoond, dat hij níets gekend heeft van de
verdachte goederen in zijn muzikale bagage, dan was hij als mens vrijgesproken,
maar de muziek was precies dezelfde gebleven. Schrijft iemand een pianocompositie,
die noot voor noot identiek is aan de ‘Hammerklaviersonate’, terwijl hij deze laatste
niet kent, dan is zijn compositie toch evengoed waardeloos, en uitsluitend
belangwekkend uit psychologisch, c.q. parapsychologisch oogpunt. Het zal allicht
wel eens voorgekomen zijn, dat Mahler een melodie ‘copieerde’, zonder te weten
dat deze melodie reeds bestond; en desgewenst kan men dit in verband brengen met
de stijgende melodieschaarste in de westerse muziek, waardoor componisten
veroordeeld zijn onafhankelijk van elkaar nu en dan hetzelfde te vinden. Maar dit
zal toch wel een uitzondering gebleven zijn: Mahler kende natuurlijk alles wat een
dirigent behoort te kennen.
Het tweede punt voert ons in het hart van vele netelige stijlkritische problemen.
Het gaat dus hierom, dat blijkbaar Bach wel gappen mag, Mahler niet. Bachs melodiek
is gedeeltelijk afkomstig* van Legrenzi, Corelli, Albinoni, Vivaldi, Fischer, Raisin,
Marchand, Couperin, etc. etc. Dat zijn er op zijn minst acht. In de bovenstaande lijst
zijn het er twaalf, van wie een aantal twijfelachtig. Kende ik de muziekliteratuur op
mijn duimpje, dan had ik het misschien tot twintig gebracht; maar dat zou dan ook
ten aanzien van Bach moeten gelden, want wie kan er zich op beroemen, dat hij
nauwkeurig weet wat voor muziek van tijdgenoten en voorgangers de Thomaskantor
al zo in het hoofd had? Maar in deze richting, met namen en aantallen namen, moet
de oplossing van het probleem ook niet worden gezocht. Quod licet Jovi non licet
bovi, en reeds een blik op de tijdgeest geeft enorme verschil-
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len te zien met betrekking tot de toelaatbaarheid van ontlenen en citeren.1) Beschouw
de literatuur: het was volkomen normaal, dat iemand overnam, bewerkte, pasticheerde.
Laurence Sterne plagieerde een geniaal boek bij elkaar, - een hoogst onacademische
geest, deze Engelse dominee; maar de meer officiële kunstenaars deden in beginsel
niet anders. Goethe heeft betrekkelijk weinig zelf ‘bedacht’, altijd was er wel een
aanleiding, een voorbeeld uit de Oudheid, een legende die al eerder was gebruikt.
Wat men schreef moest in de eerste plaats goed zijn, de originaliteit van de inhoud
kwam er minder op aan. Men schiep, min of meer, in een sfeer van anonimiteit,
waarbij de onvervangbare waarde der persoonlijkheid werd voorondersteld, maar
niet op de voorgrond geschoven. Goethe spreekt van ‘die Menge, die einen falschen
Begriff von Originalität hat’, en hij prijst de kunstenaar, die ‘etwas schon Vorhandenes
auf einen höhern Grad der Bearbeitung bringt’. Maar gaandeweg kwam daar
verandering in, en tegenwoordig is het wel eens zo, dat het vermijden van
onoorspronkelijkheid belangrijker wordt geacht dan het scheppen zelf. En aangezien
aan culturele invloeden zich niemand kan onttrekken, bekijkt men Mahler's
ontleningen met een strenger oog dan die van Bach, ook al zouden zij sub specie
aeternitatis dief en diefjesmaat zijn. Het Mozartcitaat als hoofdthema van het eerste
deel van de ‘Eroica’ beschouwen wij reeds iets minder welwillend dan wanneer
Beethoven een halve eeuw eerder had geleefd. Het zangthema van het eerste deel
van Schubert's tweede symfonie, dat vrijwel ‘notelijk’ uit een pianoconcert van
Mozart is weggelopen,* vinden wij nòg erger. De parallel Wagner-Berlioz in bepaalde
‘Tristan’-motieven, mitsgaders talrijke Liszt-ontleningen door de tovenaar van
Bayreuth, werden waarschijnlijk alleen daarom geen openbaar schandaal, omdat zijn
vijanden al genoeg pijlen op hun boog meenden te hebben. De dalende toegeeflijkheid
tegenover hogere notendieverij is in elk geval onmiskenbaar. Eerst in de moderne
tijd, vooral door het optreden van Strawinsky, is daar enige verandering in gekomen.

1) In het geval van Bach verdient ook overweging, dat hij genoodzaakt was regelmatig muziek
te leveren, waarbij hij zich uiteraard niet altijd op zijn inspiratie kon verlaten. Deze noodzaak
bestond niet voor Mahler. Dat hij gedwongen was in zijn vakanties te componeren, maakt
het verschil weer iets minder groot.
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Van veel, ja doorslaggevend gewicht is het gebruik, dat de componist van het
ontleende maakt, en de keuze, die hij doet uit de talloze hem ten dienste staande
mogelijkheden. Hierdoor zou een ongunstig oordeel geneutraliseerd kunnen worden,
en meer dan dat. Wanneer wij zien, dat Mahler's tijdgenoot Richard Strausz ondanks
zijn latere pastiches bepaald zelfstandiger is in de melodische vinding dan hij, dan
kunnen wij ons moeilijk aan de gedachte onttrekken, dat men beter een beïnvloede
Mahler kan zijn dan een oorspronkelijke Strausz, mits deze invloeden dan ook gekozen
en verwerkt zijn op een superieure wijze, waarin het persoonlijke en het stijlvolle
elkaar de hand reiken. En nu constateert men, dat bij Mahler de verwerking van het
benutte materiaal niets te wensen overlaat, de keuze daarentegen soms wel. Er is
weinig eenheid in dit tableau van twaalf namen. Een heterogener gezelschap dan
Beethoven, Chopin, Wagner, Verdi en Léhar, - om enkele uitersten te noemen, moet in de muziek nog bijeen worden gebracht. Dat dit licht tot stijlloosheid kan
leiden, ook waar het gebruik van het thematisch materiaal de hand van de meester
verraadt, behoeft al evenmin uitvoerige toelichting als dat deze ongelijksoortigheid
bij Bach ten enenmale ontbreekt: geen persoonlijke verdienste overigens, want de
eenheid van stijl en dus van melodievorming was in zijn tijd veel groter dan in de
negentiende eeuw, toen door toenemende differentiëring der muzikale
uitdrukkingsmogelijkheden de stijlen als paddestoelen uit de grond schoten. Wel
blijft een minimum aan homogeniteit gewaarborgd, doordat Mahler uiteraard geen
melodieën koos, die hem niet iets te zeggen hadden of die al te zeer zouden afsteken
tegen het milieu, waarin zij moesten optreden. Het Verdi-citaat in de derde symfonie
misstaat daar volstrekt niet, het is door de kwartsprong naar boven verwant aan het
‘motto’ van dit eerste deel, en door zijn gepuncteerd ritme aan de aanhef van het
marsgedeelte; zelfs wanneer het van minder voorbijgaande aard was geweest, zou
men er onder het horen weinig van merken. Brahms en Liszt verdragen zich in de
zesde symfonie wonderwel. Maar, om
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het even of de luisteraar het merkt of niet merkt, door de veelsoortigheid van zijn
melodische ontleningen bewijst Mahler toch een zekere wankelheid van stijlbesef
op dit ene punt. Om dit avontuur van Brahms en Wagner en Tschaikowsky en Léhar
tot een aanvaardbaar einde te brengen had hij een handig eclecticist moeten zijn.
Maar daarvoor was hij nu juist weer iets te creatief. Zijn scheppingsvermogen, zijn
wezenlijke originaliteit, blijkt o.a. daaruit, dat hij, als hij gapt, niet goed gapt. Hij
eigent zich de dingen toe als een kind op een kermis. In deze naïeve rommeligheid
zijner keuzen is hij de antipode van de latere Strawinsky, die niet terloops een paar
kraampjes plunderde, maar een geheel Lunapark exploiteerde.
Maar nogmaals: wat merken wij ervan? Zijn Mahler's sterke stijl en veelgeroemde
technische bekwaamheid niet in staat de heterogene herkomst van een deel van zijn
melodieënschat aan het oor te onttrekken? Is een melodie niet plooibaar genoeg om
zich aan ieder stijlgemiddelde te kunnen aanpassen? Heb ik van de citaten enige last,
wanneer ik toevallig die opera van Verdi of dat pianoconcert van Liszt niet ken?
Deze overwegingen gelden voor het merendeel van Mahler's ontleningen, inderdaad.
Maar daarnaast doen zich gevallen voor, waarin het ontleende thema wel degelijk
tot kritiek uitlokt, niet omdat het uit een ander oeuvre is overgenomen, maar omdat
het, als thema, als melodie, van geringe waarde is, wat dan door geen technische
behandeling meer kan worden gecamoufleerd. Wat te denken van Léhar's populaire
(en op zichzelf lang niet te versmaden) wals in de finale van de zevende symfonie?
Toevallig is dit variatiedeel een der zwakkere uitingen van Mahler's genie, zodat de
banaliteit van het thema, - let op, dat deze term mij uit de pen vloeit, - banaliteit,
door Mahler nog vergroot door de voortzetting: de twee tertsensprongen, waarvoor
Léhar zich zou hebben geschaamd, nu niet zóveel kwaad kan, te meer omdat in
variaties gelegenheid te over is om ook andere kanten van een melodisch gegeven
te belichten. Bovendien kan een onkritische Mahleriaan er zich altijd van af-
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maken door te beweren, dat de componist het ‘zo bedoeld’ heeft, in het kader van
deze zevende symfonie, die zoiets als de opgang van de duisternis naar het licht moet
symboliseren, met als bekroning een schaterend volksfeest, waarbij de ‘banaliteit’
niet ontbreken mag. Maar dit doekje voor het bloeden helpt in geen geval tegen de
nogal dikgeronnen Tschaikowskyaden in de vijfde symfonie; en zo zijn er meer
voorbeelden te geven, al zijn ze volstrekt niet bijzonder talrijk. Er zijn trouwens
plaatsen, waar men het ‘banale’ in verband met satirische bedoelingen inderdaad
niet zou willen missen: sommige passages uit de middendelen van de negende
symfonie b.v.
Mahler's goede smaak lijkt iets minder sterk ontwikkeld dan enkele andere
eigenschappen die hem maken tot wat hij is. In dit opzicht behoort hij geheel tot de
lijn Beethoven-Wagner: componisten, bij wie de creatieve onstuimigheid bekocht
wordt met een zekere onkieskeurigheid in de gebezigde middelen. Dat het tegentype
niet uitsluitend bij gladde figuren als Saint Saëns is te zoeken, wordt bewezen door
namen als Mozart, Chopin, Debussy: hoogste creativiteit plus hoogste verfijning.
Maar dit gebrek van Mahler moet ook weer niet worden overdreven. Voor de door
tegenstanders breed uitgemeten trivialiteit van zijn thema's - de zelfgevondene dus
dit keer - zal men niet gemakkelijk meer dan vijf of zes overtuigende bewijsplaatsen
bijeen kunnen brengen. Men vindt ze vrijwel uitsluitend in de lyriek: vierde deel van
de eerste symfonie, eerste deel van de zesde, eerste en vierde deel van de zevende,
tweede deel van de achtste, waar trouwens ook Schumann's ‘Wiegenlied’ niet geheel
aan dit verwijt ontsnapt, en tenslotte in ‘Das Lied von der Erde’, waar de pentatoniek
hier en daar tot een gemakkelijk romantische melodievorming aanleiding heeft
gegeven. Het Adagietto uit de vijfde zou nog te noemen zijn, en zo men wil het eerste
thema van het Andante uit de zesde symfonie. Deze thema's zijn te bloeiend, te
remloos emotioneel, te ‘einschmeichlend’ in hun traditioneel romantische stembuiging,
en het mag dan waar zijn, dat zij dit met som-
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mige volksliederen gemeen hebben, Mahler zelf heeft het bewijs geleverd, dat men
in het volksliedgemiddelde kan componeren zònder deze nadelen. Zelfs Paul Bekker
geeft de zwakheden toe van de zangthema's van het eerste deel van de zesde resp.
van de zevende symfonie, maar hij zegt erbij, dat ze hun functie in het geheel toch
bevredigend vervullen.1) Dit is ongetwijfeld waar; maar van een ambtenaar, die zijn
functie bevredigend vervult, zien we óók liever, dat hij tevens als mens iets betekent.
Van het excessief romantische zangthema van de zevende heb ik altijd betrekkelijk
weinig last gehad; dat van de zesde daarentegen, schitterend georkestreerd als het
mag zijn, doet, zodra wij het ons afzonderlijk in de herinnering roepen, wel een zeer
krachtig beroep op onze toegeeflijkheid.2) In de talrijke marsgedeelten vind ik Mahler
zelden triviaal; eigenlijk alleen in het eerste deel van de derde symfonie, dat ik niet
zo goed meer horen kan en bij het eerste deel van de tweede gedecideerd ten achter
stel. De soldateske klanken van de ‘Erste Nachtmusik’ uit de zevende ademen op
zijn hoogst zoveel banaliteit als nodig is voor de historisch-romantische situering
van dit meeslepend genrestuk. In het vierde deel van de zesde symfonie zijn de
marsthema's voornaam genoeg, ondanks hun impetus en simpele snit; waarbij niet
onvermeld mag blijven, dat antimilitaristen hun afkeer van marsen natuurlijk in het
woord ‘triviaal’ kunnen inkleden, of in welk woord zij maar wensen. In zijn ‘Ländlers’
en andere aan de volksmuziek verwante stukken lijkt Mahler mij minder banaal dan
Schubert.3) Het voor hem zo weinig typerende tweede deel van de tweede symfonie
zal niemand banaal willen noemen, eerder ‘verouderd’, in zijn idyllische onschuld
en traditionele ‘Weense’ zangerigheid, die echter door hun enthousiasme en door de
polyfone behandeling - waarin de persoonlijke toets tot zijn recht komt - niet nalaten
ook de kritische toehoorder te bekoren. Tenslotte wijs ik erop, dat het verwijt van
banaliteit, voor zover het dan steek houdt, uitsluitend betrekking kan hebben op
Mahler als melodicus, niet op zijn wijze van harmoniseren en instrumenteren, en

1) Minderwaardige lyriek, die het in de samenhang, waarin zij optreedt, toch goed ‘doet’, is
een typisch operaverschijnsel. Een kenmerkend voorbeeld bij Wagner levert het z.g.
‘Erlösungsmotiv’ in de finale van de ‘Götterdämmerung’. Een melodie om een cent te geven,
maar die men hier toch niet zou willen missen. Ter veredeling bedient Wagner zich van
dezelfde middelen als later Mahler: orkestrale polyfonie, instrumentatie.
2) Ritmisch is het verwant aan een oud straatlied, op woorden die ik mij herinner als ‘Daar is
nog nooit een heilsoldaat gestorven dan in verdriet en slavernij’. Men moet zich natuurlijk
niet gaan afvragen op welke straatliederen het hoofdthema van de finale van Beethoven's
negende wel lijkt.
3) De ‘banale’ Schubert vindt men tot in de beste sonatedelen (Sonate in es dur, op. 122, vierde
deel, middenepisode). Natuurlijk is deze ‘banaliteit’ op zichzelf geen punt van kritiek, wèl
het stilistisch contrast met de zo geheel anders geaarde entourage.
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uiteraard in het geheel niet op de contrapuntische verwerking. Wel zou het kunnen
zijn, dat de contrapuntische bruikbaarheid vooral van zijn latere thema's een zekere
mate van banaliteit in de hand heeft gewerkt. De romantische melodie verdraagt zich
niet al te best met het contrapunt; probeert men het tòch, dan moet men concessies
doen.
Waar derhalve de aantijging van banaliteit en die van melodische beïnvloedbaarheid
niet volkomen ongegrond bleken te zijn, daar moet de slogan van Mahler's
‘vormloosheid’, of zijn ‘ongeschiktheid voor de grote vorm’, of hoe men het verder
heeft trachten te formuleren, met kracht, en naar ik hoop met kracht van redenen,
worden afgewezen. Maar hoe is deze schreeuwende misvatting in de wereld gekomen?
Gemeten aan de klassieke vorm, - en ik zou niet weten welke andere maatstaf deze
al te lichtvaardige auteurs voor ogen heeft gestaan, - de evenwichtige, symmetrisch
gedisponeerde, logisch doorwrochte en op vaste tonale relaties berustende constructies,
die hun bekroning vinden in de sonate- of hoofdvorm, kan Mahler's muziek ‘vormloos’
lijken om de volgende redenen. Ten eerste door de grote omvang van sommige zijner
symfoniedelen, zoals b.v. het monumentale vierde deel van de zesde. Deze finale
vertoont een ontraditionele, doch verbluffend hechte sonateconstructie, die echter
door de onvoorbereide hoorder moeilijk kan worden geappercipieerd, moeilijk kan
worden ‘overzien’, hetgeen alleen dàn geen nadelen met zich brengt, wanneer hij
behalve onvoorbereid ook onbevangen is en alleen naar de muziek luistert, zonder
ook nog met alle geweld naar het twee maal twee van de sonatevorm te willen
luisteren. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan vertaalt hij ‘onoverzichtelijkheid’
met ‘onevenwichtigheid’ of ‘verwardheid’, en schrijft zijn sprookjes neer in
handboeken. Ten tweede kan een verkeerde indruk worden gewekt door het gebruik
van lossere vormschema's. Deze worden van iedere componist aanvaard, maar in
verband met de lengte, en verder natuurlijk door vooringenomenheid, kunnen zij bij
Mahler inderdaad moeilijkheden
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opleveren. Een rustig beoordelaar zullen zij niet verschrikken. Het eerste deel van
de negende symfonie b.v. is zeer vrij, maar tevens zeer boeiend geconstrueerd volgens
een combinatie van rondo- en variatievorm, waarvan de analyse wel ongewone
verwikkelingen, maar alles eerder dan ‘vormloosheid’ aan het licht brengt.1) Ten
derde door de harmonische vernieuwingen, de polyfone complicaties en de vaak
uiterst ingewikkelde thematische arbeid, die de architectuur weliswaar bevestigen,
maar voor de oningewijde ook minder waarneembaar maken, en de quasi-ingewijde
meer moeite bezorgen dan hem lief is.
Uit dit alles blijkt, dat Mahler alleen dan van vormloosheid kan worden beticht,
indien men vooropstelt, dat een symfonie niet langer mag duren dan... minuten (in
te vullen), geen nieuwe vormcombinaties mag vertonen, harmonisch niet verder mag
gaan dan ... (in te vullen), wèl thematisch doorwrocht moet zijn, maar zo dat de heer...
(in te vullen) het volgen kan, en in het algemeen begrijpelijk moet zijn voor de
oningewijden en de quasi-ingewijden. Intelligent zijn deze eisen niet. Het minst*
ondiscutabel lijkt nog het eerste punt, hetgeen het best is toe te lichten aan de hand
van de finale van de zesde symfonie, volgens sommigen Mahler's meesterwerk. Het
is ongetwijfeld het hoogste, en lang niet alleen in architectonisch opzicht, wat in de
middenperiode bereikbaar voor hem was, - een wonderwerk, in zijn soort volstrekt
ongeëvenaard in de symfonische literatuur. Maar hij is er niet bij stil blijven staan,
en waar hij in de zevende en achtste symfonie in de begindelen nog aan de, hoezeer
verrijkte sonatevorm vasthoudt, daar verlaat hij dit schema in de negende, om eigen
paden te bewandelen, vrijere, spontanere, maar daarom nog niet de paden der
ongebondenheid. De finale van de zesde is misschien tòch te lang. Niet als muziek,
- tenzij voor Lang, - maar te lang voor de sonatevorm. Wanneer expositie en reprise
zó ver uiteen komen te liggen als in dit symfoniedeel, van elkaar gescheiden door
een veeldelige doorwerking, waarin hun gegevens een schier onafzienbaar
ontwikkelingsproces hebben door-

1) In het in zoveel opzichten onmisbare Mahlerboek van Paul Bekker komt dit niet voldoende
tot uiting. De aantekeningen van Donald Mitchell op de map van de langspeelplaat van Vox
geven een nuttig overzicht. De opvatting van de bouw als een combinatie van rondo- en
sonatevorm lijkt mij echter niet te verdedigen. Alles wat in dit symfoniedeel aan een ‘sonate’
doet denken kan beter beschreven worden onder het algemeen gezichtspunt van de rondovorm,
- met variaties, doorwerkingen, etc. In Die Musikforschung Jhrg. VIII, Heft 2, leverde Erwin
Ratz een meesterlijk pleidooi voor de sonatevorm in dit symfoniedeel (maar dan met variatieve
en ‘lied’-elementen). Alles hangt natuurlijk af van de begrenzing van het begrip ‘sonatevorm’.
Neemt men de definitie zéér ruim, dan valt tenslotte zelfs nog de rondovorm eronder. Ratz'
betoog zo kort mogelijk samenvattend, zou ik willen zeggen, dat het argument ‘doorwerking’
inderdaad voor de sonatevorm pleit, de bouw van expositie en reprise beslist niet. Voor
bijzonderheden verwijs ik naar zijn leerzaam artikel. Het belang van analysen als die van
Ratz is, dat de constructie van zulk een ingewikkelde gestalte als het eerste deel van de
negende volkomen doorzichtig gemaakt kan worden, waarbij men de rubriek, waarin het
grondplan thuishoort, rustig in het midden kan laten.
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gemaakt, dan kan de reprise niet meer de functie van repliek vervullen, maar schijnt
alleen maar een nieuw onderdeel van de doorwerking te zijn. Het cyclische1) principe
van de driedeligheid van de sonatevorm is dan niet meer opgewassen tegen het
ontwikkelingsprincipe, dat niet toestaat tot een punt van uitgang terug te keren. Men
bedenke echter, dat er volgens formeel esthetische maatstaven als thans gebezigd
geen enkel symfoniedeel deugt, behalve natuurlijk het eerste deel van de vijfde van
Beethoven, aan welk type Beethoven zelf, gelijk bekend, zich ook altijd stipt heeft
gehouden.
Met dit alles zij niet geloochend, dat Mahler's omgang met de vorm zwaarwegende
problemen opwerpt. Maar men zal moeten beginnen met zijn meesterschap over de
vorm - onverschillig welke vorm - te erkennen. Wellicht valt dit menigeen daarom
zo zwaar, omdat de door zijn muziek teweeggebrachte emoties niet op de vorm doen
letten resp. de vorm niet doen verwachten. Achteraf vergeet men dan de emoties,
vluchtig als zij zijn, en wat blijft is de luchtspiegeling van een z.g. ontbrekende vorm
in het luisteraarshoofd, hetgeen vooral dan noodlottige gevolgen heeft, wanneer dit
hoofd een deskundig hoofd is, met hechte ideeën erin omtrent de onverenigbaarheid
van emotie en formele beheersing. Niet dat dit zo'n dwaze doctrine is. Zij is zelfs
letterlijk juist, - àl te juist, d.w.z. alleen in abstracto juist. Emotie is in wezen altijd
vormloos; zij moet zich met de vorm nog leren verstaan; en deze aanpassing staat
onherroepelijk in het teken van het conflict, dat aan alle scheppen ten grondslag ligt,
en waaraan Nietzsche de namen ‘Dionysisch’ en ‘Apollonisch’ heeft verbonden. Nu
zegt men wel, dat dit conflict tot oplossing behoort te worden gebracht door de
begenadigde kunstenaar, in het volmaakte kunstwerk, waarin de emotie ‘gevormd’
is, gesublimeerd is, zodat zij eigenlijk als zodanig niet meer bestaat. Daarbij wordt
echter uit het oog verloren, dat de oplossing van een conflict niet gelijkstaat met een
onherkenbaar worden der tegenstanders. Er is wel degelijk hoge en hoogste kunst
denkbaar, waar de emotie níet geheel in de

1) ‘Cyclisch’ hier niet in de speciaal musicologische betekenis, doch in de algemeen
kunsttheoretische betekenis van ‘tot zijn uitgangspunt terugkerend’.
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vorm is overgegaan, niet omdat de vormkracht ontoereikend zou zijn, maar omdat
de emotie al te onweerstaanbaar uit diep gelegen bronnen opwelde om door de
menselijke geest volledig geordend en vereffend te kunnen worden. Dit is in beginsel
bij Mahler het geval, en in wisselende mate in zijn werken bespeurbaar. Maximale
emotie, maar tevens maximale vormbeheersing, naast elkaar, in elkaar, herkenbaar
beide nog, ondanks hun innige wederzijdse doordringing, - en dus logisch tegenstrijdig
en esthetisch onverenigbaar, volgens de meer academische regels der esthetiek.
Helaas, een realiteit laat zich niet regelen. Het schouwspel van een gloeiende
lavastroom, die tegelijk de kristallijne bouw vertoont van afgekoeld basalt, trachiet
of graniet, - wat niet kàn - dit schouwspel wordt ons door Mahler's scheppingen
geboden, tot onze ontsteltenis of tot onze verrukking, maar ook ter vermeerdering
van onze muzikale wijsheid, voor zover wij ten overstaan van deze muziek nog van
‘klassieke zelfbeperking’ zouden willen reppen. Eigenlijk is de gebezigde vergelijking
niet geheel juist, en geldt zij eerder voor Reger dan voor Mahler. Mahler smeedt
geen kristallen aaneen, in steeds nieuwe varianten, maar hij kent de grote lijn; hij
bouwt; zijn lava vertoont de omtrekken van tempels en paleizen, rokend nog van
hun ontstaan, doch feilloos beheerst in hun grondplan en architectonische details.1)
De lava zoekt haar vorm, haar afronding, haar voltooiing, - haar einde, kan men
zeggen. Hiermee zijn wij genaderd tot wat Paul Bekker in zijn boek over Mahler's
symfonieën het ‘finaleprobleem’ heeft genoemd. Dit probleem geldt niet alleen voor
Mahler. Beethoven maakte het actueel met zijn negende symfonie, en alle latere
symfonici hebben ermee geworsteld; waarna dan eindelijk Mahler, mogen wij Bekker
geloven, erin geslaagd zou zijn een aanvaardbare oplossing te vinden. Dat het ‘einde’
meer zorg en moeite baart dan het ‘begin’, is als verschijnsel niet tot de muziek
beperkt, en kan worden toegeschreven aan 's mensen ‘scheve’ positie in de
voortvliedende tijd, waardoor de toe-

1) Men zou ook aan het ontstaan van een berglandschap kunnen denken. Mahler's muziek
draagt een uitgesproken ‘alpien’ karakter, hetgeen zowel formeel als in sfeer en gehalte tot
uiting komt.
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komst een totaal ander accent draagt dan het verleden. Bij het formeren van kunst
zou het nu zo kunnen zijn, dat waar de vormwil de afronding aan het ‘einde’ nastreeft,
- bekroning, apotheose, samenvatting, - het impulsieve, vermoeibare en door schade
en schande wijs geworden gevoel het ‘einde’ als iets onaanvaardbaars beschouwt,
als een afscheid, een verlies, een afsterven, en daarom geneigd is zijn kruit in het
‘begin’ te verschieten. Vandaar het conflict, vandaar het ‘finaleprobleem’ in de
symfonische kunst, - in het kort gezegd het probleem hoe de toehoorder naar huis te
sturen met de sterkste indrukken vlak achter de rug: eind goed al goed. Hoe de
verschillende componistenscholen na Beethoven tegenover deze opgave te kort zijn
geschoten kan men bij Bekker nalezen, wiens uiteenzettingen zeer de moeite waard
zijn; hier wil ik met de opmerking volstaan, dat wij het vraagstuk ook van de andere
kant kunnen benaderen en het ‘finaleprobleem’ vervangen door het ‘probleem van
het eerste deel’. Het valt namelijk op, dat in menige symfonie niet zozeer het laatste
deel het zwakst is als wel het eerste deel te sterk voor de rest; hiervan zouden
sprekende voorbeelden te geven zijn, bij Brahms, bij Bruckner, Tschaikowsky en
ook al bij Beethoven (‘Eroica’, negende symfonie), en zelfs bij de voorlopers van
Beethoven, bij wie overigens de verhoudingen gecompliceerd worden door een hier
slechts aan te duiden vermenging van het symfonietype met het suitetype, iets waar
ook Bekker op wijst.1)
Nu wil het mij voorkomen, dat hij Mahlers vaardigheid in het verplaatsen van het
zwaartepunt naar het einde der symfonie nogal eens overschat, en wel ten gevolge
van zijn onuitroeibare neiging tot een ideëel-synthetisch interpreteren, dat, ook waar
een finale met de beste wil niet als geslaagd kan worden beschouwd, haar toch de
positie van geestelijk hoogte- of middelpunt van de gehele symfonie blijft waarborgen.
Zuiver muzikaal gesproken heeft Mahler slechts één ‘finale’ in de ware en magistrale
zin des woords geschreven: die van de zesde symfonie. Omdat dit de enige finale is,
waarin hij, een waagstuk overigens, de sonatevorm

1) Ook de middendelen absorberen vaak veel energie: ‘Pathétique’ van Tschaikowsky, en in
de zevende van Bruckner het tweede deel (Adagio).
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heeft toegepast (de nogal zwakke finales van eerste en tweede symfonie kunnen hier
buiten beschouwing blijven)? Omdat de menselijke ondergang, die hier zo aangrijpend
is verklankt, de enige mogelijkheid biedt om het schema van het alles overheersend,
alles in zich samenvattend ‘einde’ inderdaad bevredigend te vervullen? Ook Bekker
noemt de zesde symfonie, nl. als voorbeeld van een meer speciale oplossing van het
onderhavige probleem; en in één adem ermee noemt hij de achtste, wat mij uiterst
aanvechtbaar lijkt, aangezien het tweede (en laatste) deel van deze ‘Sinfonie der
Tausend’ volgens alle gebruikelijke muzikale criteria bij het eerste ten achter staat.
Wanneer hij zegt, dat in dit soort finalesymfonieën ‘der Vordergrund
zusammenschrumpft’, moet hij juist wat de achtste betreft krachtig bestreden worden;
voor de zesde kan men de uitspraak desnoods laten gelden. Maar in bijna alle andere
symfonieën draagt het eerste deel het geheel, hetzij naar de omvang, hetzij naar het
gewicht, hetzij naar de muzikale waarde. Niet dat de latere delen minder goed
gerealiseerd hoeven te zijn. Mahler heeft alleen maar het ‘finaleprobleem’ niet
opgelost, - voor zover het op te lossen is, en voor zover het nodig of wenselijk is
zulks te doen.
Een frappant voorbeeld levert de zevende symfonie, met dat prachtige eerste deel,
dat dat van de zesde in alle opzichten overtreft. Daarna wordt het, op blijvend hoog
niveau, eigenlijk steeds minder, - de ‘Zweite Nachtmusik’ is, vooral melodisch,
zwakker dan de ‘Erste’, terwijl de finale vergelijkenderwijs als ongeslaagd kan
worden beschouwd. Het is dan alsof het begin alle krachten heeft opgeslorpt, alle
mogelijkheden reeds bestreken, en alsof de rest nog maar toelichting kan zijn of
nadere uitwerking. Dit springt nog meer in het oog, wanneer er merkbare
stijlverschillen bestaan tussen het eerste deel en wat daarop volgt. Eigenlijk laat zich
dit voor alle symfonieën constateren, maar dan een enkele maal niet ten voordele
van het eerste deel, zoals in de derde symfonie, waarin dit deel, grover bewerktuigd
dan de rest, zijn overwicht enkel kan handhaven dank zij de grote vorm, de grote
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adem. In de tweede symfonie staat het voortreffelijke, schoon ietwat conventioneel
opgezette eerste deel stilistisch volkomen alleen, hetgeen wellicht te verklaren is met
de lange ontstaansduur van dit opus.1) In de vierde is er eenheid van stijl, vrijwel;
men kan alleen zeggen, dat het eerste deel op zichzelf stilistisch wat heterogeen is.
De vijfde heeft als het ware twee eerste delen: een listig omzeilen der moeilijkheden.
Het eerste deel van de zevende is een onvergelijkelijk veel subtieler specimen van
Mahlers kunst dan de finale, met zijn al-fresco-werkingen en wat wezenloze variaties
(eigenlijk een variatief rondo). Stel vervolgens tegenover elkaar de brandende
vervoering, de saamgebalde kracht, de formele geslotenheid, de contrapuntische
kunst in het eerste deel van de achtste met zijn waarlijk overweldigende fuga en een
orgelpunt zoals zelfs Reger dat niet heeft kunnen schrijven, tegenover de lossere
bouw, de ‘operanummers’, de pathetische lyriek van het tweede deel, dat eigenlijk
in fragmenten van zeer uiteenlopende waarde uiteenvalt. De stijlverschillen beheersen
zelfs geheel onze beoordeling van de negende symfonie, die ik van Mahlers
composities het hoogste stel. Maar het eerste deel is haast nog meer dan dat van de
achtste een stuk op zichzelf, een symfonie apart. Men heeft niet de behoefte hierna
nog iets anders te horen, en zeker niet iets, dat, hoe ontroerend of verontrustend ook,
en zich stellig ook niet op lager muzikaal niveau bewegend, toch van een iets minder
geavanceerde stijlconceptie uitgaat. Vooral harmonisch, en in de ongewoon spontane
behandeling der polyfonie, is dit eerste deel de verst vooruitgeschoven voorpost in
Mahlers werk, die het nadrukkelijkst naar de toekomst verwijst, en zelfs naar een
tamelijk nabijgelegen toekomst: Schönberg, Alban Berg. Dit is, in alle opzichten,
het hoogtepunt van zijn oeuvre. De finale van de zesde, adembenemend van bouw
en van thematische en contrapuntische verwerking, onuitputtelijk in haar grote
spanningen, en met die onstelpbare stromen van hymnisch geestdriftig gezang, die
toch steeds weer door de onverbiddelijke wet van dit symfonisch gebeuren worden
afgesneden, is in opzet en construc-

1) De tweede symfonie is nog voor de eerste geconcipieerd.
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tie misschien toch te zeer naar het verleden gekeerd. Tragiek heeft hier nog een
retorische, dramatisch demonstratieve kant, die op de nawerking van klassieke
voorbeelden wijst. Maar ik geef toe, dat wij hier in zekere zin met onvergelijkbare
grootheden te doen hebben. En indien het waar is, dat de finale van de zesde een
tribuut is aan de symfonische traditie, dan vat zij deze traditie tevens in een grandioze
climax samen.
Men zal opgemerkt hebben, dat ik Mahlers hoogtepunten in de tweede helft van
zijn oeuvre situeer. Van het beste symfonische werk valt verreweg het grootste deel
na de derde symfonie,1) en men is getuige van een stijging naar het einde, die zeer
zeker niet rechtlijnig verloopt, zodat men b.v. ‘Das Lied von der Erde’ allerminst
boven de voorafgaande symfonieën mag stellen, maar die, aan enkele beslissende
steunpunten gemeten, toch onmiskenbaar aanwezig is. Eén ‘finaleprobleem’ heeft
Mahler dus wel degelijk weten op te lossen, zo al niet dat van de finale van zijn leven,
dan toch van het werk dat zijn leven was. Maar er is meer. Zijn reprises zijn bijna
altijd rijker of verrassender, soepeler of warmer, dan zijn exposities (voorbeelden:
eerste deel zesde en zevende symfonie), en dat moet een reprise ook zijn, wil een
herhaling zin hebben. Zijn coda's, niet zelden tot nieuwe doorwerkingen aangroeiend,
bekronen de symfoniedelen met de toets van het meesterschap, waarvan men het
spirituele kan beluisteren in het eerste deel van de vierde symfonie, het grandioze in
dat van de zevende. Hij heeft altijd nog meer pijlen op zijn boog. Zijn variatietechniek,
zonder dat hij nu bepaald in de traditionele variatievorm uitmuntte, zoals Reger, weet
zich van steeds nieuwe hoogtepunten te verzekeren. Men mag zich afvragen hoe zijn
muziek geworden zou zijn, zo hij de leeftijd van Johannes Brahms had bereikt. Het
is niet uit te denken. Het eerste deel van de negende symfonie lijkt ons thans, met
de ontwikkeling der moderne muziek voor ogen, een barrière, die zelfs hij niet had
kunnen overschrijden, maar wat weten wij ervan? De fragment gebleven tiende
symfonie, vermoeide, murwe muziek van een zieke, voor

