
tó3t.©2tpï!MS-Mall
Sêf YgU? fftggmïïJizsswBf

>' “»

j|||pCc|)rift tot

belmOamg barvkwhelijhe

XVIde Jaargang. MAART 1891. N° 3.

Dit tijdschrift, onder redactie van eenige HH. Geestelijken uit
de verschillende nederlandsche bisdommen, verschijnt maande-

lijks in afleveringen van acht bladzijden (tekst of muziek). Prijs
f 1.30 (franco p. postJ 1.50) per jaargang. Men teekent voor niet

minder in dan voor een geheelen jaargang.

Al wat de redactie betreft te adresseeren aan den Hoofdredac-

teur : M. J. A. LANS, Pastoor te Schiedam.

Al wat de administratie betreft te adresseeren aan : Drukkerij

van het St. Jacobs-Godshuis te Haarlem.

Voor België franco per post fr. 3.30, uitsluitend te adres-

seeren aan: Ch. de Paeuw te Baerle-Hertog h\) Turnhout.

AFZONDERLIJKE MUZIEKBIJLAGEN
op zwaarder papier met de woorden onder iedere zangstem
(zoodat men geen afzonderlijke zangpartijen noodig heeft) wor-

den afgeleverd:
Per 5 exempl. (een kleiner aantal wordt niet geleverd)

2}j cent per pagina;
Per 10 of meer exempl. 2 cent per pagina.
Alles franco p. post, doch alléén na rechtstreeksche

j aanvrage bij het St. Jacobs-Godshuis te Haarlem, en met bij-
voeging van het bedrag in postwissel of postzegels.

NB. Men kan zich ook aan bovengemeldadres abonnee-
ren om geregeld van iedere verschijnende bijlage een bepaald
aantal exemplaren te ontvangen; in dit geval alléén worden
zij ook op rekening geleverd.

INHOUD. —'Levensschets van Kan. Dr. Franciscus Xaverius Witt.
Mededeelingen omtrent de St. Gregorius-Vereeniging. Algemeene
Berichten.

LEVENSSCHETS

VAN

Kan. Dr. FRANCISCUS XAVERIUS WITT.

(Vervolg van blz. 4.)

Zoo dikwijls hij kon , woonde Witt de voornaamste

repetitiën der domkapel bij en hcxjrde hij de eminente
uitvoeringen van den domkapel meester Schrems, en

vergeleek dan den indruk daarvan met de middelen,
waardoor deze indruk werd voortgebracht. Waarom
maakt dit werk zulk een machtigen indruk en bevre-
digt het ons, of m. a. w. bezit het den geest des ge-
beds? Waarom een ander niet? Waarin ligt de schoon-
heid en het effect van het eene? Welke zijn de te-

kortkomingen en gebreken van het andere, zoodat
het, ook bij de kunstigste uitvoering, niet op den geest
en op het hart werkt? In aanmerking genomen zijn
fijn gevoel, zijn gelouterde smaak, zijn ideale opvatting
van kunst en liturgie, waardoor Witt zich ondersscheidde,
spreekt het van zelf, dat hij voor alles wat de klas-

sieke kerkmuziek der i6e eeuw groots en schoons,
verhevens en aangrijpends had, het fijnste en diepste
gevoel en de beste opvatting aan den dag legde.
Werkelijk poëtisch en welsprekend werd zijn geestdrift-
volle taal telkenmale —■ en dit gebeurde meermalen
in het verkeer met zijne vrienden - wanneer er over

deze uitgelezen paarlen van den klassieken stijl sprake
was, en het was dan duidelijk te zien, hoe hij, als le-
vend in de tonenzee der heerlijkste melodieën en

kostbaarste harmonieën
,

zich blij en zalig gevoelde.
In zijne brochuren en geschriften uit dezen tijd bevin-
den zich eene menigte litterarische studiën over muziek
in den dienst der Liturgie, over den eigenlijken ker-
kdijken muziekstijl der zestiende eeuw, over den
rhythmus der Ouden, over de nieuwe richting der
toonkunst in de 17' en 18' eeuw en haar invloed

op de kerkmuziek ■ verscheidene modellen van kerk-
muziek uit dezen tijd, en proeven van kerkelijke mu-

ziek, als compositiën, die bewijzen, hoe men volkomen
aan de voorschriften en den geest der Kerk kan be-
antwoorden.

Dikwerf ook had hij omgang met Dr. Proske. In
de papieren van Witt vindt men daarover het volgende :

„met Dr. Proske sprak ik op den i6e“ September 1859
over Musicadivina tom. I. p. XXY het volgende: „de
melodie der Ouden is de natuurlijke uitdrukking der



rede; ziehier twee karaktertrekken van Orlando: (hij
gelijkt meer op Michel Angelo, Palestrina op Rafaël):
(a) men vindt zeer zelden de motieven aan het Grego-
riaansch ontleend; hij wil origineel zijn, hij is gezocht,
hij heeft soms vrijheden, die men zich heden niet

meer zou mogen veroorloven, (b.) Hij heeft ook niet

die streng-regelmatige, kanonische doorvoering; bij
hem treden de stemmen meermalen gelijk op. Daar-
door verkrijgt men iets vollers, maar het bevredigt
zoo niet. 111 deze beide gedeelten zijn Isaac en Porta
de beste. De homophone zangwijze is de lyriek,
de polyphone het dramatische in de muziek. Als men

bij Slavische, russische volkeren gezangen hoort, heb-
ben zij een lyrisch karakter. Men zingt niets (wat hen

tamelijk wel van de Duitschers onderscheidt) precies
op iedere syllabe en toon, maar men bekommert zich

minder om het rhythmische; het gevoel, de uitstorting
daarvan brengt een reeks van tonen evenals bij
een Tractus op dezelfde syllabe voort. Eene dergelijke
menigte van noten is bij de polyphone contrapuntische
bewerking geheel en al ondoenlijk. Mededeeling
over de zangers der kapel van keizer Alexauder van

Rusland. Toen Proske in 1813 met deze in het huis
van Rotschild lag ingekwartierd, gaf een hunner een

thema op ,
en nu begon er eene heerlijke fuga; zij

konden echter niet op de noten zingen.”
Op den 13 October het volgende; „Dehn, bibliothe-

caris te Berlijn
,

is een verdediger der Ouden
,

Marx

kent en waardeert ze niet, en loopt slechts met Han-
del weg, Spohr, een echte Dante-kop, leerde Proske

in Karlsbad kennen
,

beiden waren vol verrukking over

het muziekkorps van Labiskys. Proske bezocht Thi-

baut, dien hij een „Wekker” noemt. De goed-katho-
lieke Kiesewetter, hofraad te Weenen, bezit veel his-
toriekennis

, maar trekt dikwerf valsche conclusiën.
Kantler, wien Kiesewetter in Italië liet reizen, ging
negen jaren met Baini om.”

Toen Witt aan Dr. Proske zijn Op. II (Missa: non

est inventus) voorlegde, wilde Proske deze mis voor

het publiek gedrukt zien ,om zoo te toonen, dat er

nieuwe, jeugdige krachten zich aan zijne plannen aan-

sloten. Zulk een manier van compositie in dezen stijl,
en die ook rekening houdt met den vooruitgang des

tijds, beschouwde hij als een zeer aanbevelenswaardige,
mits de componist daarvan zich geheel en al het Gre-

goriaansch en den Palestrina-stijl had eigen gemaakt.
Meermalen drukte hij zich op die wijze tegenover mij
uit. (Zie Fiieg. Blatt., 1875, blz. 93).

