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 -----Bedenkingen bij de gevonden notities

Tiens, tiens, notities die Eduard Hanslick, één van de 
bekendste muziekcritici uit de 19de eeuw, als voorbeeld 
nemen. Gelukkig worden in deze krabbels Brahms en Wag-
ner niet meer tegen elkaar uitgespeeld. Of vergis ik me?
Wel prominent staat het Beest. Beetje vreemd dat deze 
metafoor voor muziek gebruikt wordt. Zeker met hoofd-
letter. En soms is het niet duidelijk of er muziek bedoeld 
wordt of geluid tout court. De stelling van muziek als 
georganiseerd geluid komt natuurlijk van Edgard Varèse, 
en de theorieën van John Cage zijn ook aanwezig. De kri-
tiek op het applaus verwijst dan weer duidelijk naar een 
collega van Hanslick: Hugo Wolf. 
De beestmetafoor wordt wellicht gebruikt om aan te 
duiden dat er te licht omgesprongen wordt met muziek. 
Vooral dan in een theater- en performancecontext. Waar 
deze stelling concreter wordt, zijn de notities onleesbaar. 
Bijzonder vervelend. In één notitie wordt wel duidelijk 
gesuggereerd dat ‘een muziekje’ bij een voorstelling te 
vermijden valt. Herinnert me aan de regisseur die zei dat 
er altijd twee opera’s te horen zijn: één in de orkestbak en 
één op het podium. Geeft natuurlijk te denken over het 
ideaal van muziektheater.
Veel opmerkingen die beginnen met ‘ De dagelijkse omgang 
met’ geven alvast aan dat er op tal van manieren kan wor-
den omgegaan met klanken op scène. Daarnaast wordt 
duidelijk gepleit voor proportie, samenspel en bewust 
luisteren. Lijkt allemaal evident. In de notities 

wordt er echter keer op keer op gehamerd. Alsof er een 
manier gezocht wordt om het juister te benaderen. Dat 
doet me dan weer denken aan de bekende schrijver die me 
trots meldde dat hij dertig teksten geschreven heeft over 
muziek en er dan nooit meer een letter aan verspild heeft 
omdat het onderwerp in de verste verte niet te benaderen 
valt. Wellicht probeerde hij het Beest te kooien.  
King Kong-gewijs.

‘Is uw voorstelling ook de moeite als ik mijn ogen 
gesloten houd?’ is inderdaad een nogal boude vraag uit 
een ‘grote mond’. Is wellicht uitdagend bedoeld. Theater 
en performances bestaan meestal uit tal van elementen 
in samenspel met het sonore. Maar het loont wellicht de 
moeite om de uitdaging ook daadwerkelijk eens aan te 
gaan? Een andere notitie verwijst naar de doofheid in 
een theatercontext en in een maatschappelijke context 
tout court. De grote mond moet zichzelf aldus ergens wel 
geloofd hebben.
Het meest fascinerend vind ik zelf het cryptische ‘Wie ge-
bruikt wie in dit alles?’. Er is dus sprake van een machtsspel. 
Dat kan natuurlijk zowel positief als negatief begrepen 
worden. Wie zijn echter de partijen? Muziek en theater? De 
componist of de dirigent en de regisseur? De zangers en de 
acteurs? De schrijver van de notities en de lezer?
Soit, ik bekijk ze morgen nog eens. Ga nu even naar de maan 
kijken. Het is al laat.
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