1) Nadere toelichting en motivering hiervan bewaar ik voor een latere publikatie. Het heeft
weinig zin een ‘ranglijst’ van symfoniedelen op te stellen zonder subjectieve en objectieve
factoren, soortverschillen en waardeverschillen, zo nauwkeurig mogelijk tegen elkaar af te
wegen.
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zover een oordeel mogelijk en gepast is, geeft geen uitsluitsel. Hij schreef altijd naar
een einde toe, en was hij gezond gebleven, hij zou er wellicht overheen geschreven
hebben. Hij was zeer doelbewust. Maar vooral was hij onverzadelijk; en wanneer
achter het ene doel altijd weer het andere wenkt, kan men evengoed volhouden, dat
er in het geheel geen doel is.
Of dat deze muziek haar doel in zichzelf vindt. Het beeld van een Mahler, die al
maar hoger en hoger klimt en aan de duizelingwekkendste toppen niet genoeg heeft,
- gesymboliseerd in zijn zesde symfonie, met de steile val op de laatste bladzijde, verbleekt naast dat van een Mahler, wiens expressief vermogen zich vastberaden
meester maakte van iedere maat die hij schreef, in zijn beste werk. Ook hier een
stijging, want tussen de ietwat berekende, toch zeer aanvaardbare naïveteit van de
eerste symfonie en de ontstellende apocalyptiek van de negende liggen werelden, de afstand tussen het ‘religieuze’ en het ‘sacraal-demonische’, zo men wil, of tussen
natuurreligie en haar schrikbarende ontkenning in en door de geest. Maar de negende
symfonie, en veel wat eraan voorafgaat, mag dan menselijk en artistiek oneindig veel
rijper zijn dan het jeugdwerk, in dit laatste is de gehele Mahler toch reeds aanwezig:
een stemgeluid, dat men onmiddellijk herkent, in weerwil van een niet altijd even
originele en voorname melodiek, een harmonie, die in beginsel niet afwijkt van die
van Reger en Strausz, en een uiteraard tijdgebonden orkestbehandeling. Doch dit
zijn gemiddelden, en blijkbaar kende Mahler het geheim om door combinatie van
een aantal voor algemene formulering toegankelijke factoren het allerindividueelste
uit te drukken en het individu te raken in het allerindividueelste dat hij bezit: zijn
gevoelsleven. In het eerste deel van de negende symfonie komen wendingen voor,
die mij een voorbeeld lijken van muzikaal expressievermogen in zijn hoogst denkbare
potentie, terwijl de muziek toch in de eerste plaats muziek blijft en geen
programmatische duidingen van node heeft (b.v. het gedeelte in bes moll,
‘Leidenschaftlich’, vooral de kwartentriolenfiguur in maat 17
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daarvan, waarin een wereld van leed, schrijnend verwijt en machteloos mededogen
is uitgedrukt1); of maat 62-61 voor het slot, bij ‘crescendo molto’). Deze voorbeelden
zouden gemakkelijk te vertienvoudigen zijn.
Dit onnavolgbaar grijpen en vasthouden van onze emoties legt ons niet de
verplichting op, technische en kritisch esthetische overwegingen nu maar achterwege
te laten, wanneer het erom gaat ons een juist oordeel te vormen over Mahler.
Integendeel, zijn muziek verdráágt kritiek; men kan daar, mits op een redelijke wijze,
zelfs niet ver genoeg in gaan. Er komen plaatsen voor, waar een discrepantie schijnt
te heersen tussen expressie en muzikale verwezenlijking, waar b.v. het klankbeeld
een kaalheid, een gebrekkigheid bezit, die voor mij persoonlijk alleen maar een
versterking betekent van de in deze maten gesuggereerde gebrokenheid van ziel,
maar die toch als een intrinsieke zwakheid opgevat kan worden (nogal eens in het
‘kamermuziekachtige’, zeer doorzichtig geschreven latere werk, b.v. in het laatste
deel van ‘Das Lied von der Erde’ de aangrijpende ‘treurmarspassage’ in c moll met
het thema in fluit en hobo en de dalende tertsen en sexten in de hoorns.2). Ten aanzien
van een stuk met maximale expressiviteit in het demonisch-destructieve als het derde
deel van de negende symfonie laat zich vaststellen, dat de contrapuntische structuur
zekere leemten vertoont, doordat het stotende ritme op de lege plaatsen tussen twee
korte frasen contrapuntisch niet voldoende ‘gevuld’ is, niet voldoende opgevangen,
zoals dat in het naar de sfeer verwante Scherzo van de zesde zo meesterlijk, zij het
ook veel meer in aansluiting aan de traditie, is geschied. Vooral bij iets langere duur
kan zulk een ritme hinderlijk worden, kan het stoten tot sjokken ontaarden.3) Hoogst
waarschijnlijk is dit kortademig ritme door Mahler zo bedoeld. Maar dit ontkracht
onze esthetische bedenkingen niet. Het lijkt mij in zo'n geval het best onze reacties
naast elkaar te laten bestaan, zonder ze tot verzoening te willen brengen. Men moet
van muziek kunnen genieten, ook wanneer men er iets op aan te merken heeft.

1) In het Mahlerboek van Norbert Loeser staat te lezen, dat in de negende symfonie ‘droefenis
in felle, bijtende ironie omslaat’, en dat er zich ‘een uit de uiterste onverschilligheid ten
opzichte van het menselijk leven geboren cynisme’ in uitspreekt. Met twee oren aan het hoofd
zou men zoiets niet schrijven.
2) Passages als deze hebben een principieel andere betekenis dan enkele tot kritiek uitlokkende
overgangspassages in het vierde en vijfde deel. Deze zijn zwak zonder meer, waarschijnlijk
ten gevolge van een tijdelijke psychische inzinking.
3) Dit deel moet daarom zo snel worden gespeeld als maar toelaatbaar en technisch te
verwezenlijken is, - zeker niet langzamer dan 115, in halven. Het valt te betreuren, dat Mahler
geen metronoomopgaven heeft genoteerd; zijn overtalrijke aanwijzingen behouden daardoor
steeds een relatief karakter. Een deel, dat bijna altijd te langzaam gespeeld wordt, is het
eerste van de vierde symfonie. Te vlug genomen wordt gewoonlijk de inzet van de mars in
de doorwerking van de finale van de zesde symfonie, en dit ondanks Mahlers aanwijzing:
‘Kräftig, aber gemessen (ganz unmerklich einhaltend)’, waarbij ‘ganz unmerklich’ uiteraard
niet betekent, dat men er in het geheel niets van merkt. Van de bestaande grammofoonplaten
van de negende is wat tempo betreft die van Paul Kletzki ideaal (althans in de hoofdtempi),
die van Jascha Horenstein volkomen onaanvaardbaar, afgezien van het eerste deel.
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Doch genoeg technische overwegingen, genoeg esthetiek. Nutteloos zijn zij niet,
maar men moet hen tenslotte weten te vervangen door een simpel woord van
vertrouwen. Naar mijn mening is Mahler nog een toekomst beschoren, wanneer
eenmaal de ietwat ongezonde belangstelling voor negentiende eeuws thematisch
materiaal in zijn oeuvre zal zijn verzwakt door de tijdsafstand, en het inzicht, dat
men beter een enkele melodie kan stelen dan melodieën systematisch vervaardigen
die geen melodieën zijn, zich zal hebben baangebroken bij diegenen, die nog prijs
stellen op muzikale ontroeringen uit een romantisch en op vele punten aanvechtbaar
Duits cultuurmilieu. Want het mag niet worden verzwegen: Mahlers muziek is belast
door een hoogst ongunstige historische ligging: juist vóór de breuk tussen twee tijden,
iets wat verder eigenlijk alleen bij Bach wordt waargenomen, al heeft in zijn geval
de breuk eerder kunsthistorische dan cultuurhistorische betekenis. Bach is thans
herboren, en alles is goedgemaakt. Zó stel ik mij Mahlers toekomst niet voor. Bachs
universele betekenis is vermoedelijk al evenmin voor hem weggelegd als de ietwat
gemechaniseerde eredienst aan Beethoven. Maar men zal hem, dit geloof ik stellig,
blijven spelen, vaker dan tegenwoordig, en met betere programmakeuzen, en het
mag dan waar zijn, dat de, hier en daar tot excessen leidende gevoelsgeladenheid
van zijn kunst een beroep doet op een emotionaliteit die niet ieders zaak is, wij mogen
daar tegenoverstellen, dat de waarde van geestelijke scheppingen nog nimmer werd
bepaald door wat van de doorsneemens psychologisch te verwachten is. Wij zullen
nog wel eens een Mahlerfeest beleven.

Eindnoten:
* regel 10 v.o.: ‘des Helden Widersacher’: deel uit Ein Heldenleben van Richard Strauss.
* regel 6 v.o.: Die lustige Wittwe moet zijn Die lustige Witwe.
* regel 11 v.o.: ‘Raisin’: De naam Raisin was in geen enkele muziekencyclopedie te vinden.
Misschien doelde Vestdijk hier op André Raison (?-1719), een Frans componist die goed past
in de rij van namen waar hij hier tussen staat.
* regel 9 v.o.: Bedoeld is wellicht KV 414.
* regel 17 v.o.: ‘Intelligent zijn deze eisen niet’: In het typoscript staat: ‘Intelligent lijken deze
eisen niet.’ (cursivering bezorgers)
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Reger
de querulant der romantiek
Aan de herdenking van Regers sterfdag (11 mei 1916-1956) is in Duitsland meer
aandacht besteed dan bij ons. Max Reger is nu eenmaal een bij uitstek ‘Duitse’
verschijning, waarvoor het Hollandse oor minder gevoelig is dan voor de andere
topfiguren uit de late romantiek. In het begin van deze eeuw behaalde Reger in onze
hoofdsteden persoonlijke successen, die voor die van Mahler niet eens zoveel
onderdeden; maar ik heb een sterk vermoeden, dat alleen het schilderachtig uitzien
en de verbluffende virtuositeit van deze Beier tot een bijval leidden, die tot niets
verplichtte en die aan het stuifzand der voortijlende historie kon worden overgelaten.
Men krijgt de indruk, dat Reger hier niet zozeer een ‘publiek’ heeft als wel een kleine
schare componisten en uitvoerende musici, die het genegen oor op hem gericht
houden. Over het geheel vindt men hem een vreemde kwant, een buitenbeentje, een
technisch wonder, een soort mechanische nachtegaal van Andersen, die, als hij het
nog niet deed, op een goede dag wel in stukken zal springen. Daarbij komt, dat met
Regers muziek, zelfs met zijn orgelwerken, niet veel aan te vangen is in het stichtelijke
of verhevene. Hij heeft geen ‘metafysische achtergronden’, zoals Mahler altijd nog;
en hoewel hij
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geenszins van religieuze zin was verstoken, heeft men weinig vat op hem, zodra hij
zich op buitenconfessionele paden begeeft.
Het typisch Duitse van Reger is niet gelegen in oppervlakkige kenmerken als b.v.
het gebruik van marsritmen. Daarvoor hechtte hij te veel waarde aan de traditioneel
goede manieren, hij liet ze aan Mahler over, van wie bekend is, dat hij Regers muziek
verfoeide, hetgeen wel wederkerig zal zijn geweest. Ook het ontbreken van het
‘weltanschauliche’ is voor onze oostelijke naburen niet in de eerste plaats
kenschetsend. Reeds eerder het ‘handwerksmäszige’ van zijn talent, de degelijke
onderbouw, de vlijt, de schier professorale doorwrochtheid, al was deze leerling van
Hugo Riemann alles eerder dan een academische geest, en meer een kwajongen dan
een professor. Maar dan een kwajongen, die alle professoren in zijn zak kon steken.
Reger was een briljant vertegenwoordiger van het ‘burschikose’ in de muzische
kunsten. Maar dan nog: wij Hollanders hebben die ‘Burschen’ altijd maar wat aardig
gevonden, zolang ze zich van duels onthielden en alleen maar bier dronken en noten
schreven en geen landsgrenzen overschreden. Een tijdlang heeft Schumann haast
een Hollandse componist kunnen lijken, en Schumann was een pracht-‘Bursche’:
sentimenteler en minder agressief dan Reger, een man uit een heel ander tijdvak ook,
maar met iets onmiskenbaar Germaans over zich, dat er bij ons dan toch maar als
koek, zonder bier in dit geval, is ingegaan.
Veeleer zoek ik de oorzaak van Regers geringe populariteit in deze contreien in
zijn gevoeligheid voor een in Duitsland steeds aanwezige stroom of onderstroom,
die ‘barok’ genoemd kan worden, mits men dit begrip niet, of niet in de eerste plaats,
in de gewone historische betekenis opvat. In algemeen kunsttheoretische zin kan
‘barok’ gelden als tegenstelling, of een der tegenstellingen, tot ‘klassiek’.1) Niet dus
dat Regers polyfonie door Bach is beïnvloed, maakt hem tot een ‘barok’ componist,
evenmin als zich dit van César Franck zou laten zeggen. Waarmee overigens niet
wordt ontkend, dat de affiniteit tot Bachs werkwijze

1) In Rilke als barokkunstenaar (gebundeld in Lier en Lancet) behandelde ik als esthetische
grondtypen het ‘klassieke’, het ‘romantische’ en het ‘barokke’, aan de hand van de bekende
onderscheiding in ‘vorm’ en ‘inhoud’. Het lijkt mij niet gewenst dit systeem hier nog eens
ter sprake te brengen, niet alleen omdat ‘romantisch’ en ‘barok’ in de muziek (en gedeeltelijk
in de schilderkunst) historisch zwaar belaste begrippen zijn, maar ook omdat in de muziek
bedoelde onderscheiding zekere moeilijkheden oplevert.
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- een werkwijze van de barok in de historische betekenis - met zijn ‘barokke’
gesteldheid in kunsttheoretische en psychologische zin kan hebben samengehangen.
Bach zelf was in elk geval níet ‘barok’, en dat hij zich van barokke middelen bediende,
was een toeval der geboorte. Dit ter verduidelijking.
Waaruit bestaat die ‘barokke’ tendens, waarvan Reger zulk een onmiskenbaar
representant is? Met ‘barok’ duid ik een algemeen principe aan, dat o.m. de volgende
kenmerken omvat: onevenwichtigheid van structuur, ongelijkmatigheid in de verdeling
der samenstellende elementen; grilligheid; overladenheid; een spel van contrasten,
dat nooit in een uiteindelijke synthese tot rust komt en dit ook niet wil; een
overvormdheid, die de indruk van vormloosheid kan wekken; een breuk tussen de
heftige of diepgaande emotie en de vaak geforceerde middelen, gebezigd om de
emotionele stroom in te dammen, hetgeen uiteraard het eerst op kleine schaal wordt
beproefd, met als gevolg een versplintering in miniatuurstructuren, een soort muzikale
‘Kleinstaaterei’: het geheel lijkt dan chaotisch, maar ieder onderdeel is pijnlijk
nauwkeurig en vaak met grote liefde en verbeeldingskracht uitgewerkt. Al deze
trekken zijn in hoge mate typerend voor Regers kunst, en daar zij aan het Duitse
volkskarakter geenszins vreemd zijn, kan men Reger een ‘Duits’ componist noemen,
níet omdat hij zich tot de Duitse tradities zou hebben beperkt. Aan het eind van zijn
leven bleek hij zelfs open te staan voor het harmonisch idioom der Franse
‘impressionisten’, iets wat in de (Duitse) boeken, die ik over hem las, zorgvuldig is
geretoucheerd of omzichtig wordt toegegeven, maar wat hem voor Hollanders dan
weer sympathieker zou kunnen maken. ‘Eine romantische Suite’ (op. 125, van 1912)
vangt aan met Debussyaanse overmatige drieklanken, om al spoedig in een duidelijk
‘Tristan’ - gemiddelde uit te monden, - alles nogal primitief, geen erg sterke Reger,
deze compositie; maar het volgend jaar, in de ‘Böcklinsuite’,* doet hij het al veel
beter, en minder opzichtig. In elk geval zal men bij Mahler of bij Strausz naar zoiets
tevergeefs zoeken.
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Wanneer de latere Strausz vreemde stijlen beoefent, - veelal ook oudere, - speelt hij
ermee, blijft aan de oppervlakte, neemt ze niet op in zijn standaardidioom. Maar
Strausz is dan ook niet ‘barok’ (wat hij wèl is, is moeilijker te zeggen). Na de
verwantschap met het eigene te hebben vastgesteld maakt Reger de geïmporteerde
waren na korte tijd tot zijn geestelijk bezit, en dan zijn ze uit zijn muziektaal ook
niet meer weg te denken. Dat is echt ‘barok’. ‘Barok’ is het tot het uiterste spannen
van de vormwil, die houdt wat hij heeft, koppig en zonder speelsheid, tenzij hij zich
toevallig in het spel heeft vastgebeten, iets waaraan het bij Reger gewoonlijk niet
ontbreekt.
Gewaarschuwd moet worden tegen de misvatting als zou de ‘barokkunst’, en de
Regeriaanse in het bijzonder, een minderwaardig verschijnsel zijn, een voor- of
oefenstadium van de ware classiciteit, resp. een ontaarding daarvan. Deze kunst is
diep verankerd in het wezen van de man die ze beoefent, het is een muziek sui generis,
ontsproten aan innerlijke spanningen, verscheurende tegenstellingen, die niet
overwonnen, niet verzoend kùnnen worden, hoezeer dit ook telkens, en met de meest
krachtdadige middelen, wordt beproefd. Deze esthetische disharmonie is
psychologisch en zelfs biologisch bepaald, en zo men wil kan men haar in verband
brengen met het contrast tussen Regers plompe lichaamsbouw en zijn verrassend
kleine en slanke handen en voeten. De barokkunstenaar zoekt het evenwicht en vindt
het nooit, - de classicus hééft het evenwicht, maar vindt vaak ook niets anders dan
dat. Wie aan de theoretische gelijkwaardigheid dezer twee kunstsoorten zou willen
twijfelen, geve er zich rekenschap van, dat bij de pogingen tot overbruggen der
tegenstellingen dikwijls aanzienlijker spanningen worden bedwongen èn benut, al
is het dan maar tijdelijk, dan waarover harmonischer naturen beschikken. Het blijft
- om een belangrijk punt aan te stippen - geheel aan onze willekeur overgelaten
waaraan wij de voorrang toekennen: aan de klassieke gelijkmatigheid op meer of
minder hoog niveau, of aan de ongelijkmatigheid, die nu en dan het
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allerhoogste bereikt, afgewisseld met de meest ontmoedigende inzinkingen. Klassieke
kunst onvoorwaardelijk hoger te stellen dan haar mededingsters kan als tactiek slechts
voor goede munt worden opgenomen door dogmatische naturen, die zelf tot het
klassieke type behoren. Dit alles is zeer essentieel voor Reger: zijn ongelijkheid, de
plotselinge vluchten die hij onderneemt, de vaak troosteloze manier waarop hij dan
weer inzakt. Gelukkig behoort geen enkel individu zuiver tot één type, zodat het niet
nodig zal zijn een Regergemeente te formeren van ‘barokke’ personen. Iedereen kan
zich in ‘barokke’ muziek trachten in te leven, krachtens de voorraad ‘barok’ in zijn
eigen boezem.
Niet alleen in de ongelijke waarde van Regers muziek voelt men de tegenstellingen
botsen, niet alleen in de kleine vormen en de kleinste wendingen, waartussen het
verband wel eens verloren dreigt te gaan of als gekunsteld aandoet, maar ook in zijn
houding tot elementaire zaken als melodie, harmonie en contrapunt. In iedere
(meerstemmige) muziek vormen deze drie elementen een eenheid, ook wanneer het
ene meer is geaccentueerd dan het andere. Zo ook bij Reger. Maar dan alleen technisch
beschouwd, niet wanneer wij het esthetisch waardeoordeel inschakelen. Reeds hun
historische afkomst, de invloeden die Reger onderging, maken een glad in elkaar
spelen, een samenwerking zonder wrijving, van melodie, harmonie en contrapunt
bij voorbaat onwaarschijnlijk. Men is niet straffeloos gevoelig èn voor Brahms èn
voor Wagner èn voor Bach. Twee van de drie zou misschien nog gaan, en César
Franck, die, overdreven gezegd, Bach en Wagner ‘verenigde’, overigens tegen een
soliede fond van Franse en andere Duitse invloeden, is dan ook geen ‘barok’
componist geworden. Maar Reger moest er beslist een derde bij hebben, en alle drie
in sterke dosering, zeer onverdund; waarmee geen twijfel wordt uitgesproken aan
de persoonlijke verwerking dezer invloeden, maar wel aan de omzichtigheid waarmee
hij ermee omsprong. Reger, de bieralcoholist,1) was in zijn muziek nòg roekelozer:
hij dronk, zonder een druppel water erin, een mengsel van bier (Brahms),

1) Hij schijnt dit alleen in zijn jonge jaren geweest te zijn. Het feit is ook wel tegengesproken,
vermoedelijk om officiële redenen.
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liefdesdrank (Wagner) en absolute alcohol (Bach, het strenge contrapunt), iets wat
niet altijd goed kon aflopen, maar anderzijds ook met veel ‘heilige Nüchternheit’
gepaard ging, en in elk geval tot wonderlijke uitkomsten heeft geleid. Grosso modo
kan men Brahms aansprakelijk stellen voor de ‘melodie’, Wagner voor de ‘harmonie’,
Bach voor het ‘contrapunt’, - en het resultaat is dan toch maar geweest, dat, om van
achteren te beginnen, Reger de ‘grootste polyfonicus na Bach’ is geworden, als
harmonicus weliswaar Strausz of Mahler niet heeft overtroffen, maar zich de grootst
mogelijke bedrevenheid eigen heeft gemaakt in het moduleren, en als melodicus de
ietwat slordige opvolger is kunnen worden van Schumann-Brahms in de
romantisch-lyrische miniatuur, het verdroomde intermezzo, het zwaar en innig lied,
dat meer peinst dan zingt. Natuurlijk is Reger geen optelsom van deze drie heterogene
figuren; maar men vindt hem ergens op het snijpunt van die drie, ergens erboven,
ergens eronder, in zijn eigen dimensie.
Van deze mentoren heeft Brahms wel de minst ingrijpende rol gespeeld, en in
Regers muzikale genegenheid is hij later dan ook verdrongen door Bruckner. De
Brahms-invloed is voornamelijk merkbaar in de sfeer, de vormgeving, de pianistische
techniek, en vooral ook in de algemene esthetische opzet van een zich naar klassieke
en andere historische voorbeelden richtende romantiek, daar waar Regers melodiek,
hoe aanvechtbaar ook op zichzelf, altijd wel een persoonlijk cachet heeft gedragen.
Toch stammen b.v. sommige ballade-achtige stukken óók in de thematiek regelrecht
van Brahms af, met name van de latere Brahms, die van de Intermezzi. In de
‘Romanze’ uit ‘Aus meinem Tagebuch’ III doen niet alleen de kwarten en kwinten
met octaafverdubbeling aan Brahms denken, maar ook de sequenzen en de ernstige
snit van de melodie: de Noordduitse heide weerspiegeld in een warmer Beieren, niet
al te dicht bij Bayreuth in dit geval. Bij het beoordelen van de drie hoofdinvloeden
verlieze men voorts niet uit het oog, dat een componist gemakkelijker in harmonie
en contra-
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punt kan worden beïnfluenceerd zonder zijn eigen persoonlijkheid op het spel te
zetten dan in de melodie. Harmonie en contrapunt zijn tot zekere hoogte aan te leren,
maar een melodie moet worden gevonden, en daarom zal men bij Reger tevergeefs
naar een duidelijke Brahmspastiche zoeken in het melodische, daar waar hij, als het
zo eens uitkwam, Wagner en Bach heel behendig wist na te bootsen, en dit ook
betrekkelijk straffeloos doen kon (het bovengenoemde begin van ‘Eine romantische
Suite’ resp. het begin van de fuga uit ‘Fantasie und Fuge über Bach’ voor orgel, op.
46).
Niet alleen omdat zij in iedere compositie een technische eenheid vormen, kan
Regers melodievorming moeilijk los worden gezien van de twee andere elementen,
maar ook omdat zij zich in allerlei ‘barokke’ uiteenzettingen verstrikken, m.a.w.
omdat zij bij hem juist níet een eenheid (in esthetische zin) vormen, en daar enkel
maar naar streven. Deze drie steunpilaren der muziek dragen héél wat in een
Regeriaanse compositie: de zwaarste steenmassa's, de indrukwekkendste architraven,
maar zij drukken elkaar ook weg, en zij vertonen barsten. Een gebarsten pilaar kan
overigens gemakkelijk interessanter zijn dan een gave. Inderdaad hebben zijn
composities iets van ruïnes, - eerder romantische burchten dan Griekse tempels, - en
de luisteraar kan de charme ondergaan van het gezellig brokkelige, de fantastische
hoekjes en torentjes, de souvenirs aan een groot en geheimzinnig verleden, de heerlijk
eenzame dromen, de spokerijen, die niemand ernstig hoeft te nemen. Romantiek, de ruïnes doen daar wel aan denken. Maar dit is het verschil: waar de romantische
muziek de ruïnes bezingt, daar is de ‘barokke’ muziek zelf een ruïne, en als zodanig
een zakelijke consequentie van de romantiek.
Brokkelig, hokkerig, aangevreten, - dit geldt wel zeer in het bijzonder voor Regers
melodieën. Zijn biografen hebben dit trachten te ontkennen: Regers melodische
gebrokenheid, zeggen zij, is maar schijn, want wanneer men de stukken speelt zoals
zij gespeeld moeten worden, zorgt de innerlijke samenhang voor een
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indruk van eenheid en organische orde, in wezen niet verschillend van die van
ongecompliceerder of evenwichtiger muziek. Wat moeten wij hiervan denken? Het
spreekt vanzelf, dat Reger als volleerd vakman deze indruk weet te wekken, met
welke middelen dan ook. Het gaat er evenwel om van welke aard die innerlijke
samenhang is: klassiek of ‘barok’. Indien het tweede, dan heeft hij zich ook een
vrijbrief verschaft voor melodische brokkeligheid en kortademigheid, want dit hoeven
in de ‘barokke’ kunstvormen geen gebreken te zijn. In dit licht beschouwd is de
verdediging dus overbodig. Gaan wij er echter van uit, dat zelfs een ‘barok’ kunstenaar
zich niet alles veroorloven mag, dan moeten wij vaststellen, dat de bedoelde
partijgangers verzuimd hebben te antwoorden op het verwijt zoals het werd
geformuleerd. Men verweet, men verwijt Reger een gemis aan grote lijn in de melodie.
Om dit te onderzoeken dient men de melodie afzonderlijk te beschouwen en haar te
vergelijken met min of meer verwante melodieën van andere componisten, eveneens
afzonderlijk beschouwd. Geen sprake dus van spelen van de stukken zoals zij gespeeld
moeten worden, want er is dan alle kans, dat de twijfelachtige waarde van de melodie
aan het oor onttrokken wordt: door de harmonie, door de polyfonie.
Inderdaad rechtvaardigen harmonische entourage en polyfone onderbouw deze
melodiek tot op een belangrijke hoogte. Maar omgekeerd zijn zij er ook de oorzaak
van, dat de melodiek deze rechtvaardiging nodig heeft. Ik bepaal mij hier tot de
harmonie. Technisch gesproken zijn Regers melodische gebreken, het verschijnsel
dus, dat men vrijwel geen van zijn melodieën geïsoleerd kan spelen zonder zich af
te vragen wat er aan de hand is, haast zonder uitzondering te herleiden tot een inbreuk
van het harmonisch principe, dat ernaar streeft zich zelfstandig te maken, maar dit
niet kan, en er enkel maar in slaagt de melodie te bederven, - bederven, wel te
verstaan, naar klassieke maatstaven,1) en bij afzonderlijke beschouwing van de
melodie. De melodicus in Reger wil zingen, zich uitzingen, zich uitleven in brede
en expressieve

1) Hier doen zich enkele theoretische moeilijkheden voor. Gehoorzaamt de ‘barokmuziek’, die
zich principieel van de ‘klassieke’ muziek onderscheidt, dan tòch aan (min of meer) ‘klassieke’
normen? Er is echter geen tegenstrijdigheid, wanneer men ervan uitgaat, dat de ‘barokkunst’
als genre een andere beoordeling vraagt dan de waarde der muzikale elementen en details.
Deze worden volgens dezelfde maatstaven beoordeeld als iedere andere muziek, dus ook de
klassieke. Ter vermijding van misverstand zou men hier met twee verschillende begrippen
‘klassiek’ kunnen werken, of andere termen invoeren. Zoiets is meer scholastisch dan elegant,
maar tenminste duidelijk.
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welvingen, - de harmonicus wil moduleren, enharmoniseren, altereren, maar kan dit
niet in het luchtledig doen, doch is aangewezen op het eenmaal in gang gebracht
melodisch materiaal. Vandaar de botsing, vandaar het ‘barok’resultaat. Hoe vaak
zien wij niet, dat bij Reger de ‘voorzin’ normaal verloopt, zoals b.v. bij Beethoven
of Schubert; dan gebeurt er opeens iets, de melodie zakt weg in een kuil, en er is nog
maar een opeenvolging van tonen, die interessant kan zijn, en zelfs uitdrukkingsvol,
maar die in geen geval de naam ‘melodie’ verdient op dezelfde manier als de ‘voorzin’
dit deed.1) Wat is er gebeurd in zo'n ‘nazin’ van Reger? Wel, er is niets anders gebeurd
dan dat Bayreuth plotseling vat op hem kreeg, de verleiding van de ‘alte Zauberer’,
de ‘alte Minotaurus’, zoals Nietzsche de componist noemde die werkelijk een tovenaar
was, óók in de ogen van Nietzsche. Wagners chromatiek heeft Reger uit zijn baan
geslingerd! Maar Wagner was niet ‘barok’. Hij was dit alleen, wanneer hij ‘barokke’,
d.i. in zichzelf tegenstrijdige gevoelscomplexen te schilderen had (de moeizaam
chromatische Kundry-muziek in het tweede bedrijf van de ‘Parsifal’).2) Bij Wagner
vormen melodie en harmonie bijna altijd een aanvaardbaar geheel. Wij mogen dan
ook niet zeggen, dat Regers melodieën op deze plaatsen bedorven zijn door de muziek
van Wagner, - ook niet door de ‘unendliche Melodie’ van Wagner, - neen, uitsluitend
door de harmonie, het harmonisch principe, dat o.a. door toedoen van Wagner een
usurperende positie had verworven. Men kan natuurlijk zeggen, dat Regers
‘voorzinnen’ uitmonden in iets dat op een ‘unendliche Melodie’ van Wagner lijkt,
maar dit treft toch niet het wezenlijke van de zaak.
Ter illustratie volgen hier enkele voorbeelden uit ‘Aus meinem Tagebuch’, Regers
pianistische microcosmos, waarvan de vier bandjes ruim acht jaar van zijn produktie
bestrijken. Uit de eerste band: 3. ‘Andante sostenuto’ (eindigt in de tweede maat op
een verminderd septiemakkoord, dat nergens naartoe wil, waarna de frase eenvoudig
wordt herhaald; daarna ontleent de melodie

1) Dit komt ook bij Mahler een enkele maal voor: hoofdthema van het Andante van de zesde
symfonie. Aanduidingen ervan ook al bij Brahms, b.v. in sommige Intermezzi. Maar in het
geval van Mahler wordt de ietwat vormloze voortzetting tenslotte toch weer opgevangen en
afgerond, zodat het melodietype in beginsel niet afwijkt van wat men bij Bach vindt, wanneer
hij een diatonische frase chromatisch voortzet (b.v. het thema van fuga in d moll uit ‘Das
Wohltemperierte Klavier’ II, vgl. ook het thema van ‘Das musikalische Opfer’).
2) Wagners miniatuurtechniek der ‘Leitmotive’, zoals die vooral in de ‘Ring’ is beoefend, heeft
theoretisch een andere betekenis dan de Regeriaanse verbrokkeling, al bestaat er natuurlijk
een historische samenhang. Wagner was tenslotte een operacomponist, Reger niet.
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haar kwaliteiten nog maar aan de chromatische toonladder). Uit de tweede band: 1.
‘Allegretto con grazia’ (met het veelbelovende thema is het in maat 4 al afgelopen,
ten gevolge van de op zichzelf ook weinig fraaie modulatie van e dur naar de dominant
van es). 4. ‘Andantino’ (maat 1-3 goed, 4-5 slecht). Uit de derde band: 1. ‘Lied’
(overgang van eerste naar tweede helft van maat 4 zeer aanvechtbaar, einde van de
frase op het verminderd septiemakkoord melodisch non-existent, een volslagen kuil).
Uit de vierde band: 1. ‘Preludium’ (mooi thema, verloopt al dadelijk in chromatische
schreden). Dat al deze stukken tot het andante-type behoren, is nauwelijks een toeval.
De moeite, die het Reger kost een melodie te vinden die het langer dan twee of drie
maten uithoudt, leidt uiteraard tot de meeste ontsporingen in een langzaam
gemiddelde, waar het ‘zingen’ melodieën eist in de meer populaire betekenis van
‘gedragen melodieën’. Zijn terecht vermaarde scherzi, waarin hij met kortere thema's
genoegen kan nemen, rennen of huppelen over de melodische kuilen heen,1) en het
moduleren geschiedt niet zelden zo verblindend snel, dat de harmonische pretenties
tegenover de melodiek niet meer opvallen of de kans niet krijgen. De paradox doet
zich dus voor, dat hij melodisch het sterkst is in stukken met de minste ‘melodie’.
Men vergelijke met elkaar de langzame en de vlugge variaties uit de ‘Variationen
und Fuge über ein lustiges Thema von Joh. Ad. Hiller’ voor orkest (op. 100), in
menig opzicht zijn meesterwerk, en waarin de eerste zeker niet onderdoen voor de
tweede. Maar voor een aanzienlijk deel drijven zij op de harmonische vondsten, en
let men op de melodische curve, dan blijkt die telkens af te breken voor zij zich
uitgezongen heeft. Zeldzame lyrische vluchten die in het niets oplossen, stromen
ontroering die te vroeg verzanden. Nu hoeft een melodie niet altijd maar breed uit
te stromen, net zomin als een mens zijn hart altijd hoeft uit te storten; maar Reger
vervalt te vaak in een ander uiterste en plaatst ontijdig stuwdammen in zijn soms
machtig aanzwellende bergrivieren. Melodisch het sterkst is hij in de fuga. Hier
immers

