Musica
Antiqua
Revisited
Over de toekomst
van het verleden

Musica
Antiqua
Revisited
Inhoudsopgave
2

Woord vooraf

5

Inleiding

6

Brieven

39

Programma Musica Antiqua Revisited

40

Musica Antiqua Revisited: het debat

48

Partners

2|

Woord vooraf

In de stroom van het neo-classicisme in de eerste helft van de 20ste eeuw ontstond
een hernieuwde belangstelling voor oude instrumenten en oude muziek. Na 1950
werd er steeds meer op ingezet en de beweging kwam in een stroomversnelling
vanaf 1970. Vanuit Vlaanderen werd er een aardig woordje meegepraat. Steeds
meer Vlaamse muzikanten ontpopten zich tot prominente uitvoerders, al of niet
met een eigen ensemble. Ze lieten hun muzikale visie horen op de grote podia
doorheen Europa, en later wereldwijd.
In die periode ontstond Musica, toen nog Vlaams Centrum voor Oude Muziek.
Met het organiseren van cursussen, concerten en bescheiden festivals wist de
organisatie een unieke plek te verwerven in het Vlaamse muzieklandschap.
In 1983 organiseerde Musica een aantal ontmoetingen met de belangrijkste
actoren uit de oude muziek: muzikanten, organisatoren, musicologen,….
Dat leidde onder meer tot de oprichting van een uitgeverij (Alamire) en de
publicatie van een tijdschrift (Musica Antiqua). Het had ook de doorbraak
tot gevolg van enkele ensembles en solisten van bij ons, onder meer via
(meester)cursussen, concerten en festivals. Kortom: het initiatief betekende een
zeer sterke stimulans voor de historische uitvoeringspraktijk in het concertleven.
In de kwarteeuw die volgde, kende de historische uitvoeringspraktijk een exponentiële groei; de beweging verspreidde zich over heel de wereld. Steeds meer
uitvoerders gingen er zich in verdiepen. Waar aanvankelijk Middeleeuwen,
Renaissance en barok als stijlperiodes werden ontdekt, kwam er uitbreiding naar
het classicisme en de 19de eeuw. Er werden stappen gezet om ook de 20ste-eeuwse
muziek vanuit historische bronnen en overleveringen uit te voeren.
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De uitvoerders van het eerste uur bleven op post en er kwamen steeds nieuwe
en jonge uitvoerders bij. Sommige jonge uitvoerders interpreteren de oude
bronnen vanuit een hedendaagse visie. Zo ontstond de discussie over het
repertoire en over de tolerantiegrens om uitvoeringen historisch te mogen
noemen.
Ook de terminologie kwam onder druk te staan. In het Engels klinkt ‘oude
muziek’ nog vriendelijk als Early Music, de Fransen kunnen blijkbaar leven
met Musique Ancienne, maar in de Nederlandse taal kreeg de term een wat
negatieve connotatie. Hier en daar wordt Historical Informed Performance
als alternatief gebruikt, maar deze gespecialiseerde term is voor het grote
publiek minder toegankelijk. Tot slot ook kwam er een discussie op gang over
de benadering van de historische muziek; moest men stijlgetrouwheid als een
dogma blijven hanteren? Wat met eigentijdse interpretaties van historische
muziek? In hoeverre moet men de bronnen respecteren? Zijn ook hertalingen
aanvaardbaar?
Om de discussie open te trekken nam Musica in 2009 het initiatief om een
nieuw ontmoetingsmoment te organiseren. Muziekcentrum Vlaanderen en
REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne) zetten mee hun schouders
onder het initiatief. AMUZ (Festival van Vlaanderen-Antwerpen) was de
gastheer van het hele gebeuren. De samenkomst kreeg de naam Musica Antiqua
Revisited en werd georganiseerd op 30 augustus 2009, tijdens de laatste dag
van het festival Laus Polyphoniae in Antwerpen.
Herman Baeten
Directeur Musica

réseau
européen de musique ancienne

european early music
network
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Inleiding

