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Een debuut van een maníren(oor

De liefde voor koorzang is Ín de laatste vijfen twintig jaren sterk bèkoeld, indien althaís
:--gn wij hebben geen ieclen het tegenoverge-
stelde aan te nemen - de overleverineen ien
deze betrouwbaar zijn. Ieder koor, ot -tràt 

nu
dienst cloet binnen clan wel buiten het liturgisch
verband, ondervinclt de nacleelige gevolgen van
deze tanende liefde. Zóo,,vat ièOei ora*torium-
koor heeft gebreh aan vooral heeren-zangers. En
v/arempel blijkt het nu mogetiik een, zij het
r:iet bijzonrler groot, dan toch een redeliik man-
nenkoor bijeen te trommelen. Het nieuwlevorm-
de mannenkoor heeft als naam get<ozàn ,,OieGelre Sangers,,, en onder directie van Ernest
Jansen werd Woensdagavond Ae eerste ó,fticleetà
tuifi,oering gegeven.

- Erkend moet rvorden, dat dit kersversche koor
beschaafd voor den draad krpam, dat men ór
we_et wat zingen in koorver.band is. Het spïeekí$el va.nzelf, dat zoo,n eer'sfe opíreden wen-schen
orbevredigd laat. en wij hebben zoo,n vermoe-
den, dat er - indien althans dit ensernble een
Ianger leven beschoren is, dan nieuwgevormde
koren tegenwoor.dig plegen te bezitteri _ nog
veel verbeterd zal worden.

Afgaalde op he! concert van .Woen$dag*
avond kan gezegd worden, dat het aanwezige
nrateriaal de moeÍte waard is. :
. Het-gekozen programma kon ons niet geheel
Levredigen; het had naar onzen .smaak tè veel

Componisten zijn bii het ,yastteggen" vani
hun scheppingen gebonden aan een soort gra-i
fische vqorstelling in noten. Anderen, zich dik-i
wijls ten onrechtc herscheppers noemend, zet*f
ten de notenbeeltlen om in levenden klank. Ditf
nu blijkt soms een noodlot te zijn. zoovelenl
immers, vooral in dezen tijd van het helaasl
herleefde virtuozendom, zien de kans schoon$
het mysterie van belangri.ike compositÍes tef
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Muziek, en in het algemeen aile kunst, kan
niet besproken worden) Bijzonderheden de com-
.positie- en s1:eeltechniek betreffende zij$ te
beschrijven, tot op zekere hoogte kunnen ge-
wekte indrukken weergegeven worden, maarhet
is tötaal onmogelijk de kern, het wezen van
ivaarlijk geïnspireerde werken met woorden te
benaderen. Gelukkig, want hoe profaan zou een
kunst wezen, indien een formule voldoende
ware om de geheimenissen ervan te ontslui-
ten. G€en systeem, geen theorie heeft ooit nog
het hoe van muziek, evennrin als van de andere j

schoone kunsten kunnen verklaren. Zelfs we- i

zeillijk diepgaande wi.isgeerige verhandelingen
ontmoeten op een bepaald punt het mysterie.
Het scheppèn van kunstwerken is weliswaar
slechts een zwakke afglans van Gods eeuwige
seheppingsdaad, maar bezit toch ook een myste-
rieus en daarorn onbegrijpelijk element,

Vandaar dat componeeren een handwerk is
dat wel vervolmaakt maar niet aangeleerd kan
worden; vàndaar dat in zorgvuldig bedachte
stelsels en systemen de goede muziek zelden of ,
nooit past; vandaar dat de theorieën, ook de-
beste, altoos na de practijk komen. :

Vu'el ervaart men nret een eenigszins geoefend-
oor §emakkelijk of het mysterie aanwezig is of
niet.

verdonkeremanen onder 6gn 46ngeleerde uit-
stekende maar ziellooze techniek. De reprodu-
centen wanen zicir te dikwijls belangrijker dan
de proclucenten, die toch eerst de werken ge-
schreven moeten hebben. Zonder de componis-
ten hebben zelÍs cle uitvoerenden geen gelegen-
heid met bravour en ]oos technisch vertoon op-

rgang te maken, tenzij middels toonladders en
. vingeroefeningen.
I Eerst bij een simpele instelllng, bij het zich'volledig 

dien"stbaar maken aan de mysterieuze
schoonheid, door de componisten aan hunwer-
ken meegegeven, wordt een reproducent be-
langrijk, krijgt zijn werk beteekenis. IIet is wel
merkwaardig dat het, optteden van werkeliik
groote' uitvoerende kunstenaars steeds geken-

een ,,elck-rvat-wils,, inslag. Gelukkig werd nieí
de overbekende en met recht verou-derde man-
nenkoorlitteratuur gepropageerd.,,Nineta', var.
síehle en het fragment uit r{önig Rother van
Jos Krug-\^/aldsee warnen de eenfge stukken van
het programma, die bedoelde ricÀting ,ertug"rr-
woordigden. Bllikens de overtuigde wijze, wàar-
op.deze werken gezongen werden,zal órnoghbel*'at water door den Iï,i.in rnoeten stroomeà, wil,dit genrs voorgoed afgedaan hebben. Voorzíover
het ons betreft: hoe eercleï hoe liever!