1) Dit geldt meer voor de eigenlijke scherzi dan voor snelle stukken als b.v. ‘Bacchanal’ uit de
‘Böcklinsuite’, een prachtig rumoerige dronkemanspartij voor orkest; maar in maat 16 trapt
men dadelijk al weer in zo'n kuil, natuurlijk op een verminderd septiemakkoord. Dit komt
echter doordat het thema, dat in maat 13 fortissimo begint, juist ‘lang’ van opzet is, met zijn
traditioneel sequenzachtige bouw, die niet zo maar onderbroken kan worden. Dat dergelijke
‘kuilen’ ook tijdens werkelijke bacchanalen voorkomen, is niet voldoende om ons met deze
technische gebreken te verzoenen. Maar toegegeven: hoort men het stuk, dan merkt men het
niet. Reden te meer om het op een andere manier wèl te merken.
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zijn Wagner-invasies niet zozeer te duchten, en melodische aanloopjes waar niets
op volgt technisch onmogelijk; bovendien behoren zijn fuga's veelal tot het vlugge
type. Maar ook het materiaal van de langzamer fuga uit ‘Variationen und Fuge über
ein Thema von Joh. Seb. Bach’ voor piano (Op. 81) is melodisch bevredigend, en
het is maar zeer ten dele van het Bachthema afgeleid.
Na het bovenstaande zou men wellicht menen, dat Reger meer harmonicus is dan
melodicus, meer ‘verticaal’ denkt dan ‘horizontaal’ of ‘lineair’. Dit is tot op zekere
hoogte ook wel juist, en het bewijst zijn afstamming van de romantiek. Toch is men
geneigd enig voorbehoud te maken. Melodie en harmonie zijn technisch gelijkwaardig:
is er veelstemmigheid, dan is er ook harmonie, en zelfs in de ‘onbegeleide’ stem
(monofonie) is altijd nog de latente harmonie aanwezig, die met de melodische
intervallen gegeven is. Wie een wijsje fluit maakt een harmonieoefening. Maar
esthetisch hoeven ze níet gelijkwaardig te zijn. Reger is geen zwak melodicus, omdat
hij aan de melodie geen aandacht schenkt, - een onmogelijkheid: zodra er muziek is,
is er melodie, - maar omdat hij nogal eens slechte melodieën schrijft, tengevolge van
een conflict met de harmonie. Maar ook het omgekeerde is het geval. Als harmonicus
is Reger ongemeen rijk, zeer vindingrijk, en natuurlijk kent hij alle knepen van het
vak, en zijn expressiviteit, terwille waar van de harmonische complicaties in het
leven zijn geroepen, is veelal aanzienlijk. Maar de harmonie, die uiteraard in diezelfde
conflictverhouding leeft, ondergaat wijzigingen, die technisch altijd wel te verdedigen,
maar esthetisch soms aanvechtbaar zijn, en wel ten gevolge van een inbreuk, ik wil
niet zeggen van de kant van de melodie, maar van de kant van het melodisch principe,
het principe van voortschrijding in de tijd.
Beschouwen wij de gang van zaken bij het ‘ideale’ componeren. Er volgen tonen
op elkaar in een reeksverband, dat esthetische betekenis verkrijgt: de mooie of goede
melodie. Met de melodie is
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de harmonie van nature gegeven. Maar deze laatste kan verrijkt worden en
uitgebouwd, en binnen zekere grenzen is het mogelijk de harmonie op meer of minder
verrassende, maar altijd esthetisch verantwoorde wijze van haar ‘natuurlijkheid’ te
beroven. Wordt dit echter te ver doorgedreven, dan dreigt gevaar, tenzij door een
geringe verandering van de melodie aan de harmonische eisen tegemoet wordt
gekomen: een subtiel spel van wikken en wegen, van uiterst geringe afwijkingen,
die telkens naar elkaar verwijzen. Niet dat de componist zich dit alles bewust hoeft
te zijn; meestal zullen deze processen zich reeds tijdens het concipiëren hebben
afgespeeld, als primitieve zielsbewegingen, die als een uiting te beschouwen zijn
van het beginsel der huidige ‘cybernetica’ of ‘stuurkunde’: de componist laveert als
het ware tussen de polen van melodie en harmonie door. Maakt de harmonie zich
echter al te zelfstandig, zonder dat de stuurman voor de nodige melodische
zwenkingen zorgt, dan moet de melodie hieronder lijden, zodat er tenslotte in het
geheel geen (waardevolle, esthetisch verantwoorde) melodie overblijft, doch een
opeenvolging van tonen, zonder de mogelijkheid tot het wekken van
schoonheidsontroering. Dit werd in het bovenstaande behandeld. De melodie is
afhankelijk geworden van de harmonie. Doch ook kan de harmonie haar rechten
afstaan aan de melodie, namelijk wanneer zij op eigen gezag de allures van een
melodie tracht aan te nemen. Ik geef een eenvoudig voorbeeld. Een cadens of
slotformule, b.v. de opeenvolging tonica-subdominant-dominant-tonica (b.v. c f g
c), is een geordende aaneenschakeling van akkoorden, die, naar men zou menen,
geen melodische betekenis heeft. Maar dat is niet geheel juist. Doordat deze akkoorden
zich in de tijd bewegen, zijn zij tevens ‘zoiets’ als een melodie, en dat men in dit
geval niet van melodie spréékt, komt, behalve door het conventionele karakter van
dergelijke afsluitingen, doordat datgene wat als de melodie kan worden opgevat, b.v.
de opeenvolging van de bovenste tonen der akkoorden, niet onomstotelijk vaststaat,
en bij omkering der akkoorden een geheel
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ander voorkomen zou verkrijgen. Maar dit verandert niets aan het feit, dat een
opeenvolging van akkoorden een ‘melodisch’ fenomeen is; daar pleiten ook de
verschillende mogelijkheden ter nadere bepaling van de melodie niet tegen, te meer
omdat deze mogelijkheden weinig talrijk zijn. Dat een cadens als een melodisch
gegeven kan worden opgevat, bewijst op niet onvermakelijke wijze Strawinsky in
de derde ‘Ronde’ van de balletmuziek ‘Jeu de cartes’, waar ergens tegen het slot een
simpele en rechtzinnige cadens (dominant-tonica, z.g. authentieke cadens) botweg
herhaald wordt, ik meen zes maal. Het effect is: melodievorming, zij het dan ook
met lichtelijk parodistische bedoelingen. De kleine secunde b c (een ogenblik
aangenomen, dat deze passage in c dur staat) neemt de vorm aan van een motief,1)
dat zich herhaalt op principieel dezelfde manier als Beethoven de grotesecunde-sprong
van de violen in de aanhef van het Scherzo uit de ‘Eroica’ herhaalt. Harmonie is geen
harmonie meer, krachtens het usurperend optreden van de kant van het melodisch
beginsel.
Op deze wijze kan men ook Regers beruchte modulatiewoede leren verstaan, zijn
onvermogen om een toonsoort een tijd aan haar lot over te laten, zijn weerloosheid
tegen de verlokkingen van enharmonische verwisselingen, paralleltoonsoorten,
Napolitaanse sexten, alteraties, en wat de componist verder al zo ten dienste staat
om van de ene toonsoort naar de andere te komen. Wat hem daarbij drijft is de onrust
van het melodisch principe; het is er hem waarlijk niet om te doen in kort bestek
steeds maar nieuwe ‘interessante’ akkoorden als bouwstenen naast elkaar te zetten.
Hem drijft de stroom, de eeuwige drang om de tegenstellingen te overwinnen, die
de barokmens kenmerkt en die zijn onrust rechtvaardigt. Wat niet stromen kan - het
akkoord - stroomt bij Reger tòch. Akkoordreeksen bootsen melodieën na. Reger doet
in wezen hetzelfde als Strawinsky, toen die in een lichtzinnige bui een onbenullige
cadens tot melodisch gegeven omgoochelde. Uiteraard stelt hij zich niet met
dominant-tonica tevreden. Alle harmonische avonturen grijpt hij aan, iedere
chromatische wil-

1) Motief inderdaad, want de secunde komt ook in het thema van dit gedeelte voor. De
cadensgrap vindt dus haar compositorische rechtvaardiging.
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dernis ziet hem op paden die hem van de gebaande wegen der diatoniek afvoeren,
en het bij hem werkzame inzicht, dat men in korte tijd van iedere toonsoort naar alle
andere kan moduleren, - bevorderd door de bekende theorieën van zijn leermeester
Riemann omtrent harmonische vervangbaarheid, - schijnt een soort sportiviteit bij
hem aan te wakkeren, die hem meer dan eens op de grens van ‘atonale’ woestenijen
brengt, en die zijn vijanden met zoiets als modulatiedolheid hebben bestempeld. En
deze bonte volgorde van akkoorden, deze ‘akkoordenmelodie’, beïnvloedt dan de
echte melodie weer, aangezien men ter bepaling van de hoogste of meest
geaccentueerde toon onvermijdelijk een keuze moet doen. Zo kan een vicieuze cirkel
ontstaan, die alleen Regers vakmanschap binnen de perken weet te houden. Wij zijn
hier getuige van een labiel evenwicht tussen twee muzikale grondelementen, die
elkaar zoeken en ontvluchten en gedurende dit proces hun eigenschappen van elkaar
lenen: de harmonie wordt te druk, te grillig, de melodie te traag, te brijachtig. Het
verticale beweegt, het horizontale staat stil, en het resultaat is een duizeling der
dimensies, een rusteloos draaien in zichzelf, in steeds nauwere kringen, - niet geheel
ongelijk aan Regers handschrift, dat ons als ‘verschränkt’ en ‘eingeschachtelt’ wordt
beschreven. De verwantschap met barokke schilderkunst, inzonderheid met het z.g.
‘manierisme’, dat binnen planimetrische verhoudingen met de sterkste middelen
ruimtelijkheid zocht te suggereren, springt in het oog. De melodie kan men vergelijken
met het platte vlak, de harmonie met de derde dimensie, die er loodrecht op staat en
die in het vlak alleen weergegeven kan worden door draaiingen en verwringingen,
waarvan de suggestiviteit met onnatuurlijkheid wordt bekocht. Maar nogmaals: dit
is een legitiem genre, en Regers kunst is met het bovenstaande allerminst veroordeeld;
integendeel zelfs, want zich in een aanvechtbare stijl op superieure wijze te kunnen
uitspreken eert de schepper meer dan wanneer hij hetzelfde bereikt in een klassieke
eenheidsstijl zonder risico's.
Reger geen melodicus, - Reger een twijfelachtig, door het melos
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belaagd harmonicus, - blijft Reger de polyfonist. Hier lijkt zijn meesterschap althans
boven iedere twijfel verheven. ‘Der gröszte Polyphoniker seit Bach’. Dat is niet
gering. Maar bezien wij deze kant van zijn talent iets nader. Dat Reger een fuga kon
bouwen als geen ander, en dat zijn fuga's niet alleen tot het beste, maar ook tot het
minst ‘barokke’ behoren dat wij van hem bezitten, bewijst betrekkelijk weinig, want
in de fuga kon hij om zo te zeggen geen kwaad. Melodische lijnen, die tegelijk moeten
klinken, kunnen zich niet veel veroorloven: zouden ze gaan ‘draaien’, dan draaiden
ze elkaar weg. Niet zodra evenwel wendt de ‘Fugenseppl’, zoals Reger zichzelf
boertig betitelde, zich tot vrijere vormen, of de polyfonie gaat eigenaardige trekken
vertonen, die men met de onvriendelijke naam ‘schijnpolyfonie’ heeft bedacht,
overigens voornamelijk met betrekking tot de jongere Reger, die door de orgelstijl
was beïnvloed. Hoe nu? Is Reger nu de grootste polyfoniker, of is hij een
schijnpolyfoniker, of is hij soms de grootste schijnpolyfoniker? Met ‘schijnpolyfonie’
bedoelt men, dat Regers polyfonie - buiten de fuga's en de contrapuntisch daarmee
vergelijkbare stukken - niet op een samengaan van gelijkwaardige stemmen berust,
maar gesimuleerd wordt door een opeenvolging van harmonieën, van akkoorden:
geen echte polyfonie derhalve, maar een homofonie, die door haar gedifferentieerdheid
en verrassende successies polyfone allures aanneemt. Dit verwijt is stellig niet
ongegrond. Groot als contrapuntist, staat hij toch als ‘lineair’ componist stellig bij
Mahler, en misschien zelfs bij Strausz ten achter. Zijn ‘dikke’ instrumentatie heeft
pas aan het eind van zijn leven, toen hij Mozart en Mendelssohn ‘ontdekt’ had, voor
grotere doorzichtigheid plaats gemaakt. Toch is ‘schijnpolyfonie’ wel iets te
onbarmhartig uitgedrukt, en misschien zou men ook beter van ‘schijncontrapunt’
kunnen spreken. Dit zou dan betekenen, dat de afzonderlijke stemmen vaak geen
duidelijke melodische betekenis hebben, maar er is in beginsel nog niets mee gezegd
omtrent de zelfstandigheid dier stemmen. Tenminste niet in het geval van Reger!
Aangezien namelijk
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zijn melodiek van huis uit tòch al tamelijk vormloos, onzeker en ongelijkwaardig is,
kan vaak geen mens ter wereld meer uitmaken, of een of andere tussenstem in een
opeenvolging van ‘schijnpolyfone’ akkoorden nu aan het harmonisch toeval is te
danken dan wel melodisch zo is bedoeld. De ‘schijnpolyfonie’ onthult zich derhalve
als een integrerend bestanddeel van zijn stijl, een stilistische consequentie uit het
‘barokke’ samenspel van melodie en harmonie. Bovendien, ‘barok’ lééft nu eenmaal
van de ‘schijn’. De z.g. werkelijkheid is zaak van het klassieke: datgene dat is wat
het is, en waaraan men houvast meent te hebben. De barokke werkelijkheid is altijd
anders dan zij is, omdat zij niet is, maar wordt. Vandaar dat onthutsende illusionisme
en relativisme, dat wij ook in Regers kunst menen waar te nemen: een polyfonie, die
geen polyfonie is, harmonieën, die eigenlijk ‘melodieen’ zijn, melodieën, die zich
aan harmonieën verslingeren.
Ook Regers vorm legt getuigenis af van deze onvrede tussen de uitersten. Hij is,
wij verbazen er ons niet over, het grootst in deze uitersten zelf: het scherzo, het
capriccio, de humoristische of spookachtige groteske, de lichtvoetige gnomenjacht
met het legitiem korte motief, èn het diep verzadigd, wijduit orgelend adagio,
romantisch naar de sfeer, en toch ‘barok’, aangezien Reger er zich onmogelijk langer
bij bepalen kan dan zijn Beiers temperament hem dat veroorlooft. Voor zover mijn
ervaring reikt, zijn de langere adagio's nooit de meest geslaagde: de twee hoekdelen
van ‘Eine romantische Suite’ b.v. worden duidelijk overvleugeld door het scherzo,
dat hen van elkaar scheidt. Maar de langzame Hiller-variaties zijn prachtig: toppen
der romantiek, in klein bestek nauwelijks onderdoend voor Bruckner en Mahler in
hun langzame symfoniedelen. Een enkele maal - ook dit komt in de Hiller-variaties
voor - vertraagt hij een scherzo-achtig stuk en maakt er met behoud van de thematiek
een adagio van: een voor hem zeer typerende eigenaardigheid, waarvan de precedenten
in de muziekliteratuur bij mijn weten niet dik zijn gezaaid.1) Ook het ‘Allegretto con
grazia’ uit ‘Aus

1)

*

Aanduidingen bij Brahms: Intermezzo in c dur, op. 76 no 8, met de tempo-opgave ‘un poco
vivace’, dat aan het slot vertraagt tot ‘più adagio’, waarna nog vijf snellere maten. Ook bij
Schumann zijn voorbeelden te vinden, al is deze geestelijke grootvader van Reger in
overeenstemming met zijn temperament eerder geneigd het tempo te versnellen (b.v. in de
zesde ‘Novelette’, tot aan de laatste bladzijde, waar het begintempo hernomen wordt).
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meinem Tagebuch’ (Band II, 5) is in dit opzicht een overtuigend, helaas niet esthetisch
overtuigend specimen: het stuk begint 132-144, gaat ruim vijf bladzijden zo door,
en eindigt na een vertragingsmanoeuvre op 52: Andante sostenuto. Deze zonderlinge
epiloog van een op zichzelf bijzonder geslaagde compositie wordt bovendien ontsierd
door de meest moeizame chromatiek. Een ander voorbeeld, het slot van het laatste
deel van ‘Eine Balletsuite’, valt hier eigenlijk buiten: de vertraging is hier eenvoudig
een vergroting van het thema. Behalve met een zekere voorliefde voor het gedragen
genre hangt deze neiging tot verlangzamen ongetwijfeld samen met de enorme moeite,
die het Reger vaak kost om zijn werkstukken bevredigend af te ronden, een
verschijnsel met geheel andere oorzaken dan bij Mahler: dáár een willen blijven
doorzingen uit emotionele drang (een melodische kwestie dus), híer een melodie die
geen einde vindt, omdat er zich op het nippertje nog de meest verleidelijke
harmonische complicaties voordoen.
Intussen is Reger, wanneer het hem meeloopt, in de beide hier ter sprake gebrachte
genres een zeer groot kunstenaar, ten bewijze waarvan ik de twee beste nummers uit
het ‘Tagebuch’ onder de aandacht van de lezer breng: de ‘Gavotte’ (Band III, 3, niet
te verwarren met de bekende Gavotte in Band I), technisch een voorbeeld hoe men
door een snel tempo verminderde septiemakkoorden interessant kan maken, - maar
deze Gavotte heeft harmonisch nog heel wat meer pijlen op haar boog, en daalt in
de verrukkelijke ‘musette’, met haar tertsen en sexten op een tussen tonica en
dominant schommelende bas, in de verdroomde diepten af van de romantische Reger,
- en de ‘Romanze’ (Band III, 4), ondanks de Brahmsinvloeden een ongemeen
persoonlijk stuk, en ondanks de betrekkelijk korte frasen en een enkele al te abrupte
overgang (o.a. maat 59-60) ook melodisch overtuigend, en met een bijzonder mooi
en gevoelig slot. Dat de in haar soort volmaakte ‘Gavotte’ hoger staat, hangt
waarschijnlijk samen met de voordelen, die het snellere tempo Reger verschaft.
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En verder treft men bij hem alle genres aan, alle tegenstellingen, alle nuances. Het
enige wat hij niet geschreven heeft is een opera, - plannen voor een symfonie zijn
door zijn dood verijdeld, - terwijl hij ook nooit de ‘grote’ sonatevorm voor het klavier
heeft beoefend (de bekoorlijke en voortreffelijk gerealiseerde, maar voor de
‘barokmens’ Reger niet erg karakteristieke Sonatinen kunnen hier buiten beschouwing
blijven). Deze vorm komt intussen tot zijn recht in de kamermuziek, met name in de
vioolsonaten, die, wanneer men een oriënterende waardeschifting wil ondernemen,
onmiddellijk na de Hillervariaties moeten worden genoemd. Vooral het eerste deel
van de fis moll-sonate op. 84 levert een welsprekend pleidooi voor de grootheid van
Regers kunst. Maar dit eerste deel maakt ook duidelijk waarom hij zich nooit vierkant
aan de piano heeft gezet om de sonateliteratuur met enkele meesterwerken te verrijken.
Er is in deze groots gebouwde en meeslepende evocatie weinig eenheid tussen eerste
en tweede thema, terwijl bovendien het eerste reeds zulk een uitgesproken lyrisch
karakter bezit, dat het tweede, op zichzelf ook weinig markant, heel goed gemist had
kunnen worden. Dit lijkt intussen eerder een algemeen verschijnsel der romantiek
dan een ‘barokke’ trek. De romantici liepen altijd gevaar, dat in hun eerste sonateof symfoniedelen de lyriek zich al te zelfstandig maakte: zij waren eerder zangers
dan bouwers. Maar Reger was zanger èn bouwer, beide even sterk, en beide zéér
sterk, en aangezien hij er niet de man naar was om de kool en de geit te sparen, at
hij ze liever tegelijk op, iets wat voor zijn eetlust pleit, maar niet voor zijn geschiktheid
voor de fijne afgewogenheden van de sonatevorm. Niet van zelfkennis verstoken,
gaf hij daarom de voorkeur aan de fuga, waarin de kool en de geit, vakkundig
toebereid achter het glas van de proviandkast gelegen, voor zijn mateloze lusten
redelijk wel waren gevrijwaard. Ook zijn habituele moeilijkheden met het vinden
van een slot kan hem van de sonatevorm verwijderd hebben gehouden. Wanneer
Reger zijn composities wil beëindigen, moet dit liefst op een ‘barokke’ manier
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gebeuren: aarzelend, schuw, wegloperig, met vele knipoogjes en een soms
onuitstaanbaar chromatisch geminaudeer, - òf overladen, triomfantelijk, explosief,
een vuur dat laait, een stroom die zich uitgiet, een apotheose, waarbij de goden van
dolheid krijgsdansen volvoeren. De coda van de fuga, die de Hillervariaties bekroont,
met het Hillerthema geciteerd in de vergroting, is zulk een moment: overweldigend,
zeer aangrijpend, een feest van enthousiasme en muzikale zeggingskracht. In de
klassieke sonatevorm is zoiets onmogelijk: daar doet het geven en nemen in de coda,
de terugblik en laatste uiteenzetting, een beroep op zelfbeperking en evenwichtigheid
van geest, die voor de vertegenwoordigers van het ‘barokke’ type niet zijn weggelegd,
terwijl de aarzelingen, waarvan ik zoëven sprak, weliswaar een formele overeenkomst
vertonen met de omzichtigheid van de thematische arbeid, maar zich daarvan
principieel onderscheiden, doordat zij minder tot stand komen door de fijnzinnige
analyse van melodisch materiaal dan door de weerloosheid tegenover de verlokkingen
van interessante akkoorden. Misschien zou dit anders zijn geworden, wanneer Reger
langer had geleefd, want hij ontwikkelde zich ontegenzeglijk in ‘klassieke’ richting.
Van het klarinetkwintet (op. 146), door velen voor zijn meesterwerk gehouden, laat
zich overigens alleen maar zeggen, dat een genormaliseerde Reger Reger niet meer
is.
Monumentaliteit en intimisme, ernst en speelsheid, droom en groteske, eenvoud
en virtuositeit, subtiele harmonie en moerassen van verminderde septiemakkoorden,
- men vindt dit alles bij Reger, maar het heeft na het bovenstaande weinig zin om
nog meer door hem beoefende vormen en genres te vermelden. Voor één ervan wil
ik echter een uitzondering maken, en dat is die waarin de ‘barokmens’ Reger zich
misschien het zuiverst en zeker het overtuigendst heeft uitgesproken: de variatie.
Historisch gezien is de variatie natuurlijk niet aan de barok gebonden. Daarbij dienen
wij echter te bedenken, dat de baroktijd niet de denkbaar zuiverste representant is
van het ‘baroktype’, aangezien een
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historische periode nòg minder dan een mens zuiver en volledig een type belichamen
kan. In de zeventiende en achttiende eeuwse barok schuilt ook veel ‘klassiek’, veel
‘romantisch’, en wat men verder maar wil. De z.g. hoogbarok in de schilderkunst
schijnt zelfs meer tot het ‘romantische’ type te behoren dan tot het ‘barokke’. In elk
geval heeft de variatie, dit paradigma van een ‘barokke’ muziekvorm, eerst ná Haydn
en Mozart haar grote vlucht genomen. De grootmeester van deze vorm was Beethoven,
niet alleen door de genialiteit der in aanmerking komende composities, maar ook
door zijn baanbrekend werk bij de omschakeling van ‘spelvariaties’ naar ‘vrije
variaties’,1) waarvan de eerste het gebruikte thema min of meer intact laten, terwijl
de tweede door ingrijpende wijziging een eigen karakter aannemen. Uiteraard
vertegenwoordigen de ‘vrije variaties’ een hoger georganiseerd stadium, en alle
variaties van Reger beantwoorden dan ook aan dit type. Neen, niet alle. Terwille van
de geleidelijkheid neemt men meestal de gewoonte in acht een variatiereeks te openen
met twee of drie ‘spelvariaties’, waarin het thema dus goed herkenbaar blijft; en ook
bij Reger komt dit voor (Bachvariaties* voor piano b.v.). In de ‘Mozartvariaties’ (op.
132) heeft hij zelfs tamelijk veel moeite om zich van het thema los te maken, dat nog
in de zesde en zevende variatie vrijwel ongewijzigd als schema is benut. Maar dit is
ook een bijzonder geval. Dit orkestwerk is nl. gebouwd op een thema, waar Mozart
zelf reeds variaties op schreef (eerste deel van de pianosonate in a dur, K.V. 331) en
dat door zijn geheiligd karakter weinig geschikt lijkt om in stukken gescheurd te
worden; en als Reger dat niet doen kan, is hij als variatiecomponist zichzelf niet.
Reger moet het thema kunnen plukken, ontleden tot zijn kleinste bestanddelen. Om
deze reden, en ook wel omdat hij zich betrekkelijk weinig aanvullende vondsten
veroorlooft, zijn deze variaties, op de fuga na, een minder sterke getuigenis van zijn
talent dan de Hillervariaties, die* hunnerzijds ook de Beethovenvariaties voor twee
klavieren (op. 86, later georkestreerd) achter zich laten, en zeer zeker de har-

1) De terminologie staat bij de variatievorm niet vast en is zelfs vrij verwarrend. Een goed
overzicht geeft W. Apel, Harvard Dictionary of Music, 1956, pag. 782-784.

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

161
monisch tamelijk vlakke Telemannvariaties (op. 134). Het thema* van de
Hillervariaties is niet alleen ten zeerste geschikt om door Reger ‘geplukt’ te worden,
hij had het, als achttiende eeuwer, ook in zijn eigen kippenren kunnen fokken. Hiller
was in dit ‘lustige Thema’ (de betiteling ‘lustig’ is van de uitgever afkomstig, het
thema is aan een ‘Singspiel’ ontleend) een soort Reger avant la lettre, - de
scherzo-Reger, wel te verstaan. Maar een en ander schijnt de componist dermate
gestimuleerd te hebben, dat ook de adagio-Reger tot zijn recht komt, beter dan waar
ook. Om van de fuga maar te zwijgen.
Waarom is de variatie zo bij uitstek geschikt voor het ‘barokke’ type? Het is waar,
dat Beethoven en b.v. Schumann en Brahms niet of althans niet overwegend tot dit
type behoren1); maar zij schreven dan ook lang niet zoveel variatiewerken als Reger
(19 in getal, waarvan 13 op eigen thema's). Ik onderscheid drie momenten:
melodiearmoede, waardoor men aangewezen is op spaarzame thematische gegevens,
die dan nog van anderen overgenomen kunnen worden, - neiging tot de kleine vorm,
terwijl toch aan de eis van monumentaliteit is voldaan, krachtens de thematische
band, die de variaties verenigt, - en ten derde de neiging tot scherpe tegenstellingen,
onverhoedse overgangen. De variatie is voor de ‘barokke’ stijl als geschapen, omdat
hier de vormwil zich heerszuchtig uitleven kan op kwantitatief en eventueel ook
kwalitatief onbelangrijk materiaal, en na iedere ‘mislukking’ (want sterk gespannen
vormwil en onbelangrijk materiaal verdragen elkaar slecht) de poging kan herhalen
en het materiaal beter kan trachten te bedwingen. Zo worden steeds nieuwe werelden
gebaard: een enorm illusionisme, bij de gratie van het onthutsende, misschien ook
wel bevrijdende feit dat er in het geheel geen wereld bestaat, geen werkelijkheid, geen andere werkelijkheid dan een Rococothema, dat zonder Reger aan de
vergetelheid prijsgegeven zou zijn. Deze - gedwongen - veelzijdigheid van de variatie,
die haar tot microcosmos van de gehele muziek maakt, - men kan in de variaties zelfs
verschillende stijlen

1) Het verschil tussen Brahms en Reger zou men zo kunnen formuleren, dat waar de eerste het
‘klassieke’ en het ‘romantische’ beginsel harmonisch in zich verenigt, bij de tweede deze
beginselen min of meer onverzoenlijk tegenover elkaar staan, krachtens de ‘barokke’
grondtrek van zijn natuur.
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beoefenen, de stijl van anderen nabootsen, Beethoven was daar al in voorgegaan, heeft heel wat toondichters aangelokt, die ten opzichte van de melodie in een
dwangpositie waren geraakt. Sommige moderne componisten excelleren in deze
constructievorm (ik denk nu aan Benjamin Britten, b.v. zijn ‘Bridgesvariaties’), en
men betrapt zich wel eens op de wens, dat zij niets anders dan variaties zouden
schrijven. Ook buiten de eigenlijke variatievorm om is trouwens de moderne muziek
overwegend ‘variatief’ georiënteerd, - voor de ‘barokke’ gesteldheid van de
hedendaagse mens een verrassend, zij het ook niet bewijskrachtig argument.
In de Hillervariaties voor orkest hebben wij Max Reger voluit en op zijn allerbest.
Een uiterst gecompliceerd systeem van telkens weer verbroken evenwichten vindt
hier zijn loutering en rechtvaardiging in de burleske en in de romantische
bewogenheid, de voorvaderlijke gratie en de moderne demonie. Stukken als de tweede
variatie in ‘Siciliano’-ritme met de harmonisch zo betoverende inzet, de koddig
rumoerende ‘fanfare’-variatie, de voortjagende ‘tarantella’, de laatste variatie met
haar machtige en verzadigde droomsfeer, men vergeet het niet meer wanneer men
het eenmaal heeft gehoord, en inzinkingen komen in deze compositie nauwelijks
voor, al lijken één of twee variaties, waarin het Hillerthema het meest onverhuld aan
de dag treedt, overbodig door herhaling. De Hillervariaties zijn de summa van Regers
kunst; bezaten wij verder niets van hem, wij zouden hem uit dit ‘ronde’ opus 100
kunnen leren kennen. Leren kennen als technicus en als gespletene, als koude
rekenaar, die een gloeiend hete rekenaar blijkt te zijn, als dromer en als grootkibbelaar,
die de pruik van Hiller schudt tot het poeder en misschien wel een weinig snuiftabak
u om de oren vliegen. En toch niets van pastiche, niets van eigenlijke achttiende
eeuw in deze muziek. Dat kan van menig hedendaags componist, die de blik
achterwaarts gericht houdt, niet gezegd worden. De man van tegenstellingen, de
barokfiguur. Die enerzijds de blauwe bloem der
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romantiek nog eens heeft weten te kweken, zij het ook in enigszins tropische
afmetingen, en die anderzijds in zijn scherzi de kibbelaar is waarvoor ik hem reeds
uitmaakte, de kijver met korte motiefjes, de querulant in tonen.
Dat Reger als mens een querulant was, geloof ik niet. Hij was wel agressief, maar
hij was ook gemoedelijk, en zijn ruwe en simplistische Beierse humor richtte zich
even vaak tegen hemzelf als tegen anderen. Het was meer ‘Gepolter’ dan venijnigheid.
Maar tenslotte doet een gemoedelijke harde klap op het hoofd evenveel pijn als een,
geladen met woede of verbittering, en voor zover muziek, en de muziek van zijn tijd
in het bijzonder, er de gelegenheid toe biedt, heeft hij zich bij het beoefenen van
gesublimeerde handtastelijkheden niet onbetuigd gelaten. Veel van Regers snellere
composities hebben iets van een Centraal-Europese kroegsfeer: vuistslagen op tafel,
grootspraak, drastische grollen, acht man met messen op elkaar, plotseling gevolgd
door potsierlijke verbroederingen, gevoelvolle meditaties of een niet altijd even
gemotiveerd lijkend ‘Grübeln’, - dat zijn dan de langzame middendelen. Het
‘Bacchanal’ uit de ‘Böcklinsuite’ is een dronkemansgelag met meer ruzie dan roes
eigenlijk. Maar dit alles zonder enige banaliteit, in waarlijk voorname stijl. Als
twistzoeker had hij niets kleins of onbeheersts. En wie zich beheersen kan in het
onbeheerste, die is de ware barokmens, want uit de tegenstellingen, die hem
verscheuren, en waar hij niettemin mee leven moet, weet hij de geestelijke waarden
te puren, die hem van de bezonkenen en evenwichtigen de gelijke doen zijn.
Was Reger een groot componist? Zijn verbijsterende virtuositeit, zijn ongewone
produktiviteit ook, - geen liedercomponist van aanleg, schreef hij niet minder dan
230 liederen, - daarbij de voor velen zo hinderlijke ongelijkheid van zijn composities,
zouden een rechtvaardig oordeel in de weg kunnen staan. Het is ook buitengewoon
moeilijk zijn waarde met redelijke nauwkeurigheid vast te stellen, aangezien, zoals
te verwachten was, de gegevens elkaar tegenspreken en de verschillende criteria
alleen maar elk
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voor zich betrouwbaar lijken. Als technicus was hij hors pair, - maar niet velen zullen
geneigd zijn dit gezichtspunt te laten prevaleren. De artistieke realisering laat veel,
en soms alles, te wensen over, - bepaalt men zich hiertoe, dan is hij een componist
van een lager plan. Maar graaft men nòg iets dieper, dan stuit men op een derde laag,
waar intentie, expressie, muzikale inval, en het vermogen om te ontroeren, alleen
nog over de waarde van muziek beslissen. Dan stijgt hij weer, en tot onvermoede
hoogten. Dat hij tot de allergrootste meesters behoort, geloof ik niet. Hij bekleedt
niet de rang van een Bach of een Mozart, een Beethoven, Mahler of Debussy. Maar
in zijn werk - en dat alleen telt - bereikt hij wel degelijk het allerhoogste hier en daar,
evenals zijn leermeester Brahms, met wie hij in de algemene rangorde der
componisten misschien het best op één lijn kan worden gesteld. Wat hem zeer hoog
moet worden aangerekend is zijn originaliteit, in weerwil van de heterogene krachten,
die op hem inwerkten. Hij beschikt over een volmaakt eigen taal. Hij heeft fantasie,
hij heeft humor. In enkele maten weet hij de romantische droom te concentreren
zoals maar weinigen vóór hem. Wat wil men eigenlijk méér? Het is waar, dat hij
voornamelijk heeft geschreven voor de minnaar van het detail, en dat de
Hillervariaties, die men naast de beroemdste meesterwerken kan plaatsen, in zijn
oeuvre een uituitzonderingspositie innemen. O, men kan nog veel meer tegen Max
Reger in het midden brengen, ik deed het in dit essay. Ik deed het zo scherp mogelijk,
omdat ik van hem houd. Men kan erop wijzen, dat de wanhoop maar zelden een
plaats vindt in zijn muziek,1) en dat de soliede onderlaag van levensaanvaarding en
onproblematische, echt muzikanteske vreugde in het handwerk op verfijnde en
getourmenteerde geesten de indruk kan maken van oppervlakkigheid of al te aardse
zwaarte. De diep menselijke vertwijfeling van Mahlers negende symfonie, die
regelrecht zal uitmonden in het zwart ‘atonaal’ gevoelsklimaat van een Schönberg,
een Alban Berg, was al evenmin voor hem weggelegd als de nihilistische erotiek van
Richard Strausz' ‘Salomé’. Bij al zijn

1) Het meest nog in sommige van zijn vioolsonaten, die niet alleen tot zijn beste werk behoren,
maar waarin hij zich ook het onbelemmerdst heeft uitgesproken.
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temperamentvol gesputter was hij in menig opzicht een burgerlijke natuur, een man
van het midden, muziekhistorisch gezien een samenvatter, een laatste bloei, in dat
half romantisch half ‘barok’, reeds naar het modernisme neigend cultuurmilieu om
en na de eeuwwisseling, waar ook bemiddelende figuren als Hofmannsthal en Thomas
Mann hun bestemming vervulden. Zij zijn de minsten nog niet. En wie de formele
gebreken, waaraan in dit opstel enige aandacht is geschonken, tegen hem gaat
uitspelen: het gemis aan grote lijn, aan klassieke helderheid, brede en nobele melodie,
afgewogen architectuur, en dit alles voor een bewijs houdt van geringer kunnen of
onzuiver kunstenaarschap, verliest uit het oog, dat wij hier met een in wezen
onvergelijkbaar, in zichzelf afgerond kunsttype te doen hebben, waaraan geen vreemde
maatstaven mogen worden aangelegd. Wie dit doet plaatst zich buiten de orde der
esthetiek. Een houtduif stelt men óók niet de eis, te zingen als een nachtegaal. En
dan nòg, - van Wordsworth, geen ondichterlijke geest toch, is bekend, dat hij het
zingen van de nachtegaal bij het koeren van de houtduif beslist ten achter stelde.

