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Zware kost? 

Spelen jullie als-je-blieft niet zulke geleerde 
�uziek, want daar begrijp ik toch ni�ts va:i" • 
Deze uitroep - in vele variaties - hoor Je memg
maal ook daar waar je zoiets niet zou verwachten.
Met 'deze "geleerde" muziek bed�elt men dan
een of ander klassiek werk dat zich boven het 
alledaagse, het primitieve we�t te verheffen. 
Wij beroeren hier een delicaat ond4;1ryverp en 
betreden een terrein dat zoveel demmg heeft 
veroorzaakt en zo omvangrijk is om er boeken 
mee te vullen. Dat men bij deze . muziek, ':'.oor�!
die der oude meesters steeds "iets be�-iJpe� 
moet is een veronderstelling die zeker met alllJd 
opga�!. Zodra de componist zijn gedachten de 
vrije loop laat, - geen voorgeschreven programma 
heeft - zal hij de uitwerking zelf bepalen. Dan 
valt elke nauwkeurige begrenzing wel3' e� volgt 
de uitleving van een muzikale mens, die z1Jn ge
dachten en gevoelens in �uziek o�zet. 
Hoe dichterlijker deze klinkt en z1Jn zo bewogen 
gemoed ons weet te beroeren, _hoe _genialer ��jn 
schepping worden zal. 1;:en mus1':'us 1s e1::n poe�! die aan het rhythme z1Jner muzikale "d1chtung 
en aan de kleuren zijner schildering zijn hart ver
pand heeft! Wat hij in 't leven ontmoet: vreug�e, 
smart, liefde, boosheid, angst of verhevenheid, 
horen wij later in zijn werken. Om deze aandoe
ningen vorm te geven gebruikt hij vele muzikale 
wegen. Het zal hem weinig interesseren of wij de• 
détails zijner muziek zullen "begrijpen". Zijn aan
duidingen in woorden zijn dan ook zeer schaars; 
wel aan de juiste verklanking en de toewijding 
hecht hij grote waarde. De muzikale grootheden 
vroegen niet naar het waarom, maar streefden naar 
een ideaal van schoonheid. 
Hoe meer wij deze muziek in ons opnemen, hoe 
meer rijkdommen wij zullen ontdekken. Wij zien 
dan dat deze "serieuze" muziek door menselijke 
wezens gemaakt is, die heus niet zo zwaartillend 
waren en ook de levensblijheid en gulle humor 
wisten te waarderen. Men moet evenwel zo'n 
beetje te werk gaan als de volhardende goud
delvers yan Alaska! 

Muzieknieuws. 

Roermonds Oratoriumkoor gal op 25 en 26 Jan. 
uitvoeringen van het Oratorium "Les Béatitudes" 

van César Franck. Voor de uitvoering van dit 
werk had het koor zeven solisten geëngageerd, 
terwijl het volledig Maastrichts Stedelijk Orkest 
zijn medewerking verleende. Het geheel stond 
onder l_eiding van dirigent Peter Schnitzeler. 
Reeds in vorige jaren heeft dit koor ons veel 
schoons geboden, deze "Béatitudes" evenwel heeft 
ons wederom verrast! Een dergelijk groots opge
zet oeuvre in studie te nemen is een hele durf, 
maar zo'n werk naar een dergelijke brillante uit
voering te- leiden is, vooral in een provincieplaats,  
een grote zeldzaamheid. Door dit muzikaal evene
ment toont leiding en koor ons een der wegen 
hoe een kleine stad zich weet te onderscheiden. 

De componist, die hier een prachtig harmonisch 
geheel heeft weten op te bouwen, houdt de luiste
r.ï!-ars voortdurend in spanning door vele persoonliJke vond�ten en brengt hen in een wereld . volvan me_�odische rijkdommen. In elke Béatitudestuwt hiJ naar een hoogtepunt, terwijl het gehele werk een !�ngzame stijging vertoont, die aangroeit t�t �en biJna adembenemende climax en eerst emd1gt als satan de strijd verloren heeit. Ook mogen Wij de geniale componist bewonderenv�or dE; vele solistische mogelijkheden die hij hier schi�p en tenslotte voor de waardige en edele verkl8;Ilking_ van dit verheven onderwerp. E�n wtvoenge bespreking van de uitvoering van dit grote .werk zou ons te ver voeren en moeten ons b�perken tot enkele fragmenten. De �tgesproken lyrische tenor Paul Hameleers 
bes':'hikt- over een gevoelvolle stem en liet ons 
gemete_n van. een onberispelijk gezongen Proloog. 
De"banton Leon Combé, die de "Stem van Chris
t�;1 vertolkte, was voor ons geen onbekende; 
z1Jn optreden was weer subliem. Wiebe Draaier 
heb1;>en wij _wel eens beter gehoord. De sopraan 
Ankie_ v. W1ckevoort, die Corry Bijster verving, 
beschikt over een zeldzaam mooie en machtige 
stem. S�4;1chts in haar grote aria "L'ange du Pardon" 
bleek ZlJ aan 't eind iets vermoeid en deze kleine 
onregelmatigheid is zeer begrijpelijk daar zij be
trekkelijk onvoorbereid moest optreden. Roos 
Boelsma is een zeer geschoolde, temperamentvolle 
zangeres en was het o. i. jammer dat de sopraan 
Ans van Moll maar een bescheiden rol te ver
vullen had, want haar zuivere en heldere sopraan 
en vooral haar voordracht stond zeker op een 
gelijkwaardig peil van haar collega-zangeressen. 
De samenzang der solisten in vele varierende 
vormen was zeer goed en hun ·beurtzang met het 
koor was, ook dank zei het nauwgezet en duide
lijk aangeven van dir. Schnitzeler, van een grote 
schoonheid. Ditzelfde geldt voor het machtige koor 
dat de talrijke rno.eilijke passages prachtig ver
tolkte. Wij mogen gerust zeggen dat de afstand 
tussen het ideaal dat de componist zich hierbij 
gesteld heeft en deze magnifieke vertolking maar 
uiterst gering was! Tenslotte een woord van hulde 
aan het begeleidend Maastrichts Stedelijk Orkest 
dat aan het welslagen van deze avond meev,erkte. 

Op Zondag halfvasten wordt in de parochiekerk 
te M a a sbra cht-Beek het nieuv,e orgel ingewijd 
en bespeeld door de Heer Nic. Zeyen, Organist 
aan de kathedrale kerk te Roermond. 
Tot besluit van dit feest wordt er 's-avonds in het 
patronaat een uitvoering gegeven door het Ge
mengd koor en de Fanfare "Eensgezindheid". 
De Fanfare brengt werken van Mendelssohn, Chr. 
Bach Andrieu, Jakma, Allier, c. a.; het Gemengd 
koor' zingt composities van Orlando di Lasso, v.
Beethoven, Kreutzer, Bortnianski, enz. 

--;.;;--
Fanfáre St. Caecilia" te M e r u m  organiseert op 25 
Juni a. ;: een Muziek-�o�cours voor Harmonieën,
Fanfares en Zangveremgmgen. 
Er zijn reeds diverse inschrijvingen binnen ge-
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