Yer-deï konden wij ons niet goed vereenigen
met de drie fragmenten uit opera,s. Boven wérder reeds een genoemd. De twee andere warenuit Fidelio van Beethoven en Nabucco van
Verdi. Zoo buiten het verband met de hancle-
Iing verliezen zij veel van hun aantrekkelijkheid.

De prestaties van den bariton-solist Jàcques
van den Broek hebben ons niet overíuigd van
bijzondere kwaliteiten. Behalve uen aanàename
stem en het niet verkeerde genruiÈ Au*"vr",-ï
er nog .iels meer noodig om solisbisch optreden
tlr rechtvaaldigen, dunkt ons. Ook de piogram-
nrakeus van den solist was maar matig. -

ïn plaats van J. W. Meeuwisse, die door on-
gesieidhpid niet kon medewerken, begeleidde
SP.li BP9len uitstekend. 

H. s.'.,a,,:.,.fi

merkt wordt door eenvoud!
Bovenstaande bespiegeling werd ons ingege- 

I

ven door het optreden van Jan Smeterlin voor I

de À.V.v.K. Eenvoudigweg, zonder uiterlijk ver- I

toon heeft deze groote pianist Maandagavond I

zoo ongeveer twee uur. lang Chopinwerken ge- I

speeld, en van den eersten tot den laatsten
toon zweefde bijna tastbaar het mysterie van l

Chopin's onvergelijkeli.ike pianornuziek door de
àaal. De kortc commentaar: dat rnen zich hier- 

]

aan voileclig kon geven, zegt alles over de mu-|
ziek en de kwaliteiten van Smeterlin.

H.S. ;
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taal van de beicle Hongaarsche prominenten
Béta, Bartók en Zolta,n Kodóly is 

-genoegraàrn

bekend. geworden. tvet b{i 
"iË."ira--ÀrlË"*ïËUngarische Bilder (Bartók) en sornrne"*furà(Kodóly) appr-eciatie-remrningen terzaxà--degebruikte muzikale ta.at, ontmoói nennàn. uei

stuk van_Kodàly scheen ons wat lan,g van stoïtoe, een _bezwaar, dat wellicht verva^fien zaf-Li]
een ideale uitvoering.

Anders was het bjj de sSrmphonie van den ons
onbekenden componist Laszlà Lajtha. oÀ 

-it"ii:
kers zijn in dit werk vaak gediviseerO. fn àitstuk was het ook het meesf evident, O"i r,óiorkest meb de mnziek nog lang niet íeriióuwa
was, atrthans niet in die mate, wetke nooAig iiom een, votledigen iuclruk van iret werk te Èïn:nen _verkrijgen. \ryarureer wij toch in deze
s-ymphonie een goede muziek vermoeden, vinàtdit vermoeden zijn grond in de versclieiden ;-aï_sages.waar ilrams de stugge noten toch de mu_ziek niel vermochten tegen te houden.

Onda,nks alle aanteekeningen verheug6 helons, weer eens een concert te hebberr biige-

Neen, een yoortreffelijk coacert was trret Zon-dagnridrlag rriet. IIet aa.ntrekketijkà- piàer;u;
, 
ma wag veelbetovend. Et werd iiro"ràaaí-ààr,
veel g-elpden, d.w.z. veet .gEspeeld, maar mooi

I g9"p...JO werd er niet. Zelfs Les prétudes van
I 
rJlszc lrwamen er niet zonder kleerscheur.en af.

i ,- rntusschen 
. zijn er verscheidene omstandig_

I It9den aan. te_ voerell, waardoor vermoedelijk
í 
alles wel niet boterde, zooaJs het had kunnón

, Ptu-r"I._-Vgreerst de overbezette werktijd vande A.O.V, Tegen het eind van het seizoJn kanhet orkest nict rneer zoo Íit 
"" 

po"Àuí rj.i" 
-o*

con.amore ee.n z,oo goed als nieuw programma
urt.Ue.voeren. Dan valb het voor een gastdiri_
g€nu, m easu den Hon,gaar Geor,g Kaszós, nietmee gr.ondig contact te kr.ijgen met een' frËÀ
vreemd orkest en zeker niet wanneer hij metzelder of nooit,gespeelde werken XoÀt. Vooitzal de repetitietijd wel niet al te rqrim'e"*ó"i
zjjn, terwijl tenslotte de A.O.V. niet nepaàiA ee_wend is aan het uitvoer.en van nieuwe werkin.Al deze facíoren tezamen hebben niet nàeÀllaten, blijkens de uitvoelin,g: een ,rerrrrtie;;
invloed uit te oefenen oD derr ga,rrg vàr, ,aËen"
,_Daardoor ook kon aan de nieiwe sUut<t<en

niet- db onverseelde belangstelling Sur.ho;k";worden, noodig voor een onbevanseri t 
"ooia."-lÍng. Maar, in zooverre de diversé ;";iË;;

uitvoeringen di[ toelieten, kondigden de nieu;;
stukken zich als, belang::ijke werken ;;. D"