Het initiatief Musica Antiqua Revisited werd grondig voorbereid. Musica,
Impulscentrum voor Muziek, opende de discussie door een aantal actoren uit de wereld van de historische uitvoeringspraktijk aan te schrijven.
Hierop kwam uitgebreid respons. Uit de reacties bleken er wat tegenstrijdige visies te bestaan. Al snel bleek dat een selecte samenkomst niet echt
een optie was; daarom werd gekozen voor een open debat. Muziekcentrum
Vlaanderen was bereid om het initiatief mee te ondersteunen en te organiseren, en AMUZ (Festival van Vlaanderen-Antwerpen) bood naast de locatie ook de inhoudelijke medewerking aan. Zo konden we met drie partners
Musica Antiqua Revisited organiseren. We namen voldoende tijd voor de
voorbereiding. Diverse formules werden overwogen en er werd gepolst bij
een aantal mogelijke sprekers voor het debat. Uiteindelijk wisten we een
interessante formule uit te werken die ook voldoende weerklank kreeg in
de pers.
Intussen werd een briefwisseling op gang gebracht tussen Sigiswald
Kuijken en Björn Schmelzer. Ze komen respectievelijk uit de oudere en de
jonge generatie musici, en zijn beiden zeer actief als uitvoerder. Het weekblad Knack publiceerde de brieven online. Met enkele aanvullende artikels
in het weekblad werd het debat verder voorbereid.
De neerslag van de discussienamiddag Musica Antiqua Revisited wordt
in deze publicatie gebundeld. U vindt zowel de brieven als een samenvatting van het debat. We kozen voor een integrale tweetalige uitgave, omdat
de gevoerde discussie een internationale naklank verdient. De problematiek die wordt aangesneden alsook de standpunten van het aanwezige
publiek kunnen bijdragen tot een discussie, over de grenzen heen. Wat is
de plaats van de historische muziek in het algemeen, en de rol van jonge
uitvoerders in het bijzonder? Indien we willen dat de verworvenheden
van de voorbije decennia in de 21ste eeuw niet als een curiosum worden
afgedaan en verdwijnen, als we het onderzoek naar het  historische muzikale erfgoed willen verderzetten, dan moeten organisatoren, muzikanten
en opleidingsinstituten een duidelijke richting kiezen. Die keuze zal niet
meer ondersteund worden door een open liggend marktsegment, zoals
dat in de vorige decennia voor het grijpen lag. Zij zal zich volledig moeten
legitimeren door kwaliteit, keuze van interpretatie, kennis van de bronnen
en vooral: het creatief omspringen met de muzikale parameters uit het
verleden.
We hopen met deze publicatie een bijdrage te leveren tot een internationaal debat over de plaats van ons muzikaal erfgoed in het actuele kunstlandschap. Een vergelijkbaar debat wordt gevoerd in de andere kunsten,
maar muziek heeft een parameter méér: de hernieuwde interpretatie van
de partituur. Steeds zullen uitvoerders vanuit nieuwe inzichten of vanuit
hun persoonlijkheid tot eigen interpretaties komen. Daarom zal het verklanken van een partituur eeuwig vragen oproepen en zal ze nooit tot een
eensluidende interpretatie leiden.
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1. Brief van Björn Schmelzer aan Sigiswald Kuijken
              Antwerpen, 15 april 2009
Cher maître,
geachte kunstbroeder,
beste Sigiswald,
We zouden elkaar schrijven, zoals afgesproken. We zouden elkaar schrijven, maar niet zomaar. De brieven zouden een bepaalde betekenis krijgen.
Bovendien zouden ze twee generaties muzikanten in beeld brengen, muzikanten die zich bezighouden met oude muziek. Op die manier zouden de
brieven het recente verleden en de nabije toekomst belichten van wat een
beweging heet. Want daarover zouden de brieven gaan, en ze zouden tot
nut strekken van al wie om haar toekomst bekommerd is.
Onze ontmoeting in Brussel enkele maanden geleden, Sigiswald, had mij
erg enthousiast gemaakt voor dat idee, en bovendien vond ik het een hele
eer datgene wat mij na aan het hart ligt in een correspondentie met jou te
kunnen delen. Vergeleken met andere kunstgenres bestaat er over oude
muziek jammer genoeg weinig literatuur, briefwisseling of essayistiek.
Een kans dus om hierin verandering te brengen, dacht ik, of alvast een
eerste stap.
Mijn voornemens werden al snel overschaduwd door ferme twijfel. In alle
eerlijkheid, Sigiswald, ik ben nog maar net begonnen of ik weet het al
niet meer. Wat valt er te zeggen, wat valt er te schrijven? Aan de ene kant
denk ik: oude muziek, wie ligt daar nu wakker van? Aan de andere kant:
onze bekommernis om de uitvoeringspraktijk, bezetting of interpretatie:
is dát eigenlijk wel wat de muzieksector - van producent tot consument
-  interesseert? Blijkbaar is er nood aan een debat over de oude muziek en
haar toekomst, maar vanwaar die nood? Waarover voeren we een debat,
waarover maakt men zich zorgen en wat hebben wij hiermee te maken?
Buiten regent het, Sigiswald, en binnen, hier in café Welkom op de Dam in
Antwerpen-Noord, wordt er luidruchtig gediscussieerd over de lotto, over
het geven van fooien, en wat dacht je, over politiek en vrouwen. Het café
loopt vol. De paraplubak ook. De omgeving prikkelt me.
Wat op het eerste zicht zo veraf lijkt van het sacrale, aristocratische,
elitaire van de oude muziek, brengt me hier eigenaardig genoeg tot de
kern van wat ons drijft om met oude muziek bezig te zijn: het leven zelf.
De realiteit en het leven dat ingebakken zit in oud repertoire. Wanneer ik
naar de oude tooghangers kijk, vraag ik me niet af wat ze zouden denken