In den zomer van het jaar 1861 sprak Witt eens

met Proske over de hervorming der kerkmuziek, ook

in de dorpskerken. Proske klaagde toen met een we-

zenlijk smartvolle uitdrukking: „’t is alles tevergeefs,
het weinige wat geschied is en wat thans nog bestaat,
is zijn ondergang nabij; ja ’t is nog erger, alle hoop
is voor mij verloren. Ik voor mij ben er niet geschikt
voor met die lieden overal in aanraking te komen,
mij met de eigenlijke praktijk in te laten; ik heb in

die populaire polemiek geen lust; daarom blijft al ons

werken voor de Ouden zonder gevolg. Er is hier nie-

mand, die onze beginselen onder het volk brengt, enz.”

Deze werkelijk zwaarmoedige klaagtoon, die nog meer

in de uitdrukking van zijn stem dan in zijne woorden

lag, verpletterde Witt geheel en al; hij verloor alle

hoop op de toekomst en besloot zich aan de muziek
te onttrekken en tot zijn hem zoo dierbare zielzorg
terug te keeren.

Interessant is gedurende deze zes jaren (tot aan 1865)
Witt’s correspondentie, dewijl daaruit duidelijk blijkt,
hoe hij in zijn kring van gelijkgezinde vrienden, die

zich meer en meer uitbreidde, zich langzamerhand
zijne bepaalde ideeën vormde over liturgie, compositie,
organisatie van eene Vereeniging enz.; het ontbrak

hem daarbij niet aan lieden, die hem aanspoorden
tot zijn hervormingswerk, ofschoon hij zelf nog twijfelt
en er soms voor terugschrikt. Zoo schrijft hem Quante
(Munster, 2 Nov. 1862): „bravo, flink maar vooruit op
den weg, dien gij met zulk een ernst en zoo roemrijk
gevolg zijt in geslagen. De edele opvatting, de zoo

goed bearbeide Mis: „Non est inventus” heeft mij we-

zenlijk verrukt.” Dan volgen er eenige opmerkingen
over hardheden in de stemvoering enz. „Mocht ik als

vriend u een raad geven, zoo zou ik, wijl gij onloo-
chenbaar dezen weg moet blijven volgen, het noodza-

kelijke bestudeeren Proske z. g. heeft het mij zoo

dikwijls en dringend op het hart gedrukt der Ouden,
namelijk Palestrina, Yittoria, Fel. en Fr. Amerio verder

A. Gabriëli, even hartelijk als dringend aanbevelen.

Wij, Duitschers, werken lichtelijk te schoolsch en daar-
door wat droog; recht warm en vloeiend worden wij
eerst door den omgang met de Zuiderlingen.”

P. Utto Lang schrijft hem uit Metten den 28 slt" Dec.

1862: „ik wenschte, dat gij geheel en al voor de zaak
der muziek leven kondet; om den rechten weg der

wedergeboorte van de katholieke kerkmuziek te kunnen

vinden, is het noodzakelijk zich op den weg der klas-

sieken te begeven.”
Koenen schrijft (Keulen, 15 Maart 1863): „ik bid

u verder door te werken, de talenten die gij nu een-

maal bezit niet braak te laten liggen.” Dezelfde schrijft
hem 24 Juli 1864: „wat de oprichting betreft van

eene Yereeniging tot verbreiding van kerkelijke muziek,
daarvoor is het thans de tijd nog niet, wijl degenen
die daaraan moeten meedoen

, nog niet eenstemmig
gezind zijn; Regensburg geniet alleen nog de eer, op
den weg van kerkmuziek allen ver vooruit te zijn. Ik
voor mij ben van meening, dat gij het componeeren
niet moet opgeven, onder voortdurende studie der Ou-
den; ’t is evenwel mijne bedoeling niet dat men de

Ouden klakkeloos moet naschrijven.”
Uit het jaar 1864 vindt men nog naast verschillen-

de correspondentiën met Oberhoffer, geestdriftvolle en

dankbare brieven van leerlingen in Brixen en Luxem-

burg.
In November 1865 , na jarenlange theoretische en

praktische voorbereiding en vorming, na het herhaald

neerleggen en wederopvattCn van het plan, na rijp
overleg en met een helder bewustzijn van het ge-
wicht der zaak, besloot Witt eindelijk tot den aanval-

lenden krijg tegen onkerkelijke en onwaardige kerk-

muziek. Alea jacta est! Daar verscheen zijne brochure:

„De toestand der katholieke kerkmuziek in Oud-Beieren"

aan alle geestelijken, koordirecteuren en vrienden der

muziek ter overweging voorgelegd door Frans Witt

(Regensburg, 1865, bij Alfred Copenrath.)
In deze brochure legde Witt zijn program vast en

afgebakend, klaar en duidelijk, practisch en uitvoer-

10



baar aan zijne lezers voor; hij vermeed daarbij zorg-
vuldig, iemand, wien ook, te kwetsen. Hij had niet

personen, maar slechts toestanden voor oogen, toestan-

den
,

welke meestal het gevolg van vroegere tijden,
de resultaten van vroegere muzikale vormen, de ge-
wonnen vruchten van een langdurig uitgeworpen zaad
waren. Niet dat hij onmiddellijk tegen de nieuwere
kerkmuziek optrad; hij kantte zich slechts tegen het
triviale, gemeene en onkerkelijke, terwijl hij de moderne
kerkmuziek

,
mits deze getrouw is aan de liturgische

wetten en der kerkelijke kunst op waardige wijze dient,
een gelijk geboorterecht toekende als aan die der Ou-
den; hij vermeldt er uitdrukkelijk bij, dat hij niet de
meening is toegedaan, als of er geen verdienstelijke
kerkkoren meer waren; „hoe algemeener het verderf
is, des te grooter is de verdienste van sommige koor-
directeureu.” Hij wilde ook niet, dat men in eens alles
veranderde : de hervorming zou bereikt worden

,
als

allen, die er deel aannamen, dekerkmuziek voor zoo

gewichtig hielden, als zij werkelijk is, en als zij slechts
het ware en schoone zochten en bevorderen wilden
met liefde, ijver en zelfverloochening. Daarbij wilde
hij, door het aanhalen van muziek-autoriteiten

,
als

Ambros, Thibaut, Riehl e. a. zijn eigen zwakke stem

meer nadruk, gezag en waardigheid bijzetten. Hij was
zich volkomen bewust, wat het zeggen wilde : der gan-
sche muzikale wereld in hare ontaarding den oorlog
aan te kondigen, den strijd aan te vangen met de
geweldige heirkracht van den sleur, van luiheid, onver-

schilligheid, onwetenheid, nalatigheid, vooroordeel, ge-
makzin, gewoonte en de liefde tot alles, wat de zinnen
streelt. Witt kende maar al te goed de oude, maar

telkens wederkeerende geschiedenis van den zilversmid
Demetrius te Ephese (Hand.der Apost. Cap. XIX v. 28;)
hij zag het vooruit, hoe men hem een zeloot, een ty-
ran, een puritein, een vredesverstoorder, een duisterling,
een vijand van ware kunst, een tegenstander van kun-
stenaars, als Haydn, Mozart, Cherubini, een eerzuch-

tigen dweeper zou noemen. Hij wilde het zich zelf
ook niet verheelen, hoevele tegenstrijders tegen hem
zouden opstaan uit de rijen van diegenen, die voor
God en Kerk als aangewezen beschermers der liturgie
en der liturgische muziek waren aangesteld. Voor iets,
dat schijnbaar nieuw was, dat slechts met moed en

energie, met volharding en opoffering kon doorgezet
worden, daarvoor schrokken velen terug. Hij kon en

moest het bekennen, dat een zee van bitterheid hem
te wachten stond; dat moeiten en offers, moeilijkhe-
den en bezwaren hem wachtten

, om zijn doel der
hervorming: „het afbreken en het opbouwen” te be-
reiken.