Ie diri.
een traag orkest

yooqd .waar grootendeels andere aan oe 
"S_

;bruikeliike paradestukken werden uitgevoerd=.-

fn ainsluiting op het bover:staa,nde en naaraanleiding ook van de. bekende Uezuii:iginËs_
maatr.er3elen bij de A.O.V., is tret wetiiótri"Jö_ f

I 
stig, nog eenige kantteekeningen te maken. Irtln vaJr de genomen maatregelen bestaa,t I

hierin, dat minder concerten-met-solist
ven zullen worden, Een maatregel, die a^lle
beveling verdient. 'Zakelijk leeteekent dit
zelfsprekend een b.ezuinig.ing. Verder, en
bela.ngrijker, zal het eigenlijke orkes
hierdoor meer de belangstelling krij,gen ïírar
het reièht heeft. Esn orkesL is er toCh niet,
als achtergrond. voor. de beroernde ón der
roemdste solisten te dienen. Werken voor piano-
of viool-solo met orkest zijn op ziehzeli ,niei.ii

uit den booze. lvlaar wel wanneir eèn orkest.r

Verder verdient hct aanbeveling wat meer deaandacht te besteden aan de niàuwere mnuiax.,AiIe bezwaren welke tegen een Tooaanige ;e-dragsHjn aangevoerd kunnen woi.den. ziir, -tu
ontzenuwen met het voorbeeld. v*n Aàtt"i,à"rn.
Daar wotden de muziekliefhebbers al ruirn zevön,jaar in de gelegenheid gesteld t<ennis ià;Sil;
p9t -de .nieuwere en de nieuwste muaeh :iqri
het Rotterdanrsch philharmonisch ó;Ë;l J;;onder miseralbele financieete omstanAlchede;r
begonnen is, vaart er wet bij. Ed. F,tiË;-hJ;il Ier aijn 

-ta.ak 9p de eenig juiste wijze *"s.ilki,Ilroeïs krrjgen de muziekliefhebbers in een paar
seizoenen niet zooveel nieuwere werken fu hoà:ren als te Rotterdam in een pu*" -óórrre"t.rr,

Geen wonder, dat zij dan vreemà blijven teeen-

concert aileen dan eén b€hoorlijk aa,ntal bezoe,-;
kers weet te trekken als een beroemd solist
,,het" sensatienummer van het programma,
vormt. En vooral wanneel de solisten niets an-
ders rneer weten te spelen dan concerten vani
Mozarb tot en met Brahrns. Afgaande op het
bezoekersaantal op concerten met en conóerten,
zonder solist, kan bijna niet anders seconclu-
deerd rvorclen of de meeste ,,muziekliefhebbers"
(mag het woord nog gebruikt worden?) koménl
om een beroemdheid te zien jongleeren mèt,
loopjes, trillers etc, (de meest afgezàaEde stuk_
ken leveren het dankbaarste materiaall, en ne-
men de orkeststukken waarmee het pro,gramma
aa,ngevuld is, dan wel op den kooD toe.-

Eenigszins gedwongen cal hierin nu te Àr:n_
hem verandering komen. Deze verandering ïàtgtlaag of niet geaccepteerd moeten worden" Hea
behoeft wel €Een betoog, dat wij er mó -t".,
stemmen.

over een nie-uw stuk, dat uitgerekend (mees-ta^l) 
look nraar éénmaal ten gehoore gebracht, íoraí,,1e.g ryat zou het, wanneer een dirigent ,i;h il'lzijn keuze al eens-vergist? De *"àrt* .;n;i.,ïvooral d.e be_l'oemde, vergissen zich door meí

steeds maar dezelfde síukken uit voorbije tiJden
op het podium, te komen. Laat een Uirteeni "zich
d*n maar eeàs op een eervouerl-ri,Uró-ïËi.Àiiïii
n:et een noviteit.

Tenslotte: nel'gens z,al zícin op den duur. het
verfo€ilijke ,,elck wat wils,,_systeem ergàr .wrà. 

rkS".9rq juist or het muzikaÈ hrrein.-Men'zier
srec]rts rteE resultaat hier in Arnhem en elders.I)aarnaast Rotterdam, w&ar men OoefOewusi.
een bepaalde richting gevotgd heeft! . 

*r-:,

Natuurlilk zljn niet alle wenschen uit hetpubliek onredelijk. Maar geeft m"r, *n na^ut uenvinger, door bijvoorbeeld het z-e.n. ,r".ri,roinài
senre or de zoos:ezegde-f;.#"ï :?if;ïï:ifjl:
dan _kan er op serekend w,ordà, aat aé í-eóiJ ihand, de arm en meet nog gevraagd ,aI ;;;: I

!en. En oF den duur heeft eón diriËent oan-inhet geheel geen zeggÍngrschap meer,*, Aïo*-:grammakeusl
II. SïRATEGW-,iÍ
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