over oude muziek en haar toekomst – of ze daar wellicht plaatjes van de
Beatles, café-chantant of juke-box bij verstaan. Ze roepen de geest op van
dat repertoire uit vervlogen tijden; ze zijn hun incarnatie zelf en wijzen me
op hun essentie: hun intensiteit.
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Ik heb de indruk, Sigiswald, dat er een bepaalde zoektocht is die we delen,
maar ik weet nog niet precies wat die zoektocht juist inhoudt. Misschien
zou je het voor een deel iconoclasme van de gevestigde cultuur kunnen
noemen, of beter: een soort afstropen of ontpellen van de opeengestapelde lagen van culturele evidentie, die we dan in een praktijk omzetten
en waarbij het ongedachte, ongeziene of ongehoorde van het verleden als
potentieel wordt geactiveerd. Klinkt dit nogal abstract? Ik beken dat ik er
zelf ook niet uit ben, maar ik hoop op verduidelijking bij het vorderen van
deze brief.
De toekomst van de oude muziek; bestaat er een mooiere paradox? Het is
de reden waarom ik houd van het begrip ‘oude muziek’. Oude muziek valt
niet zo maar te recupereren. Eerder dan een conservatieve tendens is het
een uitdrukking van weerbarstige, historische complexiteit. Een toekomst
lijkt ze per definitie niet te hebben, of het zou een onderhuidse, ondergrondse moeten zijn…
Maar vanwaar die plotse bezorgdheid? Dekt de vlag de lading niet meer?
Waarom begint men zich af te vragen wat oude muziek eigenlijk inhoudt?
Is het een genre, een stijl of een branche, een métier, een artistieke keuze,
een medium, een beweging, een weg? En voor het gemak aangenomen
dat het een beweging is: zijn wij daar dan een deel van? Zijn wij allebei en
zovele anderen onder dezelfde vlag onder te brengen? Verdedigen wij dan
allen dezelfde esthetische ideologie?
Wie is het bovendien die zich zorgen maakt? De platenindustrie? De
muzieksector? Een nieuwe generatie managers en concertorganisatoren?
Heeft het te maken met de crisis van de cd-markt? Veranderende keuzes en
smaken van subsidiecommissies? Is het een symptoom van een algemene
teloorgang van levenskwaliteit? Een chronisch onbegrip voor roerend
erfgoed?
“Oude muziek. Op sterven na dood. Reanimatie! We moeten allereerst van
die naam af. Klinkt te oubollig.” Hoe dikwijls wordt dat soort plaatje niet
afgedraaid door managers en cultuurwatchers? Reden waarom ik liever
hier op de Dam – media vita – zit na te denken over wat ons aanbelangt,
dan in de salle de conférence van een of ander muziek- of kunstencentrum.
Hier blijf je alert en vergeet je niet zo snel waar het in de uitvoeringspraktijk eigenlijk om draait.
De balans opmaken en toekomstperspectieven bespreken zijn misschien
symptomen van een crisis of sclerose binnen het genre, maar kunnen
evengoed wijzen op een professionalisering die zich almaar meer bezighoudt met marketingstrategie, publieksopkomst, rentabiliteit. Is er tegenwoordig meer publiek voor oude muziek dan vroeger? Is er een jonger
publiek? Misschien, maar het lijkt me allemaal niet zo relevant. Dergelijke analyses lijken me niks te vertellen over wat oude muziek intrinsiek
beweegt. Ik weet niet hoe jij hierover denkt, Sigiswald, maar mij lijkt een
echte reflectie over oude muziek te beginnen bij haar interne paradox. De
relevantie van oude muziek moet worden afgewogen aan het al dan niet
functioneren van deze paradox.
Over wat voor tegenstrijdigheid gaat het dan? De oude muziek lijkt me een
soort avant-gardebeweging die enerzijds breekt met (een gescleroseerde
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opvatting van) het verleden, maar anderzijds weigert tabula rasa te maken
zoals de échte avant-gardes van het modernisme. Het is misschien een
vorm van postmodernisme of een tweede avant-garde, om het even. De
oude muziek gaat het verleden als verleden opvatten, dat wil zeggen als
historiciteit waarvan we onherroepelijk zijn afgesneden. Tegelijkertijd
gelooft ze in de mogelijkheid het ongehoord nieuwe van dat verleden in de
actuele uitvoering weer tot leven te wekken.
Aan de ene kant gaat het om oud repertoire dat nu worden uitgevoerd, en
wordt er van het publiek een soort instant Einfühlung verwacht. Aan de
andere kant leeft daarbij het besef van hun oneindige afstand. Uitvoeringen van oude muziek houden zich niet zozeer bezig met het zoeken naar
authenticiteit van de oorsprong, maar met de (on)mogelijkheid van de
transpositie naar een actueel publiek en met de problematiek van de breuk
die zich in de ervaring voordoet.
Die paradox verschijnt heel duidelijk in de appreciatie van oude muziek.
De concrete uitvoering is tegelijk de voorwaarde voor het kúnnen ervaren
van het muzikale kunstwerk uit het verleden, als ook haar belemmering.
De esthetische waardering van een historisch kunstwerk valt immers fundamenteel samen met de opheffing van de functionaliteit of de gebruikswaarde en zijn verwording tot zowel ruïne als monument. Het is nu net de
concrete uitvoeringspraktijk die dit verwordingsproces tot monument en
ruïne in de weg staat, omdat ze gericht is op een soort ongerepte, door de
tijd onaangetaste uitvoering. Deze recreatie/reconstructie is dus per definitie een ontkenning van haar monumentaliteit. Dit is de paradox en de
inzet van de zogenaamde authentieke uitvoeringspraktijk: in de uitvoering
verschijnt de tijd als in een kristal, oorsprong en wording tegelijk…