Witt evenwel was de man, die alle eigenschappen
bezat, om den bouw naar gegeven plan en teekening
door te voeren. Hij was van een gloeienden geestdrift
bezield voor de eer van het Huis Gods en voor alles,
wat waarachtig kerkelijk en goddelijk was; hij was
bezield met een energieken ijver voor het heil zijner
medemenschen; hij was een theoretisch, technisch en

practisch volleerd musicus; hij bezat door studie en

overdenking eene zuivere liturgische kennis; als com-

ponist en schrijver had hij zich reeds een roemrijken
naam verworven; hij had een doorzettend karakter,
dat voor moeilijkheden noch hindernissen uit den weg

ging; juist de beslistheid van wil, die zich door geen
talmend twijfelen van zijn eenmaal opgezet plan liet
terughouden, maakte hem geschikt tot een baanbrekend
hervormer; hij kon als een begaafd en geestdriftvol
redenaar met de volle kracht van het levende woord
en als een geoefend schrijver met zijn geestig gevoerde
pen zijne ideeën aan den dag brengen; als redenaar
en litterator imponeerde hij door zijne algemeene we-

tenschappelijke vormen en buitengewone kennis van
zaken. De dag- en muziekbladen juichten den moed
en de plannen van Witt toe; de bisschop van Pas-

sou zond hem een brief van instemming ; honderden
uit alle landen begroetten hem met gejubel als den
aanvoerder in de zaak der verbetering en sloten zich
met volle deelneming bij de hervormingsbeweging aan.

Wat deed nu Witt, nadat hij der wereld zijn pro-
gram voorgelegd en zijne plannen openbaar gemaakt
had, als initiatief derzelven in de jaren 1866—68, in
welk laatste jaar de vereeniging tot verbetering der
kerkmuziek zich constitueerde?

Op den i“en Jan. 1866 verscheen N°. I der Flie-
gende Blatter für katholische Kirchenmusik

, uitge-
geven voor Duitschlands onderwijzers, alsmede voor
koordirecteuren, organisten en vrienden der muziek,
met medewerking van meerdere musici.”

Om de hervormingsbeginselen in de verdere krin-
gen te verspreiden, om overal de behoefte aan ver-
betering der kerkmuziek levendig te doen worden, om
dezen wensch tot daad te voeren en die hervorming
naar den geest en de wetten der kunst en der liturgie
te leiden en voortgang te doen maken, moest de mach-
tige hefboom der pers in beweging gezet worden.

Reeds in 1852 was door den würtenbergschen pas-
toor Ortlieb, een door en door bekwaam musicus en
een voor de kerkelijke toonkunst hoogst verdienstelijk
man „das Organ für kirchliche Tonkunst” opgericht.
Hij bezat de echte grondbeginselen , zijn blad was
goed geredigeerd ; toch ging het in 1857 weder te niet,
wegens niet toereikend aantal van abonnementen. In
1862 besloot de organist en professor Heinrich Ober-

in Luxemburg de „Caecilia” uit te geven, waar-
door inderdaad het werk van de hervorming derkerk-
muziek krachtig ondersteund en de latere levensvat-
baarheid verdienstelijk voorbereid werd. Zooals reeds
gemeld is, was Witt een vlijtig medearbeider in
„Caecilia,” doch de afstand van de plaats van drukken
en uitgeven en het verschil met de zuid-duitsche toe-
standen in aanmerking genomen ,

oordeelde hij het
noodzakelijk een eigen populair blad met praktische,
gemakkelijk uitvoerbare muziekbijlagen op te richten; de
zooevengenoemde„Fliegende Blatter.” Dezezouden alles,
wat slechts op kerkmuziek betrekking heeft bespreken :
de Mis, de Vesper, Litanieën enz, in ’t kort al de af-
zonderlijke deelen van denkatholieken eeredienst; verder
zouden zij de werken van vroegeren en tegenwoordigen
tijd aan eene bedaarde kritiek onderwerpen; over het
gebruik der instrumenten, bijzonder het orgel, voorschrif-
ten geven; zij zouden over merkwaardige uitvoeringen
verslag doen en hierbij oratorium’s en wereldlijke mu-

ziek niet geheel en al buiten sluiten; zij zouden een

middenpunt zijn voor alle pogingen om de kerkmuziek
te verbeteren en haar verheven doel naderbij te bren-
gen ; in dit tijdschrift zou zich een klaar en afgerond
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beeld van het leven en werken op het gebied van

kerkmuziek in de katholieke wereld afspiegelen. En

inderdaad, als in snelle vlucht veroverden de „Fliegen-
de Blatter” de duitsche katholieke wereld

, en even-

als de gevleugelde zangers droegen zij de zaadkorrels

en kiemen den hervorming naar nieuwe akkers, waar-

deze ontsproten tot frissche bloesems en rijke vruch-

ten op de meest verschillende velden; na verloop van

een jaar waren zij in ruim 900 exemplaren verbreid. Een

zeer breede rij van vakbladen en andere tijdschriften
hadden slechts woorden van waardeering voor Witt’s

onderneming, en meest alle der katholieke kerkmuziek

toegedane vrienden sloten zich bij hem aan; reeds

in den eersten jaargang brachten zij het door hun

kundige redactie, hunne opwekkende interessante taal,
hunne geschikte afwisselende keuze der thema’s zoover,

dat zij zich tot het middelpunt der kerkelijk-mnzikale
hervorming voornamelijk in Zuid-Duitschland verhieven;
wat tot heden toe slechts bij vereenigingen of in boe-

ken der liturgie en pastoraal in ’t algemeen als wet

der kerk en der kunst werd voorgedragen, dat werd

thans praktisch en bevattelijk in het bijzonder uitge-
werkt. Er werd hierin aan de geabonneerden een of

ander duidelijk onderwerp aangeboden en juist een

zoodanig, dat zoowel de kunst als de liturgie betrof.

Op deze wijze werkten Witt’s „Blatter” van den beginne
af op uitstekende wijze voor de hervorming, en bereid-

den zij ook op de meest geschikte manier den weg, langs
welken de vereeniging tot verbetering der kerkmuziek in

alle streken van Duitschland haar intocht moest houden.

Dat Witt het menigeen niet naar den zin kon ma-

ken
,

dat hij dezen te streng, genen te gemakkelijk
bleek, dat eenige door zijn kritiek zich beleedigd acht-
ten enz., behoeft haast niet vermeld te worden: zoo

iets spreekt van zelf.

Meer nog dan door de pers wilde Witt door zijn
persoonlijk optreden en door het mondelinge woord

voor zijne liturgische en lcerkelijk-muzikale hervormings-
plannen werkzaam zijn.

Daar de oorlog in het jaar 1866 eene algemeene
vergadering der duitsche vereenigingen ,

in welke hij
zijn ideale doel had kunnen aankondigen en verdedi-

gen, verhinderde, ging hij in Augustus en September
op reis; hij wilde hen, die met hem van dezelfde ge-
zindheid waren, leeren kennen en nader aan zich

verbinden, nieuwe voorstanders winnen, den toestand

der kerkmuziek op de plaatsen zelven waarnemen en

voor de vereeniging het terrein verkennen. Zijne be-

vinding teekent hij op in zijne Fl. 81. onder den

titel van „eene reis door Zwitserland (van einde Au-

gustus tot aan het midden van September) van een

muziekdirecteur,” waarin hij „weinig lof uitdeelt, veel

heeft aan te merken, ofschoon hij zijn best doet, het

goede wat hij ergens aantreft, niet te vergeten, maar

dit in het helderste licht wil stellen.”

