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Inleiding

In het vooruitzicht van de overgang naar het derde millennium heeft
het Studium Generale in de afgelopen jaren ruim aandacht besteed aan
het verschijnsel 'eeuwwende'. Met als vertrekpunt 1600 is er gekeken
naar wat zich rond een eeuwwisseling allemaal afspeelde over de hele
breedte van het culturele front: filosofie, wetenschap, kunst, gods-
dienst, politiek, enzovoort. Is er nu werkelijk sprake van een onder-
gangsstemming, gevolgd door een optimistische vernieuwingsdrang met
een onontkoombare honderjarige periodiciteit, of hechten we veel to
grote betekenis aan een toevallige eigenaardigheid van ons tientallige
rekenstelsel? Met andere woorden: heeft Robert Musil gelijk als hij in
De Man zonder Eigenschappen stelt: Wit de spekgladde geest van de
laatste twee decennia van de negentiende eeuw was plotseling in heel
Europa een bevleugelende koorts opgekomen. Niemand wilt precies wat
er in wording was; niemand kon zeggen of het een nieuwe kunst, een
nieuwe mens, een nieuwe moraal of wellicht een omwenteling van de
maatschappij zou zijn. Daarom zei iedereen erover wat hem uitkwam.
Maar overal stonden mensen op tegen het nude. (-) Deze illusie die haar
belichaming vond in de magische datum van de eeuwwisseling, was zo
sterk dat sommigen zich geestdriftig op de nieuwe, nog ongebruikte
eeuw stortten, terwijl anderen zich nog gauw even lieten gaan in de ou-
de, als in een huffs waar je toch uit verhuist, zonder dat zij deze ge-
dragswijzen als wel erg verschillend ondergingen." Of is het meer zoals
Thomas Mann in De Toverberg schrijft: "De tijd kent in werkelijkheid
Been cesuur, er klinkt geen donder en bazuingeschal aan het begin van
een nieuwe maand of een nieuw jaar, en zelfs bij dat van een nieuwe
eeuw zijn alleen wij mensen het, die schoten lossen en klokken luiden."
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In deze bundel zal de eeuwwende 1900 fungeren als schier onuitputte-
lijke bron van verhalen over verval en vernieuwing, en de muziek is
daar een overtuigend voorbeeld van. Na de aandacht die er eerder al
aan Richard Wagner en Gustav Mahler is besteed, wordt de serie voort-
gezet met een vijftal voordrachten. De noodzakelijkerwijs beperkte
keuze is gebaseerd op het belang en de invloed van de componisten, op
de verschillende culturele achtergronden en op hun gebleken belang-
stelling voor andere kunstuitingen dan de muziek.
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Alphons Diepenbrock en Antoon Derkinderen
Tussen 'Gesamtkunstwerk' en 'Gemeenschapskunst'

D. Staverman

Op 15 november 1892 ontvangt Alphons Diepenbrock een brochure,
waarin hij de publikatie van zijn Missa ziet aangekondigd. De brochure
is ontworpen door de Bossche schilder Antoon Derkinderen. In een bege-
leidende brief staat:

Ik zend je dit omdat je zien zoudt, dat ik je niet vergeet; en ook anderen
doen dit niet. 't Spijt me sours zoo dat er nets voor je gedaan wordt, 't
ontbreekt net aan belangstelling, maar een moet beginnen, nu - er is
begonnen.

Een dag later antwoordt Diepenbrock:

O er wordt genoeg voor mij gedaan nu jij zooveel voor mij duet, jij de
eenige die mijn pogingen werkelijk kent en acht buiten de persoon om.
Dit is het eerste teeken van werkelijkheid.')

Het eerste contact tussen beide kunstenaars gaat terug tot het najaar van
1888. Derkinderen is dan 29, Diepenbrock pas 26. De baan aan het gym-
nasium in Den Bosch, waar Diepenbrock klassieke talen doceert, valt hem
zwaar. Bovendien is de overgang van het Amsterdamse universitaire en
artistieke milieu naar de provinciestad Den Bosch erg groot. Aan zijn
studievriend, de dichter Albert Verwey schrijft hij in november 1888:

Ik ben in een maand niet in de stad geweest, verlang vreeselijk naar
Amsterdam, omdat ik hier maar een mensch heb waar ik mee praten
kan.2)

Het is mogelijk dat Diepenbrock met deze laatste opmerking doelde op
Derkinderen.

In Derkinderen ontdekt Diepenbrock een geestverwant met gemeenschap-
pelijke idealen. Tot de gezamenlijke interesses behoren filosofische en
cultuurhistorische literatuur en het werk van Wagner. Het vriendschap-
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pelijke contact blijft niet beperkt tot betrokkenheid bij en inzet voor
elkaars werken. Gesteld kan worden dat de wederzijdse stimulans bepa-
lend is geweest voor het creatieve proces van beide kunstenaars, in een
periode van zoeken naar een eigen identiteit. Als tastbaar resultaat
hiervan zijn enkele gezamenlijke projecten to beschouwen. De uitgave
van de Missa vormt daarvan een hoogtepunt. Deze verschijnt eind 1896.
Diepenbrock heeft zich dan juist weer in Amsterdam gevestigd. Hierna
raakt het contact met Derkinderen enigszins op de achtergrond.
Het ziet er dus naar uit dat juist de tamelijk geisoleerde situatie in Den
Bosch de unieke samenwerking tussen twee kunstenaars van verschillende
disciplines mede in de hand heeft gewerkt.3)

Diepenbrock en Derkinderen deelden een grote interesse in de cultuur
van Middeleeuwen en Renaissance. Hierin speelde de architectuur een
belangrijke rol. Zo was de opbloei van de neo-gotiek een geliefd
discussie-onderwerp. In 1885 werd in Amsterdam het door Pierre
Cuypers ontworpen Rijksmuseum geopend. Tijdgenoten spraken van een
kathedraal. De neo-gotiek was in ons land zelfs doorgedrongen in niet-
kerkelijke gebouwen.
Ook op het muzikale vlak is het negentiende-eeuws historicisme aan-
leiding geweest tot het ontstaan van neo-stijlen. Zo volgt Diepenbrock
met belangstelling de beweging van het Caecilianisme in de kerkmuziek.
Deze beweging - in wezen een terugkeer naar het Palestrinacontrapunt -
wordt wel beschouwd als de parallel van de neo-gotiek in de bouwkunst.

Zowel bij Diepenbrock als bij Derkinderen valt een verregaande aan-
dacht voor het ambacht op. Al in 1885 had Derkinderen de Nederlandse
Etsclub opgericht, met als doel een oude techniek werkelijk to leren
kennen. In 1893 heeft hij voor het Universiteitsgebouw in Utrecht een
gebrandschilderd raam vervaardigd. Tien jaar later richt hij in zijn eigen
huis een atelier in waar jonge schilders zich deze techniek eigen kunnen
maken. Nog in 1906 onderneemt hij een reis naar Munchen en Beuron
om oude frescotechnieken to bestuderen. Aanleiding was wellicht de
muurschildering in de Nicolaaskerk in Jutphaas, die Derkinderen kort
daarvoor had gemaakt. Deze kerk was in 1875 gebouwd onder pastoor
Van Heukelum, tevens de grondlegger van het Utrechtse Catharijne
Convent. De kerk vormt een gaaf voorbeeld van neo-gotiek. Tot de vele
ambachtelijke kunstenaars die aangezocht werden behoorde ook Wilhelm
Mengelberg, de vader van de latere dirigent.
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Gemeenschapskunst

Allereerst beperk ik mij tot de korte, maar cruxiale periode 1891 - 1896.
1891, omdat Diepenbrock in dat jaar zijn Missa (in eerste versie) heeft
voltooid. Voor Derkinderen is het het jaar van de Eerste Bossche Wand
(de schildering voor de noordelijke wand van de hal van het stadhuis).
1896, omdat in dat jaar Derkinderen de laatste hand legt aan de Tweede
Bossche Wand (de zuidelijke muur) en de Missa in druk verschijnt, met
de illustraties van Derkinderen. In het tijdschrift De Kroniek verschijnt
vervolgens het artikel'De nieuwe wandschildering van Derkinderen', van
de hand van Diepenbrock.

De ontwikkeling van de ideeenwereld van beide kunstenaars laat zich in
deze jaren volgen via de correspondentie en via artikelen van
Diepenbrock. In de jaren 1892/93 publiceerde Diepenbrock in De Nieuwe
Gids, het orgaan van de Tachtigers, in de jaren 1895 -1899 was hij vaste
medewerker van het weekblad De Kroniek.

Het grote, filosofische artikel 'Melodie en Gedachte', verschenen in drie
afleveringen in De Nieuwe Gids in 1891, resp. 1892, is geent op gesprek-
ken met Derkinderen.

Diepenbrock schrijft:

Je zal dadelijk zien, als je 't leest, dat het in gedachte eigenlijk alleen
aan jou gericht is ... De titel is 'Melodie en Gedachte of de muziek in de
intellectueele evolutie'.°)

Diepenbrock beschouwt de totale Westeuropese muziekgeschiedenis, met
Palestrina, Bach, Beethoven en Wagner als de vier grootste meesters der
toonkunst. Vooral Palestrina, Beethoven en Wagner zullen hier ook als
pijlers van Diepenbrocks eigen werken de revue passeren. Beethoven
noemt hij de subjectieve lyricus:

Nu was de muziek de kunst van het indivueele, solitaire gevoel gewor-
den, de onthulling van de geheimen eener zeldzame en eenzame
menschenziel, in de immaterieelste materie, de zichzelf beluisterende,
zichzelf verheerlijkende emotie, de kunst der negentiende eeuw ..

Volgens een brief aan Derkizderen is de kern van zijn betoog in het
tweede deel van 'Melodie en Gedachte' verwoord:
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de gecondenseerde historie van de ziel der negentiende eeuw, uit wier
wezen ik heb gepoogd de verheerlijking van het lyrische element v/d
klank in woord, toon en schilderkunst to toonen. Het is zeer algemeen
en zeer abstract ..

Diepenbrock beperkt zich dus niet tot muziek. Uit deze brief blijkt
tevens dat Diepenbrock in het artikel ook Derkinderen had genoemd, in
een adem met de componisten Beethoven en Wagner en de schilders
Matthijs Maris en Puvis de Chavannes. Om onbekende redenen is de
naam Derkinderen echter niet afgedrukt.
Het artikel verraadt een enorme belezenheid. Maar is met zijn bloem-
rijke, literaire taal weinig toegankelijk: Diepenbrock richt zich bewust tot
de intellectuele elite van schilders en schrijvers.

Dat zich in deze jaren een duidelijke evolutie voltrekt in het denken van
Diepenbrock blijkt uit de nieuwe tendens van het artikel'Schemeringen',
dat een jaar later verschijnt.
Niet langer staat de individuele emotie centraal. Voor de classicus
Diepenbrock gaat het om het behoud van de Lati jnse en middeleeuwse
cultuur en, direct hiermee verbonden, die van het katholicisme. Hij
verwijst in dit opzicht naar Alberdingk Thym. Maar belangrijker nog is
dat Diepenbrock de filosofie van de Franse schrijver Huysmans heeft
ontdekt.')
In 'Schemeringen' maakt Diepenbrock onderscheid tussen symbolistische
schilderkunst en 'Gemeenschapskunst':

Het Symbolisme is een uiterste in de kunst der lyrische zelf-exaltatie ...

Het Middeleeuwsche gemeenschapsleven, het religieuse en het maat-
schappelijke, waarin het Geloof, dit is de harmonie nit zelfverloochening
tussen Daad en Gedachte, Gevoel en Rede, het leven in zijn geheel en
in zijn kleinste deelen overstralend verheerlijkte, - daarvan leefde een
verre conscientie,... in de ziel van Alberdingk Thijm ... Zulke verlangens,
versterkt door impulsies van Wagner's werken en meeningen, zijn con-
ceptie van een volk als een menschheid door gemeenschap van geeste-
lijke verlangens gegroeid tot een eenheid, als voorwaarde, als ontvang-
ster van het kunstwerk, - dit is de oorsprong van het werk, dat de
kunstenaar zelf aanduidde met den naam 'Gemeenschapskunst' 8)

Het begrip 'Gemeenschapskunst' dat Diepenbrock hier associeert met
Wagner, was in 1892 geintroduceerd door Jan Veth naar aanleiding van
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Derkinderens Eerste Bossche Wand (over de stichting van de stad Den
Bosch in de twaalde eeuw) 9)

De schilder en kunstcriticus Jan Veth was een studiegenoot van
Derkinderen aan de Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.
Bij de verklaring van de hier toegepaste monumentale stijl gebruikt Veth
het beeld van de middeleeuwse kathedraal: het hoogste kunstwerk door
een gemeenschap voortgebracht; een levend symbool van de hoogste ge-
dachten en gevoelens der Middeleeuwen. Hij wijst op de nieuwe mystiek
van schildersgroepen als de Nazareners en de PreRafaelieten in een
eerdere fase van de negentiende eeuw. Bovendien ziet hij de behoefte
aan een nieuwe gemeenschap ook in het snel opkomende socialisme:

Een nieuwe kunst zal daarin zijn plaats moeten innemen. Dat zal niet
langer zijn de kunst van het individu, maar Gemeenschapskunst, de kunst
die drager is van de hoogste gevoelens en gedachten van de Nieuwe
Maatschappij.lo)

Kunst en Samenleving

Hiermee zijn we aangeland bij de aloude discussie over de relatie tussen
kunst en maatschappij, die evenwel in de jaren'90 in heel Europa in alle
hevigheid oplaait. De Engelse Arts and Crafts Movement, met William
Morris als initiatiefnemer, vond ook in Nederland navolging. Kunst en
samenleving is de titel van de door Jan Veth vervaardige Nederlandse
versie van The Claims of Decorative Art van de Engelsman Walter Crane.
Veths vertaling verschijnt in 1894 en wordt beschouwd als het handboek
van de 'Nieuwe Kunst'. Ook voor Derkinderens boekillustraties is dit
boek van groot belang.

In Nederland zien we de kentering in het denken over kunst in het feit
dat de grote bloeitijd van De Tachtigers voorbij is. Tekenend is
Diepenbrocks veranderende houding ten opzichte van De Nieuwe Gids.
Na 'Schemeringen', waarin het 't'art pour fart-principe' in feite reeds in
twijfel getrokken wordt, heeft Diepenbrock geen bijdragen van betekenis
meer geschreven voor De Nieuwe Gids. De discussies in eigen gelederen,
met name over kunst en socialisme, monden in 1893 uit in een groot
conflict rond de persoon van Kloos, waarna de periodiek afzakt tot een
bedenkelijk niveau. Een aantal auteurs vertrekt.

Als in januari 1895 een van hen, Pieter Lodewijk Tak, het weekblad De
Kroniek opricht, is Diepenbrock bij de medewerkers van het eerste uur.
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Het lijkt een logische stap. Het blad is breed van opzet en speelt in op de
nieuwste ontwikkelingen op cultureel, maatschappelijk en politiek gebied.

Zoals De Nieuwe Gids het orgaan was van de Tachtigers, zou De Kroniek
het tijdschrift worden van De Negentigers. Volgens Huizinga waren er
onder de medewerkers twee stromingen, die van het socialisme en die van
de mystiek. Maar, iedereeen onderschreef de lens: 'Kunst en Samenleving,
monumentale kunst.'11>

Hoewel Diepenbrock is aangetrokken als medewerker muziek, aarzelt hij
niet zijn geprononceerde mening to geven over de meest uiteenlopende
onderwerpen. De bi jdragen over muziek spitsen zich toe op twee gebie-
den die hem na aan het hart liggen: recensies van Wagner-opvoeringen in
ons land en beschouwingen over de herleving van 'Dude Muziek'. Beide
aspecten zijn onlosmakelijk verbonden met het begrip 'Gemeenschaps-
kunst'.

Wagner

Met de oprichting van de Wagnervereniging in 1883 door Henri Viotta
begint een late officiele erkenning voor het werk van Wagner in Neder-
land. Het is echter interessant dat zowel Diepenbrock als Derkinderen
lang voor deze datum al met het werk van Wagner kennis gemaakt had-
den. In beide gevallen in de vorm van Tannhauser.
Hammacher citeert Derkinderen naar aanleiding van deze gebeurtenis als
volgt:

De bedoelingen van Wagner, die sommigen zoo duister schenen, waren
mij direct zeer duidelijk. Toen eenige jaren later, bij mijn komst aan de
Academie, Witsen, die een anti-Wagnerman was, mij zeide: 'Nu, wat
beteekent dat nu, die malle vioolfiguren om het plechtige Pelgrimskoor
in het Voorspel van Tannhiuser' toen kon ik hem uit mijn herinnering
aan die eerste Rotterdamsche uitvoering antwoorden: 'Kerel, dat is een
prachtige combinatie van de twee groote elementen van het Drama: het
geestelijk godsdienstig leven, wijd en plechtig gedragen, - en daar tegen
in en omheen, het onrustige, hartstochtelijke, materieele verlangen.'12)

Aan Jan Veth schrijft Derkinderen dat hij Wagners geschriften belangrij-
ker vindt dan die van Schopenhauer.
Hij zegt:
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De drie geestes-bewegingen:
- archeologische (-architectonische)
- socialistische
- religieuze die ontmoeten zich in zijn werken als de meest absoluute

monumenten van zijn tijd.13)

Dat Diepenbrock gediend zou hebben als katalysator bij het ontdekken
van Wagner door Derkinderen, zoals Ernst Braches in zijn studie Het
boek als nieuwe kunst stelt, lijkt mij op grond hiervan overdreven. Wel
heeft Diepenbrock Derkinderen gestimuleerd tot zijn bezoek aan
Bayreuth in 1891, waar hij zeer onder de indruk raakt van Parsifal.
Diepenbrock bezocht de Festspiele reeds in 1886 en herhaalde zijn
pelgrimage tien jaar later.
De grote invloed van het eerste bezoek is direct of to lezen aan bijvoor-
beeld de vroege liederen'Der Konig in Thule' en 'Mignon'. 'Mignon' was
overigens de eerste compositie van Diepenbrock die Derkinderen leerde
kennen. Maar ook in de Missa zijn de sporen van Wagners idioom na-
drukkelijk aanwezig. Door dit geavanceerde karakter hoefde Diepenbrock
op een liturgische uitvoering niet to rekenen. Tegelijkertijd maakt de
bezetting voor mannenkoor en orgel een concertuitvoering onaantrekke-
lijk. Pas na 25 jaar heeft Diepenbrock dit werk kunnen horen, uitgevoerd
in de Utrechtse Kathedrale kerk, in 1916.