Misschien denk je hier anders over, Sigiswald, maar voor mij is het de
essentie van wat de historische uitvoeringspraktijk wordt genoemd. Voor
mij wordt een uitvoering daardoor altijd een ervaring en sensatie van een
entre-deux, balancerend tussen een verleden dat vreemd, veraf en exotisch
is, en een heel intiem, bekend, sluimerend verleden dat nooit afwezig leek
te zijn, hoogstens vergeten of verdrongen. Oude muziek bedrijven is zoiets
als het direct injecteren van het nooit eerder gehoorde van het verleden.
Het brengt een gelijktijdige sensatie teweeg van afstand en nabijheid. Deze
ervaring lijkt me zich af te spelen vóór het cognitieve en het talige en is
essentieel muzikaal.
Historische uitvoeringspraktijk is dan ook moeilijk toepasbaar op een theatertekst van bijvoorbeeld Shakespeare, omdat de theatrale ervaring voor
een groot stuk gerelateerd is aan de inhoud, de situatie en de betekenis van
de tekst. Ook heeft het theater andere middelen nodig om het ‘ongehoorde’
van de tekst in de actuele uitvoering te transponeren. Maar omgekeerd
lijken sommige avant-gardistische theatertheorieën (zoals die van Artaud)
me dichter te staan bij de uitvoering van oude muziek, dan bij een actuele
bewerking van een klassieke theatertekst. Ik herinner me dat Artaud zijn
Theater van de wreedheid illustreerde met een vroeg-16de-eeuws schilderij
van Lucas van Leyden in het Louvre. Het schilderij maakte op hem een
verpletterende indruk, doordat het schijnbaar vredige tafereel op de voorgrond omgekeerd wordt verdubbeld door de instortende en door vallende
kometen getroffen brandende vestingstad op de achtergrond.
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 De sensatie van een oude-muziek-uitvoering heeft essentieel te maken
met de directe ervaring van deze paradox. Dat leek me altijd al bijzonder,
niet alleen omdat hier een uitweg uit het typisch modernistisch artistieke
scepticisme wordt gevonden, maar ook omdat een kunstenaar van nu,
in welke branche dan ook, volgens mij een historicus is die omgaat met
tijd die zich in het materiaal, roerend of onroerend, heeft ingeplooid.
Deze inplooiing is historisch, maar ook materieel, mentaal of - waarom
niet? - spiritueel. Dit lijkt me de kern en nog steeds de actualiteit te zijn
van de oude muziek. De zogenaamde authenticiteit van de historische
uitvoeringspraktijk moet volgens mij ook in dit licht worden bekeken, en
heeft niks te maken met een perfectiegraad of een afstandsverkleining van
een origineel of Urtekst. De authenticiteit is de breuk met het esthetische
vooroordeel en de geaccepteerde smaak van het publiek. Ze maakt van de
oude muziek een sluimerende avant-garde die in oud repertoire nieuwe
klankervaringen openbaart.
Omgaan met historisch materiaal gebeurt in de oude muziek volgens mij
op twee verschillende manieren, die wellicht ook de verschillende benaderingswijzen markeren in het oude-muziek-landschap. Zo zijn er ensembles
die op basis van onderzoek geïnteresseerd zijn in de (esthetische) norm
van een bepaalde tijd en die trachten in de praktijk te reconstrueren. Normen geven een stabiel en harmonieus beeld van een periode omdat ze het
streven van een bepaalde orde representeren.
Er zijn echter ook ensembles die eerder geïnteresseerd zijn in de tegenstellingen van een bepaalde tijd, in datgene wat zich in de bronnen niet
altijd direct laat lezen of wat zelfs indruist tegen de normering, in datgene
wat je ook het potentieel of de virtuele onderlaag van een tijd zou kunnen
noemen. Wat er ook van zij, oude muziek is een soort kristal van “sonoritijden” die in de uitvoering als een paradox wordt ervaren.
Eigenaardig genoeg lijkt de hierboven beschreven intrinsieke paradox
van de oude muziek de laatste jaren weggeëbd te zijn, ten voordele van
een eerder pragmatische, zowel conservatieve als (pseudo)progressieve
muziekconsumptie.
De progressieven zeggen: “oude muziek is een genre zoals een ander: jazz,
wereldmuziek, cross-over”. Ze pleiten voor een groot muziekforum zonder
hiërarchie of classificaties, maar gieten daarbij wellicht het kind met het
badwater weg. Want hoe mooi de droom van cross-overs, uiteindelijk
verwordt zoiets tot cross-culturele shopping, met als hoogste doel de
verstrooiing van het gediversifieerde publiek. En hoe goed bedoeld ook,
muzikaal overheerst meestal de sentimentele wansmaak.
De conservatieven kijken dan weer erg wantrouwig en vaak knarsetandend
naar onze tijd, laat staan naar de toekomst en grijpen zich aan de oude muziek vast als aan een baken in de maalstroom van de actualiteit. Hier horen
ze een laatste authentieke kreet uit het verloren paradijs, de zwanenzang
van een stervende tijd die stilaan gesmoord wordt door de decadentie en
de slechte smaak van het heden.
Het gebeurt de laatste tijd alsmaar vaker dat cultuurmanagers en programmatoren in kunstencentra en festivals de artistieke vernieuwer
uithangen en de muzikanten in hippe ‘formats’ persen, om tegemoet te
komen aan een nieuw soort publiekswerving. Zij bepalen thema, inhoud,
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duur, en zelfs wie er in de ensembles mag optreden. Des te afschuwelijker
is het wanneer op de koop toe de oude muziek, zogezegd ontdaan van haar
ouderwetse en elitaire status, een sleutelrol wordt toegedicht, net omdat
ze de intrinsieke mogelijkheid zou bezitten zowel tegemoet te komen
