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"Quo Vadis?" -van Nowowiejski 
Een l1oge 1nu�iltale greep 

dringen. Het is niet voldoende, dat men 
straks correct van het papier kan zin
gen, men moet ook van binnen-uit en 
met begeestering kunnen zingen." 
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ffET Roermonds Oratorium Koor heeft voor dit winterseizoen wel een 

"Denkt U, dat "Quo Vadis?" even zo 
goed en gemakkelijk ontvangen zal wor
den als de "Ellas ?" 

·. _ze:r h
<:>ge muzikale greep gedaan: ,,Quo Vadis?" van Felix Nowow1eJsk1. Wie ook maar enigermate thllis is in de literatuur der oratoria 

wee_t, dat dit werk niet name aan �r en solisten uitzonderlijk hoge 
eisen stelt, �owel muzikaal- aw; �,-rare !:let- .niet" dat,.het .np çe 
oorlog zo gelukkig herrezen Roerm�ds Oratorium met zijn opvoering 
van de "Elias" getoond heeft tot indt1kwek.kende prestaties in staat te

• ,.Dat denk ik niet alleen, dat weet ik
wel zeker. Dit werk zal het publlek èn 

door zijn afwisselende muziek èn door �� 
zijn machtig dramatische actie heviger 

t zijn, velen zouden bij het vernemen van deze aankondiging wellicht 
s enigszins bedenkelijk het hoofd schudctn om zoveel jeugdige gedurfdheid.
• ;� •L8:ten wij er_ onn_iiddellijk aan moge1 toevo_egen, dat me� in de onder
n ;nemmg van directie, bestuur en koor ook ditmaal volledig vertrouwen
e 1kan schenken. Bleek de �itvoering v�de "Elias" een muzikale gebeurte
s .�is te zijn geworden, waarvan de be:ekenis van meer dan- provinciale
1 ·,'aard was, de verklanking van "Quo Tadis" zal, als de voortekenen niet

en sneller aanspreken. Koor en orkest na 
kîijgen blj Nowowiejakl dHcwijls .zàlk ,een 
geweldige omvang, zulk een machtig 
volume, dat· de beperkte zaalruimte het 
soms moeilijk zal kunnen verwerken." ver 

mo 

:t ;bedriegen, het vorige evenement. nog verre overtreffen. 
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H
ET uitzonderlijke en de belangrijkheid 
van het werk, evenals de plaats die 

111uziltale vormgeving tussen b.v. .,Elias" 
van Mendelssohn en het werk van Nowo
llieJski. Dit verschil wordt b.v. reeds aan
geduid in de ondertitel, die spreekt van
,,Dramatische Szenen".

Vervolgens kwam Schnitzeler nog even tus:
over de inhoud van het stuk te spreken, bie• 
een inhoud, die hij over het algemeen wel Ir 
voldoende bekend acht. De geschiedenis een 
van "Qu·o Vadis" speelt in Rome,. onge- kop,
veer 62 jaar na Christus, ten tijde· van spiü 
keizer Nero. De hoofdpersonen zijn de . Oc 
apostel Petrus (bariton), de christin schil 
Lygia (sopraan) en de hoofdman der gevokeizerlijke lijfwacht (bas). Het geheel koorbestaat uit vier delen, waarin ons een en o: 
beeld wordt gegeven van de verschrikke- klokllljke vervolging der eerste christenen on- bliksder Nero, met een machtig slotkoor en 1819een dubbele fuga. 1• Roermonds Oratorium 0nder de zuster- ,,Weet U misschien ook hoe destijds de 

1t verenigingen inneemt, waren voor -ons iè • A t d t • ?"
1t voldoende aanleiding een onderhoud te prem re m ms er am on :vangen is· 
:t hebben met de directeur, de heer Peter Op deze vraag haalt Schnitzeler pers-Sch�itzeler. . stemmen uit. de Nederlandse dagbladen 1. wie zich als belangst�llend Journalist van 1909 te voorschijn.n voorneemt een kort praatJe met Schnitze- •· ___ _;:,._..____ " I, Ier. te houden, kom.�, wat zJn tçdsver•i•