De uitgave van de Misses

In augustus 1891, na een bezoek aan Amsterdam, schrijft Diepenbrock
aan Derkinderen:

De mooiste herinnering aan Amsterdam is overigens, dat Hendriks, een
heel geniaal organist, de Mis voor mij gespeeld heeft ..., 3 uur aan een
stuk. Dit heeft mij de zekerheid gegeven dat het goed is. Het klonk
heerlijk. Hij zei maar weinig, maar was respectueus verrukt.14)

Diepenbrock had het manuscript van de Missa voor mannenkoor, tenor
en orgel in juli voltooid. Het is opgedragen aan Derkinderen.
Wanneer echter Henri Viotta Diepenbrock in september van dat jaar in
definitieve bewoordingen laat weten de uitvoering van de Missa niet
haalbaar to vinden, vervliegt bij Diepenbrock elke hoop op uitvoering.
Dan neemt Derkinderen het initiatief een uitgave to bewerkstelligen.
Na verspreiding van de prospectus melden zich 63 intekenaren, onder wie
de dirigenten Anton Averkamp en Leon C. Bouman, de zangeressen
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Cateau Esser en Catherina van Rennes, maar ook de architect Jos
Cuypers en de schilders Richard Roland Holst en Jan Toorop.
Hierdoor geinspireerd begint Diepenbrock in het najaar van 1893 aan
een bewerking van de partituur voor twee mannenkoren. Aan
Derkinderen schrijft hij:

Ik kan nu veel beter dan toen het ding overzien en weet nu goed dat het
vlak moet zijn zonder relief (dit is zonder dikmatigen pathos), in effenen
gedragen goudglans, kalm-horizontaal. De mis van Liszt is dogmatisch
met een phantastisch-ritueel, dus dilettantisch-ritueel elementje. Uit de
mijne wil ik alle relief nit hebben, zoodat hij heelemaal wordt, wat ik in
het begin altijd bedoelde: comtemplatief-mystiek.-)

Bedoeld is waarschijnlijk de zg. Graner-Messe van Liszt. De religieuze
werken van Liszt houden Diepenbrock bezig, want hij schaft ook het
oratorium Christus aan.

In de eerste maanden van 1894, wanneer Diepenbrock grotendeels in be-
slag genomen wordt door de revisie van de Missa, is het contact met
Derkinderen heel intensief. Derkinderen begint in deze periode aan de
voorbereidingen van de Tweede Bossche Wand. Net als Diepenbrock heeft
hij een evolutie doorgemaakt, die zich in deze nieuwe schilderingen zal
manifesteren. Refererend aan de aanhef van Diepenbrocks artikel
'Schemeringen' schrijft hij op 1 februari:

En dikwijls denk ik aan den aanhef van je stuk, waar zoo heel veel moois
in stond, al kennen we beiden de nog vollediger eischen der Uniteit. -
'Nog eenmaal moge ... enz.' Dit is eigenlijk het thema van het Bossche
werk en de essence van het verlangen van eenige weinige artiesten.16)

Twee weken later schrijft Diepenbrock hem:

Mijn Mis wordt heelemaal nieuw ... Je zult, hoop ik, wel vooruitgang
erin vinden als je het ziet. Het is een noodwendige revolutie van het
dillettantisch-artistieke naar het simpel-architectonische. an ding heb
ik van Cuypers geleerd dat een groote indruk als jongen op mij maakte,
dat hij zei dat de Gotiek dit voor had boven ander 'bouwstijlen', dat
ieder detail constructieve en tevens decoratieve waarde had. Dit heeft
langzamerhand mij ook de muziek leeren begrijpen en jij bent de eenige
die begrijpt, wat ik bedoel met het overmaken van mijn Mis onder dit
gezichtspunt.17)
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Diepenbrock verwijst hier naar de periode waarin hij tekenlessen volgde
op het atelier van Pierre Cuypers.
Interessant in dit citaat is het verband dat hij legt tussen zijn miscom-
positie en de gotiek. Diepenbrock beschouwt een muzikale compositie als
architectuur. Hiermee komen we terug op de kathedraal als symbool.
Voor Diepenbrock en Derkinderen geconcretiseerd in de laat-gotische St.
Jans-kathedraal, die nu juist het centrale thema van de Tweede Bossche
Wand vormt.

De Tweede Bossche Wand

Bij de presentatie van de wandschilderingen van de Tweede Bossche
Wand (zomer 1896) krijgt Derkinderen een stroom van kritiek to
verwerken.
Zowel Jan Veth als Diepenbrock bespreken de schilderingen in De
Kroniek. Veth, die Derkinderen tot dusverre had gesteund, vindt dat
Derkinderen to eenzijdig is gericht op de Middeleeuwen. Hij acht deze
stijl niet levensvatbaar. Diepenbrocks mening staat hier lijnrecht
tegenover. Reeds in juni 1894, na het zien van de eerste schetsen had hij
Derkinderen spontaan geschreven:

Want ik heb nu weer levendiger dan vroeger gevoeld, hoe wat in jou
zwaar galmt in mij een weerklank vindt, die een is met de diepste
begeerten van mijn ziel. Ik begrijp nu gelukkige momenten van jaren
geleden, wat ik aan Cuypers gehad heb ... Toen bevredigde mij dat, nu
vind ik hetzelfde terug, de Eenheid van Leven, die de grootheid der
Middeleeuwen was ...18)

In De Kroniek zegt Diepenbrock de schilderingen to beschouwen als een
uiting van de "wedergeboorte van het monumentale leven". In vergelijking
met de vier jaar eerder voltooide wand ziet Diepenbrock de volgende
ontwikkeling:

de wending uit het pathos naar den ritus, uit de emotie naar de con-
templatie, van het lyrische naar het liturgische, uit de muziek der kleuren
naar de muziek der geometrische verhoudingen.19>

Heel opmerkelijk is, dat Diepenbrock hier soortgelijke bewoordingen ge-
bruikt als in bovengeciteerde brieffragmenten, die de herziening van de
mis betreffen.
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De decoraties bij de uitgave

In verband met het ontwerpen van de versieringen voor de Mis-uitgave,
vraagt Derkinderen een 'Missale Romanum' to leen aan Diepenbrock.
We zien op het titelblad dat inderdaad gebruik gemaakt is van traditio-
nele symbolen als het kerkgebouw, met daarbinnen de Davidsharp en
wierookvaten (zie afb. 1).

Artistieke credo

De summiere recensies naar aanleiding van het verschijnen van de uit-
gave in oktober 1896, geven ons enige indruk van de positie van het
werk in die tijd.
Daniel de Lange noemt de mis, wegens de combinatie van contrapunt en
geavanceerde harmonie, een gebeurtenis van belang voor de muzikale
wereld in Nederland. Diepgaander is de beschouwing van de componist
Charles Smulders in De Kroniek, waarin hij de Mis voor alles een ritueel
werk noemt, dat het beeld van een kathedraal oproept.20» Vanwege het
mystieke karakter vindt hij de ongewone keuze voor uitsluitend mannen-
stemmen en orgel to prijzen. Zijn compositie-technische bezwaren laat
hij onbesproken, omdat hij Diepenbrock ter wille wil zijn. Smulders had
Diepenbrock ook een uitvoering van de Mis in Luik in het vooruitzicht
gesteld, die echter nooit heeft plaatsgevonden.

Interessanter is Diepenbrocks eigen visie op kerkmuziek, zoals die blijkt
uit zijn correspondentie met J.A.S. Van Schaik en uit zijn artikelen over
Lorenzo Perosi en de Regensburgerschool.
Van Schaik, zelf ook componist, was een leerling van de Regensburger-
school, die een hernieuwing van de kerkmuziek voorstond, strikt geba-
seerd op Gregoriaans en vocale polyfonie in Palestrinastijl. Chromatiek
en andere verworvenheden van de Neu-Deutsche Schule waren in deze
kringen verdacht.
In 1900 wijst Diepenbrock Van Schaik terecht die had beweerd dat zijn
Stabat Mater en Missa niet liturgisch bedoeld waren:

Wat nu de Mis betreft die U zoo vriendelijk was to noemen, deze is
werkelijk nergens anders voor geschreven dan voor de kerk. Een andere
vraag is ook hier of zij bruikbaar is voor de liturgie. Het streven haar
daaraan dienstbaar to waken moge mislukt zijn, ... men moge vinden dat
de moderne tonaliteit en vorm niet beantwoordt aan de eischen van
goede kerkmuziek, - dat ik op mijne wijze gestreefd heb to voldoen aan
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En, in een volgende brief:

Maar dit wilde ik: het beter doen dan Liszt, en de middelen der moder-
ne muziek niet ongebruikt laten. Ik verbeeldde mij dus de principen der
Regensburgerschool met een vrijere muzikale uiting to vereenigen. Dat
laatste moest natuurlijk, daar ik in then tijd vol was van Wagner, op een
Wagneriaansche Mis uitloopen, met 'Leitmotiven', chromatiek, en har-
monie, uiterlijk althands, want innerlijk is deze veel to abstract om haar
Wagneriaansch to kunnen noemen.')

De kwestie zit Diepenbrock hoog. Nog in 1901 schrijft hij aan de
Utrechtse dirigent P.J. Jos Vranken:

Dat ik zou erkend hebben, dat de Mis niet geschreven is voor den
katholieken eeredienst, is het ergste en voor mij pijnlijkste misverstand,
want het is de absolute negatie van mijn artistiek Credo.')

In dit licht is het verbazingwekkend dat het in 1916 juist Van Schaik was
die het'nihil obstat' - het officiele fiat voor een liturgische uitvoering van
de Missa - bewerkstelligde.

Palestrina, of De terugkeer tot het oude in de muziek
In De Kroniek wijdt Diepenbrock enkele artikelen aan de herleving van
de 'oude Muziek'. Meestal gaat het om beschouwingen naar aanleiding
van concerten door het Klein Koor a Cappella o.1.v. Anton Averkamp. Dit
in 1890 opgerichte koor legde zich met name toe op Renaissance-
polyfonie. Diepenbrock volgt het koor op de voet en bespreekt in 1893
een uitvoering van Palestrina's Stabat Mater. Hij wijst daarin op de grote
betekenis van deze uitvoeringen van Averkamp "en voor de toonkunst van
vroeger, de groote, an voor de mogelijke toonkunst der toekomst".')
In 1896 voert Averkamp ook Diepenbrocks beide Stabat Maters uit. Het
eerste, het Stabat Mater Dolorosa, wordt tijdens de liturgie uitge-
voerd, in de oorspronkelijke versie voor mannenkoor. Ook de al ge-
noemde Utrechtse dirigent P.J. Jos Vranken, de oprichter van het
Palestrinakoor, heeft dit Stabat Mater van Diepenbrock uitgevoerd tijdens
de Goede Vrijdag plechtigheden in de Utrechtse Kathedrale Kerk.

'oude Muziek' en muziek uberhaupt hebben voor Diepenbrock bijna
altijd de betekenis van vocale muziek. Dit blijkt overduidelijk uit een
brief aan Vranken naar aanleiding van een uitvoering van Palestrina's
Missa Papae Marcelli in 1899:

20



Het zou een geluk zijn als u veel en geregeld uitvoeringen kon geven, ...
Wil de muziek weer ooit worden wat zij in de Oudheid, bij de Grieken
althands, en in de Middeleeuwen is geweest: de leermeesteres en
opvoedster van het volk, in plaats van een tijdpasseering van dilettanten -
dan zal zij ... naar 't mij voorkomt zich weer van bet oude vocale

element moeten doordringen, en de zang de basis worden der muziek-
beoefening in plaats van de instrumenten.25)

In het artikel 'De terugkeer tot het oude in de muziek' vergelijkt
Diepenbrock een mis van Palestrina met het in 1898 in Amsterdam
uitgevoerde Te Deum en Stabat Mater van Verdi.
Hoewel hij het positief vindt dat Verdi in zijn Te Deum gebruik gemaakt
heeft van het Gregoriaans, heeft hij toch weinig waardering voor de
"wijze waarop hij de vrije Gregoriaansche woordmelodie op de pijnbank
van den muzikalen rhythmus gespannen heeft ...". Een interessante
opmerking wanneer men bedenkt dat Diepenbrock kort tevoren zijn eigen
Te Deum voltooid had.
Voordat ik op het ontstaan van dit werk inga, wil ik kort stilstaan bij twee
projecten waarbij Diepenbrock en Derkinderen beide betrokken waren.
Het betreft de Gijsbrecht-uitgave en het Beethovenportret.

De Gijsbrecht-uitgave als 'Gesamtkunstwerk'

In 1901 was na acht jaar de Gijsbrecht-editie van de Erven Bohn in
Haarlem compleet; van de vele Vondel-uitgaven uit de late negentiende
eeuw verreweg de monumentaalste. Derkinderen had zowel voor het deel
met de tekst, als voor het deel met de muziek de versieringen en
illustraties ontworpen. Berlage vervaardigde de toneel-decoratie-
ontwerpen.

Aanvankelijk zou alleen de muziek van Bernard Zweers opgenomen wor-
den. Tenslotte zijn ook de later ontstane Reyen van Diepenbrock aan de
band toegevoegd. In de uitgave staat zelfs vermeld dat dit op verzoek van
Zweers is gebeurd.
Een verklaring omtrent dit merkwaardige voorval geeft Zweers in een
brief uit 1895 aan de drukker Tadema:

Toen ik indertijd Vondel's reyen op muziek zette, kon de Heer A.
Diepenbrock zich in geenen deele met mijne opvatting vereenigen en ...

zette ze ook op muziek. Ik maakte kennis met zijn werk en ... ik kon mij
evenmin met zijne opvatting vereenigen. - Hoewel wij het waarschijnlijk
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daarover, en over nog veel meer, nooit eens zullen worden, zijn wij toch
de beste vrienden van de wereld!!. - Gedachtig aan het <du choc des
opinions> enz. geef ik U in bedenking ook zijne reien uittegeven.V)

Diepenbrock had inderdaad een negatieve recensie gewijd aan de Reyen
van Zweers.2 )
Desondanks probeert Zweers de bezwaren van de uitgever tegens Diepen-
brocks compositiestijl weg to wimpelen:

- Hij is geen talenvol, maar een geniaal man. - Van de practijk heeft hij
echter geen flauw begrip.

Tussen 1895 en 1901 heeft Diepenbrock echter veel gewijzigd aan de or-
kestratie van de Reyen, waarbij Charles Smulders zijn muzikale raadsman
was. 29)

Interessant is Derkinderens illustratie boven de introductie van
Diepenbrocks muziek bij de Reyen. Zoals reeds door verschillende auteurs
is opgemerkt, kan men hierin een symbolische uitbeelding zien van het
ideaal van het 'Gesamtkunstwerk', waarvan deze uitgave een voorbeeld
vormt.30) Hier zien we hoe de kunstenaars die aan Gijsbrecht meewerkten
worden verwelkomd: de componist, de architect, de schrijver en de ver-
luchter (zie afb. 2).

Beethoven

Het laatste hoofdstuk van 'Melodie en Gedachte' opende Diepenbrock als
volgt:

Op een rustig-deinend vlak van wisselende dominant- en grondtoon-
harmonie een elegische melodie der viool, toongestalte van weenende
teerheid, bleek-opdoemend leeds-herdenken, weedom vervloeid in ver-
rukte beschouwing, tijdelijke smart tot heilige harmonie, tot ontijdelijke
schoonheid verheerlijkt, sereen als in maan-nacht een marmerbeeld, en
alleen door de zwelling der gongend-fluisterende snaren-materie breekt
een enkele maal als de reeele bitterheid van het voorheen.31)

Dit is een beschrijving van het Adagio molto e mesto uit Beethovens
strijkkwartet opus 59, nummer 1. Dit stuk is het lievelingswerk van Die-
penbrock, dat ook voorkomt als motto op het Beethovenportret dat Derkin-
deren in 1902 vervaardigde.
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Ook dit Beethovenportret heeft een geschiedenis die teruggaat tot de
Bossche periode. In juli 1893 noteerde Diepenbrock de eerste maten van
het adagio voor Derkinderen. In oktober 1898 schonk Diepenbrock
Derkinderen een foto van Beethovens gezichtsmasker. Hij last deze
vergezeld gaan van het citaat "Et incarnatus est" uit de Missa Solemnis.

In september 1901 bezoekt Derkinderen het Beethovenhuis in Bonn, om
inspiratie op to doen voor de tekening.

Uiteindelijk toont Diepenbrock zich uiterst tevreden over het portret dat
Derkinderen hem heeft geschonken:

Ik kan je niet zeggen hoe een plezier of ik aan Beethoven heb. Dit is
zeker het eerste gelijkende portret wat van hem gemaakt is ... Het
merkwaardigste vind ik wat je van de oogen gemaakt hebt. Die verraden
het gespannen luisteren en zelfs iets van den achterdocht van den doove,
en toch zijn zij zoo oneindig diep en illustreeren de noten eronder zoo
goed, dat alles wat klein en zwak is daar toch weer vreemd aan is 32>
(zie afb. 3)

Te Deurn

Het Te Deum is to beschouwen als het grote sluitstuk van Diepenbrocks
eerste periode, waarin de koorwerken centraal stonden. Het Te Deum is
voltooid in 1897. De eerste uitvoering vindt plaats op 10 januari 1902
tijdens het Driedaagsch Nederlandsch Muziekfeest. Het Concertgebouw-
Orkest, het Amsterdamsche Toonkunst-Koor en solisten staan onder
leiding van Willem Mengelberg. De pers is unaniem lovend tot zeer
enthousiast.