aan de door de wol geverfde cultuurminnaar als aan de neoliberale cultuurshopper, altijd op zoek naar nieuwe sensaties.
Het verjongde imago en de mediatisering van de culturele sector hebben
het ongemakkelijk gevoel alleen maar versterkt, het gevoel dat ik krijg
wanneer iemand me vraagt waarmee ik bezig ben en ik moet antwoorden:
‘met oude muziek’.
Gisteren vertelde ik een vriendin over onze briefwisseling. Ze keek me
verbaasd aan. “Hoe lang gaat dat eigenlijk nog duren, die oude muziek?”
Daarmee wou ze expliciet en impliciet vanalles  zeggen, zoals: “Je kan toch
niet blijven muziek uit het verleden opdelven, op de duur houdt dat toch
op?” en ook: “Als je dan uiteindelijk die meest authentieke reconstructie
hebt verwezenlijkt - een perspectief dat naar ziekelijk en fanatiek conservatisme ruikt – ben je dan content?” Erg creatief of artistiek vindt ze dat
niet. “Geef mij maar de échte kunst of actuele muziek, of Glenn Gould
want die trok zich van de geschiedenis geen bal aan”. Ja, dan sta je natuurlijk met je mond vol tanden. Niet zozeer door de ontwapenende eerlijkheid
die uitgaat van dit soort uitspraken, maar vooral omdat ze je confronteren
met de enorme clichés die blijken te bestaan bij het actuele ‘kunstminnende’ publiek over de historische uitvoeringspraktijk.
Dan probeer ik haar uit te leggen dat het niet zozeer gaat om het zoeken en
vinden van die ene ware oertekst. Dat het altijd een samengaan is van de
tijd waarin we leven en het perspectief dat deze genereert op muziek uit
het verleden (hoe elke tijd zijn verleden creëert bijvoorbeeld). Dat er dus in
principe ook oneindig veel mogelijkheden bestaan om met die historische
repertoires om te gaan, en dat het me minder te doen is om nooit eerder
uitgevoerde partituren voor het eerst uit te voeren, dan wel om in de
uitvoering zelf datgene te laten horen wat nooit eerder werd gehoord. Tenslotte weet ik niet beter dan haar mijn ongeloof te bekennen in de zogenaamde vernieuwing of originaliteit die vaak in de actuele kunsten wordt
gepredikt, en die ons nog al te vaak wordt voorgehouden als een breuk met
of kritische reflectie op het verleden.
Om haar uit te leggen hoe ik vaak tewerk ga, gebruik ik een voorbeeld uit
een ander domein: de actuele dans. Stel je voor dat op een bepaald moment
de taal van het klassieke ballet uitgeput raakt en scleroseert. Dan staat
een jonge generatie choreografen op. Ze lijken nieuwe gestes, posturen en
bewegingen uit te vinden die tot dan toe buiten de klassieke danstaal werden gehouden, bewegingen die als het ware taboe waren. Anders gezegd:
de klassieke danstaal legitimeert zich misschien net bij de gratie van het
uitsluiten van bepaalde gestes en bewegingen. Die nieuwe gestes, die een
omwenteling teweegbrengen in de wereld van de dans, komen natuurlijk
niet zomaar uit het niets, maar uit het dagelijks leven – manieren van
lopen, tics - uit de traditie, uit de geschiedenis enzovoort.
Ik  geloof op dezelfde manier in de craquelures en barsten van een artistieke taal. Ik zoek die op en ga ermee aan de slag. Je delft dus niet alleen
maar dingen op uit het verleden; je legt evengoed andere of nieuwe verbanden tussen repertoire en uitvoeringstraditie, verbanden die tot dan toe
helemaal niks met elkaar leken te maken te hebben. Dat doe je natuurlijk
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niet lukraak, maar je ontwikkelt daarvoor een soort intuïtie. En het spel
van die intuïtie lijkt me ook het métier van de oude muziek. De geschiedenis dient zich nooit aan als een grens van, maar eerder als een venster op
creativiteit. Mij boeien de lagen in het muzikale materiaal, maar evengoed
de tektonische breuken, om zo te zeggen.
Ach ja, soms is het boter aan de galg… Onlangs voerden we een 16de-eeuwse polyfone mis uit en na het concert kwam iemand me zeggen dat hij het
indrukwekkend vond maar tegelijk storend dat het ‘propaganda’ was voor
de Roomse kerk…
Beste Sigiswald, wat volgt is geen vleierij, maar een belangrijk segment in
de redenering die ik probeer op te bouwen: voor mij ben je een lichtpunt in
de oude muziek als beweging, zoals het dadaïsme een beweging en het surrealisme er geen was, maar een instituut, om een beruchte analogie uit het
modernisme aan te halen. En nu ben ik van mening dat de oude muziek
allang geen beweging meer is en dat ook de tijd van de oude muziek als instituut voorbij lijkt. De tijd van de oude muziek als sector is aangebroken.
Een beweging wordt gekenmerkt door dissidentie en anarchie tegenover
de gevestigde orde, experiment, dynamiek, een soort immanent proces.
Een instituut claimt autoriteit, maatschappelijke positionering en hiërarchie, controle en kennisoverdracht. De sector is eigenlijk een voortzetting
van het instituut, maar ontdaan van zijn sclerose en conservatisme. De
sector gaat evengoed institutioneel te werk maar hanteert het jargon van
de beweging. Zij is slechts ogenschijnlijk democratisch, anti-hiërarchisch
en open. De manager die de sector bestuurt, recupereert de taal en de
concepten van de beweging – ‘netwerk’ bijvoorbeeld, of ‘vernieuwing’ of
‘organische groei’ – maar heeft andere doeleinden voor ogen.
Wat ik bedoel, Sigiswald, is helemaal niet dat jouw rol of die van anderen
zou uitgespeeld zijn, net het omgekeerde. Want de sector is een soort vampier zonder inhoud die geen enkele ideologie of agenda meer voorstaat,