Eindnoten:
* regel 3 v.o.: ‘Böcklinsuite’: Vier Tondichtungen nach A. Böcklin.
* voetnoot: ‘op. 76 nr 8’: Dit werk is geen Intermezzo, maar een Capriccio.
* regel 2 v.o.: ‘Beethovenvariaties’: Variationen und Fuge über ein Thema von Beethoven opus
86.
* regel 15 v.o.: ‘Mozartvariaties’: Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart opus 132.
* eerste regel: ‘Telemannvariaties’: Variationen und Fuge über ein Thema von Telemann opus
134.
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Debussy
de rijke broeder
‘Wie is de grootste van de twee, Debussy of Ravel?’ Deze hoogst naïeve vraag wordt
mij nogal eens gesteld, en ik stel haar ook wel eens aan anderen. Een niet onmuzikale
geest antwoordde mij: ‘Wat een vraag! Debussy natuurlijk. De vraag is volkomen
onzinnig’. Daar kon ik het mee doen. Maar ik kon ook tevreden zijn, want in de
grond van de zaak was ik het volkomen met hem eens, al zou ik mij zeker nooit met
zoveel zelfvertrouwen hebben uitgesproken.1) Maar wat ik onmogelijk kon
onderschrijven was dat de vraag als onzinnig moest worden bestempeld. Nu moet
hier terstond aan worden toegevoegd, dat velen dit mijn Debussy-supporter volmondig
zullen nazeggen. Níet omdat deze velen een even gedecideerd antwoord zouden
weten te geven als hij, maar omdat zij ieder mogelijk antwoord uit den boze achten.
En dit niet zozeer door een veronderstelde gelijkwaardigheid der beide componisten
(Debussy en Ravel ‘even groot’, - wat altijd nog een antwoord zou zijn) als wel door
de onbeantwoordbaarheid, naar zij menen, van dit soort vragen in het algemeen.
Vaklieden vooral, musicologen, muziekestheten, oordelende componisten,
beschouwen onze nieuwsgierigheid naar de waarde van de muziek van Debussy,
Ravel, en enkele anderen, als niet ter zake

1) Eerlijkheidshalve dien ik te vermelden, dat een van mijn vrienden, die ik onlangs polste, als
zijn oordeel gaf: ‘Eigenlijk toch wel Ravel.’ Hij drukte zich dus minder onomwonden uit dan
mijn eerste zegsman, maar daar staat tegenover, dat zijn kennis van muzikale zaken veel
groter is.
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doende. Ik heb dit echter altijd een buitengewoon enghartig standpunt gevonden.
Geen muziekkenner zal aarzelen Beethoven ‘groter’ te noemen dan Hummel. Waarom
dan opeens deze preutse terughouding, zodra beide componisten tot de grootsten
behoren, bij wie de verschillen, zo zij bestaan, - en zij bestaan altijd: van twee
grootsten is één noodzakelijkerwijs de allergrootste, - geringer zijn of onzekerder?
Het lijkt niet goed, wanneer deskundigen zo resoluut de handen aftrekken van
problemen, die zich in de alledaagse praktijk des muzikalen levens voortdurend aan
ons opdringen. Iedereen die zich voor Debussy en Ravel interesseert heeft zich die
vraag wel eens voorgelegd; er is zelfs, als ik mij niet heel erg vergis, destijds nogal
wat inkt aan gespendeerd. Wie is de grootste? Niemand weet dit; maar antwoorden,
min of meer in het wilde weg, zullen er altijd worden beproefd, en er is niets op tegen
deze hanengevechten in iets serieuzer banen te leiden. Bovendien zou het kunnen
zijn, dat, ook wanneer de vraag achteraf inderdaad niet voor beantwoording vatbaar
blijkt, men zijn muzikale inzichten verrijkt heeft door er zijn gedachten over te laten
gaan.
Wat naar veler mening een passende behandeling van dit soort problematiek
voornamelijk in de weg staat is de subjectiviteit van het esthetisch waardeoordeel.
De individuele visie en de wisselvalligheden daarvan, de persoonlijke smaak, de
oncontroleerbare willekeur van de beoordelaar, zouden hem het oordelen eigenlijk
onmogelijk maken, tenzij helemaal ‘voor zichzelf’, zonder dat een ander er iets aan
heeft. Dit doctrinaire, zij het ook moeilijk te weerleggen standpunt wordt dan als het
ware nog eens geprojecteerd in de kunstenaars: ook zíj bestaan geheel ‘op zichzelf’,
en zijn strikt genomen onvergelijkbaar. Is de kunstenaar ‘groot’, dan is hij ‘groot in
zijn soort’, en van deze soort is hij de enige vertegenwoordiger. Laten wij aannemen,
dat dit juist is, - en het is, al weer, buitengewoon moeilijk te bewijzen, dat het níet
juist is. Maar dan zou men ook niet mogen zeggen, dat Beethoven groter is dan
Hummel, want in zijn geheiligde persoonlijkheid
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had ook Hummel nog wel zoveel eigens, dat hij voor iedere vergelijking, zèlfs met
Beethoven, gevrijwaard zou moeten zijn. Voorts is daar de verstenende werking, die
van beroemdheden uitgaat. Beroemdheden mag men niet vergelijken, want zij
belichamen een absolute waarde. Nu vertegenwoordigt niets in dit leven een absolute
waarde; maar hoe dit de mensen aan het verstand te brengen, wanneer zij eenmaal
hun eerbied en bewondering in oneindig grote getallen hebben omgezet? Tenslotte
is er nog dit: wanneer ik zeg, dat Mozart groter is dan Haydn, - waar ik inderdaad
van overtuigd ben, - dan denkt iedereen dadelijk, dat ik Haydn een prul vind, terwijl
in werkelijkheid de verschillen voor mij helemaal niet zo adembenemend zijn. Zou
Haydn b.v. 80 of 90% van Mozart halen, dan was dit nòg veel, en zeker niet oneervol
voor Haydn. Ditzelfde geldt - het is wel goed dit hier alreeds te vermelden - voor
Debussy en Ravel.
Ondanks de subjectiviteit van meningen over kunst is er, binnen de natuurlijke
grenzen daarvan, wel degelijk een meer objectief oordeel te vormen.1) Een heel
eenvoudige, ja kinderlijke methode zou al vast zijn die der meeste stemmen. Wanneer
vrijwel iedereen Mozart groter vindt dan Haydn, Rameau dan Couperin, Bach dan
Händel, Debussy dan Ravel, dan behoeven wij er ons niet om te bekommeren of dit
nu ‘werkelijk’ ook zo is. Latere generaties zullen er wellicht anders over denken,
maar wie dan leeft die dan zorgt; en de mensen, die er vroeger anders over dachten,
zijn dood. Dit is niet elegant, dit is ruw en globaal; maar de gedachtengang is niet
onredelijk, want tenslotte is, en dat waarlijk niet alleen in de kunst, iedere
werkelijkheid van subjectieve aard en berust objectiviteit eigenlijk alleen maar op
een afspraak, een gezamenlijk ‘doen alsof’. Welnu, wij doen alsof Mozart groter is
dan Haydn, wanneer oordeelkundige lieden er voor het merendeel zo over denken.
Een ander moet dan maar het tegendeel bewijzen. Bovendien, komt het collectieve
oordeel, waaraan de groten hun grootheid hebben te danken, niet op nagenoeg dezelfde
wijze tot stand?

1) Voor een uitvoeriger behandeling van dit onderwerp verwijs ik naar Het Eerste en het Laatste.
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Een geheel andere en iets subtieler weg dan die van het algemeen gevoelen bewandelt
men, zo men objectiviteit van oordeel nastreeft door het oordeel zo goed mogelijk
te formuleren en te motiveren. Niet alleen dat men zo in redelijkheid anderen kan
trachten te overtuigen, in vereniging met de eerste methode, die der ‘meeste stemmen’,
is deze analytische werkwijze ook de enige die aan een wetenschappelijk onderzoek
ten grondslag kan worden gelegd. Daarbij heeft zij het onschatbaar voordeel van het
scherpen onzer kritische vermogens, het verdiepen onzer muzikale inzichten. De
moeilijkheid schuilt in het vinden van een geschikt criterium. Stellen wij als
voornaamste maatstaven, waaraan een geslaagd kunstwerk heeft te voldoen: de
oorspronkelijkheid, het peil, en het vermogen tot ontroeren. Hierbij zijn als
gezichtspunten werkzaam: de kunstenaar zelf, het werk, en degene die van het werk
geniet en het beoordeelt; de drie criteria maken gezamenlijk dus wel aanspraak op
een zekere volledigheid.1) Zij hangen onderling samen, met dien verstande dat
oorspronkelijkheid meestal toch wel een hoog peil vooronderstelt, en omgekeerd,
en dat deze twee kenmerken moeilijk vast te stellen zijn zonder enigerlei ontroering
bij degene die de muziek beoordeelt. Maar dit geldt in theorie. In de praktijk kunnen
de reeksen gegevens, die ons door de toepassing der drie grondbegrippen in handen
worden gespeeld, elkaar tot op zekere hoogte zeer wel tegenspreken, met name in
die gevallen, waarin de waardeverschillen tussen de met elkaar vergeleken kunstenaars
gering zijn. Wat Beethoven en Hummel betreft zal men niet lang in onzekerheid
verkeren wiens muziek origineler en ontroerender is en op een hoger niveau staat.
Maar neem Haydn en Mozart, en laten wij veronderstellen, dat de muziek van de
laatste in het algemeen meer ontroert dan die van de eerste. In zake het peil
daarentegen zal men moeite hebben belangrijke verschillen aan het licht te brengen,
en ten aanzien van de oorspronkelijkheid is het volstrekt niet onmogelijk, dat de
erepalm aan Haydn moet worden uitgereikt. Schumann was waarschijnlijk origineler
dan Brahms, maar

1) Van de secundaire factoren noem ik hier alleen: de realisering en de historische situatie.
Een middelmatig of onbeduidend gegeven kan b.v. voortreffelijk zijn gerealiseerd. De
historische situatie zou de waardebepaling niet mogen beïnvloeden, maar doet dit vaak
genoeg. Voorbeeld: in een bepaalde periode is maar plaats voor een beperkt aantal ‘grote’
componisten. Blijken er meer te zijn, dan is men geneigd hen te onderschatten. Een kwestie
van ‘concurrentie’.
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bereikt gemiddeld niet zijn niveau. Wat weegt nu het zwaarst? Men zou ieder punt
opnieuw moeten gaan ontleden; men zou cijfers moeten toekennen; men zou
ingewikkelde methoden moeten bedenken om al deze gegevens met vrucht tegen
elkaar uit te kunnen spelen. Na afloop had men dan een dik boek geschreven, waarin
alles stond wat van enig belang is met betrekking tot de vergeleken componisten,
zodat men zijn tijd niet had verknoeid; maar van de oplossing van het vraagstuk, dat
ons hier bezighoudt, was men vermoedelijk nog even ver verwijderd als in het begin.
Er is een tweede moeilijkheid. Wetenschappelijk heeft een waardevergelijking
van componisten niet de minste zin, zo men hieraan niet een vergelijking van
afzonderlijke composities en onderdelen daarvan laat voorafgaan. Deze composities
moeten geschikt zijn om met elkaar vergeleken te worden, en zij moeten volgens
vaste regels worden uitgekozen, ter voorkoming van tendentieuze groeperingen. Zo
verkrijgt men dan een groot aantal gegevens. Maar hoe berekent men hieruit het
eindresultaat? Welk materiaal beslist over de respectieve waarde der beide
kunstenaars? Alles, of het belangrijkste, of het allerbeste, of een gemiddelde? Het
laatste ligt min of meer voor de hand; maar ons gevoel van rechtvaardigheid - of
wellicht het tegendeel daarvan - belet ons toch om een componist met een behoorlijk
gemiddelde, zonder inzinkingen, maar ook zonder toppen, hoger te stellen dan een,
die twee of drie meesterwerken op zijn naam heeft staan naast een boekenplank vol
van de meest troosteloze mislukkingen, die zijn gemiddelde laag houden. Het is niet
ondenkbaar, dat een volijverig beoefenaar van de hier ter sprake gebrachte methoden
tot de slotsom zou komen, dat, beoordeeld naar de gelijkmatigheid van niveau, Saint
Saëns als ‘groter’ moet worden beschouwd dan Reger, te meer omdat zijn muziek
zo ‘goed gerealiseerd’ is, als zoveel Franse muziek. Maar wij zouden deze man
onmiddellijk ons vertrouwen ontzeggen, want wij vinden Saint Saëns een academische
dwerg vergeleken niet alleen met de Hillervariaties,
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maar, als het moet, ook met de vierde en vijfde maat van het ‘Andantino’ uit de
tweede band van ‘Aus meinem Tagebuch’, die mislukt zijn op een wijze als Saint
Saëns zich bij al zijn dwergachtigheid nooit zou hebben veroorloofd. Anderzijds
stellen wij Reger toch ook weer niet gelijk aan Mozart of Beethoven, in weerwil van
de waarlijk niet denkbeeldige gelijkwaardigheid van de Hillervariaties en een
prominente klassieke symfonie. Beoordeeld naar zijn beste werk is Haydn geen
geringer componist dan Mozart. Het is alleen naar verhouding minder talrijk, en
daarom kennen wij Mozart de voorrang toe. Maar mogen wij dit doen? Zo zijn er
meer verwikkelingen. Moet Beethoven lager worden aangeslagen op grond van
compromitterende stukken als de ‘Fantasie’ voor koor, piano en orkest en de populaire
Wellington-muziek? Men heeft dit wel geprobeerd, maar ik zie er geen heil in.
Muziekhistorici zullen een componist willen splitsen naar levensperioden: de jonge
Beethoven, de late Beethoven, de rijpe Brahms, etc. Wie moet men nu nemen? De
rijpe Wagner heeft vrijwel niets meer gemeen met de jonge. Sommige componisten
beginnen veelbelovend, en zakken dan in, na korter of langer tijd (Mendelssohn,
Schumann, Honegger, Prokofjeff, in zekere zin Strawinsky). Moet men bij de
beoordeling van een eindfase ziekte en tegenslag in aanmerking nemen (Schumann,
Chopin, Mahler, Debussy, Ravel, Bartók)? Wanneer een componist zich handhaaft
ondanks een ongeneeslijk lijden (Mahler, Debussy), hoe moet dat dan in rekening
worden gebracht? Uit dit alles gelieve men niet op te maken, dat de methode niet
deugt. De methode zou alleen verbeterd moeten worden: uitgebouwd, gesubtiliseerd,
gepreciseerd; maar dit is geen eenvoudige zaak, en het is niet uitgesloten, dat aan
het dikke boek, waar ik zoëven mee dreigde, een tweede deel zou moeten worden
toegevoegd.
Gelukkig bestaan er kortere wegen naar het doel. Een enkele maal heeft men
houvast aan een aanduiding van onverdacht deskundige zijde, die op de te vergelijken
componisten als totaliteit, als ‘figuur’ betrekking heeft, die níet uit is op een afwegen
van
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waarden, die veeleer de beide kunstenaars in hun eigen rechten laat, maar die ons
toch belangrijke diensten kan bewijzen en die soms overtuigender is dan een
breedvoerig betoog. Er wordt dan, als terloops, een scherp licht geworpen, dat niet
is mis te verstaan. Wanneer ik in Willem Pijpers artikel over de moderne muziek in
de Muziekgeschiedenis van Smijers lees, dat Ravel vooral belangrijk is als vakman
(‘artisan’), Debussy daarentegen als dichter1) of kunstenaar (‘artiste’), dan houd ik
het ervoor, dat hierin een waardeoordeel ten gunste van Debussy ligt opgesloten, al
is dit zeker Pijpers bedoeling niet geweest. In het algemeen-weinig gesteld op deze
wedstrijden van ‘groot’ en ‘minder groot’, was Pijper in dit geval maar al te zeer
geneigd de traditie te volgen, die sinds de onverkwikkelijke strijd tussen Debussynen
en Ravellisten over prioriteitsaanspraken zich maar het veiligst achtte bij een
veronderstelde gelijkwaardigheid der twee Franse grootmeesters.2) Aan de juistheid
van Pijpers formulering behoeft intussen niet te worden getwijfeld. Iedere kenner
onderschrijft haar. Over de verhouding Debussy-Ravel is geschreven door
Roland-Manuel, Cortot, Casella, Vuillermoz, Suarès, e.a. Een goede samenvatting
geeft Jankeléwitch,3) die naast vele andere punten van verschil noteert, dat Ravel
beter het métier beheerst, de techniek, of dat die althans bij hem meer op de voorgrond
treedt, terwijl Debussy geïnspireerder is. Een volgend verschilpunt wordt eveneens
door Pijper genoemd. Beiden, zegt hij, zijn ongeveer even ‘modern’, maar Ravel is
in wezen conventioneler. Dit doet al veel méér aan een onomwonden waardeoordeel
denken; en hij had wellicht beter de neutraler term ‘traditioneel’ kunnen gebruiken.
Zo bedoelde hij het ook wel.
Wij niet; en ziehier dan in al zijn felheid de strijd opnieuw ontbrand, ditmaal niet
over de vraag, of ‘Jeux d'eau’ de ‘Estampes’ en ‘L'Isle joyeuse’ heeft beïnvloed, en
de ‘Habanera’ van 1895 ‘La soirée dans Grenade’ van 1903, vragen die 40 jaar
geleden partijgangers rode hoofden bezorgden en de beide meesters van elkaar
vervreemdden, maar uitsluitend over dat simplisti-

1) ‘Dichter’ hier zeker niet bedoeld in de zin van ‘impressionist’, dichter van klankpoëmen:
een voor de hand liggend, doch gevaarlijk misverstand. Het ‘dichterlijke’ van Debussy ligt
in eerste instantie slechts in het opwekken van ‘sfeer’, dichterlijke dromen, die niet literair
behoeven te worden geïnterpreteerd.
2) De Engelsen staan daar natuurlijk buiten. In zijn boek over Ravel (1947) zegt Norman
Demuth ronduit, dat hij Ravel beter vindt dan Debussy. Dit is mannentaal, en zijn
argumentatie zou interessant kunnen zijn. Maar daar kunnen wij lang naar zoeken. Hij zegt
b.v., dat bij Debussy de ‘drive’ ontbreekt. Geen bridgeavondjes?
3) Maurice Ravel, 1939.
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sche, maar ons nog steeds geen rust gunnende probleem ‘wie groter is’. Men zou de
bewijsvoering óók simpel kunnen houden, door b.v. te betogen: ‘Muziek is een kunst
en geen métier, al is zij óók een métier; wie dus als kunstenaar groter is, heeft het
pleit gewonnen’. Saint Saëns kende het vak vermoedelijk beter dan Schubert,
Schumann, Chabrier, Moussorgsky, Janatsjek, Satie, Roussel, en wie men verder
maar wil; desalniettemin is hij de academische dwerg Saint Saëns. Regers betekenis
ligt niet in zijn fabelachtige beheersing van de componeertechniek; die van Bach
evenmin. Maar zó eenvoudig ligt de zaak nu ook weer niet. Om te beginnen dit: de
uitspraak van Pijper houdt niet in, dat Debussy als kunstenaar, ‘groter’ was, doch
alleen dat bij hem de nadruk lag op het kunstenaarschap, bij Ravel op het
vakmanschap. Over Ravels kunstenaarschap, of ‘dichterschap’, heeft Pijper zich
strikt genomen in het geheel niet uitgelaten. En zo zou het ‘geïnspireerde’ van Debussy
kunnen betekenen, dat men bij hem meer van de inspiratie mèrkt, dat hij spontaner
was, meer aan onvoorziene opwellingen gehoor gaf, terwijl bij Ravel deze inspiratie,
op zichzelf niet geringer of van geringer allooi, begunstigd, maar ook aan het oog
(oor) onttrokken werd door het ‘métier’, door technische vaardigheid, wijs en
beleidvol gebruik van de leringen der traditie. Een ander sóórt inspiratie, een ander
sóórt kunstenaarschap, maar niet noodzakelijkerwijs minder. Inspiratie is trouwens
geen panacee voor alle componistenkwalen en -tekortkomingen. Theoretisch zijn
zelfs gevallen denkbaar, waar een machtige ‘inspiratie’ zich op een dusdanig laag
niveau afspeelt, dat zij alles eerder dan een aanbeveling vormt voor de componist.
Doch bepalen wij ons tot het geval Debussy-Ravel. Laat mij dan dadelijk verklaren,
dat de zo juist in het licht gestelde opvatting over métier en inspiratie mij
onweerlegbaar juist lijkt. Zo ergens, dan is het wel in de muziek, dat vakmanschap
en kunstenaarschap elkaar geenszins buitensluiten. Dit moet wel samenhangen met
de belangrijke rol, die de techniek in de muziek speelt, niet
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alleen bij het ‘leren’ ervan, ook bij het scheppen. Vandaar dat grote componisten
nog lang ‘leerling’ kunnen blijven, dat Mozart door Van Swieten als een schooljongen
op Bach en Händel opmerkzaam kon worden gemaakt, niet tot schade van zijn kunst,
en dat Wagner, voor hij de ‘Meistersinger’ ging componeren, de chromatische
narcotica tijdelijk verruilde voor z.g. droge contrapuntoefeningen. ‘Kunst komt van
kunnen’, zei Max Reger, en dit geldt niet alleen voor de muziek van Max Reger. Een
dichter kan geniaal zijn zonder veel van prosodie af te weten. In de schilderkunst
hebben dilettanten het tot grootheid gebracht. In de muziek zijn deze mogelijkheden
beperkter, en wie b.v. Moussorgsky of Satie dilettanten noemt heeft alleen dan gelijk,
wanneer hij zich terdege rekenschap geeft van het betrekkelijk gering quantum
dilettantisme dat de muziek verdraagt. De grenzen liggen hier totaal anders. Daarbij
komt nog iets dat voor alle kunsten in gelijke mate geldt: de verschuifbaarbeid van
de begrippen ‘techniek’ en ‘inspiratie’. Beide zijn misschien toch maar twee kanten
van een en dezelfde zaak. Denkt men zich de ‘techniek’ tot ver boven het schoolse
uit verfijnd en veralgemeend, dan krijgt men tenslotte ‘inspiratie’, men krijgt althans
iets dat sprekend op ‘inspiratie’ lijkt. En omgekeerd is ‘inspiratie’, zelfs in haar
hoogst denkbare vorm, wellicht identiek aan een onbewust verlopend proces van
kiezen en verwerpen, van rekenen en combineren, en van een benutten van de ervaring
van anderen. Techniek en inspiratie zouden elkaar dus tot op een belangrijke hoogte
conditioneren.
Tot op een belangrijke hoogte. Dus niet geheel? Hierin ligt de kern van het
probleem. Als abstracte redenering lijkt het bovenstaande aanvaardbaar genoeg.
Maar het is in zoverre eenzijdig, dat het geen rekening houdt met de omgekeerde
mogelijkheid: dat boven een zeker punt ‘techniek’ en ‘inspiratie’ elkaar uitsluiten,
dat men de factor ‘techniek’ niet tot in het oneindige kan versterken zó dat er steeds
meer ‘inspiratie’ mobiel wordt gemaakt, en dat ‘inspiratie’ waarschijnlijk wel met
onbewust ver-
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lopende denkprocessen samenhangt of zelfs gedeeltelijk samenvalt, maar dat dit nog
nooit is aangetoond en ook niet is aan te tonen. Het zal de opmerkzame lezer trouwens
niet ontgaan zijn, dat in dit laatste geval de inhoud van het begrip ‘techniek’
nauwelijks nog strookt met de normale woordbetekenis. Onbewuste denkprocessen,
die iets met het scheppen van muziek te maken hebben, zijn niet hetzelfde als wat
men onder muziektechniek verstaat. Kort en goed, met béide mogelijkheden dient
rekening te worden gehouden: techniek en inspiratie kunnen elkaar begunstigen,
maar zij kunnen elkaar ook schaden. Wanneer precies het ene gebeurt en wanneer
het andere is theoretisch niet meer uit te maken, daarover beslist alleen de ervaring.
Alvorens tot een waardevergelijking over te gaan wil ik nog enkele andere algemeen
aanvaarde verschillen tussen de beide Franse meesters opsommen. Ravels muziek
is strakker, hoekiger, harder, zakelijker, minder verdroomd, minder sfeervol dan die
van Debussy. Debussy wordt als emotioneler beschreven, spontaner, passiever ook,
kortom ‘vrouwelijker’, terwijl Ravel verstandelijker is, berekenender, doelbewuster,
meer experimenterend. Debussy is ‘dynamisch’, ritmisch gevarieerd, Ravel
‘motorisch’, metrisch correct. Bij Debussy lossen de dissonanten vloeiend op, bij
Ravel hebben zij de neiging te blijven staan, geisoleerd, statisch. Debussy heeft
zelden de sonatevorm en de daarbij behorende thematische verwerking toegepast,
Ravel vrij vaak, hetgeen als aanwijzing kan gelden voor een diepgaand verschil in
houding tegenover de traditionele constructies. Ook wanneer Ravel zich daar niet
aan houdt, is hij toch geslotener dan Debussy, consequenter, minder grillig, minder
‘impressionistisch’, om deze afgesleten term hier in zuiver formele zin te gebruiken.
Ravel is vooral pianocomponist, en wordt door sommigen meer als een orkestrator
beschouwd dan als een schepper van orkestmuziek, terwijl bij Debussy in dit opzicht
een zeker evenwicht valt op te merken, met de hoogtepunten toch wel duidelijk in
de orkestwerken. Ravel stelt zich bewust voor invloeden open,
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speelt ermee, bedient er zich van als maskers, die hij na afloop weer laat vallen, zodat
hij zich tot een uiterst virtuoos pasticheur en bewerker heeft kunnen ontwikkelen;
bij Debussy gaan de invloeden dieper, worden niet zo gemakkelijk afgeschud, en
hebben minder op uiterlijkheden betrekking. Ravel was reeds op jeugdige leeftijd
zichzelf, terwijl Debussy's groei nogal traag verlopen is, aarzelender, en met langere
stilstanden; bij Ravel is van ‘groei’ en deszelfs risico's eigenlijk geen sprake; althans
merkt men er weinig van. Debussy's strijd om van Wagner los te komen, zijn steeds
weer hernemen van de ‘Pelléas’, - een werkzaamheid van tien jaar! - zoiets is bij
Ravel vrijwel ondenkbaar.
Van groot belang zijn de verschillen met betrekking tot de melodie en de harmonie,
die men in het stuk van Pijper vindt behandeld. Men zou verwachten, dat de ‘vagere’
Debussy meer op de harmonie drijft, Ravel met zijn klare lijnen meer op de melodie,
het ‘lineaire’, het in de tijd voortschrijdende, hoewel hiermee weer in tegenspraak
zou zijn het zo juist gereleveerde onderscheid in de behandeling van dissonante
akkoorden. Ravels melodie, zegt Pijper, is classicistischer dan die van Debussy, dus
traditioneler, zo men wil minder origineel. Daarentegen liggen zijn meest persoonlijke
vondsten op het gebied van de harmonie, daar waar Debussy juist revolutionerend
heeft gewerkt door zijn behandeling van het melos. Hiermee is dus niets gezegd over
een kwantitatieve verhouding. Debussy zou eventueel méér harmonicus kunnen zijn
dan Ravel, maar zijn betekenis ligt in de melodievondsten, die van Ravel in de
harmonievondsten. Wie Debussy in de eerste plaats een ‘harmonicus’ noemt, zoals
van meer dan één zijde is gedaan,1) doelt op het ‘quantum’ harmonie, vergeleken met
de melodie; wie hem voor een ‘melodicus’ uitgeeft heeft de ‘kwaliteit’ der melodieën
op het oog; en voor Ravel zou dan het omgekeerde kunnen gelden.
Om hierna ook de karakterpsychologie een kans te geven, mogen wij, samenvattend,
constateren, dat Debussy een emotioneler en ‘geïntegreerder’ indruk maakt dan zijn
jongere landgenoot. Zijn

1) Onder de door mij geraadpleegde boeken vond ik alleen in Debussys Werke van Ernst Decsey
een afwijkende mening verkondigd. Hij beschouwt het ‘Prinzip der isolierten Melodie’ als
het ‘eindruckvollste Zeichen des Debussysmus’.
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psychische structuur vormt meer een eenheid; hij is minder ‘gespleten’, zoals dat
tegenwoordig heet. Ook hun uiterlijk wijst in die richting: de kortgedrongen, vrij
gezette, ‘pyknische’ Debussy met het bezielde oog; de magere, ‘leptosome’ Ravel,
die iets van een marionet heeft, een Baskische Jan Klaassen. Strawinsky noemde
hem een ‘horloger suisse’. Dit wordt gewoonlijk als een bedekte hatelijkheid
uitgelegd, maar inderdaad is zijn belangstelling voor het mechanische, de kleine
dingen in de muziek en buiten de muziek, de raadjes en schroefjes en spoortreintjes,
niet minder dan opvallend. Hij componeert ook graag over ‘dingen’ (‘L'Heure
espagnole’, ‘L'Enfant et les Sortilèges’). Als ‘aristocraat’ lijkt Debussy op een
landedelman met veel zin voor het verbouwen van fijne druivensoorten, Ravel op
een intelligente bookmaker, die betere dagen heeft gekend.
Voor degenen, die Debussy's emotionaliteit als argument te zijnen gunste zouden
willen bezigen, dient het volgende te worden opgemerkt. Het is gemakkelijk vast te
stellen, dat Ravels vermogen om menselijk te ontroeren groter is. Dit klinkt nogal
verrassend, maar het lijkt mij onbetwijfelbaar. Debussy inspireert zich gemeenlijk
meer op de natuur dan op de mens. Voor dit laatste heeft hij vaak ‘literaire’
aanleidingen nodig (‘Pelléas’, sommige liederen), die bij Ravel zeker niet ontbreken,
maar men heeft de indruk, dat hij het er desnoods zonder zou kunnen stellen. Iets zo
moois en innigs als de Menuet uit ‘Le tombeau de Couperin’ heeft Debussy nooit
kunnen en willen schrijven. Men wordt door Ravel eerder tot tranen bewogen dan
door Debussy. De schijnbaar alleen maar speelse ‘coloratuuraria’ uit de wonderlijk
fascinerende opera ‘L'Enfant et les sortilèges’ is in directe zin niet minder aangrijpend
dan het meest poignante uit de ‘Pelléas’, - het is misschien wat goedkoop, het is een
heel erge pastiche, - maar toch, maar toch... Zo gezien is Debussy misschien wel de
emotioneelste van de twee, maar het belang hiervan wordt overstemd door soortelijke
verschillen. Debussy's aandoeningen schijnen zich met voorliefde in een middensfeer
op te houden, daar
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waar die van Ravel tussen de uitersten schommelen van warme menselijkheid en
koud stoïcisme. Zo kort mogelijk geformuleerd: voor Debussy het bezielde landschap,
voor Ravel de mens òf het levenloze ding (èn de kortsluiting tussen die twee: de
metamorfose in het sprookje). Zulks in overeenstemming met hun psychologie en
de biologische grondslagen daarvan. Het ‘asthenische’ of ‘schizothyme’ type, waartoe
Ravel behoort, is gekenmerkt door een karakterstructuur, waarin de tegenstellingen
scherp en onverzoenlijk tegenover elkaar staan. Debussy daarentegen, typische
‘cyclothym’, verzoent de tegenstellingen door een ritmisch schommelend
harmoniseringsproces. Ik noteer nog, dat hij onderhevig was aan depressies, en een
rijker erotisch leven heeft geleid dan Ravel, die ook geslotener geweest schijnt te
zijn, hoewel misschien niet eenzelviger. Dit alles is doorzichtig als glas, en netjes
volgens de boeken, maar het brengt ons niet verder. Aan karaktertypologie kan men
geen waardeverschillen ontlenen, al geloof ik wel, dat het ‘schizothyme’ type over
het geheel meer geestelijke grootheid heeft opgeleverd dan het ‘cyclothyme’. Dat
zou dan pleiten voor Ravel. Doch wenden wij ons wederom tot hun muziek.
Het verschil in de behandeling van melodie en harmonie, waarvan boven sprake
was, schijnt niet herleid te kunnen worden tot het psychologisch schema, waarin
Debussy en Ravel zulke contrasterende posities innemen. Hierover zou nog wel het
een en ander te zeggen zijn; en speculaties over het verband tussen melodie en
harmonie enerzijds en de beide psychologische typen anderzijds zouden ons op
boeiende zijpaden kunnen voeren; maar praktisch resultaat is daar nauwelijks van te
verwachten, te meer omdat, zoals wij zagen, de gegevens omtrent deze twee muzikale
elementen geen ondubbelzinnige taal spreken. Ruwweg: Ravel is ‘meer’ melodicus,
Debussy een ‘beter’ melodicus, in de zin van melodievinder. Nu is dit niet zonder
belang in verband met de waarde van hun muziek, en van muziek in het algemeen.
Technisch-compositorisch mogen melodie en harmonie
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dan min of meer gelijkwaardig zijn, omdat zij zich niet van elkaar laten scheiden,
alleen onderscheiden, in esthetische zin zijn zij het allerminst, hetgeen
muziekpsychologisch o.a. hierin tot uiting komt, dat het oneindig veel meer moeite
kost een mooie of zinrijke of treffende melodie te vinden dan om een of ander akkoord
op de piano aan te slaan, dat als ‘harmonie’ ons verlangen naar muzikale schoonheid
bevredigt. Het laatste overkomt iedereen wel eens, wiens vingers een beetje loszitten,
het eerste bepaald niet. Nu weet ik wel, dat deze constatering, behalve op het
tendentieuze af onrechtvaardig voor Ravel, ook in zoverre onjuist is, dat men de
‘harmonie’ van een muziekstuk niet aan één of twee losse akkoorden afmeet, maar
aan de logisch en esthetisch verantwoorde volgorde der akkoorden. Maar afgezien
nog daarvan, dat juist door deze volgorde onvermijdelijk iets van het melodisch
beginsel wordt binnengesmokkeld, herinneren wij ons nu, dat Ravels stijl gekenmerkt
zou zijn door het gebruik van geïsoleerd blijvende dissonanten. Dit moet natuurlijk
niet letterlijk genomen worden, - zijn dissonanten gaan altijd wel ‘ergens naartoe’,
- en men mag op dit punt zeker ook niet generaliseren; maar in elk geval geeft het
ons een vingerwijzing naar een diepgaand wezensverschil, dat moeilijk anders dan
als waardeverschil is te interpreteren. Wie melodieën vindt, vindt om zo te zeggen
de muziek zelf. Wie harmonieën vindt, vindt niets, tenzij hij de harmonieën verbindt
volgens een procédé van voortschrijding, dat een verschijningsvorm is van het
melodisch beginsel.
Maar Debussy's baanbrekende betekenis als melodievinder mag dan niet worden
betwijfeld, twijfel is altijd nog mogelijk ten aanzien van de waarde der melodieën
zelve. Originaliteit is niet altijd een waarborg voor hoog gehalte. Zijn dit wel
melodieën, hoor ik menigeen zich afvragen, in navolging van de heer in Wenen, die
Debussy in het openbaar prees omdat hij ‘de melodie had uitgeroeid’, hetgeen de
componist vlammende protesten ontlokte. Zeer zeker zijn het geen melodieën in de
traditionele betekenis, geen melodiecurven, die men ongeveer zo bij Mozart zou
kunnen
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aantreffen; dat zijn die van Ravel trouwens ook niet, al schijnt hij er wel eens moeite
voor te willen doen. Hij ‘zou het wel willen’ maar Debussy wil het beslist niet, en
daarin ligt nu juist zijn baanbrekende betekenis. Zijn melodisch vermogen betwijfelen
is dan ook een volmaakt reactionaire aangelegenheid; de staaltjes op dit gebied zijn
vermakelijk, zeer begrijpelijk, en tamelijk leerzaam.1) Maar zij zijn niet ter zake
doende. Zij zouden dit zelfs dan niet zijn, indien bewezen kon worden, dat Debussy
met de beste wil niet in staat was tot het schrijven van traditionele melodieën van
een zeker gehalte. Een revolutionair kan men altijd gemakkelijk van onvermogen
betichten ten aanzien van de waarden, waartegen hij in verzet komt. Zo ‘kon’ Wagner
geen symfonieën schrijven, Berlioz ook niet al te best, en Beethoven ‘kon’ de
sonatevorm van Haydn en Mozart niet aan. Het is heel goed mogelijk, dat Debussy's
melodische kracht geschaduwd werd door een specifieke melodische zwakheid, en
dat zijn esthetisch rebelleren gedeeltelijk op een muziektechnisch tekort schieten
berustte, - een ‘défaut de ses qualités’. Waar het hier alleen op aankomt is, dat hij in
een historische situatie, die met een uitputting der melodische mogelijkheden gelijk
scheen te staan, vrijwel als enige een acceptabele uitweg vond, als enige een ‘nieuwe
melodie’ heeft weten te scheppen, die zeer zeker haar voorlopers had (Moussorgsky,
Satie, Oosterse muziek), maar waarvan de invloed in elk geval enorm is geweest.
Zoiets missen wij bij Ravel, zelfs op harmonisch gebied, want men kan moeilijk
staande houden, dat grote septiemen of bitonale experimenten iemand tot een
baanbreker maken. Debussy dus de revolutionair, Ravel de traditionalist, ondanks
zijn proefnemingen in velerlei richtingen? Zo kan men het stellen. Maar het is niet
beslissend. Beslissend is, dat Debussy een revolutionair was in melodisch opzicht,
en dat de melodie het belangrijkste muzikale element is, op zijn minst esthetisch
beschouwd, dus wat betreft de waarde der muziek.
Maar goed: Debussy kan zich vergist hebben, en zijn volgelingen en bewonderaars
mèt hem. De gehele moderne muziek, die op de