De plannen voor het schrijven van een Te Deum blijken terug to gaan tot
de Bossche periode. De correspondentie tussen Diepenbrock en
Derkinderen geeft ook hier weer interessante achtergrondinformatie. Zo
blijkt dat Diepenbrock het Te Deum eigenlijk aansluitend aan de Mis had
willen componeren. Al in 1892 schrijft hij aan Derkinderen:

Een Lang geliefkoosd plan voor een Te Deum van hooggestrekte
visionaire zangen heb ik verleden week ook weer opgevat, toen mij
plotseling het Lang gezochte melodietype voor den geest kwam bij het
lezen in een oud boekje met Latijnse poezie nit de Middeleeuwen.')
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Twee jaar later komt hij op dit plan terug, opvallend genoeg naar
aanleiding van het zien van Derkinderens Tweede Bossche Wand.
Diepenbrocks al genoemde, bijna geexalteerde reactie aan Derkinderen
bevat een interessante opmerking:

En daarboven de hymnus die als de bries is van het Christendom, de
heilige Ambrosiaanse Lofzang, die ik al twee jaar tegemoet zie,
wachtend tot het oogenblik van rust en vrijheid gekomen is om hem met
nieuwe tonen to zingen.3'')

Derkinderen had de aanhef van het Gregoriaanse Te Deum verwerkt in
zijn schildering, waarschijnlijk in samenspraak met Diepenbrock.
De eerste schetsen van het Te Deum noteert Diepenbrock pas in 1896. De
compositie wordt afgesloten in december 1897 en opgedragen aan
Smulders, de componist die hem bij de instrumentatie van de Reyen
zoveel advies had gegeven.

Het Te Deum is geschreven voor concertuitvoering. De bezetting voor
twee gemengde koren, solisten en orkest wijst daar reeds op. We kunnen
aannemen dat Diepenbrock, na de slechte ervaringen met de Mis, ook de
praktische kant heeft laten meewegen. Bovendien hebben soortgelijke
werken van andere componisten hem hierin wellicht tot voorbeeld ge-
diend. Diepenbrock beweerde dat hij aan het Te Deum van Anton
Bruckner veel had gehad.
Toch nog enigszins onzeker schrijft hij op 14 oktober 1900 aan
Mengelberg:

Zoo ge het Te Deum niet to streng voor de Concertzaal vindt (iets waar
gij zelf over moet oordeelen), geloof ik dat [ik] het aan niemand beter
dan aan U kan toevertrouwen.

Mengelberg neemt het re Deum in studie en wil het aanvankelijk al in
mei 1901 uitvoeren. Vervolgens komen de plannen voor het eerste Neder-
landse Muziekfeest. Diepenbrock reageert aanvankelijk terughoudend:

Aanstaande voorjaar zal dan een 3-daagsch 'feest' worden gevierd,
waarbij dan Zweers' Reyen en mijn Te Deum als lokvogels zullen moe-
ten dienen.... Een moeilijk geval. Tot duver heb ik mijn neutraliteit
kunnen bewaren. Ik zie het nut er niet van in, van al dat Hollandsche
gecomponeer.36)
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Aldus een brief aan de dirigent J.C. Hol, een oudleerling van
Diepenbrock.
Het uitstel neemt Diepenbrock echter to baat om de instrumentatie van
het Te Deum aan een revisie to onderwerpen. In december 1901 stuurt hij
eveneens aan Hol een uitvoerige analyse van het Te Deum.n
Twee elementen zijn daarbij van belang. Diepenbrock zegt dat het werk
is geschreven in Venetiaanse stijl, voor cori spezzati, als beurtzang.
Bovendien blijkt hij enkele Gregoriaanse melodieen to hebben verwerkt
in zijn Te Deum. Hij zegt hierover:

Het staat dus wel in verband met het Gregoriaansch, maar altijd binnen
de grenzen der modern muziek.

Dit laatste is reeds duidelijk bij de aanhef van het stuk. De trompet-
fanfare - het instrumentale hoofdmotief - doet onmiddellijk herinneren
aan Wagners Meistersinger. Ook wijst hij Hol op de betekenis van het
dalende tetrachord in de bas:

Het drukt het schrijden der menschheid uit, die rd overwinning in een
feestelijken ommegang zingend zijne dankbaarheid uit.
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Arnold Schonberg (1874-1951)
E. Vermeulen

Inleiding

De burgerlijke wereld is tonaal, uitgaande van vertrouwde hierarchieen.
De wereld van liefde en vertwijfeling is atonaal, ongebonden en on-
voorspelbaar. De natuur is atonaal, een ander uiterste, want aan de
natuur zijn emoties vreemd. Maar de wereld van geruisen gaat niet uit
van een vast tooncentrum. De Europese muzikale wereld, gebaseerd op
tonaliteit - en in de pre-klassieke wereld op modaliteit, de nog oudere
muziek zonder gecodificeerde intervallen, noemde de muzieksocioloog
Theodor Adorno atonaal! -, die bande het geruis, afgezien van bijzon-
dere effecten zoals de verklanking van de chaos.

Voor de avantgarde-componisten in de twintigste eeuw was de majeur-/
mineur-muziek to voorspelbaar geworden (het 'gehos' der cadensen),
overal rukte men aan het ijzeren traliewerk van de tonaliteit. Niet alleen
Arnold Schonberg (1874-1951) en zijn leerlingen, maar ook die drie an-
dere grote S'en: Alexander Skriabin (Poeme de 1'Extase), Richard Strauss
(Elektra) en Jean Sibelius (Vierde Symfonie). Skriabin, de 'Russische'
Schonberg overleed to vroeg om een systematiek - niet op tertsen- maar
op kwarten-samenklanken gebaseerd - to vervolmaken; Strauss, aanvan-
kelijk een voorbeeld voor Schonberg, knapte of op zijn eigen experi-
menten,') terwijl ook de Fin, die in de Vierde Symfonie had gewerkt
met de tritonus (het meest ontwrichtende interval voor de tonaliteit),
daaruit geen consequenties trok, om zich tenslotte op een wat raad-
selachtige wijze na zijn Zevende geheel van het muziekleven of to
wenden.

Componeren is een keuze maken. Zoals Socrates uitriep op de markt van
Athene: "Wat een onzin allemaai, zonder dat volt het uitstekend to leven!".
Op verschillende plaatsen in Europa ontstonden systematieken om con-
trole to verkrijgen over de atonaliteit: in de Sovjet-Unie bij Jef
Golysjef en Nicolas Oboukov, in Wenen bij Josef Matthias Hauer. In
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een gelijkschakeling van de twaalf getempereerde, chromatische tonen
in het octaaf, zonder dat een toon overheerste en als tonaal centrum kon
fungeren, ontstonden de niet zelden vernuftige nieuwe rationalisaties.
Evenals de schilders die niet minder radicaal non-figuratief gingen
werken, onderbouwden de musici hun systemen met filosofische en reli-
gieuze theorieen. Vergelijk de begeleiding bij het ontstaan van de
modaliteit; Jean Pierre Rameau echter, de 'tonale Schonberg', verving
God door de Natuur. Vooral bij Golysjef en Hauer was die mystieke
component als bovenbouw voor hun twaalftoonsordeningen zeer opmer-
kelijk.

De intuitie werd in de vrije atonale beginfase (vanaf 1906 tot rond de
Eerste Wereldoorlog) heilig verklaard, zowel door Schonberg als door
Wassily Kandinsky, die eveneens in 1906 zijn eerste non-figuratieve
aquarellen toonde, vaak gezien als een pendant van Schonbergs experi-
menten. Interessant is, dat Anton von Webern, Schonbergs meest radi-
cale leerling, pas het twaalftoonssysteem overnam, nadat Schonberg hem
het antwoord op een essentiele vraag schuldig bleef: dus toch weer die
heilige intuitie ...

Zowel Schonberg als Kandinsky overstegen in hun beschouwingen de
grenzen van de techniek. Kandinsky in Ober das Geistige in der Kunst:
"Schonbergs muziek voert ons naar een nieuw rijk, waarin de muzikale
gebeurtenissen geen akoestische zijn, sondern rein seelische." En
Schonberg noteerde in zijn Harmonielehre: 2) "Die Gesetze der Natur des
genialen Menschen aber sind die Gesetze der zukunftigen Menschkeit."

Bij Kandinsky cum suis zingt de kleur los van zijn realistische betekenis
(paarden kunnen blauw zijn), en vergelijkenderwijs emancipeert de dis-
sonant in de muziek, los van zijn tonale betekenis. Dit laatste voltrekt
zich in de liederen 11-15 uit Schonbergs Das Buch der hangenden Garten
uit 1908-1909, waarin het de componist lukte een vorm- en uitdruk-
kingsideaal to vinden, dat hem reeds jaren voor ogen zweefde. Kleur en
dissonant worden uitdrukking van het 'rein seelische'. Of zoals Carola
Giedon-Welcker het formuleert: In Kandinsky werkt een furor divinus,
der in einer stofflich uberlasteten Zeitstunde gegen den Materialismus
sich erhebt; um ein neues geistiges Reich aus Farben and Linien zu
grunden, Trager seelischer Krafte mit autonomen Rechten."
Trefwoorden die bij Kandinsky steeds weer terugkeren zijn: Klang,
Seele, Geist, Farben, Leben.
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Kleur wordt bezield en klank en kleur zijn uitwisselbaar. Emil Nolde:
"Zijn dromen niet als klanken, de klanken niet als kleuren, en de kleuren
niet als muziek. Ik houd van de muziek der kleuren."
Dit betreft de eerste face, waarin de Miinchense beweging van de Blaue
Reiter centraal staat. Kandinsky hield van ruiters en Franz Marc van
paarden, beiden vonden blauw een mooie kleur, vandaar ook: "Reiter
zum Himmel". In een latere fase wordt de ruiter vervangen door een
cirkel; bovenpersoonlijke abstractie en mystiek wint bet van de hyper-
individuele uiting. Maar naast bet geestelijke antwoord op een totaal
ontwrichte tijd is er ook de sociale component (Eerste Wereldoorlog).
Hofstatter spreekt van moralische Expressionisten.')

Als bet pamfletistische karakter de overhand krijgt, haakt bij ons de
dichter Hendrik Marsman af. Ook Schonberg had de neiging om politiek
aan de politici over to laten.
Samengevat: de nieuwe kunst geeft eerst vorm aan de ontwrichting van
de kunstenaar en later aan die van de maatschappij, in beide gevallen is
bet expressionisme een uitdrukking van angst, een uiting van de mens
die lijdt aan zichzelf en vervolgens aan de mensheid.
In 1910 definieerde Schonberg: "Kunst ist der Notschrei jener, die an sich
das Schicksal der Menschheit erleben."
Toch behield Schonberg, afgezien van enkele inzinkingen, zijn optimis-
me: "Binnen tien jaar zullen getalenteerden ook zo componeren; om het
even of ze het van mij geleerd hebben, dan wel uit de studie van mijn
werk."
Webern hoopte dat eens kinderen zijn muziek zouden spelen, maar was
anderzijds pessimistischer dan Schonberg: "Misschien houdt het wachten
nooit op ...".
Terugblikkend op die heroische tijd overdacht Schonberg: "Het was of
ik in een zee was gevallen van oververhit kokend water. Niet alleen mijn
huid brandde, het brandde ook binnen in mij. Ik kon niet zwemmen in de
stroming, maar ik moest, tegen de stroom in, verder zien to komen." Een
weg terug was niet mogelijk.

In 1923, bet jaar waarin de componist na lang zwijgen op Paas-zondag
zijn systeem aan zijn leerlingen toevertrouwde, overleed zijn innig
geliefde, maar van hem totaal vervreemde vrouw Mathilde Schonberg-
Zemlinsky. Jaren sukkelde ze met haar gezondheid, een steeds stiller
wordende vrouw, die gewend was als er bezoek kwam, zich op haar
kamertje terug to trekken. Na haar dood leefde Schonberg samen met
zijn dochter Gertrud en haar man Felix Greisle, zestig sigaren rokend,
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Mathilde Schonberg. Schilderij van Arnold Schonberg, 1910, Wenen.
Particulier bezit.
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drie liter zwarte koffie met likeur tot zich nemend en hij slikte codeine,
een opiumderivaat om de hoest to onderdrukken, en pantopon.°)
Volledigheidshalve volgt hier waar de componist zoal nog meer aan Teed:
bronchitis, blindedarmontstekening, longontsteking, nierontsteking, een
breuk, suikerziekte, waterzucht, krachteloosheid, duizeligheid, ader-
verkalking, hartzwakte en hartinfarct. Op 2 augustus 1946 werd hij tij-
delijk gered door een injectie rechtstreeks in het hart, een 'verslag'
daarvan biedt het Strijktrio. Zijn laatste onvoltooide werk Moderne
Psalmen noteerde hij op bed op papier met extra grote notenbalken,
want hij Teed ook nog aan gezichtsstoornis. Voeg bij dit alles lichtelijk
paranoide trekken. Hans Eisler herinnerde zich dat Schonberg sprak
over een internationale bende die er op uit was hem belangrijke docu-
menten to ontfutselen.
En Bertold Brecht zag een ghandi-achtige man in Californisch zeiljack,
in een mengeling van genie en verwardheid. Meerdere kunstenaars ver-
kommerden in Amerikaans exil. Alexander von Zemlinsky overdacht
zelfs tevergeefs om met een andere naam opnieuw to beginnen, en over
de gezondheid van een Beta Bart6k valt ook zo het een en ander op to
merken ...

Aber in der Wuste seid ihr unuberwindlich and werdet das Ziel erreichen.

Gurre-Lieder

Schonbergs meest monumentale muziek uit de eeuwwende is ongetwij-
feld de Gurre-Lieder, het avondrood van de negentiende eeuw; vergelijk
de symfonische gedichten en opera's van Strauss en de liederencycli en
symfonieen van Mahler. Men kan in de Gurre-Lieder twintigste-eeuwse
kenmerken vinden: in de techniek van 'verborgen' melodieen, de rit-
mische exacte spreekstem en instrumentatievondsten. Dat geldt echter
ook voor Strauss en Mahler. Gelsoleerde passages in Elektra herinneren
meer aan Schnittke dan aan Brahms, en de emancipatie van de klank-
kleur (in kamermuzikale zin) in de late symfonieen van Mahler loopt al
vooruit op het idee van Klangfarben, waarover Schonberg filosofeert in
zijn Harmonielehre. Nog afgezien van de schetsen voor Mahlers Tiende
Symfonie, waarin de grenzen van de tonaliteit worden overschreden.

Toch hoort dit alles nog tot het erfgoed van de laat-Romantiek. In al
deze werken gaat het om thematisch materiaal. In Schonbergs Drie Kla-
vierstukken (opus 11 uit 1909) biedt het derde klavierstuk echter geen
thema meer, er zijn geen hoofd- en bijzaken, alles in even betekenisvol
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Herinnering aan de begrafenis van Gustav Mahler. Olieverfschets van Arnold
Schonberg, 1911. Particuliere collectie, San Francisco.
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geladen, alles is gelijkelijk 'bezield'. En zeker in de vijftien gedichten
naar Stefan George's Buch der hl ngenden Garten (opus 15) is volledig
afgerekend met de negentiende-eeuwse esthetiek, vandaar dat ik dit
werk als tegenstuk voor de Gurre-Lieder afzonderlijk behandel.

In de Vi j f Orkeststukken (opus 16 uit 1909) realiseert Schonberg in het
derde deel zijn idee van Klangfarben, en in de opusnummers 17 (Erwar-
tung, monodrama voor sopraan en orkest uit 1909) en 18 (Die gluckliche
Hand, drama met muziek uit 1908-1913) schrijft hij gloednieuwe mu-
ziektheatervormen. Ook Kandinsky werkte aan een synthese in de vorm
van samenvoeging van architectuur, plastiek, schilderkunst, dichtkunst,
dans en muziek. Illustratie bi j deze toch - voor een deel theoretische
principes biedt Kandinsky's Gelbe Klang in de Blauwe Ruiter-almanak.
Overbodig to zeggen dat de eerste compositorische publikaties van
Schonberg, Webern en Alban Berg daarin eveneens zijn to vinden.

De oververhitting is opmerkelijk, met name in de twee drama's. Over
furor divinis gesproken: elk moment telt, de concentratie is enorm en de
tand des tijds heeft er nog geen greep op kunnen krijgen, de moderni-
teit blijft angstaanjagend. In de woorden van Kandinsky: "Jedes Werk
entseht Technik so wie der Kosmos entstand - durch Katastrophen."
Katastrofalere en explosievere muziek dan Erwartung lijkt niet moge-
lijk. De uiterst dichte en intense micro-wereld van Kandinsky's non-
figuratieve werk heeft dezelfde versplinterende kracht 5)

Van Schonbergs vijftig opusnummers hebben meer dan de helft (28) een
tekst. Zoals de muziek van Igor Stravinsky primair instumentaal is, zo
lijkt de Schonberg School vooral vocaal bepaald. Bergs Pianosonate
klinkt als een verzameling (instrumentaal uitgevoerde) liederen; dit was
ook de kritiek van Schonberg. De grote werken echter dragen geen
opusnummers, zoals de Gurre-Lieder, die Jakobsleiter en Moses and
Aron. De twee laatste, grote torso's zijn typerend voor de strenge
twaalftoonsfase, na de vrije atonaliteit ligt dan het accent op religieuze
werken.

Het merkwaardige is nu, dat de Gurre-Lieder weliswaar ontstond in de
droomwereldfase van de laat-Romantiek, maar voltooid werd na de
eerste experimenten in de vrije atonaliteit!
Maart-april 1900 schreef Schonberg de eerste twee delen en een groot
deel van het laatste derde deel, de rest werd maart 1901 aan het papier
toevertrouwd; met de instrumentatie begon de componist augustus 1901;
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in Berlijn midden 1902 pakte hij die draad weer op, onderbroken door
orkestraties van operettes. In 1903 stopte hij op bladzijde 118 om er pas
in de zomer van 1910 weer mee verder to gaan; de voltooiing in 1911
kreeg weer in Berlijn zijn beslag.
De premiere onder Franz Schreker op 23 februari 1913 kwam een jaar
na de premiere van Pierrot lunaire, een oneindig geavanceerder muziek!