maar zich volzuigt met materiaal uit de bewegingen en de instituten.
Het grimmige van de situatie lijkt me echter niet zozeer de double-bind
situatie van het criterium –  aan bod komen in de sector betekent leeggezogen worden, en wordt je niet leeggezogen dan kom je ook niet aan bod
– maar vooral zijn willekeurigheid, of beter, zijn commerciële en gemediatiseerde norm.
Tegenover de beweging en het instituut plaatst de sector een soort dynamisch professionalisme dat alle deelfacetten doordrenkt. De sector is bezig
met “Wie is het doelpubliek en hoeveel kunnen we er daarvan vanavond
verwachten?”. En ook: “Hoe kunnen we er in de toekomst voor zorgen dat
het er meer zijn?”. Met andere woorden, de oude muziek is net zo’n genre
geworden als alle andere, en wordt met dezelfde commerciële en kwantitatieve normen behandeld. Soms lijkt het alsof de oude muziek aan een
verjongingsbeweging bezig is, maar wie goed kijkt, ziet alleen maar hippe
slogans, een groter keuzepakket, extreme variatie in het aanbod dat vaak
gericht is op korte ervaringen en culturele shopping. Je zal zeggen, we
zijn heel ver weg van de oude muziek als beweging, maar dat is nu net het
probleem, want de sector, dat vraatzuchtige monster, slorpt alles zonder
onderscheid op, experiment evengoed als gevestigde waarde, zolang de
basisaxioma’s maar onderschreven worden. Wat daarna netjes wordt ‘uit-
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gescheiden’ is een hoopje ‘voor elk wat wils’.
Het klinkt niet vrolijk, maar ik zie het zo, Sigiswald. Ik hoop dat je mijn
analyse niet leest als simpel cultuurpessimisme waarin menig oude-muziek-liefhebber zich soms graag lijkt te wentelen. Ik ben geen cultuurpessimist en ik vind evenmin dat jij dat bent, hoewel sommige nostalgici
daar anders over denken en jouw vaak polemische standpunten daartoe
verengen,  jou voor hun strijdwagen spannen tegen het zogenaamde verval
en zo graag lijken te vergeten dat het jou altijd om de beweging, de innerlijke vernieuwing, de zoektocht te doen is geweest – of spreek ik onterecht
en onwaar uit jouw naam? Oude muziek wordt voor dat soort figuren
een nostalgische, kleinburgerlijke refuge ver weg van het hedendaagse
artistieke gewemel. ‘Hun’ muziek is echter een verenging van de ‘grootse’
West-Europese muziek van 1600 tot ongeveer 1900. Alles wat ervoor komt,
noemen ze prematuur, alles erna overrijp of rot.
Hier is de cultuurminnende blanke aan het woord, die op de knieën gaat
voor het hoogste wat het menselijk oor vermag te aanhoren.
Onlangs ontving ik een recensie, geschreven op een Vlaamse klassiekemuziek-site. Ze maakte in niet mis te verstane bewoordingen brandhout
van een concert van graindelavoix, niet op basis van technische of stilistische mankementen, maar wel omdat de geest van de grote, oerdegelijke
Vlaamse polyfonie, die in ons allen zou zijn ingebakken als wafels of
smoutebollen, onherroepelijk was mismeesterd en verworden tot een buiten-Europees en barbaars gewauwel. Hoewel de schrijver journalist bleek
van een berucht extreem-rechts satirisch krantje en je dus niet opkijkt van
dergelijke taal, word je je plots wel erg bewust van de actualiteit van de
historische uitvoeringspraktijk: een praktijk die wel degelijk nog heilige
huisjes kan omgooien op het niveau van de historische clichés en de kleinburgerlijke esthetiek. Net omdat een uitvoering is gebaseerd op historisch
onderzoek kan ze zo’n shock-effect teweegbrengen. Ze beantwoordt niet
aan het common-sense idee van het verleden, maar doet het verleden in al
zijn reële ‘brutaliteit’ verschijnen.
De vraag blijft echter of een uitvoering die slagkracht nog heeft in een
oude-muziek-circuit dat als sector functioneert. Ik ben terug bij een bedenking die ik hier op café als eerste maakte: wie ligt er nog wakker van?
En toch, Sigiswald, blijf ik geloven in - wat ik nogal ongemakkelijk zou
willen noemen, de resisterende kracht van bijvoorbeeld jouw uitvoeringen
en blijft die kracht voor mij van essentieel belang. Je lijkt me begiftigd met
voelsprieten die intuïtief de weg wijzen om die resisterende kracht te concretiseren. Dat hebben velen niet begrepen. Dat die bijvoorbeeld evengoed
tot uitdrukking komt in een interpretatief en concertant minimalisme op
het moment dat iedereen de mond vol heeft van meer klank, meer noten
en bravoure. Dat jij de uitvoering op een bepaald moment dan ook strakker
bij de partituur wil, dat je de frasering minder extravagant en opgeblazen
wil, lijkt me geen abstract, conservatief of weinig vernieuwend statement,
maar een heel concrete stap in jouw jarenlange zoektocht. Die zoektocht
heeft niet alleen een eigen innerlijke logica, maar is ook intrinsiek resisterend, om het zo te zeggen, en heeft niks te maken met wat je tegenwoordig
zogezegd moet uitstralen als muzikant of ensemble: namelijk fun!
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Beste Sigiswald, het heeft opgehouden met regenen. De sfeer hier in café
Welkom wordt me te rumoerig, te hitsig. Ik eindig nu snel deze brief hoewel ik niet denk dat ik er ben uitgeraakt; ik spring op mijn fiets om voor
de volgende bui thuis te zijn. Mij benieuwt wat je van deze brute balans
denkt. Kan je hiermee voort? Of bestaat er een soort praktische sereniteit
die ons uiteindelijk daar zal brengen waar er geen twijfel of debat meer
nodig is?
Heel veel lieve groeten van
Björn