Hoe heeft deze reis Witt weder versterkt in het idee

van de noodzakelijkheid der hervorming! In een groote
vergadering moest eenmaal het volle gewicht derkerk-

muziek en haar diep verval te sprake komen! Daar-

voor vond Witt de gelegenheid bij de achttiende alge-
meene vergadering der katholieke duitsche vereeni-

gingen te Innsbrück.

Tot dusverre werd er bij zulke vergaderingen slechts

kerkmuziek uitgevoerd, doch er werd geen voordracht

over gehouden. Witt was de eerste, die in de tweede

openbare vergadering daarover sprak.
Een algemeen en levendig bravo volgde op zijn

met den gloed der overtuiging en der smart uitgespro-
ken rede. Ofschoon ook nu eenigen zich er over ver-

wonderden, dat men de kerkmuziek voor zoo gewichtig
aanzag, anderen dit of dat punt overdreven vonden,
Witt’s bedoeling was niettemin bereikt: door de ver-

gadering zelve, door het verslag van zijn voordrachten in
de openbare bladen, door de mondelinge discussie,
welke zich na de vergadering daardoor ontspon, werd
de hervormings-idee onder de menigte gebracht; dui-

zenden en duizenden werden opmerkzaam gemaakt.
Ook werden de voorstellen van Witt, welke in eene

daarvoor benoemde commissie onderzocht waren, aan-

genomen. Zij luidden :
„De ongelukkige toestand der katholieke kerkmuziek

is slechts te verhelpen, wanneer de studie en de op-
leiding daartoe met kracht wordt ter hand genomen.
Hiertoe behoort nu grondig onderricht (a) in de bis-

schoppelijke klein-seminarien, (b) in de bisschoppelijke
groot-seminarien, (c) in de onderwijzers-kweekscholen
en vervolgens ook in de volksschool. Hiertoe worden
dus de volgende voorstellen gedaan: 1° men wende

zich tot de hoogwaardige bisschoppen met het aller-

eerbiedigst verzoek, dat, in overeenstemming met het

voorschrift van het concilie van Trente, reeds in de

lagere klassen voor allen, die zich tot den geestelijken
stand willen voorbereiden, het gezangonderricht als een

verplicht leervak worde ingevoerd. II ’ Dat er aan ieder

seminarie een professor worde aangesteld ,
die in staat

is, en wien de taak is opgelegd om les te geven over

het karakter en de geschiedenis van den kerkzang, over

de kerkelijke wetgeving op dit punt en over den in-

nigen samenhang en wederkeerigen invloed der muziek

en der liturgische handelingen. III0 De hoogwaardigen
bisschoppen moeten verzocht worden, het daarheen

te sturen, dat in de katholieke onderwijzers-kweekscho-
len aan het ondericht in den zang, het Gregoriaansch
en het orgelspel eene bijzondere zorg worde besteed.”

Al kwam ook de vestiging van eene algemeene
vereeniging niet tot stand, wijl er reeds vele diocesaan-

vereenigingen bestonden en men voor scheuring en

versnippering beducht was, toch ging het voorstel door:

de christelijke kunstvereenigingen zouden uitgenoodigd
worden, bijzondere comité’s voor kerkmuziek te vor-

men, welke vooral daarop zouden werken, dat er re-

gelmatig conferentien van koordirecteuren zouden ge-
houden worden.

Hiermede nu was veel gewonnen en de hervor-

mings-idee was door de algemeens vergadering van

Innsbrück zoowel intensief als extensief een aanmer-

kelijk einde voorwaarts geschreden. Ook nam het aan-

tal abonné’s op zijne Fl. 81. op bijzondere wijze toe.

In 1868 den i!tcn Jan. verschijnt voor de

eerste maal het tijdschrift: Musica San a, bijdragen voor

dehervormingen bevordering der katholieke kerkmuziek.

Wat bewoog den onvermoeiden Witt tot dezen stap?
„Menig lezer der Fl. 81. wenscht minstens alle veertien

dagen een kerkelijk-muzikaal blad te ontvangen, de
te behandelen stof is te omvangrijk, dan dat de ruimte

van een enkel blad daarvoor genoeg zou zijn”. De bc-
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doeling van Witt hiermede was: dieper in de zaak te

grijpen, en, alhoewel zuiver practisch, zich ook met

de kerkmuziek van vroegere eeuwen bezig te houden.

Niemand toch kan een goed schilder worden, of hij
moet de meesterstukken van vroegere tijden kennen;
evenzoo is het met de kerkmuziek. En zoo levert

b. v. de eerste jaargang eene nuttige studie : „de

groote omwentelingen op het gebied der kerkmuziek,”
waarin Witt een groote mate van geschiedkundige
kennis en een bijzonder goed inzicht in de theorie

der oude muziekleer aan den dag legt: eene gewichtige
bijdrage om langs den historischen weg principieele
questies op te lossen. Het resultaat er van was: er

moge met de uitvoering van het Gregoriaansch en

vooral om het volk daaraan te gewennen zwarigheden
verbonden zijn , wijl het ons vreemd klinkt, toch

moet de invoering daarvan in Duitschland volgen, als

men eene liturgische kerkmuziek verlangt.

1868. Vestiging der vereeniging op de

Katholieken-vergadering te Bamberg.

Om de hervorming daadwerkelijk door te zetten,
was en is eene vereeniging onontbeerlijk. Ook „kan
zulk eene vereeniging voor de positie en het beter

gehalte der koordirecteuren en zangers met meer in-

vloed werken, wetenschappelijke navorschingen onder-

steunen
,

en een kalender daarvan uitgeven.” Op de

algemeene vergadering van Duitschlands vereenigingen
te Innsbrtlck was Witt’s voorstel, zulk eene vereeniging
te vestigen, afgestemd geworden. Nu besloot hij in het

vuur van zijnen ijver, op eigen hand zulk eene ver-

eeniging te stichten. Hij liet in n° 10 der Fl. 81. 1867
een ontwerp van statuten voor eene Caecilia-vereeni-

ging voor katholieke kerkmuziek in Duitschland (bene-
vens Oostenrijk en Zwitserland) verschijnen.

Vóór den ie” Juni 1868 meldden zich 330 leden

aan, en dit zijn de grondvesters der vereeniging.
Toen einde Augustus en begin van September 1868

in Bamberg de 19' algemeene vergadering van alle

katholieke vereenigingen in Duitschland gehouden werd,
kon Witt, die in Bamberg met meer dan 40 Cecilia-

nen (terwijl er te Innsbruck, ondanks de uitnoodiging,
bijna niemand verschenen was) opgetreden en den

3i
e " Aug definitief tot president gekozen was, zijne

vereeniging, nu tot 500 leden aangegroeid, voorstellen.

Hij deed dit den ieo Sept. op een, door herhaalde

toejuichingen onderbroken rede.
- • • -11 o v

De statuten der vereeniging werden door eene Sub-

commissie, waarvan P. Utto Kornmtlller verslaggever
was, definitief vastgesteld. Aan den president werd op-
gedragen, de goedkeuring daarvan bij den H. Stoel

en de bisschoppen te verkrijgen. De verhandelingen
der vergadering en de debatten op deze eerste ver-

gadering der algemeene Duitsche Caecilia-vereeniging,
hier te bespreken, ligt buiten het bestek eener levens-

schets van Witt. Genoeg zij het, te doen opmer-
ken, dat Witt reeds op deze eerste vergadering met

voorbeeldigen parlementairen tact presideerde, en

in die zittingen, bie bijna 7 uren duurden, blijken gaf
van een vurigen ijver, maar tevens van eene bedaard-

heid en offervaardigheid, die des noods eigen inzichten

offerde, om alles, wat slechts ten beste en tot nut der

vereeniging kon strekken, tot stand te brengen.