Het idee om de middeleeuwse sage van Gurre-Lieder to componeren,
ontstond na een nacht doorzakken met vrienden. Een prijsvraag in Die
Woche voor liederencycli trok Schonbergs aandacht en volgens Josef
Polnauer besloot het gezelschap in de vroege uurtjes de Anninger to
beklimmen, Weberns favoriete bezigheid; het liefst trok hij er met zijn
botaniseertrommeltje op uit.b)
In de bossages van de Anninger rijpte het plan, bij het ontwaken van de
natuur, zoals de Gurre-Lieder ook begint met een grandioze evocatie
van de natuur, en het werk daarin zijn bekroning vindt.

De Deense dichter Jens Peter Jacobsen (1847-1885) schreef het sprookje
Gurre (= Waldemars kasteel) in En cactus springer ud [Een cactus bloeit]
in het kader van een raamvertelling, een bonte verzameling van proza
en poezie. In het huffs van een krijgsraad wachten vijf mannen in aan-
wezigheid van de heer en de dochter des huizes op het nachtelijk ont-
luiken van een zeldzame cactusbloem. Om de tijd to doden lezen ze hen
voor uit hun nieuwste manuscripten, en in een daarvan wordt het ver-
haal verteld van koning Waldemar IV Atterdag, die een heimelijke
liefde opvat voor Tove Lille [Kleine Duif]. Koningin Helvig laat haar
doden en spreekt de vloek uit, voortaan moet de koning met zijn hof-
houding in wilde razernij rond de hofvijver rijden. Dit Deense sprookje
berust op historische figuren in een mengeling van Jutlandse en Sjaek-
landse mythologie. Een uitgave in de vertaling van de Weense filoloog
Robert Franz Arnold verscheen in 1899 to Leipzig. Schonberg paste de
oorspronkelijke tekst enigszins aan, en een eenvoudige liederencyclus
met piano werd het nu niet bepaald! Zemlinsky stelde spoedig vast:

De liederen waren wonderschoon en bewonderenswaardig nieuw, maar
beiden hadden we de indruk dat juist om die reden ze weinig uitzicht
boden voor bekroning. Schonberg echter componeerde de gehele cy-
clus van Jacobsen, en niet meer voor een zangstem-solo ...

Uiteindelijk werd het een soort van groot, driedelig oratorium, in de
vorm van achttien orkestliederen, instrumentale voor-, tussen- en
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naspelen, een melodrama en een slotkoor voor vijf solozangers, spreek-
stem, drie vierstemmige mannenkoren, een achtstemmig koor,7) en met
een orkest van 125 musici, waaronder 25 blazers met spectaculair slag-
werk zoals ijzeren kettingen.

Alhoewel Schonberg alle dramatische werken van Wagner uit en to na
had bestudeerd alvorens aan de slag to gaan, is het werk toch, minder
dan de exorbitante bezetting doet vermoeden, wagneriaans expansief
geworden. Dit viel Berg ook op toen hij het werk terug arrangeerde
voor zangstemmen en piano. Schonberg was bang voor verbrokkeling en
toonde vooral belangstelling voor goede overgangen tussen de delen.
Maar vooral Webern was zeer nauw met het werk van zijn leraar be-
trokken. Hij was het die Schonberg 'opjoeg' de Gurre-Lieder to vol-
tooien en hij bezocht de componist dagelijks. Zelf kwam hij niet aan
eigen werk toe, zoals het componeren van een drama naar Materlincks
De Zeven Prinsessen. Webern kwam niet verder dan het voorspel en de
eerste monoloog.

Belangrijker achtte hij het een oproep to plaatsen in de Rheinische
Musik- and Theaterzeitung (17 februari 1912):

Het is nu de allerhoogste plicht van het establishmet om zorg to dragen
voor een waardige uitvoering van de Gurre-Lieder.

Koren zien er wel iets in, een het Weens Philharmonisch Koor drukt
zelfs een vlugschrift met een oproep voor intekening op een garantie-
fonds. Wat zou Schonberg zijn geworden zonder Webern ...

Overigens hielp ook nog een inzamelingsactie door Erwin Stein en bete-
kende de rente-overschrijving uit de Mahler-Stiftung weer een stap in
de goede richting. De steun die een Amerikaanse uitgever beloofde
(voor de rechten op tien uitvoeringen) leed schipbreuk, omdat
Schonberg niet het risico wilde nemen zijn partituur op to sturen,
alvorens het voile bedrag van vijfduizend dollar zou zijn gestort.

De Gurre-Lieder sloegen aan, een epos over liefde en liefdesdood, op-
standing en vervulling. Behoorde dit niet tot het typische tijdsgevoel
van de eeuwwende? Denk ook aan Mahlers Tweede en Achtste Symfo-
nie. Met name Mahler werd grenzeloos vereerd: Berg: "Und these Musik!
... da konnen wir alle einpacken!!"
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De liefde voor die tweede gigant Richard Strauss was wat problema-
tischer. Met Zemlinsky bezocht men in 1906 de eerste Oostenrijkse
opvoering van Salome in Graz. Maar al spoedig zouden zowel Schonberg
als Berg gaan twijfelen. Niet Webern, want die zag direct al heel weinig
in de retorische kunst van de overheldhaftige Strauss. Op 27 augustus
1912 schrijft hij Berg hoe 'ganz and gar' deze componist hem onsym-
pathiek is.
Natuurlijk pakt Schonberg ook overdonderend uit, zoals in het orkaan-
crescendo in deel drie, maar minstens zo opmerkelijk zijn de kamer-
muziekaal-subtiele instrumentencombinaties, zoals de feeerieke effecten
bereikt door piccolo's en fluiten voor de woudduif: ongekend broos
doorschijnend, 'weerloos' fraai.

De hoeveelheid ensembles betekende voor Schonberg een nachtmerrie
aan correctiewerk (zeker een half jaar ging alleen daaraan verloren),
zoals blijkt uit een brief van 19 augustus 1912 aan Emil Herzka. Nog
veelzeggender is een aantekening in de gedrukte partituur van 10 janua-
ri 1928 (sic):

Diese Partitur, die auf die denkbar dummste Weise gestochen ist
(unerhorte Eigenmachtigkeiten des Stechers bei der Zusammenhang
der Stimmen, Unklarheit der Stimmfuhrung and Besetzung etc.) and
niedertrachtig schlecht gelesen wird, musste bald einmal mit dem
Original verglichen werden, um einigermassen den Sinn wiederherzu-
stellen.

Op 19 maart 1921 vond de Nederlandse premiere plaats, gepland in de
plaats van de Matthaus Passion. Schonberg dirigeerde, entree vijf gul-
den. Elke dag stond de componist om zes uur op en ging hij om een uur
naar bed. Zoveel mogelijk trachtte hij zich aan to passen en sprak zelfs
een soort Nederlands: "Fuif maten voor fiuf-en-negentig!" Herman
Mulder noteerde in de NRC van 14 mei 1921:

Het koor gedroeg zich als een horde onopgevoede kinderen. Hij begon
met 'Erwacht, erwacht, ihr Blumen eins, zwei, eins, zwei', maar nie-
mand zette in. Hij had niet gezegd dat hij het slotkoor wilde repeteren.

Aanvankelijk meende Schonberg dat het succes van de Gurre-Lieder (tot
midden dertiger jaren zo'n honderd maaI uitgevoerd) zijn weerslag zou
vinden ook op zijn andere composities:
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Dit werk toont de sleutel voor mijn ontwikkeling, het laat me van een
kant zien die ik later niet meer tonen zou of beter: op andere basis.
Het verklaart desalniettemin hoe alles zo moest gebeuren en dat is
voor mijn werk van groot belang: dat men de mens en zijn ontwikkeling
van hier uit kan vervolgen.

Maar al spoedig veranderde hij van inzicht:

Het succes bet me koud, omdat ik begreep dat het geen invloed zou
hebben op bet lot van mijn latere werken. In die dertien jaren had ik
me zo ontwikkeld dat de gewone concertganger mij niet meer volgen
kon, ik moest steeds weer voor elk werk vechten, in stond alleen in een
wereld van louter vijanden, en verloor mijn vrienden.

Ist alles eins/ der fand sein Gluck and ich fand keins.

George-Lieder

Schonberg voelde zich bedreigd, omringd als hij was door louter vijan-
den (afgezien van een kleine, zeer trouwe clan), maar niet alleen in de
muziek! Zo bewoonde ene ingenieur Wouwelmans hetzelfde appartement
in de Hietzinger Hauptstrasse 113 als Schonberg en deze anti-semiet
maakte het leven van de jood Schonberg zo zuur, dat Josef Polnauer
Schonberg fysiek moest beschermen. Maar deze 'bodygard' was niet
voldoende en Schonberg werd gedwongen in to trekken bij Zemlinsky
aan de Starnbergersee.s)

En wat to denken van een mislukte vakantie zomer 1921 in Mattsee? Na
een progrom decreteerde de burgemeester (note bene nog verre familie
van Schonberg) dat alle joden moesten vertrekken; ook Schonberg wend
opgeroepen om to bewijzen dat hij geen jood zou zijn, vakantieganger
of niet! In Wenen werd de affaire geheim gehouden, het heette dat
Schonberg terugkeerde omdat hij het klimaat niet verdroeg. Schonberg:
"Ik heb het begrepen. Ik ben geen Duitser, geen Europeaan, nauwelijks
een mens, maar een jood."

Kortom, de bedreigingen waren niet zozeer een aanvoelen van een
sfeer, ze waren uiterst fysiek. In dit verband mag ook gesteld worden
dat een overspannen nationalisme zoals zich dat in onze dagen op de
Balkan aandient, allesbehalve nieuw is. Aan zijn leerling Edward Clark
vroeg Schonberg of hij misschien Schot was. Deze reageerde veront-

42



waardigd dat hij zeker niet tot "dat onderworpen volk" behoorde, waar-
aan Schonberg toevoegde: "Het was alsof Hitler vernam dat ik familie
van hem zou zijn." Een scene, niet uit 1933 maar van juli 1923 ...

Schonbergs ontwikkeling laat zich duiden als een gevarieerde vlucht-
poging:

Gurre-Lieder: het laatste avondrood van de Romantiek, typerend in de
geisoleerde figuur van koning Waldemar.
George-Lieder: de vlucht in een verkilde, eigen wereld.
Pierrot Lunaire: nog een keer de 'oude geur uit sprookjestijd'.
Die Jakobsleiter: de vlucht nu in de wereld van de bijbel.
Begleitmusik zu einer Lichtspielszene: met de delen 'drohende Gefahr,
Angst, Katastrophe'.
Ode aan Napoleon en Een overlevende van Warschau: de catastrofe.
Moderne Psalm: uiteindelijke berusting.

Voor de liederen geldt een vergelijkbare ontwikkeling van werkelijk-
heid naar 'boven'-werkelijkheid, van dialoog naar monoloog, van actie
naar beschouwing, van aardse naar religieuze liefde. Overheerst het
romantische liefdesmotief in de eerste fase, vanaf 1903 slaat de verbit-
tering toe, wordt het hoofdmotief de eenzaamheid, en daar is al in 1900
een pre-echo op to vinden in het lied Freihold (opus 3, nr. 6):

Ich steh allein, ja ganz allein/ wie am Weg der dunkle Stein.

Heel opus 6 is doortrokken van ontzegging. Aan duidelijkheid laat het
kwintet Ein Stelldichein evenmin to raden over, het beschrijft de vroege
dood van de geliefde en de zelfmoord van de minnaar. Schonberg over-
woog trouwens zelf meerdere keren zelfmoord en herschreef menigmaal
zijn testament. Dat uitzichtsloze bereikt zijn climax in het monodrama
Erwartung, waarin het motief verwerkt is van het zinloze wachten uit
Am Wegrand uit weer opus 6. Er bestaat geen muziek die zozeer het
angstzweet hoorbaar maakt.

Aanvankelijk identificeerde Schonberg zich met de figuren uit het
dichtwerk van Richard Dehmel. Er zijn drie fasen met diverse dichters
to onderscheiden: de Dehmel-fase in 1899 (uitdrukking van zijn liefde
voor Mathilde), de George-fase van december 1907 - februari 1909
(uitdrukking van zijn huwelijkscrisis) en nog een Rilke-fase uit de
jaren 1914-1916. Overbodig to zeggen dat ook Webern achtereenvolgens
Dehmel, George en Rilke aanbad.
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Stefan George
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In tegenstelling tot Berg speelden voor Schonberg de Weense literaire
modernen (Schnitzler, Hofmannsthal, Altenberg, Schaukal) nauwelijks
een rol. De vooruitgang kwam voor hem uit Berlijn, zijn helden:
Levetzow, Dehmel, Julius en Heinrich Hart, John Henry Mackay, Kurt
Aram, Johannes Schlaf en Hermann Conradi. Schbnbergs eerste uitge-
ver, Max Marschalk, was een Berlijner, ook de zo door de Schonberg
School vereerde Strindberg hoorde tot de bohemienkring van Dehmel.

13 januari 1912 prijst Schonberg Dehmel als volgt:

Uw gedichten hebben op mijn muzikale ontwikkeling een beslissende
invloed uitgeoefend. Door U werd ik voor de eerste keer uitgenodigd
een nieuwe toon in mijn muzikale lyriek to vinden. Dat wil zeggen: ik
vond deze ongezocht, waar ik Uw werk muzikaal weerspiegelde. Want
wat Uw verzen in mij opwoelden, in mijn eerste pogingen om Uw lie-
deren to componeren, daarin steekt heel wat meer van wat zich in mij
heeft ontwikkeld dan in vele, andere, latere composities.

In 1900 was Dehmel zelfs de populairste dichter in het Duitstalige
gebied. Volgens Julius Babb werden tot 1913 zijn gedichten zo'n 550
maal getoonzet. Als Schonberg stelt dat de moderne mens heenging door
materialisme, socialisme, atheisme en anarchisme om uiteindelijk weer
to leren bidden, dan geldt dat ook voor Dehmel.
In de vrije atonale fase sprak George hem veel meer aan, de strengheid,
de zelfstylering, de'hoge' metafysische houding, dat paste bij zijn eigen
verkilling en vlucht in hoger sferen. Maar met George onderhield
Schonberg geen briefwisseling.

Merkwaardig: zoals de Dehmel- en George-Lieder voor een vrouw
(Mathilde) zijn bestemd, zo zijn de gedichten van Dehmel en George
ook weer voor een vrouw geschreven: Ida Coblenz.
In haar autobiografische roman Daija deed zij een en ander uit de
doeken: Daija is zijzelf, Alfons Betrand is George en Robert Demmigk
staat voor Dehmel.

Ida stamde uit een rijk, aartsreactionair milieu. Tegenover het kleine
huisje van het wijnboertje Etienne George, Stefans vader, stond het
paleis van Ida's familie. Perkamentkleurig, diep weggezonken ogen, een
danteske vooruitspringende kin: zo beschrijft Ida haar bezoeker. Ida
treurde over de dood van haar zuster en putte meer troost uit het spelen
van Wagner-partituren dan uit het drietal liefdesgedichten dat George
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haar schonk. Daar in de tuin van Ida lachte George voor het laatst.
Maart 1858 hoort hij van zijn moeder dat Ida zal trouwen met consul
Auerbach, hij stuurt haar als 'felicitatie' zijn in de tuin gemaakte foto

Na Ida heeft George geen vrouw meer lief gehad, wel schreef hij drie
belangrijke verzamelingen: Buchern der Hirten- and Preisgedichte (we-
reld der antieken), Sagen and Sdnge (wereld Middeleeuwen) en Das
Buch der hangenden Gdrten (wereld orient). Webern koos uit het tweede
boek, Schonberg componeerde vijftien gedichten uit het derde. Maar,
zoals gezegd, ook Dehmel bestemde zijn werk voor Ida, en deze liefde
zou wel geconsumeerd worden. Het thema van Verkldrte Nacht,
Schonbergs bekendste werk uit zijn romantische face, beschrijft een
vrouw die zwanger is van een ander, uiteraard verwees Dehmel hiermee
naar de van Auerbach zwangere Ida. Onder invloed van Dehmel werden
bij Ida onvermoede sociale vaardigheden ontwikkeld, zij zette zich in
voor de emancipatie van de vrouw.
De vrouw komt er echter bij George slecht af, en in deze tijd ook bij
Schonberg. Het was voor hem moeilijk zo niet onmogelijk de affaire
van Mathilde met Richard Gerstl to verwerken. In de nacht van 4 no-
vember 1907 hing Gerstl zich op, nadat Webern Mathilde (wie anders?)
had weten to overreden om bij Schonberg terug to keren. Over de
affaire mocht niet worden gesproken, niet het enige taboe!
Ook George verwerkte een taboe: de combinatie macht en erotiek, dui-
delijk een thema in Das Buch. De macht als "enge Verbundenheit von
Herrschen and Dienen im Orient." Macht en pracht spraken George zeer
aan, de dichter leed aan een adelscomplex als overcompensatie voor een
sterk ontwikkeld minderwaardigheidsgevoel.
Das Buch is sprookjesachtig en gruwelijk tegelijk. Het wordt ingeleid
met het visioen 'Nog een keer zullen we naar het land vliegen', en
onwillekeurig denkt men aan 'Ik voel de lucht van andere planeten' uit
Schonbergs Tweede Strijkkwartet (opus 10 uit 1907-1908), met in de
twee laatste delen ook George-teksten. In Das Buch uit 1908-1909 lukte
het de componist dan eindelijk na jaren een vorm- en uitdrukkings-
ideaal to vinden.