1) Een compendium van alle domheden, die over Debussy te berde gebracht kunnen worden,
vindt men in het boek van de Engelsman Edward Lockspeiser (1936). Lockspeiser stelt b.v.
een ernstige inzinking vast na ‘La mer’, hoort in de aanhef van ‘Poissons d'or’ Max Reger,
vindt ‘La fille aux cheveux de lin’ een van de beste Préludes, en de Etudes vindt hij ‘dull’.
Dit staaltje van Angelsaksische muziekkritiek behoort niet tot de serieuze Debussy-literatuur.
Het besi over Debussy schreven, bij mijn weten, Léon Vallas (1926) en enkele Duitsers, o.a.
Werner Danckert (1950). De Franse meesterwerken worden vaker door Engelse auteurs
‘dull’ gevonden: in zijn Ravel-boek zegt Norman Demuth hetzelfde van ‘L'enfant et les
sortilèges’.
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innovaties van Debussy en Schönberg berust, kan een enorme grap zijn, een
precedentloze inzinking, een geperpetueerd schandaal: onze akelige tijd heeft ook
dat op zijn geweten. Debussy zou dan alleen maar destructief hebben gewerkt.
Inderdaad denken, of dachten, velen hier zo over, en zij zijn niet eens te weerleggen.
Maar men moet hen ook niet willen weerleggen: men moet hen doodslaan. Wanneer
wij zien hoe iemand als Edward Lockspeiser met potsierlijk academische
vasthoudendheid letterlijk alles wat bij Debussy van het klassiek melodisch
gemiddelde afwijkt verdacht tracht te maken onder verwijzing naar zijn sombere
laatste jaren, zijn kanker, zijn twee vrouwtjes, dan moet men zich de buik vasthouden
van het lachen en tot de orde van de dag overgaan. Intussen kunnen wij ons indenken,
dat Debussy's melodiek ook zijn niet-conservatieve tijdgenoten een harde noot te
kraken heeft gegeven. Door haar uniek mengsel van eenvoud en subtiliteit
onderscheidde zij zich in verontrustende mate van iets dat nooit eenvoudig was
geweest, en dat zich als hoe langer hoe onsubtieler onthulde: het klassieke melos,
dat enerzijds aan allerlei eisen van symmetrie, herhaling en afwisseling had te
gehoorzamen, volgens gemakkelijk te formuleren, maar moeilijk toe te passen
beginselen, en dat anderzijds door zijn tonale en veelal zelfs diatonische gebondenheid
allengs de allures dreigde aan te nemen van uit volle borst gezongen volksliederen.
En die volksliederen waren nog kunstmatig op de koop toe! Debussy trok de voor
de hand liggende consequentie, en gedeeltelijk onder invloed van de Oostaziatische
muziek brak hij met de klassieke melodievorming, de cadenzen en de symmetrische
perioden, en schiep een melodisch stelsel, dat in het kader van onze tijd, en gemeten
aan de dodelijke vermoeidheid, door het ‘klassieke’ teweeggebracht, op werkelijke
natuurlijkheid aanspraak kon maken. De tegenstand, die hij ontmoette, bewijst de
waarde van wat hij ondernam.
Deze onderneming is misschien het best te omschrijven als een correctie. De
melodiek was in haar ontwikkeling steeds meer
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achtergebleven. Reeds bij Wagner - om niet nòg verder terug te gaan - dreigt er een
kloof te gaan gapen tussen de harmonie, met name het hoog opgevoerde chroma, en
de melodieën. Wagners genie bestond o.a. hierin, dat men het gewoonlijk niet merkt.
Maar bij Reger hebben wij gezien welke twijfelachtige resultaten worden bereikt,
wanneer een componist zijn melodische lijnen niet aanpast aan het harmonisch
gemiddelde, waarin hij zich bij voorkeur beweegt. Overdreven gezegd: bij Reger is
vaak de eerste helft van de melodie klassiek, de tweede helft onklassiek. Debussy
nu trok de verhoudingen recht: hij corrigeerde de eerste helft, waarbij trouwens de
indeling in ‘helften’ in ruime mate kwam te vervallen. Dat dit inhalen van een
achterstand in wezen een zelfstandig voortbouwen was op Wagner, wordt aannemelijk
gemaakt door de grote betekenis voor zijn ontwikkeling, toekomend aan de opera
‘Pelléas et Mélisande’, waarin zijn drang tot melodisch vernieuwen steun vond bij
de vrije frasering van het vocale.1)
Deze melodiek, voor zover men haar los van de harmonie wil zien,2) is veelal van
een ongemene bekoring, vooral door haar eenvoud, maar zij heeft ook haar nadelen.
Zij is zeer discreet, weinig insisterend, weinig opvallend, waardoor melodische
hoogtepunten dan opeens een des te groter betekenis kunnen verkrijgen. De klassieke
melodie moest altijd op haar zondags gekleed zijn, zij moest zich van voren en van
achteren kunnen laten bekijken. Debussy voerde weekdagen in. Niet meer wordt de
melodie kant en klaar ten tonele gevoerd, maar zij ontwikkelt zich, groeit uit de
kleinste, simpelste eenheden, - een wèrkelijke groei, die zich door haar geleidelijkheid
en onmerkbaarheid ten sterkste onderscheidt van de traditionele ‘thematische arbeid’,
die een analytisch, zo men wil verstandelijk karakter droeg, en b.v. ook van de toch
altijd ietwat opzettelijk aandoende thematische ontwikkeling in de symfonische
inleidingen van het type van het eerste deel van de negende van Beethoven. Bij
Debussy krijgt de melodie de vrije ruimte: zij doemt uit een nevel op; maar ook

1) Reeds de romantiek had aansluiting bij het lied gezocht om de melodie van het klassieke
drieklankkarakter te verlossen, dat een verstarrende werking begon uit te oefenen.
2) Uiteraard zou men de ontwikkeling van Debussy's melodiek ook geheel onder het gezichtspunt
van zijn harmonische vernieuwingen kunnen beschouwen. Bij déze harmonie behoort déze
melodiek, en omgekeerd. Toch heeft men de indruk, dat bij Debussy - in tegenstelling tot
Ravel - de melodiek de leiding neemt, d.w.z. dat zijn vernieuwingen in laatste instantie
geboren zijn uit melodische behoeften.
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in de nevel blijkt zij scherp omlijnd te zijn geweest. In dit samengaan van
‘impressionistische’ vaagheid en uiterste precisie is zijn kunst verwant aan
Oostaziatische tekeningen. Voorbeeldig voor de hier bedoelde perspectiefwerking
is ‘La mer’, waarin niet alleen harmonisch, maar ook melodisch alle nuances
voorkomen, van een pastelachtig dofgrijs tot een verblindend kopergeel: het beroemde
hymnische triolenmotief in de blazers, dat aan het eind der beide hoekdelen verschijnt,
en waarvan de voortzetting aan de klassieke formaties door drieklankbreking zou
kunnen doen denken, ware het niet dat de vrije ritmiek er alle symmetrie, alle stijfheid
aan ontneemt. In ‘Rondes de printemps’ komen melismen voor van zulk een
ontroerende elegantie, dat men Debussy's bewondering voor Chopin begrijpt. De
gehele oude versieringskunst lijkt opgeprikt, híerbij vergeleken. Wat hij in ‘Ibéria’
met zijn ‘Spaanse’ thematiek doet (nauwelijks werkelijk bestaande Spaanse
melodieën) grenst aan het ongelooflijke; en toch dringt het zich niet op, tenzij aan
het onderbewustzijn; men moet er terdege op letten om te weten te komen welk een
formidabele kunst zich hier het aangezicht heeft weten te verschaffen van de natuur.
Waar de oude ‘natuur’, de gladde vanzelfsprekendheid van het klassieke, kunstmatig
was gebleken, daar veroverde Debussy zich een nieuwe, ongekende natuurlijkheid
dank zij zijn kunst.
Op het ‘dynamische’ van zijn melodische structuren, het ononderbroken stromen,
is vaak genoeg de nadruk gelegd. Het is een rechtstreeks uitvloeisel van de eenvoud
der melodische eenheden, die om voortzetting vragen zoals een stroompje in de
stroom; maar men kan het ook omgekeerd zien: de stroom het eerst, de eenvoud een
gevolg. Veelzeggend in dit verband is Debussy's voorliefde voor watertaferelen;
hierin stond hij trouwens geenszins alleen: de gehele vooroorlogse Franse muziek
had een hoge vochtigheidsgraad (men heeft wel eens van ‘musique aquatique’
gesproken), als cultureel parallelverschijnsel van het toentertijd in zwang zijnd
Bergsonisme (‘L'Evolution créatrice’
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verscheen in 1907, het jaar van ‘Poissons d'or’). Bergson, deze moderne Heraclitus,
leerde, dat het bestaan geen rustpunten en scheidslijnen kent, anders dan door een
eigenmachtige ingreep van het menselijk intellect. Alles stroomt. Alles gaat vloeiend
in elkaar over. Niets is ooit twee keer hetzelfde. Ter wille van de overzichtelijkheid
kan men lijsten om het bestaande aanbrengen ‘mais tous les cadres craquent’. Maar
waarom brengt de mens altijd weer opnieuw lijsten aan, als ze dan tòch ‘kraken’?
Door de eisen van het praktische leven, antwoordt Bergson. Om het doel van zijn
handelingen in de ruimte te fixeren, ‘vast te zetten’, is het nodig, dat men het van de
rest isoleert. Men moet tijdelijk doen alsof het dynamische leven iets statisch is. Maar
hierachter zijn nog wel enkele vraagtekens te plaatsen. Bergsons pragmatische theorie
is eigenlijk alleen houdbaar, wanneer men tot het ‘praktische leven’ dingen rekent,
die het taalgebruik er tamelijk ver van verwijderd pleegt te houden. Ook een
toonkunstenaar scheidt, isoleert en fixeert: niet alleen voor ‘praktische’ doeleinden,
zoals bij het trekken van maatstrepen, of het schrijven van aparte noten, of het
‘isoleren’ van een allegro of een andante, maar tot in de meest wezenlijke kenmerken
van zijn compositie toe. Dit heeft uiteraard niets met de praktijk des levens te maken,
tenminste niet in sterker mate dan het omgekeerde: het in elkaar laten vloeien, de
continuïteit. Een kunstwerk - als zoveel andere zaken - is een bereikt evenwicht
tussen continuïteit en discontinuïteit, dynamiek en statiek, vervloeien en bevestigen,
ziel en rede. Dat bij een componist de nadruk op het dynamische kan liggen, zoals
bij Debussy, of op het statische, zoals bij Ravel, is hiermee niet in tegenspraak.
De continuïteit is niet alleen de meest karakteristieke trek van Debussy's muziek,
datgene wat de esthetische, historische en psychologische betekenis ervan uitmaakt,
maar ook de Achillespees ervan. Indien het waar is, dat continuïteit en discontinuïteit
op elkaar aangewezen zijn, in wisselende sterkteverhouding, dan laat zich vaststellen,
dat er bij Debussy ergens een breuk bestaat

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

185
tussen deze beide tot synthese te brengen elementen. Bij Ravel ook, maar dan in
omgekeerde zin. Ravel kan zich in tientallen bochten wringen om een statisch thema
een dynamisch, continu voortstromend uitzien te verschaffen (‘Boléro’, tweede deel
van het Pianoconcert in g dur); terwijl daarentegen bij Debussy een essentieel
dynamische kunst somwijlen aangetast wordt door statische factoren. Historisch zou
dit laatste opgevat kunnen worden als een reactie op een te ver doorgevoerde, te
eenzijdige reactie op de monumentale symmetrie der oudere melodiek. Dit is een
veel voorkomend verschijnsel in revolutionaire kunst, die, teneinde het evenwicht
niet te verliezen, genoodzaakt is te gaan heulen met het beginsel waartegen zij in
opstand is gekomen. ‘Chassez le naturel, il revient en galop’. Dit geldt ook voor het
onnatuurlijke dat natuurlijk heet te zijn. Hoewel uiteraard de beide reacties vrijwel
gelijktijdig optreden, en niet elk voor zich aan een bepaalde ontwikkelingsperiode
van de componist mogen worden toegewezen, kan de ene toch als het gevolg van de
andere worden gezien. Als antwoord op het streng monumentale: het spontaan
wisselende en onregelmatig stromende, - als antwoord dáár weer op: een melodisch
en structureel ‘atomisme’, dat altijd sterk de aandacht heeft getrokken en dat in
velerlei gedaante aan de dag treedt: als verkorting van motieven, als al te abrupte
overgangen (in sommige Etudes, b.v. die ‘pour les agréments’ en die* ‘pour les
arpèges composés’, beide overigens tot de allerbeste* Debussy behorend), maar vooral
als die eigenaardig simplistische groepsvorming van korte frasen, waarvan de strikte
regelmaat op haast kinderlijke wijze de klassiek symmetrische periodevorming schijnt
na te bootsen. Klassiek, - en toch ook weer volslagen onklassiek, aangezien het
herhalingsbeginsel niet voldoende is aangevuld met het beginsel der afwisseling,
zoals dit in de klassieke muziek o.a. is bereikt met behulp van het balanceren tussen
tonica en dominant. Men denkt soms aan het iets latere kubisme, - een soort
mozaïektechniek. De grenzen met de klassieke werkwijze en vooral met die van
sommige romantici (Schumann) zijn
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natuurlijk niet altijd even scherp te trekken, maar de starheid en eentonigheid van
dit schematisme der exacte herhaling op kleine schaal zijn toch moeilijk te miskennen,
en zij worden ook lang niet altijd door de ‘bedoeling’ van het stuk aanvaardbaar
gemaakt. Het stromen wordt dan tot een gekabbel, dat van te voren te berekenen
lijkt; de vereenvoudiging der melodiek, die groter soepelheid moest waarborgen,
werkt in bepaalde gevallen deze soepelheid juist tegen. Voorbeelden van deze
mechanische splitsing in identieke eenheden vindt men voornamelijk in de z.g.
‘impressionistische’ middenperiode, maar ook later nog wel, zelfs in ‘Ibéria’ en
‘Jeux’, in een periode derhalve waarin Debussy's melos zich ontegenzeglijk
ontwikkelde in de richting van grotere, zij het nu ook niet dadelijk klassieke,
gebondenheid. Overigens wordt b.v. in ‘La mer’ de paarsgewijs optredende
ongewijzigde frase op gelukkige wijze afgewisseld met andere procédés: de zeer
lange, organisch gegroeide melodieboog, die wij reeds van de ‘Prélude à l'après-midi
d'un faune’ kennen (eerste deel), of een veelvuldiger, ‘ostinato’ herhaling (op enkele
plaatsen in het tweede deel); en in ieder geval is het vrijwel het enige gefundeerde
verwijt, dat men de melodicus Debussy maken kan, - als verwijt dan nog zinloos
genoeg, te meer omdat in deze op zichzelf aanvechtbare ‘breitechniek’ misschien
een der oorzaken te zoeken is waarom hij zich tot zulk een eminent orkestcomponist
heeft kunnen ontwikkelen, daar waar Ravels orkestwerken te vaak verwijzen naar
pianistische voorstadia.1) Het orkest biedt genoeg technische mogelijkheden om de
hardheid of onhandigheid van het bedoelde herhalingsprocédé te neutraliseren, hetzij
door de instrumentatie, hetzij door tegenstemmen. In hoeverre Debussy van deze
mogelijkheden gebruik heeft gemaakt wil ik in het midden laten; maar zelfs wanneer
hij het in het geheel niet zou hebben gedaan, dient nog te worden opgemerkt, dat het
klankbeeld van het orkest met zijn frescowerkingen dergelijke mechanische
herhalingen beter verdraagt dan dat van de piano.

1) Ravels orkestbewerkingen zijn niet altijd beter dan de oorspronkelijke versies. De ‘Valses
nobles et sentimentales’ hoor ik liever voor orkest dan voor piano, ‘Le tombeau de Couperin’
daarentegen niet. Dit is wel met een verschil in stijl te verklaren: aan de Fuga en de Toccata
uit het laatstgenoemde opus is Ravel bij het orkestreren niet eens toegekomen. Dat hij, zoals
beweerd is, een ‘groter’ pianocomponist was dan Debussy, geloof ik niet. Maar wel schrijft
hij meer in de lijn van de grote pianistische techniek (vgl. het fameuze ‘Scarbo’ uit ‘Gaspard
de la nuit’). Wie Debussy hoger wil stellen dan Ravel, zal in elk geval zijn gegevens
voornamelijk moeten putten uit de orkestmuziek, - áls muziek, niet als goed georkestreerde
muziek, want hierin had Ravel geen mededinging te duchten.
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Gewaarschuwd moet worden tegen de misvatting als zou dit ‘atomisme’, dit statische,
discontinue in Debussy's melodiek primair zijn. Adorno (l.c.) is van deze opvatting
een al te welsprekend pleitbezorger, waarbij hij overigens tot zijn verontschuldiging
kan aanvoeren, dat hij de muziek van Debussy behandelt in verband met die van
Strawinsky, hetgeen wel tot bepaalde eenzijdigheden moest leiden. Adorno rept van
‘melodische Tonmodelle’, vaststaande gegevens van geringe omvang, die zich niet
eigenlijk ontwikkelen, maar die in elkaar vloeien en daardoor het bewegingskarakter
simuleren. Zo kan men het omschrijven. Maar het is niet het wezenlijke. Wezenlijk
is het stollen van melodische eenheden in de oorspronkelijke melodiestroom, - het
omgekeerde dus. Het is moeilijk aan te nemen, dat Debussy ‘Tonmodelle’
concipieerde en die vervolgens door allerlei foefjes in elkaar liet ‘overvloeien’! Dit
is in strijd met de meest elementaire noties omtrent het muzikaal scheppingsproces.
Wat hem voor de geest, voor de ziel zweefde was een stroom. Daar leefde hij in, dat
was zijn muziek. Zijn uitlatingen over Wagner, over het ‘adresboek’ van diens
Leitmotive, laten daar al evenmin twijfel aan bestaan als de thematische behandeling
in een compositie als het eerste deel van ‘Ibéria’, waar de rijkst denkbare differentiatie
geen afbreuk doet aan het vloeiende en soepele. Maar soms mislukte het. Het
discontinue, statische, verstarde, zo zorgvuldig uit zijn programma geweerd, vond
onverhoedse sluipwegen naar zijn werkwijze. Eigenlijke verstarringsverschijnselen
zijn overigens zelden bij hem waar te nemen, - het stereotiep gebruik van de
grote-secunde-schrede of de wel eens wat gedachteloos te baat genomen kwintenen andere parallellen en de overmatige drieklanken (hele-tonenreeks) zou men als
voorbeelden kunnen noemen. Maar hoe bewonderenswaardig heeft hij deze lakse
gewoonte in zijn latere werk, in ‘Jeux’, in de Etudes, niet weten te overwinnen.
Vooral het regelmatig uitgevoerde, maar in de monografieën uiterst stiefmoederlijk
behandelde ‘Jeux’ is, op enkele ‘statische’ resten na, een toonbeeld van spontane en
gevarieerde
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thematiek, en niet de secunde is hier de melodische kiemcel, doch de terts. Haast
lijkt het alsof hij zichzelf op het eind van zijn leven heeft willen corrigeren.
De continuele stroom van het muzikaal gebeuren moet ergens beginnen en moet
ergens eindigen: ziehier twee punten van onderbreking of discontinuïteit, die bij
Debussy onze aandacht opeisen in verband met de ‘impressionistische’ inslag in zijn
muziek. Over dit laatste kan ik kort zijn. De benamingen ‘symbolisme’,
‘impressionisme’, ‘klassicisme’,‘hellenisme’, voor verschillende perioden van zijn
ontwikkeling, worden tegenwoordig nog maar als weinig verhelderend beschouwd,
en ten aanzien van het ‘impressionisme’ is men zelfs zo ver gegaan van te beweren,
dat dit helemaal geen betrekking heeft op het ‘schilderen in klanken’, of ook maar
op het suggereren van poëtische stemmingen, doch uitsluitend op een zekere techniek,
b.v. de opeenvolging van dezelfde akkoorden op verschillende trappen, none- of
kwintenparallellen en dgl.1) Deze akkoorden, die het modulatorisch verband missen,
staan los van elkaar, als afzonderlijke ‘impressies’. Maar dit is stellig veel te beperkt
gezien. Met name in de middenperiode is er wel degelijk een zekere ‘poëtische’
inslag in Debussy's muziek, een verwijzing naar extramuzikale realiteiten. Alleen
hebben wij deze niet nodig om de muziek te verstaan, en met de esthetische
waardebepaling hebben zij niets van doen.2) Er bestaat nu eenmaal een sterk verbreide
neiging om, vooral in muziek waar men nog aan wennen moet, al het opvallende, al
datgene wat onderbreekt, constrastreert, de vorm geweld schijnt aan te doen,
‘impressionisme’ of ‘programmamuziek’ of ‘ideeënmuziek’ of ‘Tonmalerei’ te
noemen, zo daar maar enigszins aanleiding toe bestaat. Sommige Préludes van Chopin
zijn erg kort: dat is ongewoon, dat trekt de aandacht, dus moet het wat ‘betekenen’.
Dat Debussy, blijkens de titels van zijn stukken, aan deze ‘betekenis’ toch wel enige
waarde hechtte, wordt hiermee niet ontkend, maar het feit is belangrijker om de mens
dan om de componist Debussy te leren doorgronden, tenzij de luisteraar zelf

1) Z.g. ‘organale’ harmonie, naar analogie van het ‘parallelle organum’ in de vroege
middeleeuwen (de term heeft niets met ‘orgel’ te maken, waarschijnlijk wel met ‘organiseren’).
2) Tenzij vastgesteld kan worden, dat een duidelijke ‘impressionistische’ bedoeling de muziek
niet ten goede is gekomen. Dit schijnt b.v. in het derde deel van ‘Ibéria’ enigszins het geval
te zijn, althans in vergelijking met de voorafgaande delen.

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

189
op een sterke ‘impressionistische’ geaardheid kan bogen, zodat deze weinig essentiële
zaken voor hem een levensbehoefte zijn.
Het meest opvallende aan muziek is dat zij er is, dat zij begint. Aan déze
‘onderbreking’, de onderbreking van de stilte, is men wel gewend geraakt. Anders
is het gesteld met het einde. Ook het einde valt op; maar, anders dan het begin, is het
niet onvermijdelijk, aangezien iedere muziek in principe tot in eeuwigheid voortgezet
zou kunnen worden (niet gewenst bij Saint Saëns of Dvorak), terwijl muziek, die
begint, haar duur onmogelijk ‘terug’ kan gaan verlengen. Geen wonder dat men met
het slot van composities altijd behoedzaam is omgegaan: de luisteraar moest vooral
niet menen, dat er iets bijzonders aan de hand was, een speciale bedoeling, een
overweging buiten de muziek om, kortom, iets ‘impressionistisch’. In de
cadensvorming b.v. vond men vaste gewoonten en goede manieren, die het slot voor
iedereen aanvaardbaar moesten maken; en deze cadens neemt een gewichtige plaats
in het klassiek arsenaal in, waar Claude Debussy enige verwoesting in aanrichtte.
Debussy zat dus zonder cadens. Maar evengoed stond hij voor de noodzaak om zijn
stukken te beëindigen, onverschillig of zij iets ‘voorstelden’ dan wel voor absolute
muziek konden doorgaan. Wat doet hij? Hij, de man van de geleidelijke evolutie,
van het continuele worden, grijpt naar het laatste stadium van iedere evolutie: dat
der ontbinding. Hij doet dit niet altijd, maar hij doet het dikwijls, en het is
buitengewoon typerend voor hem. Het weefsel valt uiteen, melodieflarden duiken
op, de spanning vermindert, het tempo vertraagt, de desintegratie neemt toe, - en het
muziekstuk sluipt weg naar de limiet nul, zonder dat wij ons daar precies rekenschap
van geven. Triomf der continuïteit! Is het stuk ten einde, is het niet ten einde?
Natuurlijk kost het weinig moeite om deze verijlingen, die aan coda's doen denken
zoals ze in het rijk der schimmen zouden worden gespeeld, van duidingen te voorzien,
vooral wanneer er een suggestieve titel boven de compositie staat.1) Feesten? De
feestgangers gaan uiteen. Reflexen in het water? Het water houdt

1) In de Préludes staan de titels onder het stuk. Het is misschien wat ver gezocht om dit met de
hier ter sprake gebrachte verhoudingen in verband te brengen.
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op met schommelen. De faun wordt moe. Spanje verwaait in de droom. De golven
spelen niet meer. De sirenen geven het op. Dat is allemaal nogal kinderlijk, en het
is zeer de vraag, of Debussy al componerende dergelijke schilderachtigheden constant
voor ogen had. Men zal er dan ook goed aan doen deze als dieven in de nacht
wegsluipende laatste bladzijden minder als een tribuut aan een verouderd
impressionisme op te vatten dan als een consequente uiting van de vormwil van een
kunstenaar, wiens levenswerk in het teken staat van het eeuwige worden. Vorm wordt
tot vormloosheid, - àlles beter dan een onderbreking, een blik in het niets. Om onder
te gaan moet men eerst ontaarden, om dood te kunnen gaan moet men eerst ziek
worden. Dit is een gezond standpunt, welbeschouwd. Het standpunt van de man, die
geen leegten verdraagt, wiens wereldbeeld ‘vol’ is en van een eigenaardige innerlijke
rijkdom, waarin de overgangen nieuwe werelden baren tussen de dingen en hun eigen
afwezigheid of ontkenning. Dat dit procédé van ‘uitsluipen’ de ene keer beter slaagt
dan de andere (het best, zou ik zeggen, in de langzame stukken; in ‘Fêtes’, ‘Gigues’
en het eerste deel van ‘Ibéria’ voel ik iets van formele aarzeling, van een alleen nog
programmatisch te aanvaarden anticlimax), stip ik hier slechts aan.
Kan Ravel als melodicus halen bij Debussy? Omdat wij hier met twee principieel
verschillende typen van melodievorming te doen hebben, kan de vraag - en het
antwoord, dat mij op de lippen zweeft - onrechtvaardig lijken. Maar tenslotte hebben
deze twee kunstenaars toch ook een en ander met elkaar gemeen; er zijn historische
factoren, invloeden die zij beiden ondergingen (Massenet, Chabrier, de Russen).
Stellen wij twee min of meer gelijksoortige stukken uit vergelijkbare perioden
tegenover elkaar: de ‘Prélude à l'après-midi d'un faune’ en ‘Daphnis et Chloe’,1) en
uit het laatste de beroemde ‘zonsopgang’, waarmee de tweede suite opent, dan hoeven
wij er niet lang bij stil te staan, dat Ravel pompeuzer en minder subtiel lijkt dan
Debussy, of dat zijn koorpartij een wel erg geparfumeerde aangelegenheid is
vergeleken

1) Dit laatste is van 1911, maar in 1906, op 31-jarige leeftijd, was Ravel er al aan begonnen.
Toen Debussy de ‘Prélude’ schreef, was hij 30 jaar.
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met ‘Sirénes’, maar wij kunnen genoegen nemen met de constatering, dat zijn melodie
een accent heeft van trivialiteit, dat bij Debussy ontbreekt, en eigenlijk altijd ontbreekt.
In het onderhavige geval is dit des te opvallender omdat de beide melodieën in zekere
details aan elkaar verwant zijn. Het thema van deze Ravelliaanse zonsopgang lijkt
sprekend op een jazz-melodie, die uit de jaren dertig in mijn oren is blijven hangen,
en het is niet de beste jazz-melodie uit die tijd. Het gaat er in dit geval dus niet om,
dat Ravel als melodicus geen baanbreker was als Debussy, of dat zijn ‘modale’
melodiek op de duur monotoon kan werken,1) - het gaat alleen om de kwaliteit van
zijn melodieën, hun peil, hun artistiek gehalte, hun voornaamheid. Zeer zeker kan
de ‘absolute’ waarde van Ravels melodiek altijd nog aanzienlijk zijn, ook wanneer
wij in vergelijking met Debussy deze trivialiteit vaststellen, of een zekere
zoetelijkheid, of het al te vanzelfsprekende van de klassieke periodenverdeling. Maar
het rangverschil ìs er. Dat de geringere allure van Ravels melos zich eerder laat
betrappen in de langzame dan in de snelle composities, is niet verwonderlijk. De
thematiek van ‘Scarbo’ uit ‘Gaspard de la nuit’, een van zijn meesterlijkste
scheppingen, is niet triviaal, zelfs niet waar zij met tragisch sentiment is geladen.
Overigens kan worden toegegeven, dat door zijn melodische vereenvoudigingen
Debussy het zich gemakkelijker heeft gemaakt dan Ravel, die altijd nog aan een
klassiek scherpe profilering vasthoudt en vondsten tracht te doen op een gebied waar
niets meer gevonden kan worden. Maar dit is een psychologisch gezichtspunt, en
heeft weinig van doen met de kunstwaarde als zodanig.
Dat Ravel, al was hij dan misschien geen eigenlijke baanbreker, minder
oorspronkelijk was dan Debussy, mag men niet zeggen. Baanbrekers zijn altijd
origineel, - tenzij zij baanbrekend werk verrichten om het oude te restaureren, - maar
niet alle originelen zijn baanbrekers. Wil men de oorspronkelijkheid aan de
‘invloeden’ afmeten, dan lijkt het probleem onoplosbaar, want ten aanzien van
Debussy en Ravel staat vrijwel alleen vast, dat zij

1) In zijn gebruik van sommige kerktoonaarden bouwt Ravel vooral op Chabrier voort. In
mineur schijnt hij geen enkel stuk geschreven te hebben. Nadere bijzonderheden in het boek
van Roland-Manuel over hem (pag. 208 e.v.). Overigens paste ook Debussy veelvuldig
kerktoonaarden toe.
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deze invloeden op verschillende wijze verwerkten. Debussy was bepaald weerlozer
tegen invloeden, Ravel zocht ze op. Voor het overige zijn alle ter zake doende
argumenten te weerleggen of van indrukwekkende tegenargumenten te voorzien. De
reminiscenties aan ‘Le sacre du printemps’ in ‘Jeux’ doen aan als een ontsporing, al is de muziek zelf volstrekt superieur,1) - en dit zou erop kunnen wijzen, dat zijn
kunst ons deze ontsporingen niet doet verwachten. Dat bij Ravel de invloeden meer
aan de oppervlakte blijven, kan zowel pleiten voor groter originaliteit als voor groter
oppervlakkigheid, en zo hij inderdaad oppervlakkiger was, dan had hij die invloeden
blijkbaar aan zijn oppervlakte nodig, en was dus in zoverre weer minder origineel.
Dat Debussy tien jaar lang aan een opera heeft moeten werken om zich geheel aan
de Wagner-invloeden te ontworstelen, en nog op later leeftijd, in 1913, tranen stortte,
toen hij de ‘Tristan’ hoorde,2) hoeft niet op gemis aan oorspronkelijkheid te duiden,
aangezien het misschien oorspronkelijker is Wagner tot zijn geestelijk eigendom te
maken en vervolgens te overwinnen dan te spelen met Liszt, Chabrier, Johann Strausz
(vader en zoon) en Richard Strausz, zoals Ravel zich dat veroorloofde in ‘La valse’.
Anderzijds: dat Ravel meer traditionalist is, zegt niet veel, wanneer wij zien hoeveel
persoonlijks hij juist in de overgeleverde vormen weet te bereiken: een des te groter
verdienste. Het aantal ontleningen en citaten is vooral bij de latere Ravel aanzienlijk,
maar juist door het traditionalistisch stijlgemiddelde verliezen zij veel van hun
bewijskracht. Debussy maakt wel van volksliedjes gebruik (o.a. in ‘Rondes de
printemps’); dit wordt gewoonlijk volkomen toelaatbaar geacht; maar waarom
eigenlijk, wanneer men op de kunstmuziek zulke hoge inkomende rechten heft? De
wederkerige invloeden schijnen elkaar in evenwicht te houden: Debussy in Ravels
strijkkwartet en ‘Shéhérazade’, Ravel in ‘Reflets dans l'eau’ en andere pianostukken.
Waar Ravel meer ‘maniertjes’ heeft, vooral in het harmonische, daar kan men Debussy
op een aantal verstarde procédés in het melodische betrappen. Beiden hebben een
per-