Zoo was dan de Duitsche Caecilia-vereeniging op-

gericht en gegrondvest, in welke nu Witt met uit-

zondering van korten tijd— als president twintig jaren
lang tot hervorming werkzaam was, in welke hij met

de geheele kracht van zijn hoogbegaafden geest de

heilige zaak der Godsvereering en stichting der ge-
loovigen door de waardige, liturgische toonkunst met

woord en daad, in rede en geschrift diende.

Het is hier de plaats niet de geschiedenis van dezen

opbouw der Caecilia-vereeniging te schrijven, maar

wij moeten en willen slechts trachten te schilderen

wat de architect en eerste werkman voor dezen bouw

gedaan heeft. Mogen wij er dan in slagen, zijn menig-
vuldige en uiteenloopende bemoeingen en arbeid tot

een harmonisch beeld te vereenigen.
Doch eerst zullen wij in chronologische volgorde de

verschillende standplaatsen en betrekkingen aangeven,
waarin Witt tot aan het einde van zijn leven werk-

zaam was; het is als ’t ware de lijst waarin het levens-

beeld des hervormers en des aanvoerders zich aan

ons vertoont.

Nadat Witt meer dan vijf jaren als president en

predikant der Maria-Congregatie gearbeid had, werd

hij door den koning bij decreet van den 5
de°

- •jien Mei

1867 tot inspecteur van het koninklijk seminarie St. Em-

meram benoemd, aan welke betrekking die van muziek-
directeur aan de stads-parochiekerk van den H. Ru-

pertus verbonden is. Hier nu moest hij, behalve zijn
paedagogische en oeconomische bezigheid ,

ook gezang-
onderricht aan zijnezangers geven en het koor (bestaande
uit 45 internen en [4 externen, die in sopranen, alten

,

tenoren en bassen verdeeld waren) dirigeeren. Over zijn
programma gaf hij de volgende mededeelingen aan

„Caecilia” (7 0 Jaarg. blz. 29 en 38; in de Fl. 81. 1867
blz. 62): de zangstukken werden uitgevoerd door zes

sopranen, zes alten, 4—5 tenoren, 4—5 bassen. Zijne
eigene compositie’s gebruikte hij, (in aanmerking ge-
nomen het veelvuldige werk, dat van het koor vereischt

werd en de omstandigheid dat het Gregoriaansch voor

de Hoogmis alleen in den Advent en den Vastentijd
werd gezongen) slechts als noodhulp, wanneer hij geen
tijd had gehad om te repeteeren. Uit alle tijden en mu-

ziekperioden koos hij het beste om het uit te voeren.

Als inspecteur voerde Witt eene strenge discipline
in, vooral tegenover de jongere studenten ; zonder

bijzonderen ijver en inspanning mocht er niets, zelfs

niet het gewone muziekonderricht in viool en klavier-

spel gebeuren; bij alles heerschte een heilige ernst, op

trouwe plichtsbetrachting en nauwgezetheid van geweten
gegrond. Een geweldigen indruk maakte op het stu-

dentenvolkje de heerlijke, godsdienstige toespraken,
welke Witt iederen Zaterdagavond tot zijne leerlingen
hield. Toch gevoelde hij reeds van den beginne af

aan, dat het seminarieleven met zijne vele kleine en

groote verdrietelijkheden hem te veel vermoeide. Toen

het hem dus niet gelukte, een geestelijken prefect bij
zich te krijgen, die hem van de zorgen voor de dis-

cipline geheel had kunnen ontheffen, solliciteerde hij,
11a ruim 2 jaren, om een beneficie in de kerk van den
H. Magnus, in Stadtamhof, hetwelk hem ook den

12 Aug. 1869 door den hoogwaardigen bisschop ge-
schonken werd; de koninklijke goedkeuring volgde
den 24 September.
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Gedurende den tijd van zijn verblijf te Stadtamhof

had nu plaats zijne reis naar Italië, de hervorming
van het domkoor in Eichstadt, zijne muzikale missie-

reis in Zwitserland en zijn onderrichtscursus voor koor-

directeuren en organisten in St. Gallen.

Toen de kleine parochie Schatshofen (350 zielen),
in de nabijheid van Landshut, vacant werd, verzocht
Witt er om, door zijne oude liefde voor zielzorg ge-
dreven, en verkreeg hij die op den 1 Aug. 1873,
door aanbeveling van den academischen senaat der uni-

versiteit van Mtlnchen; de bevestiging door den land-
heer volgde den 20 Augustus ; de aanstellingsbrief den

10 September. Op den 3den Zondag van October werd
Witt geïnstalleerd.

Bij zijne ziekelijkheid en een hoogen graad van zenuw-

achtigheid was het hem spoedig niet meer mogelijk zelf

de parochie waar te nemen. Den 10 Sept. 1875 ont-

ving hij dus zijn eervol ontslag. Met de grootste smart,
slechts gedwongen door zijn lichamelijk lijden, trok

Witt den 23 Oct. 1875 naar het naburige Landshut

in Neder-Beieren, waar hij sinds den 6 Maart 1878,
alzoo meer dan 10 jaren, een huisje in de Mark-

straat, naast de kerk van Loretto der Franciscanen,
tot zijn dood toe bewoonde. Den 31 Jan. 1884 ontving
hij van den bisschop de permissie, in zijn kamer de

H. Mis te lezen, waarbij nog eene bijzondere pause-
lijke vergunning kwam, om deze heilige handeling
deels zittend te verrichten.

Dit zijn nu de betrekkelijk bescheidene functiön
,

waarin Witt werkzaam was; de zielzorg, dikwerf de

zwaarste en vermoeiendste der herderlijke bedieningen,
hield hij altijd voor zijn eersten, hoogsten plicht. Slechts

daardoor, dat hij met den tijd woekerde, en den duur

van zijne uitspanning tot het uiterste beperkte, was

het hem mogelijk, zoo buitengewoon veel en op zoo

veelvuldige wijze voor de kerkmuziek te arbeiden.

Sinds 1868, het jaar van de stichting der Caecilia-

Vereeniging, alzoo 20 jaren aan een stuk, was Dr. Witt

leerend en organiseerend, aanmoedigend of berispend,
het middelpunt van het kerkelijk-muzikale leven. Alles,
wat in den geest der ware kunst en der liturgie ver-

kondigd en geschreven, gecomponeerd en uitgevoerd
werd men mag wel zeggen, zoover de katholieke

wereld reikt; doch ook alles wat antagonistisch tegen
de Vereeniging en hare tendenzen, tegen de wetten

der kunst en liturgie geschreven en gedrukt werd,
alles kwam bij hem terecht; hij was van alles de ziel.

( Wordt vervolgd.)

MEDEDEELINGEN OMTRENT DE St. GRE-

GORIUS-VEREENIGIN G.

137. Tot parochiale Afdeeling heeft zich geconstitueerd het

zangkoor te Bovenkarspel, met 19 werkende leden, 3 as-

pirant-leden, een jongenskoor van 12 knapen, en het volgende
Bestuur :

President: de ZeerEerw. Heer P. J. Koekhoven, Pastoor.

Directeur: de Heer W. Wittenberg.
Secretaris: de Heer C. de Wit Pz.