2. Antwoord van Sigiswald Kuijken aan Björn Schmelzer
                               Asse, 1 juni 2009

Cher ami,
Geachte kunstbroeder ook jij,
Beste Björn,
Deze antwoordbrief schrijf ik niet alleen naar jou, maar (volgens de
afspraak) evenzeer (of méér) ten behoeve van de mede-lezers van onze correspondentie.
Ik heb genoten van je prachtige bedenkingen en bespiegelingen! De
vragen die je je stelt, beantwoord je meestal ook zelf - en wel zo dat ik het
niet beter en eerlijker had gekund. Zo vaak zijn het ook mijn vragen, mijn
bedenkingen. Het ziet er dus naar uit dat wie een ‘polemische’ briefwisseling verwacht niet erg aan zijn trekken zal komen...
Het is zelfs zo, dat ik de externe lezer wil verzoeken jouw brief nog eens
aandachtig opnieuw te lezen als ware hij – bij wijze van spreken – mijn
antwoord op jou... Zozeer sluit hij aan bij wat ik over dit alles denk (mijn
excuses voor deze zeer makkelijke en ietwat absurde manier van ‘antwoorden’)!
De vraag wie eigenlijk een debat wil, en waarom en waarover precies,
blijft blijkbaar voor ons beiden wat in nevelen gehuld. Of zouden wij zulke
sufferds zijn, dat we dit niet zo goed begrijpen? Er is inderdaad het blote
feit dat wij beiden met oude muziek bezig zijn. Misschien ziet ‘men’ ons
daardoor alleen al als strijdmakkers voor eenzelfde doel, of iets dergelijks.
Maar dit moet ten zeerste worden gerelativeerd. Wij voelen ons immers
niet in de eerste plaats strijders voor een of andere zaak (zeg ik het juist?),
maar hebben gewoon in ons binnenste een artistieke drijfveer die ons
persoonlijk daarheen stuwt waar we een soort ‘licht’ zien. Dat is wat ons
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bezighoudt. Niet wij kaderen onze bezigheden in een ‘beweging’ of zoiets,
nee, dat doen anderen. Hun denkwijze is het resultaat van iets anders
dan artistieke creativiteit in se; ze heeft meer te maken met een zekere
socio-culturele perceptie en analyse, die in een verder verloop zelfs in een
bewuste visie op ‘cultuurpolitiek’ kan uitmonden. Dat is dan een andere
branche, niet direct de onze. Niet dat wij hierover geen opinie zouden hebben, maar dit is niet ons beroep, niet onze grootste bekommernis wanneer
wij daarmee bezig zijn met wat ons boeit...
Het is me duidelijk geworden dat we echt geestesgenoten zijn (op een of
andere manier in ‘t diepst van ons artistieke hart verbonden?). Ik wist dit
niet, ken(de) je niet zo goed.
Hoe scherp en precies en toch elegant kun je alles verwoorden, Björn! Dit
is een zeldzame gave. In de passage bijvoorbeeld waar je schrijft over de
‘oude muziek’ als beweging, als instituut en tenslotte als sector,  raak je
precies de kern aan. Je beschrijft er hoe ons (ongevraagd) op een bepaalde
manier een plaats wordt toegewezen in de ‘sector’ en hoe we ons willens
nillens daarnaar zouden moeten schikken (of juist niet), en een soort uitgestippelde rol zouden moeten spelen....
Ik heb zo wat de indruk, Björn, dat wij wel een beetje Einzelgänger zijn, in
die zin dat (als ik me niet vergis) wij ons eigenlijk ten gronde niets (willen) aantrekken van wat de ‘sector’ over ons denkt. We willen absoluut niet
‘produceren’ in functie van wat die ‘sector’ misschien van ons zou willen
vragen om andere dan de muzikale redenen die de onze zijn. In die zin zijn
wij dus niet representatief - en daar voel ik me heel goed bij. Je kunt immers toch slechts uit eigen naam spreken, over de dingen die je aan ‘t hart
liggen...
Dat een prille ‘beweging’ uiteindelijk tot een ‘sector’ evolueert, wijst op
succes, zou je in eerste instantie zeker kunnen vermoeden. Maar zoals alle
fenomenen van nature een op- en neergang hebben, een begin en een eind,
zit in het prille succes al de kiem van de neergang besloten. Het is mijn
credo dat alleen wie bereid is dit succes als secundair te beschouwen, er
zich niet aan vast te klampen en de Geest verder te laten waaien zoals hij
waait, uiteindelijk wat uitstel van executie krijgt. Een toenemende organisatie- en coördinatiedrang echter bewijst allerduidelijkst hoezeer een succesvolle ‘beweging’ bij zijn opgang naar ‘sector’ zich vooral wil verzekeren
tegen de neergang, door ‘sterk te gaan staan’, een hecht verband te vormen
enzoverder. Zodra dit punt van gerichte coördinatie te belangrijk wordt en
te veel plaats inneemt op zichzelf, zit volgens mij de worm in de appel. Op
termijn volgt hieruit een complexe probleemwereld van programma’s en
thema’s, van bewust uitgekiende profilering en concurrentie - een wereld
die tenslotte al te veel verweven raakt in een web van lobbying en networking. Als je ‘t mij vraagt zijn dat eerder verwerpelijke mechanismen,
waarin men tegenwoordig zowaar kan doctoreren!
Hoe ver staat dit alles af van wat wij bedoelden. We waren niet zonder
reden muzikant geworden. Niet aan dat altaar wilden wij offeren, denk ik
te mogen zeggen...
Als ik probeer te begrijpen of uit te leggen wat mij zelf van in den beginne heeft voorgestaan toen ik niet kon ontkomen aan de drang (of idee?
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vondst? noodzaak?) de muziek te gaan ‘ontdekken in haar oorspronkelijke
gedaante’ (voor zover ik die in mijn jeugdige fantasie en relatieve onwetendheid kon ontwaren), dan sta ik eigenlijk met mijn mond vol tanden.
Ja, wat stond me voor de geest? Ergens in een hoekje van mijn hart,
intuïtie, fantasie, ambitie (hoe moet je het noemen?) wriemelde hardnekkig een sterk vermoeden dat iets kon, en dat ik dat iets dan ook zou doen.
Het zat binnen in mij klaar, en trouwens niet alleen in mij, want ik had een
soort zekerheid dat in onze familiegenen een gemeenschappelijke evidente
neiging naar ditzelfde besloten lag, en dat er allicht ook elders nog mensen