Een hoogtepunt vormt voor Adorno nummer 11: een 'Sehr ruhig'-adagio
als "tiefsten Punkt des Gefiihls". Opmerkelijk is voorts het extreem
gecondenseerde veertiende lied, dat Karl Kraus in Die Fackel afdrukte.9)
Persoonlijk word ik zeer geboeid door het, hypernerveuze achtste lied,
nauwelijks een inleiding, meteen ter zake, ongekend fel. De constructie
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is hecht, uit de schets blijkt een viertoonmodel als kiemcel, consequent
sequensmatig uitgewerkt in de diverse stemmen. Bruusk breekt het lied
af, in de vrije atonaliteit is een slot (er ontbreekt immers de bevestiging
van de tonaliteit) vaak arbitrair.

De vijftien liederen brengen contrasten in uitdrukking en kleur, maar
ook qua ritme en stemvoering. Het achtste is de enige werkelijk snelle,
die als as werkt: daarv66r een versterking van de opwinding in veel
expansie, daarna verfijning in een vergeestelij king van het gevoel. In de
maten twee en negen van het negentiende lied staan kwartakkoorden.
Maar voor Schonberg hadden deze zeker niet de betekenis als bij
Alexander Skriabin. Schonberg behandelt ze als dissonanten, de kleine
septiem (twee kwarten op elkaar) lost naar buiten in het octaaf en naar
binnen in de kleine sext op. Toch wordt ook de mogelijkheid tot eman-
cipatie aangereikt.
In de liederen 11-15 is de nieuwe esthetiek een feit, de emancipatie van
de dissonant heeft zich daarmee in de geschiedenis van de muziek vol-
trokken.

Op 14 januari 1910 werden drie werken van Schonberg uitgevoerd: de
Drie Klavierstukken, Das Buch en een pianoreductie van de dan nog niet
voltooide Gurre-Lieder.
De bezetting van de Gurre-Lieder was gemaakt door Webern in een zet-
ting voor twee piano's achthandig met als uitvoerenden naast Webern:
Etta Werndorff, dr. Rudolf Weirich en Arnold Winternitz. Het program-
ma opende met koeienletters: EHRBAR-SAAL, 1910, 14 Janner, # 8
Uhr abends: VEREIN FUER KUNST UND KULTUR/ NEUE KOM-
POSITIONEN von ARNOLD SCHOENBERG.
In de toelichting wees Schonberg op het grote verschil in stijl tussen de
Gurre-Lieder en de George-Lieder, de laatste uitgevoerd door Martha
Winternitz-Dorda met aan de vleugel Etta Werndorff.
Ook Hans Nachod werkte mee, als tenor in de Gurre-Lieder. Daarv66r
zong hi j in de Hofoper, maar Schonberg wist qua organisatie van wan-
ten. Dit brief je schreef hi j Nachod:

Lieber Nachod, ich erinnere Dich an unsere Verabredungen: 1. Du
verbeugst Dich nicht, sondern kleidest Dich sofort um; 2. unten beim
Buhnenausgang wird ein Automobil bereit stehen, das Dich zum Ehr-
barsaal bringt; 3. sage beim Portier, er soll, wenn wir ihm telefonieren,
Auskunft geben, ob Du schon fort bist. Also sei nicht aufgeregt. Wenn
Du nur gut achtgibst, wird es sehr gut werden, and Du wirst sogar
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Afbeelding 5

Zelfportret. Olieverfschets, omstreeks 1912. Nalatenschap, Los Angeles.
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Erfolg haben. Aber: ruhig sein and ruhig aufpassen. Gruss,
Schonberg.

Nachod had goed gezongen, maar, voegde Schonberg er aan toe:"Ein
andermal fangen wir noch fruher zu probieren an, dann wird's noch
besser werden."

Het probleem in de uitvoering van de atonale stijl was de precisie in het
treffen van de intervallen: men zong meer vanuit de tekst dan vanuit de
muziek. Als men tot een uitvoering kwam ...10)

Epiloog

Op 30 januari 1911 schrijft Schonberg weer eens zijn testament.
Alexander von Zemlensky en Webern zijn de aangewezen figuren om de
Gurre-Lieder to voltooien, voor de Harmonielehre zijn de duo's
Berg/Webern en Karl Linke/Heinrich Jalowetz een mogelijkheid. Ook
wordt even aangestipt dat zijn leerlingen voor de kinderen zullen zor-
gen.
Maar het leven gaat verder. Zoals Schonberg als een soort verkapt
programma bij het Pianoconcert, opus 42 uit 1942 noteerde:

Das Leben war so leicht
Plotzlich brach Hass aus
Eine ernste Lage entstand
Aber das Leben geht weiter.

Een strijdvaardig leven. Men leze de discussie die ontstond, nadat
Schonberg had vastgesteld dat criticus Leopold Schmidt van het Berliner
Tageblatt (recensie van 6 februari 1912 van een concert op 4 februari)
dat concert maar gedeeltelijk had bijgewoond. Herzgewdchse was op het
laatste moment van het programma gevoerd (Martha Winternitz-Dorda
telegrafeerde dat ze zoiets onmogelijk kon zingen) en dat had de criticus
kennelijk niet opgemerkt. Uiteraard bleef deze bij zijn oordeel dat hij
zich verveeld had.

Het onbegrip was en bleef groot.
Je zult maar op de volgende wijze aangekondigd worden, zoals op 24
juli 1938 in de Sunday Union van San Diego:

Arnold Schoenberg [...] has become known as the 'Einstein of Music'
because of the mathematical formulae he uses and the difficulty
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encountered in performance of later works on account of lack of under-
standing for the most part.

En dat voor een concert met Verklarte Nacht, een bewerking van
Brahms' Pianokwartet (opus 25) en Bachs Prf ludium en Fuga in Es.
Zonder een reeks dus, niet het kleinste ...

Geen componist was z6 onderhevig aan domheden en misverstanden.
En weinig componisten lazen in de krant koppen als "Part of Audience
Walks Out on New Concerto's Premiere", zoals bij de premiere van het
Vioolconcert (opus 36 op 8 december 1940), waarin dirigent Leopold
Stokowsky een discussie met de zaal ganging. Aan het eind van het
eerste deel ontstond tumult, maar Stokowsky wenste dat niet to laten
passeren: "on-Amerikaans gedrag". Het onbegrip bleef de componist
achtervolgen, waar hij ook heen ging, de "man met de treurige ogen, het
lange gezicht en het grote hart", zoals een criticus hem eens omschreef.
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Noten

1. En ook op die van Schonberg, die het notenpapier bevuilde en maar beter
sneeuwruimer kon worden.

2. In Schriften 1926-1971. Dumont Dokumente. Koln, 1973. p. 311.

3. Hofstatter, H.H. 1969. Malerei and Graphik der Gegenwart. Holle Verlag,
Baden-Baden. p. 37.

4. Ik weet wel wat pantonaal is (tonaal en atonaal overkoepelend), maar niet
wat pantopon is, maar het lijkt me slopend.

5. Adorno in Philosophie der neuen Musik (1938): "Wat heden aan kunstwer-
ken een kans heeft to overleven, Schonberg en Picasso, Joyce en Kafka, ook
Proust stemmen daarin overeen: het kunstwerk wordt kritisch en fragmen-
tarisch. Het gesloten kunstwerk is het burgerlijke, het mechanische behoort
tot het fascistische, das Fraginentarische ment im Stande der vollkommene
Negativitat die Utopie."

6. Webern aan Berg (4 juli 1912): "Ik wil weg, alleen maar weg. In de bergen.
Daar is alles helder, het water, de lucht, de aarde."

7. Dirigent Franz Schreker vond het nog niet verpletterend genoeg en stelde
nog een Femchor van vrouwenstemmen voor ...

8. Ik trof dit schrijnende 'detail' in Hans Moldenhauers Anton von Webem, A
Chronicle of his Life and Work. London, 1978. p. 147.

9. Het gaat mij overigens veel to ver om daaruit, zoals Adorno doet, de gehele
Webern of to leiden.

10. In 1912 begint Schonberg aan een dagboek dat een aaneenschakeling van
mislukte uitvoeringen beschrijft. Over Das Buch noteert hij: "Veel te drama-
tisch (iets ordinair), alles vanuit het woord in plaats vanuit de muziek."
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Giacomo Puccini*
P. Audi

It is hard to determine the position of Puccini's work in the music
history. Comparing it to Debussy's opera Pelleas and Melisande, you
will find that Pelleas is a watershed (the place in which everything
meets, the place where all the water collects). So it has an essential
mysterious poetic power because it has within it all the layers of the
inspiration and the artistry of the composer. Puccini's musical message
is spread over the operas that he has written and so the operas of
Puccini - we have to say it very openly and clearly without being
embarrassed about it - are not as important, deep, or great, or eternal
as Mozart's or Wagner's or even Strauss's or perhaps even Pelleas and
Melisande by Debussy. They are great operas that have joined the
legend of operatic history the minute they were written, including the
last one, Turandot, which was finished in the mid-twenties and be-
came a classic. These operas exist as very important pillars of the ope-
ratic literature, they have an important history, an important function
in the artform called opera. Pelleas and Melisande has an importance
for the whole of music. But Puccini's operas, however, are important
for the artform opera. In a way I am reducing Puccini here, I am
actually criticizing his importance. But in fact, I am trying to put his
output in perspective. Holland is a deeply musical country and is very
concerned with the question of music as a pure art form. It is a coun-
try with fine orchestras and the world's best concerthall. Music as a
pure form is very important.
Puccini is fundamentally a theatre composer, his music is inseparable
from theatre, it is not music for music's sake.
Its home is the stage. It is music that lives in the voice of good singers,
expressed, emotionalized, lived through by singers who take on the
personality of Puccini's characters. To vocalize this music is not suffi-

I

Transscriptie van een bandopname van een geimproviseerde voordracht.
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cient, it has to be acted out. Singing Puccini well is not enough, you
have to be his Tosca, Rodolfo, Turandot or Madame Butterfly. Puccini
is also nothing if the theatrical sensitivity that goes into staging the
piece, presenting it to the audience, does not in a sense take into
account what he wanted. In other words you cannot do Wagner if you
don't really understand the whole idea which lead to Wagner creating
his own theater in Bayreuth to put on his own works. You cannot put
on a Wagner opera and just ignore the kind of magical lantern form of
musictheater that he wanted to create. And I don't think you put on
Puccini unless you really understand that he was also interested, like
Wagner, in a kind of total theater. Theater where the orchestra, the
singers, the stage picture, the lighting, all these things came together
to make his music, to make the opera live. His scores are incredibly
precise, the stage directions that he writes in his operas are very fussy,
very meticulous, extraordinarily so. You have to study them carefully
before you begin to decide that you may want to ignore them. His
music is written very much with that in mind. Every bar of music is
very clearly about the action that the composer is imagining visually,
about the gesture of the character, about the lighting on stage at that
moment, and so on.
Verdi is the closest comparison you can make but Verdi's scores are
not precise in that way. His operas are much more mythic. A character
has an aria, but Verdi does not tell you what the character is supposed
to be doing during that aria. He does not tell you whether the person is
sitting, or standing or moving at that point, whether the lighting is this
colour or that colour. Puccini does. He tells you "sitting", or "standing"
or "while he gets up" and here they come together", the light changes"
and so on. Puccini appears to be interested in a form of synchroniza-
tion of music and action. That is, of course, for a director a kind of
nightmare. When I was asked to talk about Puccini, I thought it may
be interesting for an audience to hear about the nightmare of a direc-
tor confronted with such a composer and what problems this opens up
and what decisions to come up with. It is interesting also because there
is not much of a Puccini tradition in Holland. Not very many of his
operas have been done here. I think people would like to see his
operas, but they are extremely emotional and melodramatic. And I do
not know whether any of those characteristics really apply to the
public's taste in Holland. I felt that perhaps the reason why I want
to try and put on La Boheme myself is because I understand these
reasons. Yet I deeply believe that his pieces are not sentimental or
melodramatic. I think that is what people generally assume Puccini to