138. Tot parochiale Afdeeling heeft zich geconstitueerd het

zangkoor van de parochiekerk te Bavel (bij Breda) met het

volgende Bestuur:

President: de ZeerEerw. Heer W. van Hees, pastoor.
Vice-President: de Heer Chr. A. Oomen.
Directeur; de WelEerw. Heer C. A. v. Beekhoven

,
kapelaan.

Secretaris : de Heer C. van der Poel.

Organisten : de Heeren Ant. Oomen en Chr. A. Oomen.

Penningmeester: de Heer Adrianus Oomen,

Het koor telt 5 eereleden, 12 werkende leden en een zang-
school van 8 jongens.

Over een onlangs gehouden feestelijke uitvoering dezer nieuwe

Afdeeling schrijft men ons de volgende belangrijke bijzonder-
heden :

„In de nabijheid van Breda ligt een klein plaatsje, dat wel
aan de meeste Nederlanders onbekend zou wezen, hadde het

niet eenige vermaardheid verworven, doordien Z. D. Hw. Mgr
Leijten, bij zijne verheffing op den bisschopszetel van Breda,
de parochie Bavel als pastoor bestuurde.

„Dezer dagen nu was ik in de parochiekerk van genoemde
plaats getuige van een muziekuitvoering, die in het St. Gre-

gorius-Blad niet onvermeld mag blijven.
„Wat in den brief van den H. Jacobus (111, 5) geschreven

staat van de tong, mag met volle recht van Bavel gezegd
worden : „een klein lid, maar ’t roemt van groote dingen”.
De uitvoering heeft een schitterend bewijs geleverd, dat de

kerkmuziek, zooals die door de St. Gregorius-Vereeniging wordt

begrepen, ook in zeer kleine parochiën niet slechts draaglijk,
maar zelfs uitstekend kan uitgevoerd en beoefend worden.

„Bij gelegenheid van het feest der H. Brigida, die sinds on-

heuglijke tijden te Bavel bijzonder vereerd wordt, zou de nog

zeer jeugdige Afdeeling haar sporen verdienen.

„’t Was voorzeker geen geringe aanmoediging van het ijverige
zangkoor, dat verscheidene eerw. Heeren Geestelijken, onder

welke de Hoogwaard. Heer Vicaris-Generaal Mgr v. d. Corput
in ’t bijzonder dient vermeld te worden, door hunne tegen-

woordigheid van hunne belangstelling deden blijken. Maar wat

vooral streelend moet geweest zijn voor de Bavelaars , en aan

deze uitvoering van kerkelijke gezangen een onmiskenbaar cachet

gaf, Z.D.H. Mgr Leijten zelf wilde het kerkelijk zangfeest
met zijne tegenwoordigheid vereeren niet alleen, maar ook zelf

de plechtige H. Mis opdragen en des namiddags in het Lof

de kerkelijke plechtigheden verrichten.

„Bij de intrede van Z. D. Hw. in de kerk, zong het koor

de gregoriaansche Antiphoon Sacerdos et Pontifex , en gaf daar-

door reeds aanstonds blijk van eene geoefendheid en bescha-

ving, die op vele andere koren gewoonlijk ver te zoeken zijn.
„Zooals gezegd ,

Mgr. droeg zelf de 11. Mis op, daarbij ge-
assisteerd door den ZeerEerw. Heer W. van Hees, pastoor der

parochie ,
als diaken

, en den ZeerEerw. Zeer Gel. Heer P. Pot-

ters , professor aan het seminarie te Hoeven, als Subdiaken ,
terwijl drie heeren professoren van het seminarie „IJpelaar”

als acolythen fungeerden.
„Asperges me en de wisselende deelen der H. Mis werden

Gregoriaansch gezongen ,
de staande deelen meerstemmig; Kyrie

en Agnus Dei uit de Missa Assumpta est van Haller, Credo

van Schildknecht (in hon. Ss. Cordis Jesu), Sanctus en Bene-

dictus uit de Missa in hon. S. Francisci Xaverii van Witt.

Tot besluit Tantum ergo van Schumacher.

„Het lezen van dit program zal wellicht eenige wenkbrauwen

doen fronsen
,

en oogenschijnlijk te recht: ’t ziet er wel eenigszins
bont uit. Voor wie evenwel bedenken wil, dat deze uitvoering
een geheel bijzonder karakter droeg en aan de talrijk toege-
stroomde belangstellenden verschillende meesters wilde doen

hooren, vindt in deze omstandigheid eene volledige vergoe-

ding voor het gemis der anders zoo gewenschte eenheid.

„In het Lof werden gezongen: i° 0 salutaris, van Stuntz,
2° Jesu duleis memoria

,
van Kothe.
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„Hierop werd de feestrede gehouden door den ZeerEerw. Pater

A. van Hees S. J. Na een welsprekend woord van dank aan

Z. D. Hoogw., die dit feest met zijne hooge tegenwoordigheid
wilde opluisteren, besprak de gewijde redenaar in sierlijke en

uit het hart gewelde taal de wederopstanding der kerkelijke
toonkunst na een langen tijd van kwijning en treurig verval.

Hij wenschte de Bavelsche Afdeeling der St. Gregorius-Ver-
eeniging geluk met de behaalde overwinning, en wees te recht

op het eigenaardige van deze uitvoering, die als eene eerstelinge
werd opgedragen aan Bavels groote beschermheilige, S. Brigida.

„Na de feestrede werd als 3 e nummer van de namiddag-
uitvoering gezongen : Ave maris stella, van Thielen, 4 0 Ave

Regina caelorum, Gregoriaansch, 5 0 Hetzelfde meerstemmig van

Fr. Nekes, 6° Ave Maria van Witt, 70 Hetzelfde van Schmidt,
8° Tantum ergo van Jaspers.

„Hiermede was het feest geëindigd, waarop het Bavelsche

zangkoor met rechtmatigen trots mag terugzien.
„Verlangt men van mij een oordeel over de voortbrengselen

dezer Afdeeling, dan dient eene bemerking vooraf te gaan.
„Het is slechts weinige maanden geleden, dat dit koor den

weg is ingeslagen, waarop wij het thans ontmoet hebben. Het

getal van die maanden moet daarenboven nog met minstens de

helft verminderd worden, wil men (zooals billijk is) alleen in

rekening brengen den tijd, die aan de beoefening der kerk-

muziek kan besteed worden : alleen in de wintermaanden toch

kan hier aan de kunst geofferd worden. In deze omstandigheden
van welk koor dan ook, laat staan van dat eener kleine pa-

rochie als Bavel, te vorderen, dat het geheel en al volmaakt

zingt, zoodat er volstrekt niets op af te wijzen valt, is een

bewijs, dat men zich met zuivere idealen afgeeft, zonder met

de onverzettelijke bezwaren der praktijk rekening te houden.

Ik behoef daarom noch aan het koor zelf, noch aan zijn even

verdienstelijken als onvermoeiden directeur eenige verschooning
te vragen indien ik zeg, dat het Bavelsche zangkoor in de

toekomst nog beter zingen kan, dan het gedaan heeft. Maar

zonder eenige vrees voor overdrijving durf ik beweren ,
dat

deze Afdeeling ons gegeven heeft veel meer dan wij in de

gegeven omstandigheiden mochten verwachten. Was de klank

niet wat te zwak geweest voor de ruime kerk, en was vooral

aan het Gregoriaansch wat meer nadruk gegeven, dan had

deze Afdeeling reeds bij haar eerste openbaar optreden wel

bijna de hoogte bereikt, die voor een dorpskoor bereikbaar is.