1) Vroeger meende ik, dat Debussy hier de Rus beïnvloed had, aangezien hij een van Strawinsky's
‘meesters’ was. Maar chronologische e.a. bijzonderheden laten geen twijfel bestaan.
2) Debussy's anti-Wagnerianisme richtte zich voornamelijk tegen de ‘Leitmotiv’-techniek in de
‘Ring’, veel minder tegen ‘Tristan’ en ‘Parsifal’. Hij kende Nietzsche's
anti-Wagner-geschriften.
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soonlijke stijl, - Ravel stelt zich bloot aan de gevaren der stijlloosheid, maar Debussy
heeft meer dan eens moeite zijn stijl te handhaven. Beiden hebben hun wezen
uitgedrukt zoals hun innerlijke stemmen dat wilden. Dit wijst dus allemaal op een
verheugende gelijkwaardigheid. Maar de soortverschillen laten met betrekking tot
de verschillen in waarde misschien toch één zwaarwegende conclusie toe. Ravel,
zegt men, droeg zijn invloeden als ‘maskers’, hij bond ze voor en hij deed ze weer
af. En nu wil het geval, dat wij iemand, die maskers op- en afzet, een histrio noemen,
en dat in de wereld van de geest een histrio, hij mag nog zo begaafd, zo uniek, zo
geniaal zijn, lager wordt aangeslagen dan de man, die het zonder maskers kan stellen.
Het is weer hetzelfde: Ravels oorspronkelijkheid is even groot als die van Debussy,
maar zij schijnt van iets geringer allooi te zijn.
Behalve oorspronkelijkheid moet een kunstwerk het vermogen bezitten ons te
ontroeren, en ik zei reeds, dat Ravel menselijk meer ontroert dan Debussy, en ik gaf
enkele voorbeelden. Dit moet niet worden misverstaan. Wat is menselijk? Wat is
menselijk níet! Het gaat waarlijk niet aan, Debussy, vergelijkenderwijs, menselijkheid
te ontzeggen, wanneer men door zijn muziek dan toch maar gegrepen wordt, d.w.z.
er ‘menselijk’ op reageert. Deze karakteristiek moet dus wel iets nader worden
bekeken. Men heeft Debussy meer dan eens verweten, dat hij alleen maar ‘sensations’
weet op te wekken, geen ‘sentiments’, en deze kritiek mag dan van tegenstanders of
twijfelaars afkomstig zijn en veel weghebben van een klakkeloze gevolgtrekking uit
zijn zogenaamd ‘impressionisme’, het is toch tekenend, dat zij tegen hèm gericht
werd, en niet tegen Ravel. Omgekeerd geloof ik niet, dat zelfs de vurigste
Debussy-apologeet zo licht op de gedachte zal komen zijn idool wierook toe te
zwaaien in termen als ‘coeur passionné’, ‘coeur généreux’, ‘noble tristesse, tristesse
de la vie’, ‘ferveur’, ‘mouvement de pitié, la valeur infinie d'un élan charitable’. Men
vindt ze in het boek van Jankeléwitch over Ravel, en de voorbeelden ter toelichting
spreken een maar al te
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duidelijke taal. Debussy is terughoudender in zijn gevoelsleven, daar waar Ravel òf
zéér terughoudend is, hard, ironisch, van een koele speelsheid, òf zich veel meer laat
gaan. Uiteraard moet dit niet als een absoluut verschil worden opgevat. Ook Debussy
kan sterk ontroeren, vooral wanneer literaire aanleidingen dit vergen: de Arkelmuziek
uit de ‘Pelléas’, de tweede ‘Ballade de Villon’, met het aangrijpende refrein, terwijl
uit de voor-impressionistische, ‘niet-literaire’ periode de finale van het strijkkwartet
niet ongenoemd mag blijven. Maar zijn hart uitstorten doet hij zelden of nooit, er is
altijd een laatste voorbehoud. Zijn meest navrante natuurstemmingen (het
ongeëvenaarde ‘Feuilles mortes’ b.v., uit ‘Préludes’ II, of de Etude ‘pour les sonorités
opposées’) hebben betrekking op kosmische ondergang meer dan op persoonlijk
wee; zij zijn er misschien des te huiveringwekkender door, maar het is in elk geval
iets anders dan Ravel in zijn emotioneelste momenten weet te geven, zelfs wanneer
de natuur op de voorgrond treedt. Dit komt trouwens niet al te vaak voor, en zeker
niet in zijn meest geslaagde werk. De stukken uit ‘Miroirs’ (‘Une barque sur l'océan’,
etc.) kunnen niet in de schaduw staan van het beste uit ‘Gaspard de la nuit’, waar de
natuur nog maar accessoir is in grotesk duivelse, maar in laatste instantie toch
menselijke verwikkelingen. In ‘Jeux d'eau’, de grote réussite uit zijn begintijd, is de
natuur tot het uiterste gestileerd: druppels als kralensnoeren in een verrukkelijk
patroon, tien maal mooier dan Liszt, maar in esthetische zin toch nauwelijks boven
Liszt uitkomend. Ook in de opera ‘L'Enfant et les sortilèges’ is de natuur in hoofdzaak
décor, uiterst scherp gezien, tot in de nietigste details, maar zonder de sfeer, die bij
Debussy de natuur altijd maakt tot méér dan natuur. Het gevoel in dit geniaal
verklankte droomavontuur van een kind komt eerst aan bod, wanneer de natuurwezens
als mensen gaan spreken en zingen. Bij Debussy treedt veeleer de neiging aan de
dag mensen als natuurwezens te behandelen en hen te laten vervloeien in het
omringend element. De uiterst geraffineerde fantastiek van het onvolprezen ‘Jeux’
is
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geïnspireerd op een balletscenario over een tennisbal, waarin de menselijke accenten
niet geheel ontbreken; maar in de muziek merkt men dit alleen tegen het eind, wanneer
de walsvorm een traditioneel beroep op de componist schijnt te doen, hoe weinig
traditioneel de wals, waarin hij ‘loskomt’, ook zal uitvallen.
Toetssteen voor graad en geaardheid der emotionaliteit zijn de liefdesaandoeningen,
en een vergelijking tussen de beide Franse meesters brengt dan ook belangwekkend
materiaal aan het licht. Debussy is erotischer, en vooral sensueler dan Ravel. Toch
heeft hij in zijn muziek aan de onverhulde erotiek weinig aandacht geschonken. Men
dient er trouwens rekening mee te houden, dat het sensuele nauwelijks muzikaal is
uit te drukken, en dat afwijkende meningen hieromtrent onvermijdelijk moeten leiden
tot zulke groteske misvattingen als sinds jaar en dag met betrekking tot de ‘Tristan’
in omloop zijn gebracht. Misschien dat jazz-muziek of een Weense wals íets van
ware zinnelijkheid kunnen weergeven, maar daar moet men dan ook tevreden mee
zijn, of ontevreden, al naar het uitkomt. Wat men bij Debussy voor sensueel heeft
willen houden is in werkelijkheid sensitief: zintuiglijkheid, geen zinnelijkheid. Hier
vieren hoogtij de ‘sensations’, die men hem heeft toebedeeld, onder ontzegging van
de ‘sentiments’, en het is duidelijk, dat erotische ‘sensations’, zonder verdere
complicaties, wel voor het dagelijks leven van belang zijn, maar niet voor de kunst,
tenzij voor de literatuur, waarin zij althans beschreven kunnen worden. Een ‘tactiele’
kunst, een kunst van tastgewaarwordingen, bestaat nu eenmaal niet, evenmin als een
kunst van geur en smaak. Kunst is een zaak van de ‘hogere’ zintuigen.
De Debussy van de erotische ‘sentiments’, de liefdesgevoelens, vindt men, behalve
in de ‘Pelléas’, voornamelijk in een klein aantal orkestwerken: ‘Prélude à l'après-midi
d'un faune’, ‘Sirènes’ en het tweede deel van ‘Ibéria’. Van de pianowerken zou het
middendeel van ‘L'Isle joyeuse’ te noemen zijn. De eerste twee zijn twijfelgevallen:
de ‘Prélude’ doordat een quasi-
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pantheïstische natuurextase de liefdesaandoeningen van de meest wulpse aller
halfgoden dermate overstemt, dat er niets specifiek erotisch meer overblijft, ‘Sirènes’
om een tegenovergestelde reden: doordat de erotiek hier àl te specifiek is, met dat
gevolg dat de nadruk toch weer op de omringende natuur komt te liggen: de zee, met
haar oneindigheid en haar noodlottige geheimen. De faun is te zeer verzadigd met
zonnegloed en geuren, de sirenen met mythisch vampirisme, om hier als
kroongetuigen opgeroepen te kunnen worden. Geuren heeft men ook in groten getale
opgesnoven in het tweede deel van ‘Ibéria’, ‘Les parfums de la nuit’. Men heeft
ritselingen gehoord, wellicht een verre mandoline, - men is in Spanje geweest!
Treffend geval van éénorigheid, want dit middendeel van Debussy's orkestraal
meesterwerk behoort tot de meest aangrijpende liefdesmuziek die ooit is geschreven,
ook al staat de liefde niet in de titel en in de gebruikelijke commentaren.1) Dit is
Debussy's ware repliek op de ‘Tristan’, - méér dan de ‘Pelléas’, - híer heeft hij Wagner
overtroffen, maar dan in Wagner's eigen onsterfelijke lijn. Deze ongehoorde
betovering, die zuiver passioneel is, dat wil zeggen zich even ver verwijderd houdt
van het zinnelijke als van al te ‘menselijke’ liefdescomplicaties, en die door haar
innigheid en vertedering toch ook niet met woorden als ‘kosmisch’ of ‘erotisch
durchglühte Welthingabe’ kan worden afgedaan, raakt aan de hermetische geheimen
van het hogere gevoelsleven, zodat men de gebruikelijke misduiding van ‘les parfums’
niet alleen vergeven moet, maar haast begroeten. Hier heerst de Eros in zijn meest
antieke gedaante, - vóór-antieke gedaante veeleer, want Werner Danckerts visie op
Debussy als vertegenwoordiger van de oude verzonken mediterrane wereld der
‘Pelasgen’, die de Grote Moeder vereerden en de gerationaliseerde olympische
godenhiërarchie nog niet kenden, de wereld van de dionysische, orfische en eleusische
mysteriën, lijkt mij een der meest verhelderende gezichtspunten ter ontraadseling
van zijn wezen, - een nuttige precisering ook van het ‘Hellenisme’, waarmee men
wat gedachteloos, op grond van

1) Ernst Decsey (Debussys Werke, 1936) vat deze muziek weer in de zin van ‘sensualiteit’ op.
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enkele literaire parallellen, zijn derde, z.g. ‘classicistische’ periode heeft willen
etiketteren. Het Pelasgische, vóór-Hellenistische, is bij Danckert een psychologische
karakteristiek, die de gehele figuur Debussy treft, niet alleen maar een genre of een
produktiefase. Daarbij verduidelijken dan nog deze Pelasgen, vrucht van de historische
fantasie van de romanticus Bachofen, als terloops de zeer wezenlijke betrekkingen
van Debussy tot de Duitse romantiek.
De heidense Eros, de erotische mystiek, de sterk in het geestelijke gesublimeerde
passie, hebben van oudsher als tegenhanger gegolden van de charitas, de christelijke
naastenliefde. Dit werpt een nieuw licht op ons probleem, want ook door déze
tegenstelling worden Debussy en Ravel getroffen. Ten aanzien van de charitatieve
inslag in Ravel's meest emotionele uitingen verheugt het mij niet uitsluitend op eigen
indrukken af te hoeven gaan en mij nogmaals te kunnen beroepen op Jankeléwitch,
die het Ravelliaans ‘medelijden’ ondubbelzinnig vaststelt met betrekking tot bepaalde
scènes uit ‘L'Enfant et les sortilèges’. Maar wie naar bewijsplaatsen zoekt is niet op
deze opera aangewezen. In ‘Les entretiens de la belle et de la bête’ uit ‘Ma mère
L'Oie’ zijn de relaties tussen het monster en de schone prinses uit het bekende sprookje
in verschillende zin te duiden, en ook de muziek leent zich voor meer dan één uitleg.
Maar het grondaccent is toch de deernis, het willen helpen, en de amoureuze sfeer
maakt zich daaraan ondergeschikt. De diepe indruk, die de laatste der ‘Valses nobles
et sentimentales’ op ons maakt, daar waar de schimmen der voorafgaande walsen
geciteerd worden, is, bij wijze van kortste formule, terug te brengen tot een schrijnend
medelijden met deze walsen, arme verstotenen, die nooit meer zullen klinken. Zoiets
vindt men bij Debussy eigenlijk nooit. ‘Hommage à Rameau’ wordt beheerst door
ontzag voor de grote dode, elegische klacht, pompeuze vervoering, grandioze
berusting, maar niet door medelijden. Bij Debussy verhevigt de liefde zich, verticaal
stijgend, tot een egocentrisme van hoge geestelijke rang, daar
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waar Ravel zijn gevoelens horizontaal zoekt uit te breiden, in een zich tot alle wezens
uitstrekkende hulpvaardigheid, waarbij zijn Baskisch savoir faire, zijn praktische
nuchterheid, hem geenszins in de weg staat. Geen wonder, dat zijn
gemoedsaandoeningen gemakkelijker aanspreken. Alleen in déze betekenis is zijn
gevoel menselijker dan dat van Debussy. Het is algemeen verstaanbaar, het werkt
rechtstreeks, het is niet altijd vrij van sentimentaliteit, en een enkele maal is het
goedkoop, burgerlijk. Maar wie wil hier een keuze doen? Wanneer ik hier verklaar,
dat Ravel's meest ontroerende momenten, waarvoor ik even gevoelig ben als wie
ook, voor mijn gevoel - een ànder gevoel, maar vooral niet een ‘esthetisch’ gevoel
- niet kunnen halen bij de Spaanse geuren, die in ‘Ibéria’ zo oneindig veel méér dan
geuren zijn, dan portretteer ik met deze uitspraak alleen mijzelf, in de vorm van een
vergelijkend waardeoordeel over Ravel en Debussy.
Deze uitspraak, waarvan ik de bescheidenheid meer in het particuliere wel wil
blijven handhaven, heeft echter één belangrijke keerzijde. Zien wij nauwlettend toe,
dan doet zich een verschuiving voor in perspectief, en opnieuw treedt Debussy naar
voren, wijkt Ravel achteruit. De overtuiging, dat Eros en Charitas als eeuwige
beginselen gelijkwaardig zijn, geeft men nog niet prijs door eraan toe te voegen, dat
zij door de tijden heen althans op één gebied keer op keer hun ongelijkwaardigheid
hebben bewezen. Dat gebied is de kunst. Niet alleen door zijn sublimeerbaarheid
onderhoudt de Eros inniger betrekkingen tot het kunstscheppen dan het andere
principe, maar ook omdat, in schijnbare tegenspraak met zijn diepste wezen, alles
zich binnen de grenzen der persoonlijkheid blijft afspelen; en kunst is nu eenmaal
aangelegenheid van de eenling, niet van velen, zelfs niet van een tweetal. Waar de
naastenliefde zich bevestigt in de goede werken, de huwelijksliefde zich bestendigt
in het kind, daar plant, na het prijsgeven van zijn natuurlijke voedingsbodem, de
Eros zich voort in het kunstwerk, en iedere kunst verheft zich boven haar
mededingsters in de mate van haar erotische doorgloeidheid, haar
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hoger verdampingsvermogen, haar stijgkracht, haar in zichzelf besloten transformatie
van ziel naar geest. In zulk een kunst mogen wij op zijn minst een groter
voornaamheid verwachten, een onbetwijfelbaarder autonomie, een naar eigen wetten
luisterende organische groei. Minder sociale deugden wellicht, minder aanpassing,
virtuositeit, vakkennis, voeling met de traditie, maar een onwegdenkbare plaats in
de evolutie der muziek, die weliswaar de traditie in zich sluit, maar daar nooit en te
nimmer mee samenvalt.
Zo rondt het beeld zich af. Men kan dit alles weer gaan relativeren, door er
bijvoorbeeld op te wijzen, dat reeds uit het blote feit van Ravel's kunstenaarschap
noodzakelijkerwijs volgt, dat de ‘erotische’ sublimering ook hem niet vreemd geweest
kan zijn, dat het laatste stuk uit ‘Ma mère l'Oie’, ‘Le jardin féerique’, in zijn soort
niet minder vervoerende muziek is dan ‘Ibéria’, en dat het samengaan met meer
‘menselijke’ accenten alleen maar voor hem pleiten kan. Men kan gaan vermoeden,
dat hij door latere generaties weer hoger zal worden aangeslagen, omdat hij de traditie
diende te midden van een vloed van experimenten, waartoe hij zelf het nodige
bijdroeg, zonder er zich geheel mee te vereenzelvigen. Men kan Debussy decadentie
en oververfijning aanwrijven, en een eigenaardig dilettantisme: een kunst van een
dubbeltje op zijn kant, altijd bedreigd door het niets, omdat het een kunst van worden
is: een typisch ‘asymmetrische’ kunst, die omvalt bij het minste stootje. Men kan,
tot in bijzonderheden afdalend, Debussy's mislukkingen (een en ander uit het
jeugdwerk, van de latere composities b.v. ‘Canope’ uit ‘Préludes’ II) als verregaande
onbenulligheden aan de kaak stellen, terwijl die van Ravel, de ‘Introduction et
Allegro’, de ‘Boléro’, het grootste gedeelte van het Pianoconcert voor de linkerhand,
altijd nog wat lijken. Men kan Ravel's glansnummers laten aanrukken en met de hand
op het hart vragen: ‘De Sonatine, het strijkkwartet, het pianotrio, Gaspard de la nuit,
de Valses nobles et sentimentales, l'Enfant et les sortilèges, is dat minder dan het
beste van Debussy,
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dat voor een vergelijking in aanmerking komt?’ - en afwijzend het voorhoofd fronsen,
wanneer de tegenstander zegt: ‘Vergeleken met de eerste twee delen van Ibéria is
Ravel een gapende leegte, en vergeleken met Feuilles mortes en de sextenetude een
briljant beoefenaar van het onwezenlijke’. Men kan de ogen ervoor sluiten, dat zijn
gevoeligheid voor Liszt weliswaar prachtige muziek in het leven heeft geroepen,
doch voor het overige alleen maar een reden kan zijn om zijn kunstenaarschap zeer
kritisch te bezien. Men kan de biografen te hulp roepen, bij Lockspeiser aankloppen,
de waarde van Debussy's superbe Etudes gaan betwijfelen, de zeldzaam ontroerende
sextenetude ‘dull’ noemen, de spirituele vingerwisselingsetude ‘dul’ noemen, de
koele mystiek der kwartenetude, de bittere en tragische tertsenetude, de curieuze en
harmonisch zo betoverende arpeggio-etude ‘dull’ noemen, en dan nòg niet door
Apollo doodgeslagen worden; men kan gaan insinueren en pathologiseren, de
kankerpatiënt beklagen, en in opperste inconsequentie Ravel's hersentumor bedanken
voor de heerlijke ostinatomuziek van de ‘Boléro’, die alle concertzalen en menige
straatjongen veroverd heeft. Men kan zoveel. Men kan zelfs aantoonbare fouten
maken. Maar het helpt allemaal niets. Het verschil in geestelijke rang laat zich
verzachten, maar niet opheffen. Debussy is ‘anders’, en dit ‘andere’ plegen wij nu
eenmaal ‘groter’ te noemen, in weerwil van onze tegenzin in het geven van cijfers
aan mannen, die met cijfers op iets vruchtdragender wijze omgingen. Debussy heeft
de grootheid van de innerlijke rijkdom. Er is gezegd, dat Ravel groot was in het
gebruik, dat hij van zijn innerlijke armoede of schraalheid wist te maken. Dit mag
waar zijn; maar deze economische omgang met het eigen talent ontbrak al evenmin
bij zijn oudere broeder, die spontaan uit een overvloed schiep. Er ligt misschien iets
onrechtvaardigs in om rijkdom hoger te stellen dan armoede; het is zelfs ietwat
ondemocratisch; maar men dient er zich bij neer te leggen: de rijke is meer waard,
niet alleen omdat hij meer heeft, maar ook omdat hij doorgaans voornamer is.

Eindnoten:
* regel 12 v.o.: ‘pour les agréments’: Etude nr 8.
* regel 11 v.o.: ‘pour les arpèges composés’: Etude nr 8.
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Strawinsky
de onbetaalbare meretrix
Er bestaat geen aantrekkelijker denksport dan het neerzetten in verschillende
tijdperken van steeds dezelfde grote mannen. Daarbij gaat men stilzwijgend uit van
de veronderstelling, dat cultuurperioden steeds naar éénzelfde model ontworpen zijn,
zodat de prominente figuren, die op zulk een cultuur hun stempel drukken, opgevat
kunnen worden als de belichaming van een gering aantal typen, ‘eeuwige typen’, die
in meer of minder doorzichtige vermomming telkens weer het historisch schouwtoneel
betreden. Natuurlijk is dit niet waar. Maar dat betekent nog niet, dat het spelletje
zinloos hoeft te zijn, en dat Thomas Mann, toen hij in een van zijn grotere essays
Tolstoi en Dostojewsky op één lijn stelde met Goethe en Schiller, zich aan
onvruchtbare speculaties te buiten ging. Wie zijn ‘onze’ Goethe en Schiller? Zij
móeten er zijn, want waarom zouden ze anderhalve eeuw geleden wèl een Goethe
en Schiller hebben gehad, en wij niet? Wie vervullen in onze beschavingsperiode de
symbolische rol van Bach en Händel, Mozart en Haydn? Zeer aan te bevelen voor
de avonduren, wanneer de bonte Zondagavondtrein te zeer bij de keel grijpt. Wie is
onze Beethoven? Bartók, zegt Pijper, en hij brengt heel wat bewijsmateriaal bijeen,
niet zonder boze bedoelingen
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jegens Bartók. Dat achter deze cultuurhistorische hersengymnastiek een diepere zin
kan schuilgaan, is te verklaren doordat de mens niet enkel maar een onverwisselbaar,
onherhaalbaar, theoretisch onbenaderbaar individu is, maar zich tot op zekere hoogte
inderdaad laat schematiseren in een algemene typologie. Zo beschouwd, komt het
gelijke steeds terug op deze wereld, en het gaat er dan alleen maar om, het feilloos
te herkennen daar waar het zich voordoet. Wat nog zo eenvoudig niet is.
Tot deze overpeinzingen werd ik aangemoedigd door een boek van Karl H.
Wörner,1) waarin de componist Igor Strawinsky met Mozart wordt vergeleken.
Menigeen zal zich aan het hoofd grijpen, wanneer hij dit leest; maar aan passende
argumenten laat de auteur het niet ontbreken, en zij komen in hoofdzaak hierop neer,
dat zowel Mozart als Strawinsky gekenmerkt worden door een vrijwel onbegrensde
gevoeligheid voor de muziek van anderen, dat zij meesters zijn in het opvangen van
invloeden.2) Het voornaamste verschil zou hierin bestaan, dat er in het geval van
Strawinsky 150 jaar muziek bijgekomen is, zodat hij veel meer op te vangen heeft
gehad. Bovendien is de eruditie der componisten aanzienlijk toegenomen in die
spanne tijds. Mozart kon niet eens alle toenmalige muziek overzien; hij reisde veel
en hoorde veel, maar Bach en Händel heeft hij pas vrij laat leren kennen, en hij had
een adellijke vriend met een Hollandse naam nodig om zich met de neus op deze
muziek te laten drukken, waarna Mozart, zoals men weet van jongs af aan geoefend
in het muzikaal gebruik van de neus, niet draalde daar zijn voordeel mee te doen.
Maar Strawinsky, levend onder geheel andere drukpersverhoudingen, overziet alles,
kent alles. Voorts is er nog dit verschil, dat hij zijn min of meer opzichtige
strooptochten in het rijk der tonen pas in de tweede helft van zijn leven is gaan
ondernemen. De verschillen zijn dus niet gering. Maar Karl H. Wörner is volkomen
eerlijk hierin; hij laat zijn vergelijking niet méér omvatten dan in het bovenstaande
te lezen staat, en suggereert b.v. niet, dat Strawinsky ook nog over de heldere,
zangerige toon van Mozart beschikt,

1) Neue Musik in der Entscheidung, 1954.
2) Men heeft in Mozart's produktie niet minder dan 34 perioden vastgesteld, waarvan elk op
zijn minst één componist als peetvader telt. Mozart beroemde zich op deze veelzijdigheid.
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al dan niet overgenomen van Mozart zelf. Hij zegt alleen: Strawinsky vervult in onze
tijd een functie, die te vergelijken is met die van Mozart in de zijne. Daar de beide
perioden sterk van elkaar afwijken, hoeft Strawinsky verder ook niets met Mozart
gemeen te hebben.
Kennelijk is het Wörner's bedoeling geweest een apologie te leveren voor
Strawinsky, en dat heeft deze hoogst begaafde Rus ook terdege nodig. Er zijn weinig
moderne componisten van betekenis, wier werk op zulk een hardnekkige tegenstand
van bevoegde zijde is gestuit als het zijne, - tegenstand die vrijwel uitsluitend op het
na zijn vijfendertigste jaar geschrevene betrekking heeft. Dit kan een enkele maal
terugslaan op de waardering voor zijn vroegere composities; maar in elk geval hebben
wij hier niet te doen met de gewone miskenning op grond van een parti pris of van
onvoldoende vertrouwdheid met het bekritiseerde. In het leven van Strawinsky,
menen velen, is ergens een breuk; hij is de verkeerde weg opgegaan op een leeftijd
dat anderen zich gezeten burgers mogen gaan noemen; en het ergste is, dat hij óók
nog de allures aannam van een gezeten burger. Daarmee heeft men dan voornamelijk
zijn ‘neoclassicisme’ op het oog, term die in verband met zijn muziek een zekere
beruchtheid heeft verworven. Theodor W. Adorno laat in zijn Philosofhie der neuen
Musik, dat, voor zover over Strawinsky handelend, ondanks de wijsgerige opzet
ervan eigenlijk één fel en meedogenloos requisitoir is, daar nog een periode van
enkele jaren aan voorafgaan, die hij met het onplezierige woord ‘infantilisme’
bestempelt. Overigens schijnt Adorno deze kinderkamer nog te prefereren boven het
‘neo-classicisme’. De eerste periode omvat composities als ‘L'Histoire du soldat’ en
‘Renard’, de tweede b.v. ‘Oedipus rex’, ‘Apollon musagète’, ‘Jeu de cartes’. Tussen
beide perioden in staat b.v. het Octuor voor blaasinstrumenten, waarover hij nogal
te spreken is. Maar al deze composities hebben met elkaar gemeen, dat zij een
aanfluiting zouden zijn van de grote werken waarmee de componist naam maakte:
‘L'Oiseau de feu’, ‘Pétrouchka’,
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‘Le sacre du printemps’ (1913). ‘L'Histoire du soldat’ is van 1918. Daar tussenin ligt
dan ergens de breuk, de zondeval, en waarschijnlijk dichter bij 1918 dan bij 1913.
Men heeft wel gemeend, dat de Russische revolutie, die de banneling Strawinsky
van zijn ‘barbaarse’ bronnen beroofde, aansprakelijk moet worden gesteld voor deze
debâcle van een der grootsten. Niemand zal dit geloven, al zal er wel een of ander
verband bestaan. Sommigen, in de eerste plaats Strawinsky zelf, geloven trouwens
niet eens, dat het een debâcle wàs. Ik voor mij weet het nog niet. Met het beoordelen
van ‘debâcles’ van begaafde kunstenaars dient men altijd uitermate voorzichtig te
zijn. Het liefst zou ik, na elkaar of desnoods tegelijk, als advocatus deï en als
advocatus diaboli optreden in de zaak Strawinsky.
Maar wat moeten wij nu van de Mozart-vergelijking denken, die op menigeen de
indruk zal maken van een kwalijke grap? Vooropgesteld zij, dat men alles met alles
kan vergelijken. Men kan Van Gogh vergelijken met Raffaël, Rilke met Rabelais,
Geerten Gossaert met Shakespeare, Puccini met Palestrina, Messiaen met Spohr. Er
komt altijd wel íets bij voor de dag. Men kan zelfs kruiselings te werk gaan, en
Geerten Gossaert met Raffaël vergelijken, Spohr met Shakespeare. Het zijn allemaal
mensen onder elkaar, en ieder individu heeft altijd wel minstens één punt van
aanraking met ieder willekeurig ander individu. Het behoort echter wèl tot de goede
gebruiken daar enig systeem in te brengen, en dat heeft Wörner, de man van de
Mozart-Strawinsky-parallel, dan ook proberen te doen. Hij geeft een gezichtspunt,
en hij vermeldt enkele gelijkluidende feiten. Maar indien hij inderdaad langs deze
omweg der analogie Strawinsky heeft willen verdedigen, dan kunnen wij alleen maar
vaststellen, dat hij zijn doel voorbijgeschoten heeft, omdat het gezichtspunt
onaanvaardbaar is en de vermelde feiten onvolledig zijn. Zijn vergelijking is daarom
zo misleidend, omdat hij alle nadruk legt op de beïnvloedbaarheid, die beide
componisten met elkaar gemeen hebben, doch het stilzwijgen bewaart over de
kolossale verschillen in ver-
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werking dezer invloeden. Na de onvermijdelijke leerjaren beschikte Mozart over een
volmaakt eigen toon, die men onmiddellijk herkent, en die zich later nauwelijks nog
wijzigde, in welke muzikale milieus hij zich ook bewoog, welke vernieuwingen hij
ook in zijn muziek toeliet, welke rijpere en rijpste stadia op het rijpe ook nog volgden.
Zijn ontleningen hebben voornamelijk betrekking op de vormen: Johann Christian
Bach, de Italianen, de beide Haydns, de Mannheimers, de Fransen, Karl Philipp+
Emanuel Bach, Händel, de grote Bach, Clementi, zij leerden hem hoe hij een symfonie
moest bouwen of een sonate, cantilenes moest schrijven en versieringen,
instrumenteren moest en het contrapunt beoefenen; dat wil zeggen: zij leerden hem
niet zo héél veel meer dan wat tegenwoordig op de conservatoria wordt onderwezen,
- zij leerden hem wat geleerd kan worden. Van deze technische en formele
verworvenheden mag worden vastgesteld, dat zij betrekkelijk weinig vindingrijkheid
vereisen en geen spoor van genialiteit, en derhalve nooit over de waarde van muziek
mogen beslissen. Deze ligt elders. Melodieën of motieven ontleent Mozart zelden.
Hij schreef bewerkingen (o.a. naar Bach), maar zij dragen duidelijk het merk van
oefenspel of gelegenheidsstuk. En tenslotte: indien het al waar is, dat zijn muziek
mèt die van Haydn en anderen kennelijk tot één familie behoort, dan is het toch
bijzonder moeilijk uit te maken of dit nu een gevolg is van wat men gewoonlijk
beïnvloeding noemt dan wel van het bestaan van een ‘algemene’ stijl, waaraan in
die tijd de meest originele geesten schatplichtig meenden te zijn.
Hoe anders Strawinsky. Zeker, hij leeft in een andere cultuurfase dan Mozart. Men
heeft de moderne tijd wel met de term ‘alexandrinisme’ getooid, daarmee doelend
op het ontbreken van een sterke gemeenschapsstijl, waaraan de enkeling zich
gebonden kan voelen en binnen de grenzen waarvan hij zijn ‘ware vrijheid’
verwezenlijkt. Wij zijn laatgeborenen, en ons creatief vermogen is voor een niet
onbelangrijk deel aangewezen op het arrangeren van het reeds bestaande. Wij vatten
samen, en hoe meer nadruk

+ regel 8 v.b.: ‘Karl’ moet zijn ‘Carl’.
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het individuele ontvangt, en daarmee de voor velen zo moeilijk te dragen innerlijke
eenzaamheid, des te onweerstaanbaarder is vaak de zuigkracht van een verleden, dat
alles reeds gerealiseerd schijnt te hebben. Alle reactionaire en restauratieve
verschijnselen, ieder ‘neo-classicisme’, ‘neo-barok’, en in zekere zin zelfs de
‘neo-romantiek’1) getuigen hiervan. Men leeft uit datgene wat was. Wat er was is te
waardevol om het te verwaarlozen; het is niet voldoende er kennis van te nemen, het
wil gediend worden door een herscheppen, een reconstrueren. Ook in de literatuur
valt deze trek op te merken. Figuren als James Joyce en de latere Thomas Mann
waren de grote spelers met stijlen en geestesklimaten en cultuurperioden, waarbij zij
er echter wel degelijk in slaagden hun eigen stempel te drukken op conglomeraten,
die bij minder begaafden als droog zand aan elkaar zouden hangen. Geniale
monsterwerken, die ons behalve imponeren ook verrukken en van hun innerlijke
noodzakelijkheid overtuigen. Maar er is ook veel wat aandoet als niet noodzakelijk,
- afgezien van een individuele noodzakelijkheid, die in enigerlei vorm altijd wel
aanwezig zal zijn, - en waarbij de speelwoede, opgewekt door de aanblik ener culturele
uitdragerij, niet meer in toom wordt gehouden door de machtige greep van het genie,
dat nog in de chaos zijn vormkracht weet te handhaven. Het komt mij voor, dat deze
twijfelgevallen talrijker zijn in de muziek dan in de schone letteren. Men zou
misschien juist het omgekeerde verwachten, in verband met de grotere betekenis van
traditie en professionele binding in de muziek. Dit geldt inderdaad tot aan een zeker
punt; daarboven uit zijn voor de muziek de gevaren van het eclecticisme des te groter,
omdat het vrijblijvend spel, de parodie, de satire, het verhelderend en distantiërend
betoog, hier minder armslag hebben dan in de literatuur, of zelfs geheel achterwege
moeten blijven.
Intussen is het ‘alexandrinisme’ niet een historisch fatum, waaraan iedereen in
gelijke mate onderhevig moet worden geacht en waaraan men zich maar willoos
heeft over te leveren. Wie geen

1) Hier minder in de betekenis van late romantiek dan als romantische tendensen bij de
modernen.
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eclecticus wil zijn in een eclecticistische cultuurperiode hóeft het niet te zijn, en al
ware het tot de prijs van het zwijgen. Men mag het, meen ik, niet zo voorstellen alsof
Goethe in onze tijd iets als de ‘Ulysses’ zou hebben geschreven (ondanks
merkwaardige analogieën in het tweede deel van de ‘Faust’), of dat Beethoven tot
beoefenaar van Strawinsky's ‘neoclassicisme’ geworden zou zijn. Dit leert ook de
ervaring: zelfs in onze tijd is altijd nog een Debussy mogelijk, een Bartók, een
Schönberg, - en een jonge Strawinsky, - componisten, wier vernieuwingspogingen
hand in hand gingen met een zekere mate van afzijdigheid ten opzichte van de traditie.
Adorno aarzelt dan ook niet om Schönberg als de ware modernist tegenover de latere
Strawinsky te stellen, hoewel hij welbeschouwd ook van Schönberg niet veel heel
laat. Maar dit ligt meer aan Adorno zelf: kritische geest van grote muziek-filosofische
bekwaamheid, doch lastig tevreden te stellen.
Dat Strawinsky een eigen stijl heeft, zal niemand willen loochenen. Maar - om de
vergelijking van Wörner nog eens op te vatten - deze stijl is veel minder universeel
dan die van Mozart, ook al schijnt hij er alles in te kunnen uitdrukken. Gaandeweg
heeft Strawinsky's idioom zich onthuld als voor een niet onaanzienlijk gedeelte
bestaande uit trucs en aanwensels, die men op een afstand herkent, maar die ten
enenmale weigeren een organische verbinding aan te gaan met de diverse idiomen
en thematische gegevens van anderen, waar hij al zo zijn krachten op heeft beproefd.
Men zou zelfs staande kunnen houden, dat, wat hijzelf hier ook over beweerd moge
hebben, een ‘organische verbinding’ wel het laatste is wat hij nastreeft, dat hij in dit
op elkaar botsen en tegen elkaar aanvloeken van stijlen juist zijn kracht zoekt, - de
kracht van zijn zwakheid, - met als resultaat onder andere een aantal hoogst
merkwaardige, deels ongewilde parodieën, die somś onweerstaanbaar zijn en hem
als een begaafd humorist met klanken doen kennen, wiens verwantschap met Mozart
ongetwijfeld kan worden vastgesteld met betrekking tot ‘Ein musikalischer Spasz’.1)
Maar ook wanneer hij niet de lachlust gaande maakt, is

1) Het is vermakelijk en leerzaam deze satire aan te horen, en bij de ontsporingen, de valse
akkoorden en dgl., bij zichzelf te zeggen: dat is Strawinsky. Het lijkt er werkelijk een beetje
op.