54



be. In actual fact, the pieces are much more dry and have a remarkable
architecture about them. The craft that goes into a Puccini opera is
phenomenal.
To develop this point I need to expand a little on the way Puccini
worked. He never wrote his own librettos, but he was very deeply
involved in their development. He had a fantastic nose for choosing
the right story. Most of his operas have stories by foreign authors. As
an Italian he chose French and German plays and he was very clever at
picking a subject he could make into a successful opera. The second
thing is that his major collaboration was with a duo of librettists. The
relationship with these two people - one who was concerned with the
scenario, and the other one with the words, with what sort of words to
write for the different characters - was a disaster, a troubled corres-
pondance is witness to that. Puccini was never happy with what they
were doing. They were remarkable people in their own right and they
wrote librettos for other composers too. But Puccini himself was a
genius of developing at steps a libretto, instructing them to rewrite or
restage continuously until he judged the form perfect for his use. The
libretto ultimately is the work of Puccini himself, his genius. The
closest thing in the twentieth century to understanding the way that he
worked is to turn to the world of a film-director like Martin Scorcese
for example, a man of phenomenal craft, taste and precision. Some-
one who knows how to make a great movie. Puccini had that kind of
powerful instinct about judging how to take the audience by the throat
and not let them go. He knew how to write a great opera like the great
film directors know how a good filmscript is to graduate into a good
film, when you shoot it with the right actors, in the right locations and
how to cut it. He had that kind of power. I think what happens with
the cinema later, is a very interesting way of understanding his techni-
ques and his energy as a composer. All these things are moving away
from the world of musical purity, from the idea of music as a sacred
form.
I am discussing now a great craftsman, someone who really was obses-
sed with making fantastic architectural constructions. Yet, at the
same time, when you look at the score of La Boheme, there is nothing
actually you can compare it with. It is a remarkable score in every
way. The orchestral invention is phenomenal and it is a very original
work in relation to other works by Puccini. Most of the other works
have a traditional storyline: a beginning, a middle and an end, a tradi-
tional construction in a pyramidal form. La Boheme is extracted from
a book by Henri Murger, who was an unknown nineteenth century
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kind of chronicler. Murger's book Scenes de la vie de Boheme was a
success in his life time. Its theme is student life in Paris at the begin-
ning of the nineteenth century; it tells about students living an excen-
tric life in the attics, sleeping with each other all the time, having
affairs, some girls are perhaps prostitutes etc. A very strange world,
because it has a lot of equivalents today. Writing about failed artists is
not something that is foreign to us, today. I mean, the world is full of
people who call themselves artists but what does it mean to call your-
self an artist: nothing. There is something very touching about this
problem. Puccini, who always had deep doubts about his own creati-
vity, because he was of course aware of being a phenomenal craftsman
and a very successful composer, had a deep fear about on this subject.
Writing about artists asking questions and living this kind of life, is
something that obviously inspired him. He produced a work which
follows this novel in a remarkably faithful way.
I have studied the novel and the opera. When you look at both in tre-
mendous detail, you really appreciate the genius of what Puccini did.
The book is a collection of disconnected chapters telling stories about
these artists, a collection of mini-stories, connected together and yet
not. With his librettists Puccini creates an opera that not only has the
anarchic feeling of the novel, going from one thing to another without
a logic, but also touches a deep unifying essence in the characters. The
opera preserves all the wonderful details that exist in the novel and all
its different levels. This is done by relocating the most extraordinary
details, stories, mixing them together, changing them, cutting them
together, adding them up, distributing parts of the story to the chorus,
parts to another character, blending three people into one person. Al-
most everything from the 500-page novel is in the opera although the
authors concentrated it into six people, giving you the feeling of
taking part intimately in the lives of these people. At the same time it
is a story with a beginning, a middle and an end. It is constructed in
four acts which are like four small operas. The two outer acts take
place in the atelier of the artist: one in deep winter, the other one in
spring - but a year later -; the mirror constructions, like opening a
book and finding the mirror images of the same thing upside down. In
the middle we are taken outdoors in two different locations: one, the
streets of Paris at Christmas and the other, the gates of Paris again
in deep winter in early morning. The opera has the most modern con-
struction of any opera that I know. Although La Boheme is a very
famous, traditional opera, it is actually in its construction and its
orchestration a very modern twentieth century piece, completely dry
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and clear and contemporary. That is really the reason why I decided to
do it, because I felt that that aspect of it was a rarely explored one, I
do not mean by this, setting it in modern New York. I mean really to
look at what Puccini wanted, which is to tell the story of these 1840's
characters and to do it by using economic and modern means. When
you hear the Toscanini recording - Toscanini the famous conductor in
his twenties conducted the world premiere of La Boheme, an opera he
recorded late in his life, where you can even hear Toscanini singing
some roles along with the singers - you will not recognize the opera
that you have heard, conducted by famous conductors like Karajan
with the very big famous singers. From Toscanini you will hear a work
that is intimate, economic, like pieces of crystal falling on the table,
very clear, very fast, very spirited and very emotional but never melo-
dramatic and never sentimental. That recording convinced me that I
could perhaps do something with this piece myself. In fact, when you
read the score you find that it score has a very clear, beautiful struc-
ture. It is like a fantastic Goldoni play, it lifts off in a very light and
very dynamic way. It has also within itself the famous French impres-
sionistic feeling of bringing with just a chord of music a multi-layered
atmosphere that the imagination of the audience can construct and
reinvent again and again.
The third act is for me the strongest part of the opera. It is beautiful
and frightening, strange and sad and brave. When the opera was first
done it was a flop. It only became a success a year or so later when
people started to say this is a great work". But at the actual premiere
people said "What is this, it is too modern; we do not understand this
music; what is he doing in the second act; we cannot hear anything; who
are all these people, these destitute characters, black and sad, this is not
opera." People rejected the work. Even today, if you take away the
operatic literature that surrounds the piece - Pavarotti and Zeffirelli
and so on -, and you just listen to Toscanini's recording (since he con-
ducted the world premiere, we know that his sound is the closest to
what Puccini wanted), you will actually discover a totally different
kind of work. Perhaps in that story there is the key to all the rest of
his works. I believe that he is a composer that still demands to be dis-
covered properly. And what I mean by discovered properly is that his
works have been naturally taken over by singers, they have been ap-
propriated by singers as vehicles for making the big operatic machine
grind on and on and on. But the dramatic and musical intensions of
Puccini often go by the way-side. Most of these singers rehearse the
piece for a few days and are only able to perform the roles in the way
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that they see for giving the audience a wonderful evening of lyrical
emotional singing but not much else. That is a very big discussion
really, because ultimately what Puccini's music theatre is, is a combi-
nation of elements as I decribed above. It is a very delicate and careful
construction between voices, orchestra, acting, lighting, scenery, cos-
tumes, all conspiring to make a musical drama. If you think of the
famous scene in Madame Butterfly when she is waiting for Pinkerton
to come back, when she knows that he will, that extraordinary scene in
which Puccini synthesizes a sort of Far Eastern nostalgic feeling. At
the same time he is able to express in his own way in the music the
deepest theatrical emotion that is suggesting deep waiting and longing
and death. The music has a universal power to it, as well as a timeless
quality. This emotional aspect rather than the sentimental melodra-
matic aspect of the music is the element that drives my interest as a
director while working with singers on the piece. Exploring the emo-
tional life of the singer is something that is quite rare in Puccini pro-
ductions today. Puccini is partly to blame for this. The structure and
the economy of his music is so great, that it is like a running train that
passes at tremendous speed, it is a train that can easily run you over. It
is only by getting under the skin of every bar of music in order to
understand how it was put together in the first place, that one is able
to reconstitute the emotional line that the singer has to go through, to
arrive at an aria or a phrase. Because Puccini's aria's and lyrical phra-
ses are very different from Verdi's aria's or Mozart's aria's. The diffe-
rence is that they are more one-dimensional. In a way they are less
rich, less extraordinary than a Mozart aria. The singer is there, he or
she has a thing to say and then starts an emotion inside that makes
music and that music swells, grows in temperature to a climax and is
then abruptly cut off. It is like a moment where the emotion is just
spilling over the edge and is going to overflow and the aria is born.
With Mozart and with Verdi the aria is a psychological journey inside
the emotions, no - yes - may-be, whatever but. With Puccini it is very
touching but not always very complex. It is often one cry, one idea, it
is very simple, it achieves one thing very deeply. You have to be able
to sing it beautifully, you have to be the character that sings it.
You have to be Tosca, Madame Butterfly, Mimi, you have to bring the
audience into your emotional world.
The text in Puccini's operas is very important. Puccini was absolutely
obsessed with the importance of the text, but he also knew, that it
should be possible for any audience to understand his operas without
understanding the words. I think in most cases Puccini has succeeded
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in creating operas which have that kind of power. Most people can sit
through a Puccini opera and not know what the characters are spea-
king about, but they would still understand what is going on and what
the person is feeling.
The proof of the pudding, as you say, is in the eating. I would give
you probably a very different lecture or a more complete series of
impressions if I had come here after rehearsing the production. But I
am talking to you before rehearsing the production, about what I have
found out, what impressions come through from looking at the score,
from thinking about Puccini's work, from thinking about what he
intented and what the conclusions are I have come to before I start
rehearsing this piece. In the preparation in fact you have to be quite
traditionally minded. You must avoid with Puccini the 'concept opera'
technique. You must avoid taking his work and saying: "okay, it is
about these themes, it is about this and the production is going to say
that". The real production of an opera of Puccini, I think, is an opera
that tackles each emotion, one after the other, as a series of musical
mosaics, that together form a landscape, in which the audience is ab-
sorbed. La Boheme is a series full of such landscapes, one following
the other, the effect of which is cumulative. You would think for
instance why is the second act (which takes place in the streets of Paris
and has a full chorus), the second act of the opera? When you look at
it it feels like the finale of an operetta, not at all like something that is
happening one third of the way. Yet, it is there and that is absolutely
fascinating, structurally. The piece around is a very intimate one, it is
just about six people and ultimately what Puccini does is create a first
act which is about the birth of love, just finding what constitutes real
emotion, finding an emotion with someone that leads to intimacy al-
though you have known each other only for a few minutes. You just
meet each other in a dark room and then you feel you have known
each other for years. But suddenly that moment of intimacy is created;
the whole first act is about that moment symbolised by the loss of the
key. Mimi goes up to the attic and looses that key. We do not know
whether she is pretending to loose it or not, but, in the course of that
scene, Rodolfo touches her and their relationship is established. Then
the next, minute they go into the street and they start a lovers' argu-
ment. In the third act they have separated and each one wants to come
back to the other but does not. The reality is that Mimi is ill. He
knows it or he does not know it, she knows it or does not know it, it is
mysterious, it is half said. In the last act, she goes up to his attic again,
to die. That is really what the opera ultimately is about, a very simple
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series of very simple emotions and around it there is the most econo-
mic structure from Puccini, but also the most extravagant structure.
The chorus only sings for ten minutes and yet the second act is the
most difficult scene to stage in the whole of opera. Just for ten minu-
tes of choral singing he has created the most complicated choral scene
in which the streets of Paris are inundated with people while these six
people come into the cafe and have a dinner at the expense of someone
else. This is an incredibly complicated scene, also musically. It is
incredibly complicated to stage for the director. You could do the
opera very cheaply, just with singers and an attic, a tree in the third
act and an attic again. But then you need the whole streets of Paris in
the second act and that is not 'economic'. Another contradiction is
that, the dramatic genious of Puccini is enormous in the way that he
constructs the emotions of his characters. If he needs the cafe on the
24th of December to be outside, because he also needs the chorus to be
singing, he will put the whole cafe outside. We know that people are
not sitting outside having hot food at the height of a snowy winter, it
just does not happen. If it is snowing and five under zero, you are
sitting inside or you are standing huddled together, but outdoor a cafe
is absurd. Yet, Puccini needs that and that contradiction is also there,
dramatically. So, when you start looking at it you find that he is a very
rigorous and an extraordinary craftsman but he also takes these kinds
of risks, absurd as they may seem.
Those kinds of risks are taken in films today. You have incredible
contradictions in cinema, because cinema is able to handle them. You
are able to put your camera anywhere you want. If you want to have a
scene played indoors as well as outdoors, you can do that in cinema.
Puccini invented his own freedom of making all these things really
exist musically, because he had that incredible musical imagination. He
saw things, he saw them as music. He had a pair of eyes that were a
pair of ears and he just saw these operas in his head. Just like Wagner,
but he saw them in a very different, a very mythic way. The music of
the second act is very much something from the end of the nineteenth
century. The opera is set in the 1830's or 1840's but the street music
Puccini writes is probably the kind of cocophony one heard in the
streets at the end of the nineteenth century, this mixture of metal and
circus music and this lyrical world, this world of a street that was
bustling with commerce and life. It is not the street of Les Enfants du
Paradis, which is a very poetic and light piece. It is much more
mechanistic, much more industrial, a music that heralds the birth of
the industrial world.
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Claude Debussy (1862-1918)
M. Flothuis

Zoals het duidelijk is dat de moderne poezie haar wortels heeft in
sommige gedichten van Baudelaire, zo is het ook gerechtvaardigd to
zeggen dat de moderne muziek ontwaakt met l'Apres-midi dun faune,

aldus Pierre Boulez in een artikel over Claude Debussy.') Van de juistheid
van Boulez' bewering wordt men zich bewust, indien men zich herinnert
waarmee Debussy's leeftijdgenoten Gustav Mahler (geb. 1860) en Richard
Strauss (geb. 1864) tegelijkertijd bezig waren. Debussy's Prelude k
1'apres-midi d'un faune ging in 1894 in premiere; Strauss werkte toen
aan Till Eulenspiegel, Mahler voltooide zijn Tweede Symfonie.

Guiraud en Emmanuel
In de Prelude heeft Debussy voor het eerst volledig gerealiseerd wat hem
als muziekschepper voor de geest stond. Hij had een lange ontwikkeling
doorgemaakt, waarvan een belangrijke mijlpaal was het gesprek dat
Debussy in 1889 met zijn leraar Ernest Guiraud (1837-1892) had en
waarvan Debussy's vriend en studiegenoot Maurice Emmanuel (1862-
1938) een'stenografisch' verslag heeft gemaakt.2) Debussy kon de muziek
waarvan hij droomde niet verwezenlijken met behulp van de traditionele
regels op het gebied van vorm en samenklank. Hij speelde Guiraud reek-
sen van akkoorden voor, die Guiraud tegelijk verbijsterden en intrigeer-
den: ketens van septiem- en none-akkoorden, onopgeloste dissonanten.
Op de vraag van de academicus Guiraud wat dan wel Debussy's 'regel'
was, antwoordde deze: "Mon plaisir". Maar het belangrijkste was dat
Debussy zich bewust was van de samenhang tussen de verschillende ele-
menten van de muziek en dat men niet een aspect kan veranderen zonder
de andere daarbij to betrekken. De Prelude a l'apres-midi d'un faune is
het eerste getuigenis van Debussy's ideeen.

Hij verschilt hierin zeer wezenlijk van de andere grote vernieuwer van
de muziek, de twaalf jaar jongere Arnold Schonberg (1874-1951). Ook
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hij ging uit van een waardering van samenklanken die primair op audi-
tieve waarneming was gebaseerd ('mon plaisir); hij meende zelfs dat de
al bi j Mozart voorkomende, scherp dissonerende harmonieen hem een
vrijbrief gaven, dergelijke harmonieen zelfstandig to gebruiken - daarbij
voorbijgaand aan het feit dat die samenklanken in de klassieke muziek
mogelijk zijn in een bepaalde context, dat ze moeten 'oplossen' in een
consonante harmonie en dat ook doen. Maar belangrijker is dat
Schonberg ook na de introductie van de dodecafonie in het begin van de
jaren twintig voortging vormprincipes to hanteren, die op tonale relaties
gebaseerd zijn, zoals de hoofdvorm in zijn blaaskwintet op. 26 (1923/24).
Die fout heeft Debussy nooit gemaakt. Zijn vernieuwingen vonden plaats
'op alle fronten': harmoniek, melodiek en, daarmee samenhangend, ritme,
vorm en instrumentatie.

Om de betekenis van Debussy's oorspronkelijke conceptie van de melo-
diek to doorgronden, is het goed een vergelijking to maken tussen twee
melodische frasen, die ongeveer gelijktijdig werden neergeschreven,
respectievelijk door Gustav Mahler en Claude Debussy. Wanneer men het
hoofdthema van het eerste deel van Mahlers Zesde Symfonie zonder
maatstrepen noteert, zal het niemand moeilijk vallen die erin to zetten;
zelfs als alleen de notenwaarden, niet de toonhoogten, zijn gegeven, is
dat nog mogelijk:

vb. i lA J r )

Afbeelding 1

Geheel anders de melodie van de hoorns in maat 35-40 van het eerste
deel van La mer:

vb.,. (-)' d"I I Y )

Afbeelding 2
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Debussy stond een veel grotere flexibiliteit in de melodiek voor ogen;
men kan zich voorstellen dat hij het liefst een dergelijk melodisch
patroon zonder maatstrepen zou hebben genoteerd, wat natuurlijk in een
orkestwerk onmogelijk is.

Een belangrijk aspect van Debussy's melodiek is het gebruik van toon-
reeksen die niet met de'klassieke' majeur- en mineur-toonladders over-
eenstemmen. Hij gaf bijvoorbeeld'modi' ('kerktoonsoorten') een gelijk-
waardige plaats naast de gangbare toonreeksen; het is niet onmogelijk dat
zijn belangstelling voor deze toonreeksen is gewekt tijdens zijn verblijf
in de Villa Medici in Rome, waar hij muziek uit de Renaissance kan
hebben gehoord.

Op de Wereldten toons telling van 1889 hoorde hij buiten-Europese mu-
ziek, wat mede aanleiding werd voor het gebruik van pentatoniek
(vijftonige reeksen, b.v. c-d-e-g-a) en hexatoniek (b.v. c-d-e-fis-gis-
ais). Een stuk van Debussy is zelfs uitsluitend op deze beide toonreeksen
gebaseerd: Voiles, uit Preludes deel I, nr. 2 (1909/10). De reeks van zes
tonen op gelijke afstanden is opmerkelijk, omdat hierin de reine kwint
ontbreekt, zodat een relatie tot de klassieke tonaliteit niet mogelijk is; in
feite is een stuk, gebaseerd op deze zestonige reeks even 'atonaal' als een
dodecafonisch stuk.

Behoudens een zo exceptioneel geval als Voiles is in Debussy's muziek
vrijwel steeds een tonaal centrum aanwezig, al duurt het soms vrij lang
voordat het aanwijsbaar is. Zo is in de Prelude de fluitsolo aan het begin
in tonaal opzicht ambivalent; pas in maat 21 wordt duidelijk dat het to-
nale centrum van het stuk E groot is. In Eventail, het derde van de Trois
poemes de Stephane Mallarme (1913) kunnen alle harmonieen tonaal ge-
duid worden, maar ze zijn geisoleerd; van een tonaal verloop in 'klas-
sieke' zin is geen sprake, pas aan het eind wordt duidelijk wat het tonale
centrum is: e klein, met toegevoegde septime (dis).

Reeds met de Prelude heeft Debussy getoond dat zijn ideeen over het
gebruik van het orkest aanzienlijk afweken van die van zijn tijdgenoten,
zowel Duitse als Franse; men vergelijke bijvoorbeeld partituren van
Brahms en Saint-Satins uit dezelfde tijd. Het ensemble waarvoor dit werk
is geschreven, omvat geen trompetten, trombones en tuba; als slagwerk
alleen op e en b gestemde 'cymbales antiques'; naast tien houtblazers en
vier hoorns, twee zeer prominente en zelfstandige harppartijen. In feite
is het kamermuziek voor orkest.
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Debussy's orkestratie is steeds gericht op differentiatie, hetgeen hi j
bereikt door het verdelen van de strijkerspartijen in kleinere groepen;
door het uitsparen van instrumenten: zo spelen in de Nocturnes (1899)
trombones en tuba alleen in het tweede deel; door het combineren van
instrumenten die dezelfde partij spelen, waardoor een nieuwe klank ont-
staat, bijvoorbeeld de melodie kort voor het slot van het eerste deel van
La mer, die door violoncel en althobo gezamenlijk wordt gespeeld: men
hoort dan geen althobo of violoncel, maar een klank die op geen andere
manier to realiseren is.

Op een punt ontmoetten Debussy en Schonberg elkaar: in hun afkeer van
letterlijke (notengetrouwe) herhalingen. In de traditionele muziek is de
herhaling een constituerend element van vrijwel alle muzikale vormen;
dat is nog in werken van Strauss, Mahler en Brahms aanwijsbaar. Andre
Fontainas heeft in Mes souvenirs du symbolisme3) de volgende uitlating
van Debussy overgeleverd:

Meent U dat in een compositie dezelfde emotie tweemaal kan worden
uitgedrukt?

Bij Debussy beperken herhalingen zich tot zeer kleine eenheden; zo is
in de Prelude de tweede maat gelijk aan de eerste - maar daar blijft het
bij. De musicologen Jean-Jacques Nattiez en Louise Hirbour-Paquette
gebruiken hiervoor de van Nicolas Ruwet overgenomen term duplication.
Hij heeft geen andere functie dan de bijzondere betekenis van het
tweemaal gespeelde to accentueren (men bedenke dat het motief van de
eerste maat in een ongewone, zeer lage ligging door de fluit wordt
gespeeld).

Vormbepalende middelen zijn bij Debussy: transformatie, corresponden-
tie, associatie. Dat zijn middelen die ook in oudere muziek voorkomen,
maar die door Debussy als eerste consequent werden toegepast, daar hem
de oude vormen, zoals hoofdvorm, rondo, variatievorm niet bevredigden.
Orkestwerken als Nocturnes (1899) en La mer (1902-1905) bevatten van
alle drie genoemde procedes sprekende voorbeelden.

Impressionisme en Symbolisme

Het was in de tijd van Debussy's rijping als componist in 'gegoede'
kringen een aardig, vooral door jonge meisjes bedreven spelletje, een
belangrijke bezoeker een reeks vragen voor to leggen, zoals: "Welke
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menselijke eigenschap schat u het hoogst? Welke verafschuwt u het meest?
Wat is uw meest bewonderde theaterheld(in)?" Enzovoorts. Debussy's
antwoorden op zo'n vragenlijst zijn bewaard gebleven en ze zijn in
sommige opzichten verhelderend. Op de vraag welke dichter hij het
meest bewonderde, was zijn antwoord: Baudelaire; en wat de schilders
betreft: Botticelli, Moreau.

Zijn bewondering voor Baudelaire heeft er intussen niet toe geleid dat hij
nu juist bij deze dichter teksten zocht voor zijn liederen, integendeel: het
is bij de Cinq poemes de Baudelaire gebleven. (Verlaine inspireerde hem
veel vaker tot liederen.) Gustave Moreau (1826-1898) geldt als de onmid-
dellijke voorloper van het Symbolisme in de schilderkunst.°)

Maar we weten dat Debussy ook een bewonderaar was van de grote
Engelse voorloper van het Impressionisme, William Turner (1775-1851).
Het heeft geen zin Debussy in een van deze cultuurhistorische hokjes
onder to brengen: beide stromingen hebben een rol gespeeld in zijn
ontwikkeling. Maar toen deze stromingen gaandeweg aan betekenis
inboetten, nam ook Debussy's ontwikkeling een nieuwe wending, zoals
blijkt uit werken als Jeux en de drie sonates, respectievelijk uit de jaren
1912-1913 en 1915-1917.

Het gedicht van Paul Verlaine (1844-1896), getiteld Art Poetique is in
zekere zin de sleutel tot ons inzicht in de literatuur, poezie en muziek van
het laatste kwart van de negentiende eeuw, in het bijzonder in Frankrijk:

Car nous voulons la Nuance encor,/Pas la Couleur, rien que la nuance!/
Oh! la nuance seule fiance/Le reve au reve et la flute au cor!)

In zijn 'Lettre ouverte a Monsieur le Chevalier C.W. Gluck' schreef
Debussy o.a.:

(...) vous faites de la langue frangaise une langue d'accentuation quand
elle est au contraire une langue nuancee.

En het was stellig ook die behoefte aan 'nuance' die Monet ertoe bracht
enige malen de facade van de kathedraal van Rouen to schilderen, niet
om een 'plaatje' van die kerk to maken, maar om de kleurschakeringen
onder verschillende belichtingen in zijn schilderijen to vangen.