„Eere daarom aan de zangers ! de moeite, die zij zich getroost
hebben, is heerlijk beloond. Moed en volharding daarbij, om

onverschrokken op den goeden weg voort te gaan ! Na hetgeen
deze eerste proeve te genieten gaf, kunnen wij niet anders

verwachten (eene verwachting, die anders van eene dergelijke
vereeniging overdreven mocht heeten), dan dat bij eene vol-

gende gelegenheid de Afdeeling van Bavel ons eene uitvoering
van kerkelijke gezangen zal doenhooren, die in alle opzichten
volmaakt is en veilig als model aan ieder dorpskoorkan voorge-
steld worden. Te meer nog mag met alle recht eene nog schoonere

toekomst aan dit koor verzekerd worden, indien de kinder-

stemmen ,
die nu in weinige nummers zich nog slechts schuchter

deden hooren, tot rijpheid zullen gekomen zijn. Wat wij nu

reeds van deze kleinen hoorden (zij kregen slechts sinds eenige
weken opleiding) getuigt zoozeer van de goede leiding, die de

Heer van der Poel aan zijn onderwijs weet te geven ,
dat de

boven uitgesproken verwachting niet overdreven is; niet in

het ruwe natuurschreeuwen
,

maar in een zachten, edelen toon

moet de kinderstem tot haar recht komen.

„Die beschaafdheid in toon en uitspraak is, bij alle andere

goede hoedanigheden, in het Bavelsche koor niet genoeg te

prijzen. Alleen zij, die bij ondervinding weten, welke moeite

het kost deze eigenschappen tot haar recht te brengen, zelfs

in veel gunstiger omstandigheden, kunnen het koor van Bavel

naar waarheid en billijkheid beoordeelen.

„Den voornaam sten dank voor het welslagen van dit feest

zijn wij verschuldigd aan den Directeur van het koor, den

eerw. Heer van Beekhoven. Door zijn toedoen, door zijne on-

vermoeide zorgen en tactvolle leiding heeft het koor van Bavel

in korten tijd een reuzenarbeid verricht.

„Ik sluit met den wensch, dat de bavelsche Aldeeling weldra

als geheel volmaakt voorbeeld aan de o nliggende gemeenten
kunne aangewezen worden, en dat wij de opwerpingen en moei-

lijkheden, die voor velen onoverkomelijk schijnen, kunnen te

niet doen met het enkele woord : ga naar Bavel!”
B. V.

Jaarverslagen over 1889/90.

Afdeeling: Ketliel.

Onze Afdeeling bestaat thans uit 11 werkende leden
, 4 jon-

gens en 5 aspirant-leden , 5 jongens met stemverandering en

7 jongens, die eens of tweemaal per week gratis les ontvangen
en al eens onder de H. Dienst mede gezongen hebben.

De repetitiën worden geregeld eens per week gehouden.
Door stemverandering der jongens konden wij niet veel nieuws

instudeeren. Met het feest der kerkwijding hebben wij daarom

Gregoriaansch ,
en naar het oordeel van bevoegde beoordeelaars

zeer verdienstelijk gezongen. Als altoos worden alle liturgische
voorschriften stipt gevolgd.

Afdeeling: Ouderkerk a/d Amstel.

Onze Afdeeling blijft met geregelden ijver toenemen in betere

uitvoering van Gregoriaansch en meerstemmige muziek. Het ge-

tal werkende leden bedraagt 17, als verleden jaar. Aan het

besluit om een twaalftal jongens voor den kerkzang te laten

opleiden, is met goeden uitslag gevolg gegeven. Wij hebben

dit jaar geen behoefte gevoeld om nieuwe muziek ter hand te

nemen, wijl wij aan de oude, vroeger opgegeven, nog vol-

doende hebben ter oefening en volmaking. De liturgische voor-

schriften worden stipt in acht genomen.

Afdeeling: H. Ignatius-kerk , Nijmegen.
i°. Ons koor bestaat uit 22 mannen, die tweemaal in de

week repetitie hebben , uit 28 jongens met tweemaal repetitie
en uit 22 leerlingen, die slechts eenmaal repetitie hebben.

2°. Wij hebben in het verloopen jaar de volgende Missen

uitgevoerd :
Preismesse Salve Regina, v. Stehle; Missa Jesu Redcmptor

,

v. Kaim; Missa in hon. Ss. Angel. Cust., v. Singenberger;
Missa tertia, quarta, quinta, septima, en Assumpta est

,
v.

Haller; Missa Choralis, v. Greith; Missa Sine nomine , v.

Palestrina; Preismesse
,

v. Fr. Witt; Requiem- Mis en Missa in

hon. S. Thom. Aq.
Wat het Gregoriaansch betreft, volgen wij de officieele boe-

ken uitgegeven bij Pustet.

3°. Buitengewone uitvoeringen hebben in het vorige jaar niet

plaats gehad.
4°. Wij trachten steeds alle liturgische voorschriften zooveel

mogelijk in acht te nemen.

s°. Merkwaardige bizonderheden zijn er niet, tenzij dat ons

koor een onbegrijpelijk groot verlies heeft geleden door het

vertrek van den ZeerEerw. Heer G. Wüst als missionaris naar

Indië.

ALGEMEENE BERICHTEN.

DE MUZIEK BIJ HET PASSIESPEL TE OBERAMMERGAU.

Het is niet onaardig, bij de nogal wijd uiteenloopende beoor-

deelingen, waarmede de toeschouwers van het genoemde Passie-

spel huiswaarts zijn gekeerd, het oordeel te vernemen van zaak-

kundige mannen als de eerw. Haberl en de niet-Katholieke
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kunstcriticus Hanslick; ai onderschrijft wellicht menigeen niet

wat deze mannen hier uitspreken, toch zal men van hen kun-

nen leeren, welke maatstaf bij dergelijke beoordeelingen be-

hoort te worden in acht genomen. Haberl schrijft in zijn
Musica Sacra :

„Mijne persoonlijke indrukken bij het Passiespel te Ober-

ammergau, den 27 en Juli door mij bijgewoond, waren tegen-
over vroegere bevindingen in de jaren 1860, 1871 en 1880

minder ongunstig. De voordracht, het ensemble, het orkest zijn
aanmerkelijk vooruitgegaan, doch met uitzondering van enkele

aangrijpende en goed geslaagde koren wordt men door de kilo-

meterlanggerekte aria’s en recitatieven, meestal voorgedragen
alsof het om spellen te doen ware, zóódanig neergedrukt, dat

alle geeuworganen langzamerhand in beweging komen. Het is

een moeielijk te verteren massa van taaie muziek, waarmêe de

geest urenlang te strijden heeft, terwijl hij overigens door het

onovertreffelijk dramatisch spel der afzonderlijke personen en

der volksmenigten, door de levende beelden, costuums, groe-

peering, techniek van tooneel en spel, declamatie, gebaren enz.

in de hoogste vervoering geraakt, en vervuld wordt met ge-

voelens van bewondering en ontzetting, die zelfs sterke man-

nenharten en koude lieden krachtig aangrijpen en tot tranen

toe bewegen. Dat men derhalve over het eenige, wat bij het

spel als asschepoester behandeld is, over de muziek , meermalen

den lachlust voelt opkomen, is ergerlijk en betreurenswaar-

dig. Laat ze geheel weg of kort ze voor vier vijfden in.

„Tot zoover had de redactie geschreven, toen zij onderstaand

artikel las van den beroemden weener kunstkenner Ed. Hans-

lick; het is haar als uit het hart gesneden en daarom breekt

zij hare eigene beschouwingen af, om haren geachten lezers

de hoofdpunten mede te deelen der opmerkingen, door Ed.