�
· is"U�et, zegt S�nitzeler, de bee d�lmg betref�. eigenluk �edrooen uit. Datl ende muziekcritici van die dagen waren wil zeggen, h!J maakt zich tevoren schul-. zonder uitzondering zeer· enthousiast. De 

dig aan een misrekening. Als men zei( componist die toen pas 32 jaar oud was ,r enige -�uzikale in�eresse �oont! dan �s werd doo; heel Amsterdam geestdriftig 
men bJJ Peter !5chm�zeler nog met �Ja��1 gehuldigd. De uitvoering van zijn werk Dan wordt de koffietafel ultgeste \!was dè muzikale gebeurtenis van het gewillige leerlingen moeten maar wac�- :seizoen Het succes van Amsterdam sloeg ten. R�ak

" 
b.v. sle�hts even het b����. liiJllr-91?..t�_è�aj_)1:u�<?E.�,--�---"oratormm aan en Je wordt door _s_c 

�•It reèêis begrepen hebben tint het Zeler door• een tu1·n van rHke cr1tiek"'e• ' 
• • 

•· •J scher O te- VOó • "tfèt koor een hele onderneming is, sch1ederus gevoerd. Hu zal P dit machtige werk een waardige vertol-g�_nstellingen tegen?".er elkaar 
��fc�

ts
:�t king te geven. Maar de ervaringen methlJ zal lal van cr1tlsche theor 

vol "El!as" hebben een buitengewoon gunvolle pon� geven, maar daarf�=��
ee� stlge uitwerking gehad. Het zelfvertrouko�en zichzelf . w:eten te �1□ 

• an- wen van het koor is er door versterkt.schijnbaar d_ua!1st1sch �us1cus, rofïsch Daardoor konden wij de moed opbren�lsch en reahstlseh tegel!Jk. Rea!is gen om Qu v dis?" in studie te nemen.m deze zin, dat hij zijn hoofd met op- F.ets 
" 0 a 

Omtrent de componist, wist de heer 
Sehnitzeler ons nog de volgende bijzon
derheden mede te delen. Felix Nowowiejs
ki werd in 1877 te Wartenburg geboren. 
Hij !tornt uit een gezin van 15 kinderen. 
Zijn oudste broer, Eduard, werd een be
kend pianist. Felix verwierf niet minder 
dan 7 staatsprijzen, o.a. tweemaal de 

. ,,Meyerbeer-Prijs" waardoor het hem mo
gelijk was studiereizen te maken. In zijn 
tijd was hij de meest bekroonde onder de 
-jonge musici. Eers'I: werkzaam als orga
nist te Allenstein, later (1909) direc
teur der muziekvereniging en Warschauer
symphonieconcerten te Warschau. In 1920 • 
vestiging te Berlijn, is o.a. leraar voor 
kerkmuziek en orgelspel aan het staats
conservatorium te Posen. Sinds 1327 wijdt 
hij zich uitsluitend aan de compositie. 

Van de uitvoering van "Quo Vadis ?"
zullen twee delen door de K.R.O. worden 
opgenomen en uitgezonden. In het kader 
der cultuur-uitwisseling zijn onderhande
linge ·n gaande voor uitvoeringen in Bel
gië en Frankrijk. hangt aan een min of meer bevredigende 111 

_t was het nodl� de grote technische,
definitie maar het hart begeesterend I UZi

kale constructie van het werk te
warm h�udt voor het waarachtige, goede .:,�n kennen om vervolgens tot de geest Vóór de uitvoering zullen wij nog wel

t -•an door te d lng Ieder lid van hat gelegenheid vinden op .enige muzikaleen schone in de muziek. In die begees e• koor 
r en. " 

ring kan hij even goed kiezen voor een I lnoet zich de geest van dit werk bijzonderheden van dit werk iets uitvoe-
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onder knappe moderne muziltale constructie als e gen maken. Men moet er diep in door riger terug te �omen. 

voor een romantische idylle, die het oor --------------------------:----------

behaaglijk streelt en de zinnen wegvoert 
boven het gebrul van de wilde dieren der 
twintigste eeuw. 