'Lijn' wordt ondergeschikt aan' kleur','object' aan'atmosfeer' - dat was
al zo in Turners Rain, steam and speed. En we vinden dat herhaaldelijk
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terug in Debussy's pianowerken, in het bijzonder de Estampes (1903), de
Images (1904-1907) en de Preludes (1909-1912). In de Preludes plaatste
Debussy de titels aan het eind van ieder stuk, het zijn dus in letterlijke
zin 'ondertitels'. Een ervan luidt: (... des pas sur la neige). Voetstappen
in de sneeuw zijn moeilijk hoorbaar to maken; vandaar dat Debussy aan
het begin van het stuk noteerde:

Ce rythme doit avoir la valeur sonore d'un fond de paysage triste et
glace.

Impressionistischer kan het bijna niet.
Overigens zijn ook in andere werken impressionistische elementen aan to
wijzen, zoals in het lied Le son du cor s'afflige vers les bois (1891 tekst
van Verlaine) en de Nocturnes voor orkest (1897-1899).

Paul Dukas, Debussy's iets jongere tijdgenoot (1865-1935) heeft in een
artikel in de Revue Musicale in 1926 erop gewezen dat het voor alles lite-
raire invloeden waren, die Debussy's ontwikkeling hebben bepaald, meer
dan muzikale. De al genoemde Prelude a 1'apres-midi d'un faune, een
muzikale parafrase van de 'Eclogue' van Mallarme, getuigt ervan. Maar
ook picturale voorbeelden zouden in dit verband genoemd moeten wor-
den. Zo verwijzen de Nocturnes enerzijds naar gedichten van Henri de
Regnier (1864-1936), in het bijzonder Scenes au crepuscule, anderzijds
naar schilderijen van James McNeill Whistler (1834-1903), die zich vaak
van muzikale termen bediende als titels voor zijn schilderijen ('Noc-
turne', 'Symphonie'). Beiden waren symbolistische kunstenaars.

Wagner
Behalve de bevrijding van het harnas der traditionele harmonie- en
vormleer was er een tweede probleem waarmee Debussy vooral in de
jaren tachtig worstelde: de muziek van Richard Wagner. Het was Charles
Baudelaire (1821-1867, N.B. de dichter die Debussy meer dan wie ook
bewonderde!) die het Franse publiek wees op de betekenis van Wagner
met wie hij zich verwant voelde. Vele Franse componisten geraakten in
de ban van Wagner - ook Debussy, die echter als een der eersten voelde
dat Wagners muzikale taal strijdig was met de 'esprit frangais'. Drie
stadia zijn in Debussy's gevecht met Wagner to onderscheiden:
1. het lied Apparition op tekst van Stephane Mallarme (1842-1898) uit

het jaar 1884, een waar slagveld van wagneriaans pathos en debussy-
aanse subtiliteit (er komt een frase in voor die vrijwel letterlijk
terugkeert in Pelleas et Melisande, waarvan de premiere in 1902
plaatsvond!);
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2. Cinq poemes de Baudelaire (1887-1889), waarin melodische structu-
ren en een nogal dichte zetting van de pianopartij aan Wagner
herinneren, maar soms een eigen, on-wagneriaans geluid opklinkt,
zoals in Le jet d'eau;

3. Proses lyriques (1892-1893), vier liederen op eigen teksten, waarin
ironiserend de ridders die "sont morts sur le chemin du Graal" ten
tonele worden gevoerd. De Proses lyriques vormen het definitieve
afscheid van Wagner voor Debussy.

Pelleas et Melisande

Al in de jaren tachtig is Debussy herhaaldelijk bezig geweest met
plannen voor een muziekdramatisch werk. In het bovengenoemde gesprek
met Guiraud formuleerde hij ook zijn idealen op dit gebied: hij zocht
poemen, die een opeenvolging van niet to lange scenes bevatten, waarin
de dichter de dingen slechts ten halve uitsprak, zodat hij met de muziek
dat kon uitdrukken, waartoe het woord niet in staat was. Hij zocht een
vocale schrijfwijze die de gesproken taal zo dicht mogelijk benaderde.

De voorstelling van het toneelstuk Pelleas et Melisande van Maurice
Maeterlinck (1862-1949) in 1893 maakte Debussy duidelijk dat hier
precies dat bereikt was, waarnaar hij jarenlang gezocht had. De com-
positie van zijn 'drame lyrique' op deze tekst nam vele jaren in beslag;
pas op 30 april 1902 werd de premiere van Pelleas et Melisande gegeven.
In zijn liederen had Debussy gaandeweg die relatie tussen tekst en
muziek gevonden die hem voor de geest stond; het laatste stadium werd
gevormd door de Chansons de Bilitis (1897-1898) op teksten van Pierre
Louys (1870-1925). Door de Leitmotiv-techniek van Wagner op eigen
wijze to interpreteren creeerde Debussy een muzikale taal die het ideale
equivalent van het symbolistische drama vormde.

Pierre Boulez heeft in zijn meesterlijke essay over Pelleas et Melisande6)
erop gewezem dat Maeterlincks toneelstuk weliswaar een symbolistisch
drama is, maar toch ook nog elementen van het burgerlijke, realistische
drama bevat. Dat realistische element steekt bijvoorbeeld de kop op in de
tweede scene van het vierde bedrijf, waar Golaud in woede Melisande,
die hij van ontrouw verdenkt, over de grond sleurt.

Tot de karakteristieken van het Symbolisme behoort het feit van de
onbegrijpelijke maar onontkoombare doem, enigszins to vergelijken met
het Noodlot in de antieke tragedie; voorts de idee, die zich verschuilt
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achter het benoemde, respectievelijk afgebeelde. In het drama wordt de
toeschouwer geconfronteerd met onvolledige uitspraken, onbeantwoorde
vragen, of zelfs met antwoorden die in het geheel niet op de vooraf-
gaande vraag lijken to slaan, waardoor hij/zij zelf bepaalde verbanden
moet aanbrengen tussen de verschillende beelden en uitspraken.

Het is duidelijk dat de muziek hier precies die taak krijgt die Debussy
voor ogen stond. Een paar voorbeelden: In het begin van Pelleas et
Melisande presenteert de hobo een indringende melodie (maat 14 -18),
waarvan de toeschouwer/toehoorder die het werk voor het eerst hoort,
niet kan weten welke betekenis ze heeft. De hobo zwijgt vervolgens tot
maat 44, waar hij een enkele toon laat horen - tres doux. Het is het
moment waarop de in het bos verdwaalde Golaud met Melisande wordt
geconfronteerd. Nu wordt de toehoorder/toeschouwer duidelijk waar die
hobo-melodie in het begin op sloeg.

Ander voorbeeld: als in de tweede scene van het eerste bedrijf Pelleas
voor het eerst verschijnt, klinkt een nieuw motief, gespeeld door de
fluiten. Dat motief komt uiteraard herhaaldelijk in het verdere verloop
van het werk terug; driemaal echter in dezelfde of zeer verwante har-
monische context, telkens als er van de emotionele relatie tussen
Melisande en Pelleas sprake is: tweede acte, tweede scene, Melisande in
haar gesprek met Golaud: "c'est quelque chose qui est plus fort que moi";
vierde acte, vierde scene, Pelleas: Sais-tu pourquoi je t'ai demande de
venir ce soir?" Vijfde acte, Melisande: "Je l'ai aime. Oii est-il?" Pelleas
is dan al dood.
(De symbolistische techniek leidt ook tot een ongewoon woordgebruik
waarbij adjectieven en substantieven worden gecombineerd op een wijze
die niet 'logisch' maar veeleer 'suggestief is. Die techniek is afkomstig
van Mallarme en werd door Debussy toegepast in de teksten van zijn
Proses lyriques.)

Musicien francais

Evenals bij andere componisten van zijn tijd was bij Debussy het poli-
tieke bewustzijn zwakker ontwikkeld dan het esthetische. Ook Ernest
Chausson bijvoorbeeld, in muzikale taken bepaald niet conservatief, was
in maatschappelijke aangelegenheden eerder behoudend.') Ten aanzien
van de affaire-Dreyfus, die in de jaren negentig de gemoederen in
Frankrijk meer dan wat ook bezig hield, was Debussy vrij onverschillig.
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Dat veranderde in 1914. Het uitbreken van de oorlog had tot gevolg dat
Debussy zich sterker bewust werd van de gevaren die de Franse tradities
en de Franse cultuur bedreigden. Zijn eerste - uiterst aangrijpende -
reactie was de Berceuse heroique (1914), aanvankelijk voor piano, later
georkestreerd. Het stuk ontstond naar aanleiding van de schending van
de Belgische neutraliteit door de Duitse troepen en is opgedragen aan de
koning van Belgie. Merkwaardig is dat hierin zelfs een deel van het
Belgische volkslied, 'de Brabangonne', is verwerkt. In een vroeger
stadium zou dit geheel onmogelijk zijn geweest; Debussy had zelfs elk
contact met muzikale folklore afgewezen, in tegenstelling tot zijn vriend
Maurice Emmanuel, die at in de jaren negentig met folkloristisch onder-
zoek bezig was. Maar at in de Images voor orkest (1905-1912) komen
duidelijke verwijzingen naar de Engelse, Spaanse en Franse folklore voor.

I Ook het tweede deel van de suite En blanc et noir (1915) voor twee
piano's en het lied Noel pour les enfants qui n'ont plus de maison op eigen
tekst (1915) ontstonden onder de onmiddellijke indruk van de oorlogs-
gebeurtenissen.
De strijd tussen Frankrijk en Duitsland in 1914-1918 (men vergeve deze
simplificerende formulering) heeft bij Debussy geen aanval op of afwij-
zing van de Duitse muziek tengevolge gehad, evenmin als bij Ravel
trouwens: beiden bleven zich bewust van en hielden hun respect voor de
grote waarden van Duitse muzikale kunstwerken. Debussy legde vooral
de nadruk op de waarden van de Franse culturele traditie. Dit blijkt
bi jvoorbeeld uit de inleiding die hij schreef voor de bundel opstellen
(oorspronkelijk lezingen), die in 1917 in Parijs verschenen onder de titel
Pour la musique frangaise. Hierin breekt hij o.a. een lans voor Emmanuel
Chabrier (1841-1894) voor zover het zijn komische opera's, liederen en
werken als de Marche joyeuse betreft, maar wiens pogingen om muziek-
dramatische werken in de traditie van Gluck en Wagner to schrijven hij
als onvruchtbaar kenschetst.

Het was ook in deze tijd dat Debussy zich bewust werd van de puur-
muzikale waarden van de Franse muziek der achttiende eeuw. Nog in de
Preludes voor piano zijn vaak inspiratiebronnen buiten de muziek aan to
wijzen (verzen van Baudelaire bijvoorbeeld en beelden als La puerta del
vino); nu schrijft hij Douze etudes (1915) voor piano, "a la memoire de
Frederic Chopin" en drie sonates voor verschillende instrumenten (1915-
1917). Elke sonate is driedelig zonder dat van enigerlei vormprincipes
van de 'klassieke' sonate gebruik wordt gemaakt. Alle verworvenheden
die de componist zich in zijn'impressionistische' respectievelijk'symbo-
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listische' periode had eigen gemaakt op het gebied van harmonie, ritme,
melodie en vorm blijven gehandhaafd. Maar er ontstaat een nieuwe mu-
zikale taal, waarvan 'clarte' wel het voornaamste kenmerk is (wat het
lange tijd in de goede Franse muziek zou blijven). En Debussy signeert
zijn werken met: "Claude Debussy, musicien francais".
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Noten
1. In Pierre Boulez Releves d'apprenti - Textes reunis et presentes par Paule Thevenin.

Paris (1966). p. 327-347.

2. We kunnen Emmanuel hiervoor niet genoeg dankbaar zijn. Was er maar zo'n
stenograaf aanwezig geweest toen Mozarts strijkkwartetten in januari 1785 in
bijzijn van Hydn voor het eerst werden doorgespeeld!

3. Fontainas, A. 19912. Mes souvenirs du symbolisme. Bruxelles. p. 62.

4. Zie de uiterst informatieve catalogus van de tentoonstelling 'Het Symbolisme
in Europa'. Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam 1975-1976.

5. Men vraagt zich of of deze formulering een rol heeft gespeeld bij de con-
ceptie van de Prelude, waarin na de fluitsolo van het begin de hoorn het eerste
blaasinstrument met een geprononceerde partij is.

6. Oorspronkelijk geconcipieerd als begeleidende tekst bij zijn grammofoon-
opname van Pelleas et Melisande, later herdrukt in Points de repere. Paris (1985).
p. 433-446 ('Miroirs pour Pelleas et Melisande').

7. De wijze waarop Debussy zijn verloving met Therese Roger verbrak was voor
Chausson zelfs aanleiding zich van Debussy of to keren - wat gelukkig geen
invloed had op Debussy's waardering voor de werken van Chausson, zoals uit
latere artikelen blijkt.
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Stravinsky, een en ondeelbaar
E. Schonberger

Ars imitatio artis*

... want een code kan niet vernietigd worden, hooguit bespeeld.
Roland Barthes

Evenmin als de helden van Sebastian Knights roman The prismatic bezel
zijn die van Stravinsky's muziek'innerlijke verscheurdheid','geloof in de
toekomst', 'de woede om een verloren stuiver' of eenvoudigweg 'zelf-
bewust eerste thema', maar compositiemethoden. De schraalheid van het
begrip staat in scherp contrast met de opwinding die het kan veroorzaken.
De muziek van Stravinsky klinkt "also] een schilder gezegd heeft: kijk,
ik ga nu niet het schilderen van een landschap laten zien, maar het
schilderen van verschillende wijzen van het schilderen van een bepaald
landschap, en ik vertrouw erop dat de harmonische versmelting van die
wijzen het landschap zal onthullen waarvan het de bedoeling is dat u het
ziet" (Nabokov).

De vergelijking met de schilderkunst hoeft niet problematisch to zijn,
mits wij ons op handige wijze van de werkelijkheid ontdoen. Daartoe
moeten wij ons een schilderkunst voorstellen die haar oorsprong vindt en
een enkel schilderij (en die, overigens, meer overeenkomst vertoont met
de 'echte' schilderkunst dan men geneigd is to denken). Op dat ene
schilderij staan de laatste boom en het laatste landschap afgebeeld. Na de
voltooiing van het schilderij werd de boom omgehakt en het landschap

* Met toestemming van Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam zijn uit
Het Apollinisch uurwerk van L. Andriessen en E. Schonberger, de
hoofdstukken 'Ars imitatio artis' en 'Forma formans' overgenomen.
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verwoest. Sedertdien zijn er nooit meer bomen of landschappen gesig-
naleerd. Wel inspireerde het schilderij van de boom en het landschap
andere schilders tot het schilderen van bomen en landschappen. De
schilderijen die daar het resultaat van waren inspireerden op hun beurt
weer een nieuwe generatie schilders. Zo kon het gebeuren dat de huidige
beoefenaars van deze schilderkunst bomen en landschappen schilderen
die, dit moet gezegd, in niets meer lijken op de laatste boom en het laatste
landschap.

Deze schilderkunst lijkt op muziek. Zoals de boom- en-landschap-schil-
derijen andere boom- en- landschap-schilderijen afbeelden, zo beeldt
muziek andere muziek of en niet langer de vogelzang die de eerste
musicus imiteerde. (Voor de muziek zou het trouwens weinig verschil
gemaakt hebben als het vogeltje in kwestie het laatste vogeltje was
geweest. Messiaen had zeker een ander onderwerp gevonden.) Dit af-
beelden moet in de ruimste zin van het woord worden opgevat en kan dan
ook op vele manieren geschieden. Zo kan de illusie gewekt worden dat er
geen andere muziek wordt afgebeeld. Dit is de illusie die de meeste
componisten nastreven (en hoe meer zij hun best daarvoor doen, des to
vergeefser). Deze componisten proberen de muziek die him muziek mo-
gelijk maakt to neutraliseren en aldus anoniem to maken. De muziek helpt
daarbij zelf een handje mee, door na veelvuldig gebruik versleten to
raken. Wat rest is de lege hull van conventie en cliche. Zo'n conventie is:
briljant scherzo voor orkest; of: pastorale hobomelodie; maar ook:
sonatevorm. Elke sonate veronderstelt het bestaan van vele andere sona-
tes, maar als worm heeft de sonate zich van de concrete sonates losgeweekt
en is een onstoffelijk, naar niets verwijzend concept geworden.
Dergelijke anonieme afbeeldingen zijn zeer on-Stravinsky-achtig, ze
worden alleen in het vroege werk van de componist aangetroffen (van de
Symfonie in Es tot en met De vuurvogel). In deze stukken is sprake van
invloed in de meest conventionele zin van het woord. Het is typerend voor
Stravinsky dat hij deze invloeden het nadrukkelijkst placht to ontkennen,
to verzwijgen of op zijn minst to bagatelliseren. Men ignoreert de
krachten waartegen men zich niet verzetten kan.

Het is ironisch dat in commentaren op composities van Stravinsky die, hoe
briljant en prachtig ook, voor alles het produkt zijn van het genoemde
type invloed (zoals Deux poemes de Verlaine of de eerste van Le
rossignol), de namen Rimski-Korsakow, Skrjabin of Debussy, als ze al
worden genoemd, terloops worden genoemd, terwijl het in beschrij-vin-
gen van Stravinsky's latere muziek die, in tegenstelling tot vroege
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composities, eerder to veel dan to weinig stijl heeft, wemelt van namen,
varierend van Machaut tot Rossini en van Bach tot Verdi. Het zou moge-
lijk zijn een boek over Stravinsky to schrijven in de vorm van een
muziekgeschiedenis. De naam Stravinsky zou er niet eens in hoeven
voorkomen en toch zou geen bladzijde de lezer in het ongewisse laten over
het eigenlijke onderwerp van het boek. Dit boek zou zich dan wel met een
andere dan de zojuist genoemde vorm van afbeelden bezighouden,
namelijk die waarin de afbeelding en het afgebeelde - dat wil zeggen een
afbeelding van het afgebeelde die weer een andere afbeelding is dan de
eerste afbeelding - naast elkaar bestaan.
'Naast' staat hier voor alle mogelijke relaties tussen de afbeelding en het
afgebeelde. Toegepast op een muzikale compositie betekent dit dat het felt
dat zij zich op een of andere manier rekenschap geeft van andere muziek,
een onderwerp van de compositie is geworden. Wat de muziek van
Stravinsky tot een typisch twintigste-eeuwse muziek maakt, is dat zij "een
tekst is, samengesteld uit velerlei schrifturen die afkomstig zijn uit
verschillende culturen en onderling een dialoog aangaan of elkaar paro-
dieren dan wel tegenspreken" (Barthes), of beter, dat zij niet zozeer zo'n
tekst is, maar (op een of andere manier, steeds anders) hoorbaar maakt dat
zij het is.