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

208
er steeds dat illusionistisch misleidende in zijn muziek, dat geraffineerde krompraten,
dat ontwijken, b.v. dat loeren op de dominant en er nooit in springen, - dingen die
trouwens voor een gedeelte de bekoring ervan uitmaken. Hij is parodist ook als hij
niet parodieert, en ook als hij geen ander parodieert, parodieert hij de muziek. Dit is
ook dan nog het geval, wanneer hij strak en plechtstatig wil zijn, en een oratorium
schrijft in pseudo-Händelstijl, met hier en daar een ritmisch stoutigheidje of een vals
basje of een half herhalinkje van een thema, ten teken daarvan dat het nog steeds
Strawinsky is die verondersteld wordt aan het woord te zijn. Een andere mogelijkheid
bij hem is de adaptatie van historisch materiaal, die tot arrangeren toe kan gaan. Dat
verloopt dan met de nodige correctheid, totdat plotseling met enkele burlesk barbaarse
ritmen de grijnzende snuit van de ‘echte’ Strawinsky* om de hoek komt kijken: de
Pergolese-compositie, ‘Pulcinella’ geheten (1920). Hier zijn de beide elementen dus
gescheiden: eerst de min of meer getrouwe reproductie van het oude, vervolgens de
deformerende satire door het eigene. Het is dan ook volkomen onzinnig deze geniale
samenraapsels - in het ‘Pulcinella’ - geval heeft men overigens alle reden om aan
het geniale te twijfelen - te willen vergelijken met de bewerkingen van Vivaldi door
Bach. Deze twee bijna-tijdgenoten werden door één grote stijlaccolade* omvat, terwijl
Pergolese's stijl letterlijk niets met die van Strawinsky gemeen heeft. Bovendien
componeerden de ouderen heel anders: meer bij wijze van routinewerk, omdat het
nu eenmaal zo hoorde, of omdat het gemakkelijk was met eigen sonaten of
pianoconcerten voor de dag te kunnen komen. Er werd niet zoveel gewicht aan
gehecht. Bij Strawinsky is ieder nieuw opus een onvergelijkelijke gebeurtenis, niet
alleen voor het internationale publiek, ook voor hemzelf. Een ander historisch
uitstapje, dichterbij gelegen, lukte hem al veel beter: de Tschaikowskyade ‘Le baiser
de la fée’, eigenlijk heel mooie muziek, en waarin althans één thema van Strawinsky
zelf schijnt te zijn. Dat is zoiets als: zoek de rozijn in de pudding. Maar de pudding
smaakt goed in
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dit geval, en dat men niet precies weet of men Strawinsky moet bedanken, of
Tschaikowsky, of allebei, is tenslotte óók nog wel te overkomen. Zo schreef Thomas
Mann zijn meesterlijk ‘Lotte in Weimar’ samen met Goethe, en niemand die hem er
hard om valt.
Strawinsky's afhankelijkheid van voorbeelden uit de meest uiteenlopende tijdperken
is zulk een gewichtig aspect van zijn muziek, dat men er goed aan doet verschillende
‘methoden’ bij hem te onderscheiden, die niet over één kam geschoren mogen worden.
Hij kan een stijl overnemen, een melodisch of ritmisch type, een algemene opzet,
een constructievorm, en daaraan meer of minder sterke brouwsels van zichzelf
toevoegen: de pastiche, - deze term op te vatten in een algemeen oriënterende en niet
al te enge betekenis. Er kunnen verschillende ‘pastiches’ door elkaar heenlopen:
Bach en de jazz, om een bekend voorbeeld te noemen. ‘Oedipus rex’ en ‘Apollon
musagète’ zijn te beschouwen als ‘pastiches’ van grote allure; de ‘Symphonie des
psaumes’ met haar organisch verwerkte Byzantijnse invloeden is het evenmin als
‘Pétrouchka’ of ‘Le sacre du printemps’ het waren. En in de tweede plaats kan hij
motieven, of thema's, of zelfs langere melodieën aan de historie ontlenen, iets wat
men minder ernstig kan vinden, omdat hij ze dan toch maar in zijn eigen idioom
verwerkt, maar ook ernstiger, omdat hij zijn handen niet thuis heeft kunnen houden
ten aanzien van het meest essentiële in muzikale zaken: de melodie. Overigens steelt
hij met een niet anders dan sympathiek te noemen openlijkheid; en in zijn
Strawinsky-boek zegt Alexander Tansman niet ten onrechte, dat hij het beruchte
Rossini-citaat (een thema uit de ouverture van ‘Le barbier de Sevilla’) in de derde
‘ronde’ van de balletmuziek ‘Jeu de cartes’ met zíjn fabelachtige techniek gemakkelijk
had kunnen wegwerken, zo hij dat had gewild: een moraal, tegengesteld aan die,
vigerende in het oude Sparta, waar een dief pas aan de algemene verachting werd
prijsgegeven, wanneer de diefstal werd ontdekt. In deze gevallen spreke men niet
van ‘pastiche’, maar van
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‘ontlening’ of ‘citaat’ of iets dergelijks Men kan ook denken aan variaties op een
van anderen overgenomen thema; maar deze vergelijking is voor ‘Jeu de cartes’
misschien iets te flatteus, ook al bestaat de eerste helft van de tweede ‘ronde’ toevallig
inderdaad uit variaties.
Deze onbeschaamdheden van de oudere Strawinsky plaatsen ons voor geheel
andere problemen dan het gebruik van vreemd melodisch materiaal bij Mahler. Waar
dit laatste als een incidentele stijlloosheid aandoet, iets wat niet bij het wezen van
zijn muziek past, en niet zelden de indruk maakt van ‘ongelukjes’, daar vormt
Strawinsky's citeren een integrerend bestanddeel van zijn stijl, - een ‘stijlloze’, een
‘alexandrinistische’ stijl. Ging men tellen en rekenen, dan kwam men bij hem
misschien niet eens tot een hoger percentage thematische contrabande dan bij de
Oostenrijkse componist. Maar hoe frequent, en met welke artistieke resultaten ook,
het ontlenen is bij Strawinsky altijd bewuste opzet, altijd uitdrukking van een door
hem gepropageerde esthetische overtuiging, al zullen daarnaast wel eens gevallen
voorkomen van meer onbewuste overname, waarbij de grens met toevallige
overeenkomst moeilijk te trekken is.1) Voorbeelden van ‘citaat’ in de ruimst mogelijke
betekenis: het reeds genoemde ‘Le baiser de la fée’, ‘Jeu de cartes’ en de
‘Pulcinella’-suite; in het laatste geval kan men beter van bewerking of adaptatie
spreken. ‘Pastiche’ en ‘citaat’ kunnen uiteraard gezamenlijk voorkomen en zullen
elkaar muziektechnisch en psychologisch ook begunstigen. In ‘Apollon musagète’
b.v. schijnt ook van de thematiek nogal wat ontleend te zijn. ‘Oedipus rex’ daarentegen
is wèl een ‘pastiche’, - o.a. naar Händel, - maar wat Händel betreft bij mijn weten
vrij van ‘citaten’.
Vóór de noodlottige ommekeer in zijn kunstenaarsleven ontleende Strawinsky
óók wel, in hoofdzaak van Russische volksmuziek, met haar eigenaardige
asymmetrische periodenverdeling en haar ‘Byzantijnse’ harmonie (kerktoonaarden),
die ook later kenmerkend voor hem zijn gebleven. In ‘Pétrouchka’ komen drie
Russische

1) Pijper maakte mij eens opmerkzaam op de overeenkomst tussen een der aanvangsthema's
van de ‘Symphonie des psaumes’ en de bekende ‘Barcarole’ uit ‘Les contes d'Hoffmann’
van Offenbach. Hier zal niemand aan ontlening denken. Waarschijnlijk had Pijpers opmerking
enkel maar ten doel de aandacht te vestigen op het naar zijn mening onbeduidende en stijlloze
van deze melodische lijn. Wat nu ook weer niet betekent, dat hij de ‘Barcarole’ zelf melodisch
van nul en gener waarde vond.
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thema's voor, één Frans, en dan nog een Weens walsje (van Lanner). In ‘Le sacre du
printemps’ en ‘Les noces’ zijn maar één resp. twee thema's van de Russische folklore
afkomstig, wat menigeen verbazen zal. Intussen gaat dit nergens de algemene
gebruiken in de omgang met anderer geestesgoed te boven. Zelfs mogen wij ons
afvragen, of het na 1918 bij Strawinsky nu wel zóveel erger geworden is als
gewoonlijk wordt aangenomen. Eén of twee brutale Rossini- of Gounod-citaten
maken natuurlijk een uiterst ongunstige indruk, men is dan geneigd het gehele oeuvre
hieraan af te meten. Het zou gemakkelijk zijn na te gaan wat b.v. in ‘Jeu de cartes’
van Strawinsky zelf is en wat van zijn voorgangers, - of ook weer níet gemakkelijk,
aangezien aan de onderneming geen eind is te zien, zo men zich niet tot de letterlijke
‘plagiaten’ bepaalt, maar tevens zijn aandacht richt op analoge melodievorming,
ritmische overeenkomsten, en eventueel nog de harmonische elementen. Zijn in
‘L'Histoire du soldat’, het Octuor, de ‘Symphonie des psaumes’ de ontleningen
bijzonder talrijk? Dragen in het algemeen Strawinsky's ontleningen soms het karakter
van gangmaker voor eigen vondsten? Ik moet dit punt verder laten rusten. Ik vind
het weinig belangrijk; maar ‘men’ vindt het belangrijk, bij Strawinsky.
De ‘pastiche’ lijkt toch wel een iets ernstiger zaak dan een afhankelijkheid louter
in het melodische. Hier kan ook geen beroep worden gedaan op een muzikale
uitputting, die ten aanzien van de voorraad mogelijke melodieën altijd nog wel te
verdedigen is. Een uitputting van ‘stijlen’ is een onvoorstelbaar iets; en wanneer een
componist het bewijs daarvoor schijnt te leveren, wordt dit niet in zijn voordeel
uitgelegd. In de composities van de eerste periode kan men velerlei invloeden
aanwijzen: de Russische voorlopers, Debussy, Ravel, Dukas, Schönberg (in de
‘Sacre’); maar dwars daardoorheen was Strawinsky bezig zich te ontwikkelen tot
een toondichter van geheel eigen allure, machtige ingevingen, en met een
onmiskenbare organische groei van het ene werk naar het andere. De ‘Sacre’ mag
dan weinig meer gemeen hebben met
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‘L'Oiseau de feu’ (op de ritmiek van de ‘Danse infernale’ na), de continuïteit was
niet verbroken, en men kan zich de gapingen opgevuld denken met intermediaire
composities. Na ca. 1917 schijnt deze geleidelijkheid verloren te gaan. Van de ‘Sacre’
loopt geen duidelijke lijn naar ‘Renard’ en ‘L'Histoire du soldat’, van ‘L'Histoire du
soldat’ niet naar ‘Oedipus rex’, van hieruit niet naar ‘Jeu de cartes’. Men heeft dit
wel trachten te ontkennen, - Strawinsky zelf voorop, - men heeft willen suggereren,
dat er eigenlijk niets veranderd was; men heeft op het geval-Ravel gewezen, die óók
het ene stijlmasker na het andere voorbond en die toch Ravel bleef. Inderdaad, en
dat is juist een zwakke kant van Ravel, die in zijn metamorfosen bovendien lang niet
zo ver ging als zijn Russische vriend. Men heeft voor Strawinsky het recht opgeëist
zich te ontwikkelen zoals hij dat zelf wilde, en moest. Maar dit neemt de steeds dieper
invretende twijfel niet weg, of hier nog wel sprake is van een ontwikkeling, en niet
veeleer van een telkens herhaalde sprong naar het onverwachte, een telkens herhaalde
breuk met het vorige, - een ‘gebroken man’, die kans ziet zichzelf steeds weer opnieuw
te breken, en die wel over machtig veel zelfvertrouwen en een onuitputtelijk fonds
van oermuzikaliteit moet beschikken om dit spelletje jaren lang vol te kunnen houden,
en er nog een wereldsucces mee te behalen ook. Wat Strawinsky nagehouden kan
worden is dat de ontwikkeling niet meer verloopt van een ‘vroeger’ naar een ‘later’.
Een echte ontwikkeling is steeds onomkeerbaar, haar stadia zijn onverwisselbaar.
En hoewel hij zeker niet ‘Le sacre du printemps’ na het Pianoconcert had kunnen
schrijven, is een omgekeerde volgorde van het Pianoconcert en ‘Perséphone’
(eveneens door een tijdsverloop van tien jaar van elkaar gescheiden) al veel beter
denkbaar. Hier missen velen het laatste spoor van innerlijke noodzaak.
Deze eigenschap om zich in het verloop van een ‘ontwikkeling’ evengoed in
tegenovergestelde richting te kunnen bewegen, weerspiegelt zich nog op andere wijze
in zijn latere muziek. De
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retrograde beweging nam grote afmetingen aan, en Strawinsky wendde zich tot het
verleden, - niet het verleden van de Slavische volksmuziek dit keer, maar van de
Europese kunstmuziek. Tot Bach ging hij terug, en Schönberg sprong van satirische
drift op het horen van de Pianosonate; en dan zwom hij weer een eind met de
tijdstroom mee en grasduinde b.v. bij ‘minor composers’ der negentiende eeuw en
bij een gedeeltelijke ‘major composer’: Tschaikowsky. Hij stond voor niets meer,
het hele verleden was van hem. Algemeen wordt aangenomen, dat dit
‘neoclassicisme’, waarvan de oorsprong in het Frans cultuurmilieu gezocht moet
worden (destijds werd wel beweerd, dat Poulenc Strawinsky beinvloed had; Ravel
kan een van de voorbeelden zijn geweest in het pasticheren, en voor de ‘theorie’
zorgden Picasso en Cocteau1)), voor de componist van ‘Le sacre du printemps’ niet
minder dan een ramp is geweest; en het beeld van de Russische barbaar, die als
emigrant naarstig en nieuwsgierig in de Westeuropese muzikale schatten ging neuzen,
mag dan uiterst eenzijdig en gedeeltelijk onjuist zijn, - Strawinsky was nooit een
‘barbaar’ geweest, - er wordt toch íets van de waarheid in getroffen, en trouwens,
hoe anders zulk een debâcle te verklaren? De debâcle bestond niet zozeer in het
omhelzen van het neoclassicisme door een willekeurig begaafd componist als wel
in een schreeuwend verraad aan het modernisme. Dit heeft op sommigen een
verpletterende indruk gemaakt, en de filosofisch getemperde nagalm van de
verontwaardiging van wie het wèl meenden met de moderne muziek is nog te
beluisteren in het meesterlijke geschrift van Theodor W. Adorno, Philosophie der
modernen Musik, van 1949. De man, die terug kon blikken op een briljant debuut
van avantgardist, wendde zich tot de allongepruik en de becijferde bas. Strawinsky
was een reactionair geworden, deftig, representatief voor de eeuwen, - neen, wàs hij
het maar! Dan had men nog een super-Saint Saëns in hem kunnen zien, een
onschadelijke curiositeit, bij te zetten bij de vaderen. Het was veel erger! Zich
blijkbaar voor zijn salto mortale schamend, hield Strawinsky uit zijn

1) Het neoclassicisme als Europese stroming begon met het optreden van Busoni, d.w.z. het
moderne neoclassicisme, want ‘neoclassicistische’ tendensen zijn gedurende de gehele
romantiek werkzaam geweest, van Mendelssohn tot en met Reger. Voor Strawinsky was
echter van meer belang de invloed van Satie en de Groupe des Six. Ook Prokofjeff, Bartók
en vooral Hindemith werden neoclassicistisch beïnvloed: de enige grote moderne figuur,
van wie dit niet gezegd kan worden, is eigenlijk Schönberg, tenzij in zijn constructievormen.
De kritiek op Strawinsky's neoclassicisme heeft dan ook minder betrekking op het feit als
zodanig dan op de wijze van toepassing, die door velen aanvechtbaar wordt geacht door
een gebrek aan ernst en vooral selectiviteit.

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

214
modernistisch patrimonium nog zoveel fondsen achter, dat de koersen van het verleden
nooit àl te hoog konden stijgen. Elk wat wils. Wie een overbodige reprise van Bach
of Händel duchtte, kon gewezen worden op zonderlinge basnoteringen en onorthodoxe
harmoniseringen: vals, soms fascinerend, soms expressief, soms moppig, maar
duidelijk vals.1) Geen modernist? Luister hoe ik een scheut echt Russische
‘Sacre’-ritmen in de klare en misschien wat erg zoete wijn van Pergolese mik, en
het drankje heet ‘Pulcinella’, en u staat verstomd. Ik breek ieder ritme over de knie,
en u mag van ironie en parodie spreken, en van deformatie en ontheiliging, maar u
luistert. Vervelen althans deed men zich niet bij Strawinsky. Als reactionair was hij
modernist gebleven, modernist van de oude stempel, want het àllermodernste in die
twintiger jaren was de reactie pur, het neoclassicisme met een uitgestreken gezicht.
Dáár bedankte hij voor, en hij had gelijk. Had hij zich met huid en haar aan de
voorzaten verkocht, dan zouden wij hem nu niet door de radio horen en geen essays
over hem kunnen schrijven.
Strawinsky's ontwikkeling vertoonde dus een teruglopende tendens, en dit trad op
twee manieren aan de dag: hij kon, als hij wou, terug naar wat hij enige jaren te voren
was geweest, en hij kon terug naar wat Bach 200 jaar te voren was geweest. Dit
speelde zich allemaal nog af binnen de grenzen der kunst. Maar er was een derde
mogelijkheid: een meer psychologische, om niet te zeggen biologische terugkeer.
Iedere ontwikkeling, zei ik, beweegt zich van achteren naar voren en is niet om te
keren. Geheel juist is dit niet. Neemt men het met de wetenschappelijke definities
niet al te nauw, dan wordt, zo hij tijd van leven heeft, ieder mens weer een kind, en
een enkele maal wordt hij zelfs kinds, hetgeen dan voor transpositie in het artistieke
niet meer in aanmerking komt. Maar het kind-zijn, het kind-worden wèl, - dermate
zelfs dat het kinderlijke menig punt van aanraking heet te vertonen met de kunst en
er volgens sommigen zelfs aan ten grondslag zou liggen. In iedere kunstenaar een
kind verborgen! Helaas