Deze vluchtige karakterschets geeft 
ook gemakkelijker toegang tot de ver
klaring, waarom Schnitzeler zo enthoU· 
siast kan spreken over Nowowiejsld en
diens "Quo Vadis ?". Als wij de vraag
aanroeren, of men hier eigenlijk wel te 

·Wat is l1et Heilig Jaar?· 
Een erfenis uit he�· Oude Verbond

(Van onze Romeinse redacteur). 

doen heeft met een oratorium in de gang-
J 

liet Heilig Jaar wordt ook wel genoemd
bare opvatting, stelt hij onmiddellijk heel /beI�aar of Heilig Jubeljaar of Goud�n
spits een wedervraag.. . .. �· Het woord ;,jubel" wordt afgeleid

"Zouden we niet eerst eens moeten •..., h l" d ttrachten tot een algemeen aanvaardbare � et Hebreeuwse woord. ,,jobe • a 
omschrijving te komen van de vorm en J�:Pet, bazuin betekent, want het Joodse
van het muzikale begrip oratorium? Toen !Jaar (waarover straks) werd ingezet
"Quo Vadis ?" verscheen, was dit onder• lilel. 1 bazuingeschal. Van ditzelfde woord

k • 'ldt t b" werp oo reeds een strijdvraag. Sienk1e· ilf, lllen wel het Iatijnse woord " u a 

wicz roman "Quo Vadis" beleefde te Nice en dat>"klaroen of krijgstrompet b��ekent
in 1908 een uitvoering in opera-vorm, ,, .. "'elk' instrument wij kennen bJJ. 

onze
De tekst was van Henri Cain en de mu• ""'Il 

Herhaaldelijk tijdens ons ver-

• blijf in Nederland werd ons ge

vraagd, wat nu eigenlijk de be

tekenis is van het Heilig laar en

vooral u,,at toch die Heilige D_cur

verzinnebeeldt. Wij hebben toen

beloofd daarop in de kr�nt een

uitvoerig antwoord te geven,

welke be lof te wij óij deze inlossen.

ziek van Jean Nougues. De componist t ares, Er zijn nog meer verklaringen

schreef geen lyrisch drama, doch be• �r het woord "jubel", bijv. de H. Hyero•
tigste jaar heiligen! Ge moet in _het land

perkte zich tot illustratieve muziek, te1· " Us leidt het af van het Hebreeuwse ··di'ng afkondigen voor al zijn bewo-
1 llord b t kent bevrlJ . . • ondersteuning van het bonte beeldenspe • , 

,.jobal", dat wegzending e e • . het is een Jubeljaar �oor u, waarin
Toen Nowowiejski's werk in Nederland � de bovenstaande is de meest gang- n�

s, 
an u in zijn bezit wordt hersteld

• zijn eerste uitvo!!ring beleefde, dat was en waarschijnlijke.
ie er v 

z'IJ'n familie kan terugkeren. Het
in 1909 door de Christelijke Oratorium• en naar • b i- voor u 
Vereniging in het Amsterdams Concert- vijftigste jaar is een JU e Jaar ' 

d Il k h HET JOODSE JUBELJAAR
, .. aari·n ge niet moogt zaaien, wat vanzelf

gebouw, lrnnden de critici onmid e ij et " de onge-
grote vormverschil tussen Noug1.1es en ?11 l ,· . ... Dan opschiet niet oogsten, en van

. 
Nowowiejski's werk vaststellen. De ora- lli0et 

e, iticus 25: 9-14 lezen 
WIJ, ;�nde snoeide wijnstok niet plukken, w�nt het

toriumvorm had geen behoefte aan. ja � ge op de zevende dag va? de 
�
e 

P ·s een jubeljaar, en het moet helhg voor 
moest zich zelfs distanclëren van de bonte,� d bazuingeschal doen klinken, en 

° 
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ij Maai· wat op het veld vanzelf op

toneelvorm. Toch is er enig verschil in ,"el'loendag door heel uw land de b
-�: �c:ie�: moogt ge opeten. In dat jubeljaar 

laten schallen. Zo moet ge het vlj 
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Maas- en Roerbode d.d. 
30-10-1948
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