De muziek van Stravinsky is een verzameling klankgeworden varianten op
het schilderij La condition humaine van Magritte.

De eerste variant is geen echte variant omdat het origineel er niet meer in
herkenbaar is: het is het kleine schilderij s, losgemaakt van het grote
schilderij S. Een gewoon schilderij dus, bijvoorbeeld met de titel Feu
d'artifice. (Het is ook weer niet echt een briljant scherzo; iets van de
poten van de ezel blijft zichtbaar.)
De tweede en derde variant doen wel recht aan het paradoxale karakter
van Magrittes schilderij. Het schilderij stelt de vraag naar de mogelijkheid
van realisme en geeft antwoord met behulp van realisme. De schilder van
het kleine schilderij s lijkt op de Kretenzische leugenaar (ik lieg), want
hij stelt de toeschouwer niet in staat vast to stellen wat zich achter het
kleine schilderij bevindt. Een spiegel, een zwart gat misschien?

De tweede variant is het schilderij van Magritte, met dit verschil dat het
kleine schilderij 2 en het uitzicht uit het raam (dat conform de niet-
realistische boom- en-landschap-schilderkunst dus de afbeelding van een
schilderij is) zich anders verhouden, maar dat wordt verder bij de derde
variant behandeld. L'histoire du soldat, Tango, Rag-time zijn stukken
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waar een lijstje omheen zit. Het lijstje is een onderdeel van deze stukken:
het zijn de gordijnen en het raamkozijn. Net buiten het schilderij leunt
de onzichtbare componist met zijn onzichtbare elleboog zeer zichtbaar op
de onzichtbare vensterbank.

De derde variant, de enige echte variant, is het grote schilderij S met
aftrek van raamkozijn en gordijnen; is, anders gezegd, het uitzicht plus
het geschilderde uitzicht. Deze variant tussen het kleine schilderij s en het
uitzicht (en verder - maar de uitwerking daarvan wordt aan de lezer
overgelaten - de hoek waaronder zij staan). Soms beslaat s bijna het
gehele uitzicht, zoals in Les noces, de Psalmensymfonie of In memoriam
Dylan Thomas. Soms hebben s en het uitzicht ongeveer dezelfde afme-
tingen (Apollon musagete, Symfonie in Brie delen, Orpheus) en soms is er
meer uitzicht van schilderij (Pulcinella, Le baiser de la fee). In feite doet
deze verhouding er niet zoveel toe. Waar het om gaat is:
1. hoe verhouden het kleine schilderij s en het uitzicht zich stilistisch tot

elkaar?
2. wat is het uitzicht?
3. wat bevindt zich achter het kleine schilderij s?

La condition humaine is een extreem voorbeeld van de verhouding tussen
het kleine schilderij s en het uitzicht. Bij Stravinsky zijn s en het uitzicht
meestal minder complementair dan bij Magritte (als ze bij Magritte com-
plementair zijn; de paradox van het schilderij bestaat immers in de
onmogelijkheid om achter het kleine schilderij s to kijken).
Wat het uitzicht betreft: ook dat is door de schilder van het grote
schilderij S bedacht; het is eveneens een afbeelding, al is het dan de
afbeelding van iets dat in de gepostuleerde boom- en landschaploze
schilderkunst verloren is gegaan. Ook zonder dat we de (geschilderde)
'boom' of het geschilderde 'landschap' hebben gezien die model stonden
(als zij al model stonden) voor de afbeelding van het uitzicht op het kleine
schilderij s, kunnen wij ons van die bomen en van dat landschap een
voorstelling maken. Deze voorstelling kan overeenkomsten vertonen met
de echte (geschilderde) 'boom' en het echte (geschilderde) 'landschap',
maar zij is het niet. En zelfs als zij het wel is - en daarmee zijn we bij de
derde vraag aangekomen - dan gnat het meestal niet om een mooie boom
of een ingenieus landschap, maar om wat simpele struiken en een paar
doodgewone wolken. Zag niet al Shakespeares Anthonius in de wolken een
draak, een leeuw, een evenzwijn, een stad met tinnen, een rots, bomen en
een paard?
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Zo is het uitzicht Le baiser de la fee (gebaseerd op liedjes en pianostukjes
van Tsjaikovski): Tsjaikovski. Hieraan is van de eerste tot de laatste maat
van het stuk geen twijfel mogelijk. In deze compositie hangt niet een
schilderijtje s, maar hangen vele schilderijtjes s. Dit bijvoorbeeld, een
bekoorlijk wijsje, een prettig uitzicht:l)

Allegro cico

T--

Maar wat staat er op het schilderijtje?

ITcmpo agiUto,m] giusto, .=+3=1

13-1 -3-

Zie hier de Fee die in de gedaante van bohemienne de Jongeling in haar
macht krijgt met een dans die eigenlijk een snelle, verleidelijke blues is
(dus geen blues), maar die eigenlijk - eigenlijk de volmaakte metamorfose
is van Tsjaikovski's triviale Tans triste, tant douce.
Tsjaikovski is dus'Tsjaikovski'.

Forma formans

Stravinsky's muziek klinkt geimproviseerd. Er wordt een muzikaal onder-
werp aangesneden, maar de gedachte wordt onderbroken en de componist
stapt over op een ander onderwerp, zoals een geestig spreker tijdens een
aangename lunch, overgoten met een goede witte wijn, na een kwinkslag
nog een andere anekdote uit zijn mouw schudt. "Maar nee, dan moet ik
jullie vertellen wat Misia Sert zei, toen ze de loge van het theater Gaiete
Lyrique betrad." (In 1921 besloot Djagilev zijn bijdrage to leveren aan de
socialisering van de kunsten. Hi j huurde de Gaiete Lyrique af, een
schouwburgje midden in een arbeiderswijk in Parijs, en zorgde ervoor,
door plaatselijke publiciteit, de buurtbewoners in het voornamelijk voor
operettes bestemde theater to krijgen. Dat lukte aardig, na enige dagen
was de zaal gevuld met een geheel ander publiek dan de mondaine chic
die gewoonlijk bij de Ballets Russes aanwezig was. Op een van die
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avonden kwam de schatrijke Misia Sert naar de voorstelling kijken. Toen
ze haar loge betrad keek ze rond, richtte haar binocle op de stampvolle
zaal, zag Been bekende, maar voornamelijk ongeschoren gezichten, en
sprak verbaasd: "Er is niemand hier.")

Zo zijn er vele verhalen to vertellen, maar wat ze gemeenschappelijk
hebben is de gevatheid van de spreker. Die gevatheid - die de uitdrukking
is van een houding of een stijl - vormt het eigenlijke onderwerp van de
verhalen die worden verteld. Zo is het ook in de muziek. De componist
kan, als we ons bepalen tot de vergelijking met het spreken, een afgerond,
een meeslepend, of een vervelend verhaal vertellen, maar hi j kan ook, al
vertellend, verschillende onderwerpen aansnijden en de luisteraar
voornamelijk verbazen met zijn stembuigingen, handgebaren,
ooggetwinkel en uitroepjes. Op dat moment is de vorm inhoud geworden
en is de vorm van het verhaal een zich vormende vorm.

In zijn inaugurele rede 'Forma formans' over de Fantasieen van Jan
Pieterszoon Sweelinck verklaarde Frits Noske de vorm van Sweelincks
Fantasieen niet als een van to voren vastgelegde structuur, maar als een
zich tijdens het verloop van het stuk ontwikkelend proves: de forma
formans, de zich vormende vorm, als tegenstelling tot bijvoorbeeld de
hoofdvorm: een forma formata. In muziek die geimproviseerd wordt ont-
staat de vorm altijd tijdens en door m:ddel van de uitvoering, of het nu
een pianosolo van Cecil Taylor is, of een begeleiding van een dansfeest in
Togo. Gelukkig is ook in de gecomponeerde muziek in het Westen de
forma formans nooit helemaal verdwenen. We kunnen het bij Stravinsky
horen: gesimuleerde improvisaties. De vorm van Sweelincks Fantasieen is
voor een belangrijk deel ontstaan uit zijn orgelimprovisaties. Noske wijst
erop dat de theorie van de gesloten vorm in de muziek pas in de zestiende
eeuw geformuleerd werd. Nicolaus Listenius spreekt in 1537, in zijn
traktaat Musica, als eerste van het "opus perfectum et absolutum", dat wil
zeggen muziek die ook na de dood van de componist kan blijven
voortleven. Daarvoor was de muziek "scientia bene modulandi"': de kunst
om goed to spelen, niet om goede spelregels to ontwerpen. Musique en jeu,
wat treurig dat de generatie Boulez, Pousseur het begrip wel hanteerde,
maar van het wezen van improviseren: de luisteraar op een dwaalspoor
brengen, verrassen, niet begreep. Open Vorm. Hoe vaak werd de term niet
gehanteerd in de jaren zestig, door Earle Brown, door Stockhausen (die
in Originale de Amerikanen naaapte) en door talloze B-componisten die
dachten in een klap alle compositorische problemen uit de wereld to
helpen, door half-affe, ongedifferentieerde, uit kleine nonen bestaande
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pianoriedels (liefst genoteerd op losse vellen met cir- kelvormige
notenbalken, die als Dali-horloges slapjes over het papier dropen, en liefst
met een apart vel vol aanbevelingen over de to volgen procedures bij het
kiezen van de volgorde) to laten uitvoeren, bij voorkeur op pianorecitals
in het kader van een festival waar de vorige middag ook al zes al of niet
geheel uitgeschreven pianowerken allemaal precies hetzelfde hadden
geklonken, "jammer dat Misia Sert er niet is, zonder dat er ook maar een
ogenblik sprake was van een improvisator, een verteller, een speler, die
al was het maar een gedachte liet horen die waard was om onderbroken
to worden.
Gelukkig is het Cage tenminste nog opgevallen dat zijn 'ongedetermi-
neerde' muziek precies zo klinkt als zijn gecomponeerde muziek. Maar
Cage kan zich dat veroorloven, want hij stelt zich de vraag naar de
muziek zelf niet. Cage's muzikale retoriek speelt zich buiten de muziek af:
Wat is muzikaler: een vrachtwagen die langs een fabriek rijdt, of een
vrachtwagen die langs een conservatorium rijdt?"

Maar even goed als de improvisatie kan ook de forma formans gesimu-
leerd worden. Vanaf het moment dat de muziek genoteerd is, op papier
staat, is zij 'formats'. Zij is 'formata' in formele zin, want al is de
muzikale gedachte vastgelegd en zal bij elke uitvoering de reproduktie
ervan min of meer hetzelfde klinken, de gedachte zelf kan niettemin de
indruk wekken geimproviseerd to worden, al spelend to ontstaan. De
luisteraar past dan een soort mimicry toe, hij doet net alsof hij naar
improviseren luistert, alsof hij iets voor het eerst hoort. Maar dat is hij
gewend, want dat kan hij ook doen als hij naar een symfonie van Mozart
luistert. Liefhebbers van geimproviseerde muziek (vroeger jazzliefhebbers
geheten) zullen toegeven dat er weinig verschil bestaat tussen muzikaal
meeleven met een improvisatie op een concert, een live -improvisatie, een
echte improvisatie dus, en het voor de duizendste keer beluisteren van een
solo van Charlie Parker op de grammofoonplaat. Niet het letterlijke aspect
van het geimproviseerd zijn is van belang, maar de aard van de muzikale
inhoud.

Jazzliefhebbers denken wel eens dat geimproviseerde muziek niets met
gecomponeerde muziek to maken heeft (of mag hebben) en dat ze zelfs
met elkaar in tegenspraak zijn. De unieke kwaliteit van een improvisatie
van Charlie Parker is echter niet dat zij geimproviseerd is maar dat er a
l'improviste een coherent muzikaal verhaal wordt verteld. Natuurlijk, dat
'verhaal' (saxofonisten 'praten' op hun instrument) ontstaat al improvi-
serend en ti jdens het improviseren kan het gebeuren dat de speler een
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Tout' maakt. Hij zal dan die fout al spelend corrigeren, of, beter, tot
onderdeel van de muzikale structuur waken. Dat is nu precies wat er dik-
wi jls gebeurt in de muziek van Stravinsky. Alleen wordt door hem de fout
bedacht. Zij wordt niet gespeeld, maar 'gespeeld', geacteerd.
Sweelincks forma formans, de uitgeschreven improvisatie, vertoont veel
overeenkomsten met de meest voorkomende worm in de jazzmuziek: de
variatie. Noske citeert een tijdgenoot van Sweelinck die beschrijft hoe
Sweelinck op een avond tientallen variaties improviseert op De lustelijcke
Mey is nu in sijnen tijt, "niet cunnende op-houden, also by in een seer soet
humeur was, vermaeckende ons zijne vrienden, vermaeckende oock hem
selven".

Tot 1960 zijn bijna alle jazzimprovisaties gebaseerd op een zich steeds
herhalend akkoordenschema van 12 of 32 maten. Een dergelijke ketting-
vorm (of variatievorm) staat veel dichter bij een stuk als de Sacre du
printemps dan bij de variatietechniek van de Weense School. In de talloze
'Variazionen fur Orchester, fur Klavier, fur Ich weirs nicht was, is elke
variatie veel meer een op zich zelf staande metamorfose van een muzikale
gedachte (meestal een reeks), dan een interpretatie ervan.

Sweelincks varieties bestaan uit een opeenvolging van fragmenten die in
steeds kleinere notenwaarden zijn geschreven. De eerste variatie bijvoor-
beeld in hele noten, de tweede in halve, enzovoort tot de laatste die alleen
nog maar 32sten heeft: een ritmische escalatie. Dat heeft tot gevolg dat de
variaties onderling niet zo gemakkelijk verwisselbaar zijn. Er is een min
of meer dwingende volgorde, die gedicteerd wordt door het principe van
het steeds versnellen. Wat Noske niet uitlegt is dat de structuur van de
versnelling in de fantasieen van Sweelinck per variatie nu juist behoort
tot de wereld van de forma formata. Geen ongeimproviseerder stuk dan
de Bolero van Ravel. Sweelincks orgelimprovisaties zullen ongetwijfeld
een vrijere vorm gehad hebben, met langere uitweidingen, plotseling
intredende langzame delen (het'opnieuw beginnen'), versnellingen zonder
hoogtepunt ("Neen, wacht eens, ik heb nog iets anders to vertellen") en
onafgemaakte gedachten. Tenminste, dat mogen we hopen, want er
bestaat geen vervelender improviseren dan net doen of je niet
improviseert quasi componeren, zoals bijna alle organisten vandaag de
dag doen; dat is bijna net zo erg als slecht componeren. Stravinsky houdt
ook niet van 'improviseren': "Wagner, dat is improvisatie". Neen,
Stravinsky simuleert de geimproviseerde gestiek. Hij doet dat vooral in
solostukken, want improviseren is in wezen een solistische bezigheid.
Daarom last hij in de Trois pieces voor klarinetsolo en in de Piano-rag-
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music de maatstrepen weg: een gesimuleerde improvisatie met een voort-
durende twijfel over de eerste tel, zoals bij het gebonk van de trein die
over wissels rijdt: "Nee, toch een syncope". Stravinsky past het ook toe in
solopartijen: de gehele pianopartij van de streng seriele Movements voor
piano en orkest maakt een geimproviseerde indruk: hoekje om, links af,
nee toch maar rechtdoor, even wachten; alsof de muizen de spelen op de
hielen zitten. (Dat kan kloppen: Misha Mengelberg zag, al improviserend
achter de piano, de toetsen eens als een schuur vol ratten. De toetsen die
hij indrukte waren de plekken en gaten waaruit hi j de ratten verjoeg. Zo
kwam het muzikale resultaat tot stand. Op zoek naar ongedierte vindt men
de beste akkoorden.)

Maar ook in orkeststukken 'improviseert' Stravinsky. In het tweede deel
van Ode uit 1943 blijkt het nogal kinderachtige melodietje bij cijfer 20

in het geheel niet van de grond to komen. De componist besluit het drama
(Boris Karloff staat nog achter een boom) zich to laten voltrekken in de
begeleiding:

Daar is het monster dat kinderen eet! Melodietje verdwenen. (Wie had dat
ooit gedacht? Bartok niet, die had zoiets nooit gedaan, daar is hij veel to
aardig voor.) De luisteraar een hak zetten: struikelen over je eigen con-
venties. Dat is leerzaam.
Hoe vreemd loopt het niet of met Variations, Aldous Huxley in memorian,
toch een bij uitstek gesloten en ernstig stuk:
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Dramatische eindakkoorten voor strijkers? Neen, in het geheel niet. Want
na deze suggestieve maten volgt de slotnoot:

Stuk klaar, niks drama, kale boel. Maar die ene noot is wel de enige lage
noot in het hele stuk die tang wordt aangehouden. De slotnoot wordt
'slotnoot', een geciteerd, vergeten einde, het slotakkoord, drie pagina's
tang E dus van Anton Bruckner opgezogen door een stofzuiger. Er blijft
niets over dan een spaak van het gereconstrueerde fietswiel.
Maar ook dat is suggestie, De gis is slechts een toontje numero zoveel, uit
de twaalftoonreeks.
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