1) Sommige harmonische stoutigheden zijn vermoedelijk ook weer tot de invloed van Satie en
de Six te herleiden. Men heeft wel gesproken van ‘pandiatonicisme’, d.w.z. een gebruik van
dissonanten binnen de diatonische toonladder, zonder chromatiek. Dit is zeer kenmerkend
voor Strawinsky. ‘Pandiatonicisme’ in reincultuur vindt men b.v. in ‘Les cinq doigts’, Czerny in het vals. Intussen komen deze elementen reeds in ‘Pétrouchka’ voor (1911).
Bepaalde ‘pandiatonicistische’ stukken van Satie zijn van 1910. Verdere bijzonderheden bij
N. Slonimsky, Music since 1900. Is men er eenmaal opmerkzaam op gemaakt, dan blijkt het
‘pandiatonicisme’ een belangrijk en ook theoretisch interessant bestanddeel van de moderne
muziek te zijn. Britten b.v. geeft zeer persoonlijke toepassingen.
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heeft men nooit de moeite genomen om na te gaan hoe het in dit opzicht met de
niet-kunstenaars is gesteld, die, naar mij de ervaring leerde, in doorsnee kinderachtiger
zijn dan de meeste kunstenaars. In een meer speculatief verband is het
scheppingsvermogen natuurlijk wel te herleiden tot een polaire spanning tussen
kinderlijke structuur en ouderdomsstructuur (en ook tot de spanning tussen
vrouwelijke en mannelijke structuur); maar dit heeft betrekkelijk weinig meer te
maken met het ‘infantilisme’, dat Adorno bij de componist van de ‘Sacre’ meent op
te merken ten tijde van ‘L'Histoire du soldat’. Deze ‘infantilistische’ periode, die dus
onmiddellijk aan de neoclassicistische voorafgaat en die verder nog werken als
‘Renard’, de twee Ragtimes (één voor piano, de andere voor 11 instrumenten met
transcriptie voor piano), de Suites voor orkest, en onder voorbehoud het Octuor voor
blaasinstrumenten omvat, zal allicht wel psychologisch bepaald zijn geweest; maar
Strawinsky was 35 jaar, toen hij zich ‘infantiliseerde’, zodat men iedere gedachte
aan naderende kindsheid zal moeten laten varen, en er ook verder goed aan zal doen
componist en burgerlijk persoon niet te laten samenvallen. Plausibeler lijkt een
voorstelling van zaken, die uitgaat van een ‘reculer pour mieux sauter’. Primitivisering
was reeds merkbaar in de ‘Sacre’, maar zonder dat het grote orkestapparaat werd
aangetast, of de harmonische complicaties. In vergelijking daarmee vertoont
‘L'Histoire du soldat’ een radicale vereenvoudiging, gedeeltelijk in aansluiting aan
de naïefste dansjes uit ‘Pétrouchka’. Daarbij bleven echter de verworvenheden van
de ‘Sacre’ gehandhaafd in allerlei harmonische en ritmische eigenzinnigheden en
hardheden, die aan het ‘kinderlijke’ van de gevoelshouding merkbaar afbreuk doen.
Deze eenvoud is zéér zogenaamd, en ook de ironie van deze duivelshistorie is niet
eens kinds. Het is een valse naïveteit, die door de componist zo is bedoeld en die tot
de vermakelijkheid van het geval bijdraagt. Maar hoe ook geïnterpreteerd, een stap
terug wàs het, en van daaruit kon dan de soliede volwassenheid, hoezeer eveneens
‘zogenaamd’, van
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het neoclassicisme worden veroverd. Alleen in déze zin is de term ‘infantilistische
periode’ bruikbaar. Adorno gebruikt het woord in hoofdzaak om Strawinsky te
diskwalificeren. Dat niet alleen: volgens onze muziekfilosoof gaat de ‘infantilistische’
periode vloeiend over in een volgende fase, - de neoclassicistische dus? Ongetwijfeld;
maar Adorno heeft nog andere terminologische pijlen op zijn boog, en volgens de
letterlijke betekenis van het tweede woord, dat thans onze aandacht vraagt, is
Strawinsky niet alleen maar een kind geworden, of kinderlijk, of kinds, maar hij is
stapelgek.
‘Schizofrene periode’, - in deze samenstelling komt, meen ik, het omineuze woord
bij Adorno niet voor; maar in verband met het neoclassicisme spreekt hij niet alleen
herhaaldelijk van ‘schizofrenie’, doch ook van ‘katatonie’ (dit laatste in verband met
het starre ostinato-element bij Strawinsky), van ‘manierisme’ (dat behalve een
fatsoenlijk kunstgenre, waar tentoonstellingen aan worden gewijd, ook een symptoom
is van de onderhavige zielsziekte), en een enkele maal van dwangneurose, wat
gelukkig minder erg is. Ik ben geen vriend van dit royale gebruik van de term
‘schizofrenie’ in de esthetiek, en kan mij niet aan de gedachte onttrekken, dat Adorno
nog nooit werkelijke schizofrenen heeft ontmoet of op een afstand gadegeslagen.
Natuurlijk wil hij niet insinueren, dat Strawinsky schizofreen ‘is’, vulgo ongeneeslijk
krankzinnig; maar het gebruik van de term heeft ontegenzeglijk de strekking de
scherpst denkbare kritiek op Strawinsky's muziek zo suggestief mogelijk samen te
vatten. Hoewel men aan de doeltreffendheid daarvan toch weer kan gaan twijfelen,
in een tijd, waarvan meer dan eens beweerd is, dat hij in het teken der ‘schizofrenie’
staat, zoals de middeleeuwen in het teken der ‘hysterie’. Ware dit juist, dan zou
Strawinsky alleen maar een goed kind van zijn tijd zijn. Iedere tijd zijn eigen
psychose: het heeft wel iets grappigs; maar men is gauw uitgepraat, want behalve
schizofrenie en hysterie komt eigenlijk alleen nog de manischdepressieve psychose
in aanmerking (iets voor de romantiek?).
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Intussen dient onomwonden te worden toegegeven, dat de verschijnselen, die Adorno
ertoe brachten Strawinsky in het psychopatenhoekje te duwen, treffend juist
geobserveerd zijn. Strawinsky's humor, zijn lichtzinnige zwier, de oneerbiedige
parodie en zelfparodie, en dan toch ook wel datgene wat men talent of genie pleegt
te noemen, horen er beslist níet bij; maar voor het overige is het beeld der
‘schizofrenie’ compleet, zo men tenminste van mening is, dat muziek in staat is een
compleet beeld van de schizofrenie te geven. Maar ook zogenaamde schizofrenie
kan al ernstig genoeg zijn. De starheid, het manierisme, de archaïsmen, de
gevoelsarmoede, de stereotypieën, het stijve, hoekige, karikaturaal marionetachtige,
het quasi objectieve, berustend op het afsterven van het subjectieve, de leegheid, de
verveling, - het is alles aanwezig, voor wie het zien (horen) wil. Uiterste aan leegheid:
er is in het geheel geen muziek meer. Deze consequentie mag Strawinsky dan tot
dusverre geenszins hebben getrokken, Adorno zegt toch, dat hij ‘een eind aan de
muziek maakt’, - wat overdreven misschien, wat erg hatelijk al weer, maar toch een
merkwaardige bevestiging van een uitspraak van de nonchalante, doch bijzonder
scherp blikkende Debussy, die met Strawinsky kennis had gemaakt en nogal met
hem wegliep. ‘Als deze jonge Rus oud zal zijn geworden’, schrijft hij aan een vriend,
‘dan zal hij onverdraaglijk zijn, omdat hij geen muziek meer zal kunnen uitstaan.
Maar nu is hij nog onbetaalbaar’.
In het bovenstaande, dat ik als advocatus diaboli gaarne mijn zegen geef, vindt
men, nu eens in algemene aanduidingen vervat, dan weer tot in bijzonderheden
uitgewerkt, vrijwel alles bijeen wat zich tegen Strawinsky in het midden laat brengen
door modernisten, antimodernisten, anticlassicisten, antihumoristen en enkele andere
categorieën. Daarbij neemt Adorno wel een zeer radicale positie in, want onder zijn
pen wordt Strawinsky niet alleen maar tot een mislukt componist, een verrader der
moderne muziek, een afschrikwekkend voorbeeld voor enthousiast strevende jongeren,
maar tot helemaal niets. Ondergang der muziek,
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dóór de muziek, in Strawinsky. Ondergang des te meer, waar zijn verblindend - ook
door Adorno nog wel waardevol geacht - jeugdwerk geheel andere verwachtingen
had gewekt. Merkwaardig, in deze constateringen nemen wij het omgekeerde waar
van het gewone fenomeen van vergiffenis voor latere zonden. Hoe menig componist,
schilder, schrijver, dichter, wordt niet gecanoniseerd op grond van een opzienbarend
debuut, waarna hij zich letterlijk alles veroorloven kan zonder op terechtwijzingen
verdacht te hoeven zijn. Mendelssohn kon zich achter een correct classicisme
terugtrekken, en bleef toch de man van de ‘Sommernachtstraum’. Grieg weigerde
pertinent zich door zijn pianoconcert verplichtingen te laten opleggen, en men slikte
het onbeduidendste Lyrische Stück als levertraan van de Lofodden. Honegger kon
het ene jammerende oratorium op het andere stapelen, en iedereen vindt het mooi.
Van lyrische dichters, die van deze toegeeflijkheid partij hebben getrokken, zou ik
op zijn minst vijf grote namen kunnen noemen, in binnen- en buitenland. Maar
Strawinsky moet boeten voor zijn aftakeling. Hij schijnt tot mikpunt voorbestemd
te zijn. De voor de hand liggende vraag stelt zich nu: heeft men wel altijd goed
gemikt?
Het komt mij voor, dat heel wat van deze gemotiveerde beschuldigingen, van
Adorno en anderen, òf onvoldoende gemotiveerd, òf geen beschuldigingen zijn.
Adorno's Strawinsky-beeld bewijst voortreffelijke diensten bij een beschrijving van
een deel der muziek, een analyse van de objectieve kenmerken ervan, en het
overwegen van een mogelijke psychologische achtergrond, doch draagt slechts in
zeer beperkte mate bij tot een redelijk gefundeerde waardebepaling. De ‘wertende’
esthetiek is bij Adorno in het wijsgerig betoog verstopt en duikt nu en dan op in de
vorm van beledigende, zij het ook academische termen (‘schizofrenie’, etc.). Hij
bewíjst Strawinsky's waardeloosheid niet, maakt haar niet aannemelijk, doch stelt
haar voorop, met een knipoogje naar de goede verstaander. Nu weet ik wel, dat de
waarde van kunstwerken niet kan worden aangetoond anders dan door ‘be-
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schrijven’, van het kunstwerk resp. van de subjectieve reacties op het kunstwerk;
maar het feit blijft bestaan, dat men zich hooglijk verwondert, wanneer bij Adorno
eens een positieve waardering haar vluchtig lichtspoor langs het pikzwart totaalbeeld
komt trekken. Voor het Octuor, het Concert voor twee piano's, het Capriccio, de
Symfonie van 1945, heeft hij nog wel een goed* woord over. Maar dit komt volkomen
uit de lucht vallen; de lezer vergeet het weer; en waarschijnlijk is dit ook Adorno's
bedoeling. Als aanklager is hij te tendentieus, als praktisch estheet te weinig
genuanceerd. Het gevolg van een en ander is, dat de onbevangen lezer, zijn tekst
bestuderend, voortdurend het gevoel heeft, dat hij over andere zaken schrijft dan de
muziek van Strawinsky, b.v. over de muziek van een wel interessante en eveneens
Russische en eveneens neoclassicistisch besmette tweederangsfiguur als Prokofjeff.
En het is zeker Adorno's oogmerk niet geweest Strawinsky voor een
tweederangsfiguur uit te geven, in plaats van voor een spectaculair mislukt genie.
Hij neemt hem wel degelijk ernstig, - zoals men de pest, het verderf, de dood in het
leven ernstig neemt.
Het zou kunnen zijn, dat men meer bereikt door Strawinsky als historische
verschijning niet zo verschrikkelijk ernstig te nemen als Adorno doet, en iets meer
op zijn concrete voortbrengselen te letten, d.w.z. op de muziek zelf. Niet dat de
veelzijdig onderlegde Adorno dit heeft nagelaten; maar men merkt er eigenlijk niets
van, want op een bepaald punt krijgt hem de afkeer te pakken, en toegepaste esthetiek
beoefenen zonder afkeer mag dan onmogelijk zijn, men moet die afkeer op het juiste
moment ook weten te overwinnen. Men moet de schematismen eens een tijdlang
vergeten en zich als ‘tabula rasa’ voor de muziek openstellen. Ik kom dan, wat mij
persoonlijk betreft, tot de volgende globale gegevens, waarbij ik mij bepaal tot
composities die ik behoorlijk ken of op zijn minst driemaal heb gehoord.
Het ‘jeugdwerk’, tot en met ‘Le sacre du printemps’, of tot en met ‘Le rossignol’,
is prachtig. Maar het is niet onaantastbaar.
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In ‘L'Oiseau de feu’ (dat men vooral in zijn geheel moet horen, niet alleen de suite
eruit) staan nogal wat lyrische passages, die evengoed niet van Strawinsky zouden
kunnen zijn, al weet hij soms de meest navrante accenten te vinden juist in de meer
traditionele episoden. Van ‘Pétrouchka’ worden terecht de eerste en tweede scène
(dus alles wat om de obligate pianopartij heen gecomponeerd is) hoger gesteld dan
de rest; de latere dansen werken ruw en fresco-achtig vergeleken met de ‘danse
russe’; veel in de tweede helft is beter geslaagd als illustratie dan als muziek; men
kan de ‘Pétrouchka’ niet eindeloos horen, men stompt ervoor af op de duur. Dit
laatste geldt ook voor de ‘Sacre’, waarbij ik natuurlijk niet het oog heb op de werking
van dynamische en ritmische excessen op hersenen en ruggemerg van
Mozart-enthousiasten. Er staat in dit onbetwijfelbare meesterwerk toch betrekkelijk
weinig dat de weergaloze inleiding tot het eerste deel nabijkomt. De zwakheden, met
name van de eerste helft van het tweede deel, zijn bij herhaling opgemerkt. Er is hier
ergens een procédé, dat twee- of driemaal toegepast kan worden, niet tienmaal, en
de onbedaarlijk schokkende orgelpunten moeten de ‘barbaarse’ wolkenkrabbers, die
erop gebouwd zijn, tenslotte wel doen instorten. Daarom zal men de ‘Sacre’ wel tot
het hoogste blijven rekenen wat Strawinsky te geven had, maar van de baanbrekende
betekenis ervan zal de negatieve kant niet mogen worden voorbijgezien: zo laat zich
niet componeren, - een wenk, waar Strawinsky zelf zich ook stipt aan heeft gehouden.
Ik hel ertoe over de ‘Rossignol’ (eigenlijk ‘Le chant du rossignol’, een suite, getrokken
uit de tweede en derde acte van de opera) bovenaan te plaatsen onder de werken uit
de ‘Russische’ periode, de bekroning ervan; dat deze muziek subtieler is dan het
voorafgaande, werd overigens door het onderwerp begunstigd; de anachronistische
resten uit het eerste bedrijf (het lied van de visser) neemt men graag op de koop toe,
zij werken als een ‘tonale’ verademing na het dissonant pentatonische weefsel; voor
het overige is hier een verwonderlijke eenheid van stijl en van sfeer. ‘L'His-
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toire du soldat’ vind ik nog steeds voortreffelijk, voor wat het wil zijn, en wat van
enig belang is: het vermoeit niet om ernaar te luisteren. Men ergert zich misschien
een enkele maal, maar dat is iets anders. Het ‘koraal’ lijkt nauwelijks aanvaardbaar,
tenzij als karikatuur, de danspastiches zijn elders beter gedaan (de ‘wals’ in de tweede
Suite en in het tweede deel van het Octuor, de andere twee in de Ragtime voor 11
instrumenten); maar de mars van het begin, het ‘Petit concert’, de duivelsmuziek,
dit alles is in zijn cynische en avontuurlijke polyfonie nog even levend en kernachtig
als toen 30 jaar geleden in de Stadsschouwburg de violist Alexander Schmuller in
het genoemde ‘Petit concert’ op de andere executanten vijf of zes maten achter was,
wat vastgesteld kon worden toen hij alleen overbleef; d.w.z. Schmuller speelde
correct. ‘Les noces’, een glasharde consequentie uit de ‘Sacre’, kan gemeten aan het
gestelde doel alleen maar geslaagd worden genoemd, al is hier misschien toch te
weinig humor om de zaak op de duur draaglijk te maken: een soort gehalveerd
primitivisme, en daardoor al te kunstmatig. ‘Renard’: een kostelijke grap, waarbij
het weinig zin heeft de muziek afzonderlijk te beoordelen, op het bijzonder koddige
inleidende en uitluidende marsje na. Ragtime voor 11 instrumenten: meesterlijk, niet
als pastiche af te doen, en beter dan de ‘Piano-rag-music’. Symfonie(ën) voor
blaasinstrumenten: sterk van sfeer, stilistisch consequent, maar gedeeltelijk een wat
gemakzuchtige parafrase van de lyriek uit ‘L'Histoire du soldat’, en in elk geval de
mindere van het Octuor voor blaasinstrumenten. Dit Octuor (1920) is een waar chef
d'oeuvre, zeer superieur, zeer geestig, in zijn veelheid van vormen en stemmingen
ongewoon volledig ook: een compendium van de beste Strawinsky uit het begin van
de middenperiode; ondanks de contrapuntische kunsten geen sprake van Bach-imitatie,
van ‘neoclassicisme’ in de ongunstige betekenis; ‘infantilisme’ hoogstens in enkele
naïeve of eentonig zeurende variaties uit het tweede deel. ‘Pulcinella’: heel erg slecht,
en heel erg mooi voor zover het van Pergolese is. Pianoconcert met blazers: alleen
laatste
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deel enigermate aanvaardbaar; ditzelfde geldt voor de Serenade voor piano. Van de
Sonate voor piano kan men de hoekdelen desnoods laten gelden; het langzame
middendeel, waarvan enkele maten merkwaardigerwijs aan Reger doen denken (geen
invloed!), is een opzettelijke aanfluiting van muziek, en als zodanig zelfs zonder
parodistische interesse. ‘Oedipus rex’: uiterst moeilijk te beoordelen! Men heeft
gesproken van steriele muziek en van zwarte kunst, waarmee bedoeld moet zijn, dat
de muziek uiterst monotoon en uiterst gespannen is. Heeft men zich eenmaal aan het
procédé gewend, dan lijkt de muzikale waarde toch niet zéér groot. Blijft de
gevoelshouding (s.v.v.), die discutabel is en die het probleem opwerpt, of het terwille
van de expressiviteit geoorloofd is lelijke muziek te schrijven bij lelijke zaken omtrent
koningen uit de Oudheid. Op de duur zal men waarschijnlijk de gunstigste verhouding
tot deze muziek vinden door meer op het grotesk spookachtige te letten dan op het
‘verhevene’. ‘Apollon musagète’ lijkt mij bepaald beter (vooral begin en slot); dit
werk heeft allure, het is hier en daar ontroerend op niet goedkope wijze, terwijl het
karakter van pastiche (Lully, Rameau) na herhaalde auditie nogal meevalt. ‘Le baiser
de la fée’: bijzonder boeiende muziek van Tschaikowsky-Strawinsky. Capriccio voor
piano en orkest: sterker dan Pianoconcert, maar alleen het slotallegro, een soort
voorstudie voor ‘Jeu de cartes’, behoort tot de betere Strawinsky; op dezelfde hoogte
staat verder eigenlijk alleen het hoofdthema van het eerste deel en een enkele passage
uit het tweede. ‘Symphonie des psaumes’: een der hoogtepunten weer, als religieuze
muziek overtuigend, soms sterk aangrijpend (slotkoor); fuga grauw, maar imposant;
abrupte overgangen meestal hinderlijk, terwijl in de slotmaten wel erg heterogene
elementen zijn samengebracht; maar staat voor mijn gevoel toch nauwelijks bij de
‘Sacre’ of het Octuor ten achter (1930). Vioolconcert: minstens zo goed als het
Capriccio; langzame deel, met reminiscenties aan de ‘Symphonie des psaumes’, en
het duister cynische slotdeel beter dan de rest. ‘Duo concer-
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tant’: matig. ‘Perséphone’: volstrekt onuitstaanbaar, op enkele koorfragmenten na;
het larmoyante Franse gereciteer doet trouwens veel afbreuk aan dit stuk. Concert
voor 2 piano's: erg briljante, maar wel persoonlijke pianostijl; eerste en vierde deel
de meest geslaagde; als geheel ongeveer het peil van het Capriccio. Tweede Suite
voor orkest: kostelijke parodieën op circusmuziek en dgl. ‘Jeu de cartes’ (zie boven);
om deze meeslepende balletmuziek te kunnen beoordelen moet men zich eigenlijk
splitsen in een onbevangen en een min of meer onderlegd luisteraar, - noodzaak,
waar men bij Strawinsky vaker voor komt te staan, - d.w.z. men kan het in het geheel
niet beoordelen. ‘Danses concertantes’: m.i. een van de zwakkere composities; de
gewone ritmische keuken; lyriek elders beter gerealiseerd (o.a. in ‘Apollon musagète’);
veel procédés uit ‘Jeu de cartes’, ook daar beter. Symfonie van 1945: is in dit
gemiddelde m.i. de mindere van het Concert voor strijkers (1946), dat nog een zeer
goede Strawinsky is, vooral het merkwaardig pseudo-sentimentele middendeel.
Deze opsomming kan geen andere pretentie hebben dan die ener summiere
weerspiegeling van een oeuvre in een en hetzelfde bewustzijn. Ik wijs er nog op, dat
de vermelde gegevens in beginsel enkel relatieve waarde hebben: binnen de grenzen
van het oeuvre, wil echter niet verzwijgen, dat het Octuor, dat ik als de beste
compositie beschouw, naar mijn mening met geen ander modern werk een vergelijking
hoeft te duchten. Met conclusies uit dit materiaal dient men uiteraard voorzichtig te
zijn. Maar enkele dingen schijnen toch wel vast te staan. Strawinsky schreef zijn
beste werk tussen 1909 en 1930, in de ‘kracht van zijn leven’, zonder dat men evenwel
het recht heeft te spreken van een ernstige inzinking daarna. Deze twintigjarige
periode omvat de ‘Russische’, de gehele ‘infantiele’, en een goed deel van de
‘neoclassicistische’ periode. De eerste helft, tot 1920 ongeveer, overtreft de tweede,
zij het ook meer naar het aantal mislukkingen berekend dan naar de gemiddelde
waarde der composities. De periode na 1930 geeft op zijn minst twee werkstukken
te zien,
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die zich kunnen meten met het beste uit welke periode ook. Samengevat: er is een
achteruitgang bij Strawinsky te bespeuren, die niet aantoonbaar samenhangt met de
‘breuk’, d.w.z. met de invloed van het ‘neoclassicisme’, tenzij voor diegenen die het
neoclassicisme a priori veroordelen. Deze achteruitgang heeft zich veeleer geleidelijk
voltrokken, en duidt meer op een intrinsieke verzwakking van psychische of
maatschappelijke oorsprong dan op nadelige gevolgen van het abrupt wisselen van
stijlen. Ontleningen zijn talrijker bij de latere Strawinsky, maar nu ook weer niet zo
heel veel talrijker; zij zijn in hoofdzaak opzichtiger, onbeschaamder, hebben meer
op de kunst- dan op de volksmuziek betrekking, en spelen zich voornamelijk af in
gelegenheidsstukken, die men van het eigenlijke oeuvre gescheiden zou kunnen
houden. Het door de tegenstanders in omloop gebrachte beeld blijkt dus in beginsel
niet onjuist te zijn, maar het is te zeer geschematiseerd volgens wit en zwart, en doet
daarom de latere Strawinsky onrecht. Men krijgt de indruk, dat twijfelachtige
produkten als het Pianoconcert en de Serenade een waardering voor het Octuor en
dgl. in de weg hebben gestaan.
Een verdediging van Strawinsky moet haar kracht niet zoeken in ontkenningen.
Het heeft geen zin de componist te volgen in het loochenen van het bestaan der
‘perioden’. Ook bereikt men weinig met de slogan ‘Strawinsky als exponent van zijn
tijd’, waarmee zich tenslotte alles laat goedpraten. Wel dient erop te worden gewezen,
dat het welslagen van sommige ondernemingen van de latere Strawinsky in een
stijlgemiddelde, dat door niets zozeer opvalt als door een gemis aan stijl en een teveel
aan stijlen, dan ook des te verdienstelijker is. Zoals, omgekeerd, van de persoonlijke
verdiensten van een genie in een gebonden tijd met algemeengeldig muziekidioom
altijd iets zal moeten worden afgetrokken. Niet dat de muziek daar beter van wordt,
maar men leert de componist met een verdraagzamer oog bezien, en komt dan allicht
ook tot de ontdekking, dat zijn muziek beter is dan men eerst had gemeend. Met
etiketten als ‘infantilisme’ en ‘schizo-
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frenie’ kan men niet voorzichtig genoeg zijn. Een waardeoordeel is er niet aan te
ontlenen, of al te gemakkelijk. Men kan er alle kanten mee uit. Het is - om een
tegenovergestelde redenering te beproeven - tenslotte niet gering om met muzikale
middelen de schizofrenie te kunnen uitbeelden. De uiterste introversie, de volledige
versterving zonder troostrijke compensaties, heeft even goed recht op een creatief
antwoord als de ongebroken levensvreugde, waaraan door sommige oudere
componisten wellicht iets te veel aandacht is besteed.
Het komt mij voor, dat iemand als Adorno voor dit inzicht toegankelijk moet zijn.
Daar waar hij schrijft: ‘Es gibt Stellen bei Strawinsky, die in ihrer trüben Indifferenz
oder grausamen Härte dem Ausdruck und seinem untergehenden Subjekt mehr Ehre
antun als wo es weiter überströmt, weil es noch nicht weisz, dasz es tot ist’, komt hij
tamelijk dicht bij een positieve waardering van artistieke herscheppingsmogelijkheden
van een menselijk negativum. Overigens lijkt in déze vorm het onderscheid, gemaakt
tussen een waardeloze en misschien nog wel waardevolle Strawinsky, nauwelijks
aanvaardbaar. Waar, vraag ik, zijn de plaatsen bij deze componist, waar het ‘weiter
überströmt, weil es noch nicht weisz, dasz es tot ist?’. Leest men dit onvoorbereid,
dan denkt men aan jazzmuziek of Weense feestartikelen. Ongetwijfeld heeft
Strawinsky muziek geschreven, waarop de karakteristiek van toepassing schijnt te
zijn, - schíjnt. Hier stroomt ‘het’ over, omdat ‘het’ nog niet weet, dat ‘het’ dood is,
- maar Strawinsky zelf weet het opperbest, onder zijn buitenkant van onstelpbare
vrolijkheid. De beklemming van de feestroes op de rand van de afgrond is na ‘La
valse’ van Ravel nergens beter getroffen dan in ‘Jeu de cartes’, zij het dan ook met
muzikaal aanvechtbare middelen, - evenals in ‘La valse’ zelf trouwens. En dan, om
het laatste te zeggen: zou het niet kunnen zijn, dat de Westerse muziek de feestvreugde
met de dood in het hart, de ongebonden zwier die van binnen reeds aangevreten of
verstard is, niet anders meer kan uitbeelden dan met de collectieve middelen van
Rossini-
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en Delibes-plagiaten? Wanneer het waar is, dat letterlijk geen modern componist
van enige betekenis meer in staat is om de vreugde uit te drukken, - en men kan niet
aannemen, dat zij het niet eens een enkele keer zouden willen proberen, - dan kan
ik daarin niet anders zien dan een pleidooi voor een weloverwogen leentjebuur spelen
bij het verleden, op dit ene punt. Het lenen van plechtige of sublieme accenten, zonder
tegenwicht in ironie of sarcasme, is reeds een ander geval. Vandaar dat ‘Jeu de cartes’,
dat motorisch rariteitenkabinet met zijn duivels handig draaiende lachspiegels, in
zijn soort geslaagd mag heten, ‘Oedipus rex’ nauwelijks. Maar ‘stroomt’ het in dit
zwartlakense oratorium ‘over’? Is hier soms geen ‘grausame Härte’? Neen, Adorno
is toch geen goede gids tussen de oasen en woestijnen van Igor Strawinsky.
Het zou de moeite kunnen lonen na te gaan welke componist van de laatste twee
eeuwen het meest is belasterd. Ik bedoel nu niet door onoordeelkundige tijdgenoten,
Boeotiërs en hardhorenden, maar door de mensen die het kunnen weten, en die
werkelijk ook veel weten. Tot nog toe meende ik dit voorrecht voor Mahler te mogen
reserveren, met Wagner als goede tweede. Maar dit blijkt nu onjuist te zijn: zij zijn
slechts belasterd door mensen, die helemaal niets wisten, - van Mahler en Wagner
wel te verstaan. Dit is laster, die aan zijn eigen onwaarschijnlijkheid te gronde gaat.
Nietzsche's anti-Wagner-pamfletten zijn alleen werkzaam, zolang men niet naar de
‘Tristan’ of de ‘Meistersinger’ luistert; doet men dit, dan blijkt Nietzsche eenvoudig
gelogen te hebben, vermoedelijk willens en wetens, dan blijkt hij alleen maar
voortreffelijke literatuur te hebben geleverd, met een greintje begrip van muziek. Dit
zijn hoogst onschuldige gevallen. Neen, de meest effectieve lasteraars zijn degenen,
die de waarheid spreken, en die niet anders te weerleggen zijn dan door een steeds
weer ondernomen terugkeer tot het concrete object van hun kwade taal, dat beter dan
met zakelijke argumenten geholpen is met een onopzichtig en door hogere spotternij
getemperd erbarmen.
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In onze Westerse beschaving is het wezen, dat het meest van welgefundeerde laster
te lijden heeft, de hoer. Dit is een tamelijk opzienbarende associatie; maar ik meen
haar te moeten volgen en uit te werken, tot lering en vermaak van vrijzinnige geesten;
waarbij ik mijn lezers bid, de persoon Strawinsky, de brave huisvader en harde
werker, goed christen en neothomist, officieel erkende coryfee, die zijn muziekstukken
aan God opdroeg, strikt buiten de vergelijking te laten. Men zal misschien ook wel
begrepen hebben, dat ik het, op deze laatste bladzijden, voor sommige muzikale
hoeren wens op te nemen. Strawinsky heeft inderdaad iets van de weerloosheid van
de veile vrouw tegen invloeden, en evenals zij is hij het slachtoffer van
waarschuwende stemmen en opgeheven wijsvingers, die het recht onbetwistbaar aan
hun zijde hebben. De enorme ontvankelijkheid voor het vreemde en vreemdste, die
na de ‘Russische’ en de ‘infantiele’ periode bij hem op te merken valt, is in wezen
een debâcle der moraal. Strawinsky geeft zich aan muzikale voorbeelden over, zoals
een vrouw zich aan vele mannen overgeeft, zonder dat daarbij, althans in de meeste
gevallen, een innerlijke noodzaak kan worden vastgesteld. Noemt men het
vormprincipe mannelijk, het stofprincipe vrouwelijk, - actief en passief, - dan doet
zich bij hem het merkwaardige geval voor, dat de stof, die hij opneemt en aan zijn
eigen vormkracht onderwerpt, gedeeltelijk uit voltooide vormen bestaat, vormen van
anderen, waarvan het mannelijk karakter dan door contrastwerking een al te
vrouwelijke Strawinsky tegenover zich vindt, - al te vrouwelijk, en vooral al te weinig
selectief. Stof wordt mannelijk, vorm van de weeromstuit vrouwelijk, - omkering
der gebruikelijke verhoudingen. De parallel behoeft geen nadere toelichting. Bach,
Händel, Lully, Rameau, Gounod, Delibes, Rossini, Tschaikowsky, Lanner, Weber,
Mendelssohn, Grieg, Johann Strausz (vader en zoon), mitsgaders een aantal ruwe
Russische boeren, gaven elkaar rendez-vous in de maison close ‘chez Strawinsky’.
Hij mag dan vaak alleen maar in de verbeelding bestaan, iedere
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publieke vrouw begint haar loopbaan met een verleider. Dit veelal geheimzinnig
heerschap is bij Strawinsky met naam en toenaam aan te wijzen: het was Diaghilew,
de veelzijdig begaafde en niet weinig heerszuchtige manager van de Russische
balletten. Waar de ‘Sacre’ en de andere Strawinskyballetten onder zijn leiding nog
maar een onschuldige flirt vertegenwoordigden, daar veranderde dat in 1920, toen
de componist door toedoen van deze mentor definitief op het slechte pad geraakte.
Daar was wel het een en ander aan voorafgegaan. Diaghilew schijnt gebelgd te zijn
geweest, omdat Strawinsky ‘L'Histoire du soldat’ hèm niet had aangeboden en zich
met de scenarioschrijver Ramuz laakbaar had afgezonderd. Met het oogmerk de
ontrouwe terug te winnen, daarbij voor de sterkste verleidingsmiddelen niet
terugdeinzend, stelde hij een bewerking voor van inedita van Pergolese, aangevuld
met enkele meer bekende stukken van de achttiende eeuwse meester; ook Picasso
werd erbij gehaald, als hulpje bij deze perfide aanslag op Strawinsky's maagdelijkheid;
er werd op het gevoel gewerkt, baten werden voorgespiegeld; en het resultaat was
‘Pulcinella’, en ‘Pulcinella’ had succes, werd niet uitgefloten zoals de ‘Sacre’, niet
over het hoofd gezien als ‘L'Histoire du soldat’, en behoefde niet door H.G. Wells
verdedigd te worden zoals ‘Les noces’. Verleider en prooi voeren er wel bij.
Strawinsky was gevallen, in de armen van Diaghilew, - neen, erger, véél erger: in
de armen van Giovanni Battista Pergolese.
Nu was hier alleen nog maar sprake van een gelegenheidsstuk, een wat vrije
bewerking van muziek, die anders geen mens te horen had gekregen: een
musicologisch verdienstelijke daad, zoiets als de voltooiing van een opera van Weber
door Mahler, of het verzamelen van Hongaarse en Roemeense volksmelodieën door
Bela Bartók. Maar de exhibities van het ballet, de bijval, die zo gemakkelijk bleek
te behalen, gaven aan het ‘Pulcinella’-geval een eigen smaak, en deze smaak kreeg
Strawinsky te pakken. Voor het ontvangen en verwerken van vreemde heren, het
omwerken, door elkaar heengooien, in wisselende mate met zijn
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eigen stijl vermengen, bleek hij bovendien een talent te bezitten, dat niemand de
‘barbaar’ van de hamerende ‘Sacre’-ritmen had durven toeschrijven; maar worden
niet juist de meest onbedorven natuurkinderen het eerst het slachtoffer van de grote
stad? Meen overigens niet, dat hij voortaan enkel nog maar het pad der veile liefde
bewandelde. Het adapteren, citeren, plagiëren, zich prostitueren mag hij dan tot op
de dag van heden hebben voortgezet, daarnaast had hij ook een ‘eigen leven’, zoals
iedere van huis uit begaafde courtisane dat heeft; er ontstonden nog wel
meesterwerken van ‘hemzelf’; maar daar het niet is aan te nemen, dat
Diaghilew-Pergolese tot hoer had kunnen maken wie het niet van nature al was
geweest, ontbreken in deze ‘eigenlijke’ Strawinsky-composities de kentekenen van
het meest geschuwde beroep op aarde al evenmin: zij zijn alleen meer verstopt,
subtieler, psychologisch interessanter dan een door het grote publiek eerbiedig te
besnuffelen vrijage tussen Strawinsky en Bach, of tussen Strawinsky en Lully. En
tenslotte steeg hij nòg hoger in het betreurenswaardig metier, nòg interessanter, door
beide elementen in zich te verenigen: door hoer te zijn op een persoonlijke,
onnavolgbare en geniale manier. Dat lukte in 1936. ‘Jeu de cartes’ was het beslissende
werkstuk van deze moderne Aspasia. Typische hetaerenmuziek, - maar gróót in haar
soort, een totaal nieuw genre, en laat ik mijn schande bekennen: ik luister veel liever
naar dit uiterst lichtzinnige en gedeeltelijk bij elkaar gestolen ballet dan naar de finale
van de negende van Beethoven. Tot zover over Strawinsky's aantoonbare
verrichtingen.
Biografen noteren een lugubere droom van Strawinsky. Hij droomde, dat een jong
meisje zich dooddanste ten overstaan van een groep verstarde grijsaards: een geval
van sadisme, dat, in het heidens-sacrale gevarieerd, de kiem is geworden van het
scenario van ‘Le sacre du printemps’. Maar achteraf trekt minder het sadistische de
aandacht dan het prostitutie-element: het zich aanbieden aan de man, de mannen, die
hunnerzijds een tamelijk passieve houding aannemen. Naar analogieën te zoeken in
zijn
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andere scenario's heeft weinig zin, aangezien hij ze geheel of grotendeels van anderen
betrok; maar een uitzondering dient te worden gemaakt voor ‘L'Histoire du soldat’,
waarin een soldaat zijn viool aan de duivel verkoopt, in ruil voor rijkdom en roem.
Dat de viool de ziel van de soldaat zou kunnen verbeelden, en de ziel van Strawinsky
erbij, is aan dieptepsychologisch onderlegde commentatoren niet ontgaan,1) terwijl
ook de parallel tussen dit Russische volkssprookje en de ‘Faust’ van Goethe moeilijk
over het hoofd kan worden gezien. Maar hier doen zich veelzeggende verschillen
voor. Mephisto is de duivel, zeer zeker, en hij laat niets na om Faust op het slechte
pad te brengen, - dat dan echter van nabij bekeken toch niet ‘het’ slechte pad blijkt
te zijn. Integendeel, na zijn vele en leerzame avonturen vaart Faust ten hemel, en het
scheelt maar weinig, of Mephisto, in een van zijn zwakkere en ietwat obscene
ogenblikken, had zijn voorbeeld gevolgd. Waar is de hel in Goethe's ‘Faust’? De
Walpurgisnacht is in hoofdzaak alleen maar een vermakelijkheid. Waar het
onvermengd slechte, de afzichtelijke zonde? De slechtheden gebeuren bij toeval, bij
vergissing, zoals ook in het werkelijke leven wel; en tenslotte blijkt Mephisto niets
anders te zijn geweest dan een kracht, die bij het leven behoort, zoals schaduw bij
licht. Het drama is bij Goethe niet moraliserend, doch symbolisch-descriptief: zo is
ons bestaan. Hoe anders de orthodox-christelijke Strawinsky, voor wie de duivel de
duivel is, en de hel de hel. Dit hele stuk druipt van slechtheid: de duivel is een
onaangename oude man met het vlindernetje van de ploert Stapleton uit ‘The Hound
of the Baskervilles’ van Sir Arthur Conan Doyle; hij is het tegendeel van een grote
figuur, al is zijn muziek soms groot; en hij sleept de soldaat naar de hel, zonder iets
originelers te kunnen verzinnen. Hij is zó slecht, dat hij de soldaat bij de ruil ook
nog bedriegt. Rijkdom en eer mogen het slachtoffer dan te beurt vallen, wat daaraan
voorafgaat geeft door zijn teleurstellende sordiditeit maar al te zeer blijk van de ware
bedoelingen van de satanische verzoeker. De zonde ontgoochelt; de koop is voor
niets

1) Vgl. Willem Pijper, De Quintencirkel, pag. 113.
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geweest, - zoals een prostituee zich verkoopt voor niets, d.w.z. in een parodie op de
ware uitwisselingen der liefde voor haar gaven alleen maar geld ontvangt.
De sociale compensatievorming bij publieke vrouwen is als verschijnsel even
bekend als verklaarbaar. Iedere prostituée wil respectabel zijn of respectabel lijken.
Hoeren zijn de beste burgeressen, hun conformisme zou een ware steun voor kerk
en staat kunnen zijn, zo men hun veroorloofde zich uit te leven in deze richting. Hun
eer mogen zij hebben prijsgegeven, fatsoenlijk zijn zij en blijven zij, ja zij zijn de
enige fatsoenlijken in een maatschappij, die het fatsoen onder haar hoogste normen
telt. Zij kiezen, merkwaardig genoeg, altijd partij voor het collectief, nimmer voor
het individu. In ‘Der Fragebogen’ van Ernst von Salomon spuwt een Franse prostituee
een Amerikaan in het gezicht, omdat hij de Duitsers beledigt, - let wel, niet een
bepaalde Duitser, maar ‘de’ Duitsers. Uitgestotenen hebben van hen niets goeds te
verwachten. Wie juichten en dansten op de avond na de veroordeling van Oscar
Wilde? De Londense hoeren; en Du Perron's veronderstelling, dat dit hypocriete
vreugdebetoon het onschadelijk maken van een concurrent gold, verklaart hier zeker
niet alles. Welk een conventioneel, welk een goed geregeld bestaan, ook als het niet
‘gereglementeerd’ is. Geen spoor van dionysisch orgiasme, individualistische
zijsprongen, spontane vervoering. Perversieën worden door niemand zo veracht als
door lichte vrouwen, en hun oneerbiedige frivoliteit wordt ondersteund door en
tenslotte opgenomen in het feilloos raderwerk van een goedburgerlijke bestaansvorm.
Wij verwonderen ons dan ook niet, dat Strawinsky, na het ‘Pulcinella’-avontuur
als werkend lid in het gilde opgenomen, zijn muzikale zelfverslingering met de naam
‘Apollinisme’ ging tooien en zijn berovingspraktijken rationaliseerde met de koele
normen van het neoclassicisme. In de roodpluchen salon, waar hij Rossini en Delibes
ontving en Tschaikowsky het portretalbum liet zien, waarin Tschaikowsky zijn eigen,
door Strawinsky geönechte kin-
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deren kon herkennen, heersten de onberispelijkste omgangsvormen, het strengste
ceremonieel, de ware traditie. Nu ja, men zag eens een bloot been, of een wanordelijke
boezem, maar zoiets hoort bij de bedrijfsrisico. De conventionaliteit, de koude
onverschilligheid, de zakelijke hardheid van iedereen welkom te heten en niemand
in waarheid te ontvangen: dit alles heette Apollinisme, en de god van maat en getal,
van klassieke helderheid en geestelijke loutering, kreeg een functie toebedeeld,
waarvan hij niet eens gedroomd had, toen hij nog met Dionysos had te concurreren.
Apollo als hoer, - en daarmee verlaagde hij zich niet, maar hij steeg! Hij steeg althans
in de algemene achting, enkele zwartkijkers daargelaten. Verder kan men niet gaan.
Zoiets was nog nooit eerder vertoond in de geschiedenis der kunsten, en het zàl nooit
meer vertoond worden. ‘Apollon musagète’ ontstond, geschreven met een overtuiging,
die na het bovenstaande niet meer verbazen kan, en die zelfs een diepere zin zou
kunnen onthullen van ieder Apollinisme en zijn meest imponerende hooghartigheden.
Voor zover nog nodig, zorgde de theorie van het historisme voor een laatste
rechtvaardiging tegenover lieden, die deze Apollo der travestieën als de god der
dieven zouden willen brandmerken. Historisme, in dit verband, betekent, dat het er
in het geheel niet toe doet, of men zelf iets bedenkt dan wel Bach of Pergolese. Tijd
is maar schijn, en muziek, waarlijk objectief en algemeengeldig geworden muziek,
bekommert zich niet om de toevallige persoon van de vroedvrouw, die haar verlost
uit de moederschoot der klanken. Maar in dit geval had de vroedvrouw een dubbele
broodwinning. In de hartelijkheid, waarmee Strawinsky componisten uit alle tijden
in zijn werkvertrek ontving, was iets te bespeuren van de onkieskeurigheid tegenover
alle klanten 's avonds na tienen, en zeer boosaardige critici hadden staande kunnen
houden, dat zijn eerzucht om muziek te schrijven, die er altijd al geweest scheen te
zijn, het overtuigendst bewijs leverde voor zijn intieme relaties met het oudste beroep
op aarde.

Simon Vestdijk, Keurtroepen van Euterpe

233
Men had hem dus wel door, maar liet hij zich in de kaart kijken? Een enkele maal,
en dan was hij op zijn allerbest! Als galgenhumorist en losbandig vedelaar bleef
Strawinsky zelden, te zelden, maar dan des te onbetaalbaarder, aanwijzingen
verstrekken, dat het met zijn pedant formalisme nog zo'n vaart niet liep. En op andere
momenten, verneembaar voor het fijngeoefend oor, werd de nieuwe achtbaarheid
getoetst aan een gevoelig zeurende tegenstem: de zuurzoet geworden resten van een
oorspronkelijk liefdeleven, dat zich nooit geheel laat onderdrukken. Het wassen
beeld, het veile vlees, gaat zingen en neuriën. Dwars door de sociale en religieuze
en artistieke orthodoxie heen klinkt het wiegelied der overgave, met alle insisterende
sentimentaliteit, die voor lichte vrouwen zo kenmerkend is bevonden. Goedkoop en
tegelijk geraffineerd, verwerpelijk, kleverig, stroperig, en toch zo onzegbaar attractief:
de gesublimeerde strijkjesmuziek van het middendeel van het Concert voor strijkers,
- gedeelten uit de eerste ‘ronde’ van ‘Jeu de cartes’, - de walsepisode in de derde
‘ronde’, even voor de inzet van het Rossini-citaat, - de wenende cocotte, - Bertha
van Antwerpen van Pijke Koch.1)
De grootheid in verworpenheid van een veil muzikant is niet te scheiden van de
grootheid van de kunstenaar, die, er zich persoonlijk buiten houdend, de bestaansvorm
der veilheid zo getrouw mogelijk tracht weer te geven, als een der vele mogelijkheden
van bestaan. Het een is aangewezen op het ander. Om het heroïsme te kunnen
verklanken moet men zelf zoiets als een held zijn, en de liefdesextase van de ‘Tristan’
kon niet zonder de minnaar in Wagner. En wie de hoer uitbeeldt krijgt
noodzakelijkerwijs naar het hoofd een deel van de stenen die voor háár zijn bestemd,
en dat is ook goed, want hij is er zelf een.
Het doet er ook allemaal bitter weinig toe, want wij hebben deze muziek, die, naar
ik hoop, nog wel enkele andere duidingen toelaat dan de hier op het allerlaatst nog
beproefde. Strawinsky heeft veel goede muziek geschreven, en veel slechte muziek,
en wellicht is ook de goede meestal slecht, volgens zekere maatstaven. Maar

1) Het enige analogon, dat ik bij andere componisten vond, is het slot van het tweede thema
van het eerste deel van de vierde symfonie van Tschaikowsky. Van invloed kan geen sprake
zijn. Tschaikowsky is hier ook zwaarmoediger, en minder ‘ongezond’. Voor hem is nog hoop.
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hij heeft voor mij iets fascinerends, iets dat mij niet met rust laat, en dat, meen ik,
op hechter artistieke grondslagen is gevestigd dan het mededogen met de meretrix,
die zich voor haar werk en het werk van anderen zo duur heeft laten betalen.
Weliswaar dringt dit mededogen zich onweerstaanbaar aan ons op, want wie het
meest vergeven dient te worden is niet degene die veel heeft liefgehad, maar degene
die het meest met de liefde heeft geknoeid. Maar ‘seien wir hart’, - zoals de
‘Apollinische’ Strawinsky zelf dat heeft willen zijn. En dan is er misschien iets in
hem, dat aan onze hardheid, onze meest kritische agressie, met verrassend gevolg
weerstand weet te bieden, - iets in hem, iets in zijn muziek, los van alle duidingen,
parabelen, grappen, historische zoeklichten en psychiatrische snufjes. Wat het is
weet ik nog steeds niet. Zodat ik dit essay opnieuw zou kunnen beginnen.
Doorn, juni-juli 1956

Eindnoten:
* regel 15 v.b: en 12 v.o.: Pergolese moet zijn Pergolesi.
* regel 15 v.b: en 12 v.o.: Pergolese moet zijn Pergolesi.
* regel 6 v.b.: ‘Symfonie van 1945’: Symphony in three movements.
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Verantwoording van de redactie
De bezorgers van S. Vestdijks Verzamelde muziekessays hebben hun aandacht gericht
op de volgende zaken:
1 onduidelijkheden, bijvoorbeeld die welke ontstaan wanneer Vestdijk met één
benaming verschillende werken kan bedoelen;
2 onjuistheden, dat wil zeggen feitelijke fouten;
3 drukfouten en schrijffouten, bijvoorbeeld verkeerd gespelde namen van
componisten en titels van composities.

Bij de correctie van Keurtroepen van Euterpe zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- De bibliotheek van het Instituut voor Muziekwetenschap te Utrecht;
- Vestdijks eigen bezit aan bladmuziek, boeken over muziek, en
grammofoonplaten, voor zover van belang voor dit boek;
- Het manuscript en het typoscript, die zich bevinden in het Nederlands
Letterkundig Museum te Den Haag.

Het manuscript is volledig aanwezig. Het bestaat uit vier cahiers, waarvan de pagina's
doorlopend genummerd zijn; de schriften zijn gedateerd.
cahier 1: blz. 1-120 (boek blz. 8-81), gedateerd 20.6.56/28.6
cahier 2: blz. 121-181 (boek blz. 81-122), gedateerd 28.6/3.7
cahier 3: blz. 182-299 (boek blz. 122-209), gedateerd 3.7/11.7
cahier 4: blz. 300-332 (boek blz. 209-234), gedateerd 11.7/13.7
Het laatste cahier bevat tevens:
(1) een handgeschreven artikel van vier kantjes over Franz Liszt, dat eerst verscheen
in Het Vaderland van 18 augustus 1956 met als titel ‘Bij de sterfdag van Liszt;
massawerking en voornaamheid’ en dat later werd opgenomen in Het kastje van
Oma, bladzijde 117-120, waarbij het eerste deel van de titel is vervallen.
(2) een stuk getiteld ‘Antw. aan v.d. Meer’ gedateerd 2.8.56. Op 28 juli verscheen
in Het Vaderland een artikel van Vestdijk over Schumann, ‘Het genie wordt in vonken
gemeten’, later gebundeld in Het
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kastje van Oma, bladzijde 113-116. J.v.d. Meer reageerde hierop, volgens Vestdijk
in Het Vaderland van 11 augustus 1956, maar daar is het niet te vinden. Of Vestdijk
zijn antwoord heeft gepubliceerd, en zo ja waar, is niet bekend.
Begin 1957 protesteerde J.v.d. Meer, samen met W. Thysse, bij minister Cals
tegen de regeringsopdracht, waaraan Keurtroepen van Euterpe zijn ontstaan dankt.
Het protest werd afgedrukt in De Haagsche Courant van 17 januari 1957, Vestdijks
reactie daarop in Het Vaderland negen dagen later.
Het typoscript is aanwezig in drie versies.
Vestdijk heeft het manuscript éen maal uitgetypt met éen doorslag in verband met
de regeringsopdracht. De derde versie, met spellingswijzigingen, is het werk van de
uitgever. Vestdijk heeft in alle drie de versies woorden en zinnen toegevoegd en
weggelaten. Door de versies te vergelijken op deze veranderingen ontstond de
volgende chronologie:
Eerste versie
Getypt met veranderingen, acht hoofdstukken met voorwoord, 215 bladzijden op
doorzichtig papier, gedateerd Doorn Juni Juli 1956.
Tweede versie
Getypt met veranderingen, acht hoofdstukken zonder voorwoord, 215 bladzijden
zonder de nrs. 2 en 25 t/m 28, op wit papier, datering gelijk aan eerste versie.
Derde versie
Getypt met veranderingen, 215 bladzijden, ‘Nieuwe spelling’, vele pagina's
ontbreken, waaronder het gehele eerste hoofdstuk, diverse papiersoorten, niet
gedateerd.
Wanneer de bezorgers van mening waren dat een passage een toelichting vereiste,
werd met behulp van bovengenoemde bronnen een aantekening gemaakt.
Ter wille van de toegankelijkheid bevat elk deel van de Verzamelde muziekessays
een register. Hierin zijn uitsluitend de namen van personen en de titels van werken,
gerangschikt onder de naam van de
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maker, opgenomen. Van een zakenregister is afgezien omdat de begrippen die daarin
zouden voorkomen óf zo bekend zijn dat Vestdijk het niet nodig achtte ze nader toe
te lichten, óf door Vestdijk worden geïntroduceerd en daarbij zo frequent terugkeren
dat het overbodig is ze in de index op te nemen.
De schrijfwijze van namen en titels in het boek is in het register aangehouden. De
bezorgers hanteren de moderne spelling. Waar verschil in schrijfwijze optreedt, zijn
beide spellingen opgenomen.
De bezorgers zijn veel dank verschuldigd aan mevrouw A.C.M. Vestdijk-van der
Hoeven en Herman Mulder.
Marius Flothuis
Emanuel Overbeeke
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