Hanslick in een feuilleton der Neue Freie Presse openbaar ge-

maakt : „De hoogste achting verdienen de ernst, de ingetogen-
heid, de inspanning van alle geestelijke en physieke krachten,
waarmede de gezamenlijke uitvoerders aan den arbeid gaan.
Een vol jaar vóór de opvoering beginnen reeds geregeld de

oefeningen. De verdeeling der rollen geschiedt door keuze ,
waarbij alle invloedrijke mannen der gemeente hunne stem uit-

brengen. De dag der keuze is voor de gansche streek een ge-

wichtige gebeurtenis. Hij wordt met een plechtige godsdienst-

oefening geopend en in de grootste spanning wacht groot en

klein den uitslag. Slechts Oberammergauers mogen medewerken

als spelers, zangers en muzikanten. Bij de verdeeling der rollen

beslist niet alleen het talent en het passend uiterlijk maar ook

het zedelijk gedrag. Minder goed staat het met de muziek

bij het Passiespel. Deze neemt een veel te groote ruimte in en

is, zoowel in compositie als in uitvoering, van zeer twijfel-

achtig gehalte. Het orkest, evenals in Bayreuth geheel in de

diepte geplaatst, is onzichtbaar. Soms wenschte ik, dat het

ook onhoorbaar geweest ware. Wel is waar zoekt het zijn heil

niet in veel geraas, maar het legt zich toch ook niet toe op

zuiver spel. Zelfstandig werkt dit orkest slechts in de ouverture

en korte tusschenspelen,. „in, het overige alleen begeleidend.
Voor ieder der dramatische voorstellingen er zijn er acht-

tien treedt een kooi van 24 personen, mannen en vrouwen,

in het costuum van beschermgeesten, op den voorgrond van

het tooneel; in recitatief kondigen de voorzangers de handeling
aan, die volgen gaat, het koor vervolgt met vrome beschou-

wingen. Indien men niet wist, dat de compositie afkomstig is

van een beierschen dorpsschoolmeester uit de vorige eeuw,
zou men het er toch gemakkelijk uit hooren. Het is de echte

landmissenstijl in den smaak van hen, die ten tijde van Joseph

Haydn den meester wielen nadoen, zonder een zweem van

oorspronkelijkheid, week, krachteloos en altijd in gelijke tonen

zich voortsleepend. Bij de eerste twee voorstellingen laat men

zich deze alledaagsche melodieën, die alleen door lange traditie

een soort van burgerrecht hebben verkregen, welgevallen; als

zij echter voortdurend a ! langer en langer worden, tot zij ons

eindelijk bij het dalen £ler zon als een boa omstrengeld heb-

ben, dan blijft slechts hij geduldig, die uit louter vroom-

heid voor niets anders meer ooren heeft. Daar komt bij ,
dat

de natuur onze brave zangers en zangeressen van Oberammergau
noch met schoone stemmen noch met een al te fijn gehoor be-

deeld heeft, wat hen echter volstrekt niet beletten zal in den

hemel te komen. Wij hebben hier natuurlijk niet te doen met

kunstenaars, maar met brave, door hun schoolmeester redelijk
wel gedrilde natuurmenschen, en als zoodanig moet men ook

hetgeen zij te voorschijn brengen prijzen. Daarin ligt de inner-

lijke tegenspraak, welke in het tegenwoordige Passiespel van

Oberammergau schuilt, en waar wij , bij al de voldoening der

afzonderlijke gedeelten, nooit geheel overheen komen. Het is

te kunstig, te volmaakt voor een naïef landliedenspel en te

onvolmaakt voor een kunstuitvoering voor een beschaafd inter-

nationaal publiek, dat tien Mark voor een plaats betaalt. Voor-

heen speelden de Oberammergauërs hun Passiespel met be-
scheiden apparaat tot stichting slechts van hen zelven en hunne
naburen. Zoo was het nog, toen Eduard Devrient, getroffen
door de naieve schoonheid en vromen eenvoud van dit landlieden-

spel, vijftig jaren geleden in de Algetneine Zeitung voor het
eerst er melding van maakte. In de laatste twintig jaren was

het eene uitvoering voor geheel Duitschland geworden, thans
trekt het geheel Europa tot zich in den geest van Wagner’s
Bayreuth, maar tienmaal meer bezocht, omdat het wêer tien

jaren op zich wachten laat. Jaren geleden heb ik in een voor-

stad van Innsbruck, later in Brixlegg gewijde tooneelstukken

zien opvoeren, die nog geheel en al den eenvoud van het

landliedenspel vertoonden en in tyroolschen tongval met echt

zonderlinge kostuums gespeeld werden. Een aandachtige ver-

zameling van landvolk bekommert zich weinig om de pracht
en historische nauwkeurigheid der kleeding. Te Oberammergau
echter is het oorspronkelijk karakter van het Passiespel in den

loop der tijden geheel veranderd. Niet dat ik bij de afzonder-

lijke spelers iets gemaakts of ijdels heb opgemerkt zij maken

voortdurend den indruk het oprecht te meenen maar de

geheele voorstelling heeft opgehouden louter natuurwerk te zijn,
zonder evenwel de hoogte der echte kunst te bereiken.

„Wat aan den totaalindruk der gansche opvoering niet gering
nadeel doet, is de al te groote gerektheid ervan ; zij werkt

pijnlijk en vermoeiend. Hetzij de toeschouwers den geheelen
dag in den regen of in den brandenden zonneschijn zitten, zij
zijn ten laatste allen half dood uitgezonderd altijd Engel-
schen en landlui. De voorstelling (die met tusschenruimte van

een uur om den inwendigen mensch te versterken), van ’s mor-

gens 8 ure tot ’s avonds half zes duurt, kan gemakkelijk tot
drie uren worden ingekort, zonder dat iets bijzonders of noo-

digs worde weggelaten. Hoeveel wordt niet zonder eenige rede

herhaald! De vruchtbaarste inkorting echter gedoogt, ja eischt
het muzikaal gedeelte ; ik zou de helft willen schrappen van

de slappe, eentonige gezangen, die ons óf verhalen wat wij
daar juist zelven gezien hebben, óf aangeven wat wij als vrome

Christenen noodzakelijk ondervinden moeten.”

NIEUWE UITGA.VE. Cantica Sacra, door Jac.J. Ruig-
rok, directeur van het zangkoor der St. Walburgis-kerk te Arn-

hem. Arnhem bij van Mastrigt en Verhoeven. Prijs 50 ets.

Deze Cantica bevatten 3 goed gedachte, niet te moeielijke
toonzettingen: 1. Ave Maria, v. S. A. T. B. 2. Tantum ergo ,

v. S.A.T. B. 3. Tantum ergo , 2 gel. st met orgel.
De twee laatste cantica’s drogen eenveel beter karakter clan

het eerste. Er heerscht in het Ave Maria een ietwat moderne geest,
die, men gevoelt het, er niet te huis behoort. Meer streng
gehouden accoorden zullen den componist voor die gevoelige
afwijkingen bewaren. Sinds eenigen tijd is de geachte directeur

ijverig bezig om den echt kerkdijken geest aan het zangkoor
van St. Walburgis in te prenten, en bij de oefening en uitvoe-

ring van palestrijnsche gezangen zal hij ongetwijfeld hoe langer
hoe meer de overtuiging in zich voelen ontwikkelen, dat, voor

de zangkunst inzonderheid, de contrapuntische regelen niet
zonder doel gesteld, en zelden zonder schade overtreden worden.

L. B.

Gedrukt in het St. Jacobs Godshuis te Haarlem.
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