rondliepen met dezelfde vreemde fixatie. Het zou nú dringend aangepakt
worden - omdat het kon! In de visie die zich in mij ontplooide, zat rotsvast
ingebakken dat dat iets alleen maar zou kunnen lukken door gebruik te
maken van ‘originele’ instrumenten, waardevolle bronnen en zo mogelijk
originele speelwijzen. We moesten zo diep mogelijk de tijdsgeest inademen waarin het werk was ontstaan, contact hebben met de grond waaruit
het werk was ontsproten. Let wel, dit alles speelde zich af in mijn vijftien-zestien-zeventienjarig hoofd, en was dus alles behalve een afgewerkt
programmaoverzicht, noch een plots ‘verworven’ reisbagage!
Tegelijk was mij geheel duidelijk dat de ultieme parameter hierbij zou zijn:
kwaliteit. Als het alleen maar merkwaardig of nieuw of zelfs bewijsbaar
‘juist’ zou zijn, dan was het ernaast. Het zou dus de overtuigingskracht in
zich dragen van het feest der herkenning - is dat immers niet hét kenmerk
van kwaliteit, naar de diepte toe? Dat was de hoofdgedachte; dát aspect
moest minstens onderhuids aanwezig en werkzaam zijn. Zeer zeker was
hier het ‘wetenschappelijk’ aspect van research niet de hoofdzaak. Nee, dat
leek alleen een onvermijdelijk nevenaspect te zullen worden, honderd procent ten dienste van het geheel - een geheel dat een artistieke aangelegenheid zou zijn (deze intuïtie is overigens volledig intact blijven doorleven in
mijn geest).
Björn, je gebruikt ergens een heel plezierige woordspeling: sonori-tijden.
Sta me nu toe in mijn betoog even wat goedkoop plagiaat te plegen, en te
spreken over kwali-tijden. Ik heb namelijk de heilige overtuiging (altijd
gehad, en ik heb ze nog) dat kwaliteit minstens met één been buiten de tijd
staat, als het al niet met beide benen is. Daardoor vervalt bij mij  grotendeels het gevoel dat Bach of Mozart verleden tijd zouden zijn. En wil je nu
eerder Ockeghem en Josquin noemen of Machaut en Dufay, Debussy, Stravinsky of Schönberg: doe gerust. Hun intrinsiek meesterschap (dat zelfs
overeind blijft bij een middelmatige uitvoering of een capabele lectuur)
bepaalt hun grootheid buiten de tijd, zou je kunnen zeggen. De essentie
van kwaliteit staat buiten de tijd, dus doet het er niet toe of het (bij het
beschouwen van muziek) om ‘oude’ muziek gaat of niet. (Wat is bovendien
‘oud’?) Daardoor ook moeten we de ‘oude’ muziek niet isoleren in een apart
hok. Vooral niet! Alle problemen die uit dit soort ‘catalogeren’ voortvloeien, zijn in wezen ergens verwarde dwaalconstructies. Er bestaat een
diepe kern waarin alle gepraat vanzelf onzin wordt en leeg gedaas. (“Hé,
let wel”, zegt hier de advocaat van mijn innerlijk duiveltje, dat me nooit
verlaat, “het is totaal okee om onzin en gedaas hun levenskans te geven; dit
behoort tot de fundamentele rechten van de mens!” Alweer kan noch wil
ik hem tegenspreken...).
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Je merkt het, dit alles is behoorlijk algemeen en dus rekbaar, vaag, niet
duidelijk omschreven noch omschrijfbaar. En dat is maar goed ook, zou ik
zeggen. Zijn niet alle té concrete programma’s tegelijk ook gevangenissen?
Onze tijd heeft ten overvloede (zo dunkt mij) het begrip kwaliteit afhankelijk gemaakt aan zichzelf (aan onze tijd zelf, bedoel ik inderdaad), aan de
‘actualiteit’ of haar actualiteitswaarde dus. (Moeten we ons woordspelletje
verderzetten, en het begrip actuali-tijd op de markt gooien?) Daardoor
precies begint vaak inhoudelijk de dorheid toe te slaan. Dit soort eenzijdig
inschatten leidt per se gevaarlijk naar de drooglegging van een oneindig
rijk reservoir.
Daarom zeg ik aan iedereen die het horen wil: lees toch Dostojewski en
Cervantes, en zovele anderen die zijn aangesloten op de bron van het Leven. Kijk naar Van Eyck en luister naar Bach en Schönberg! Waar zijn gidsen, groter en wijzer dan zij? Ga naar Venetië, doe je ogen open en laat de
wind binnenwaaien. Dít wil ik zeggen aan de dierbare en eerbiedwaardige
lezer van deze pagina’s... Ga ook, als je wil, naar de moderne Guggenheimtempel in Bilbao (maar omdat deze zo ‘dicht bij ons’ staat, is moeilijker
te zien wat daar echt essentieel is; daarvoor zorgt allicht nog de filter des
tijds). Laat je in geen geval passief inlepelen wat de trendy cultuurpausen
je proberen te vertellen! Je leeft maar één keer, en het ware jammer niet
zelf naar de bron te zoeken!
Hoog tijd dus om op te houden de ‘oude’ muziek apart te zetten en haar
eigen problemen  toe te dichten, die vervolgens (eenmaal ‘op een rijtje
gezet’) te lijf worden gegaan met gerichte argumenten en gecoördineerde
acties. Hoe goed ook bedoeld, de levenskracht, als ze verzwakt, kan niet
essentieel gered worden door ‘maatregelen’. Ze komt van binnen uit, en
plastische chirurgie op de uiterlijkheid is als boter aan de galg. Muziek
(alle muziek) moet van binnenuit overtuigen. Daar ligt haar authenticiteit,
haar waarachtigheid, haar uniciteit, haar levenskracht. Dat geldt voor
compositie én uitvoering. Recepten en stromingen, modes en cultuurpolitiek staan hierbij nooit in het brandpunt van waar het om gaat; zij zijn
nooit de stromende bron zelf.
Beste Björn, ik ga het bij deze ‘aflevering’ houden. Tijdsdruk, en ook een
gevoel van “dit moet voor nu genoeg zijn” doen me dit besluit nemen.
Ik laat dit ballonnetje dus nu los, en ben benieuwd welke richting het zal
uitdrijven op de golven van jouw vrije geest...
Heel hartelijk gegroet intussen!
Sigiswald
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3. Antwoord van Björn Schmelzer aan Sigiswald Kuijken
                                                                                           Antwerpen, 5 juli 2009

Beste Sigiswald,
Je brief heeft me geraakt door zijn stijl en vorm: gebald en kernachtig,
visionair, maar ook kritisch en tegelijk universeel. Je  schreef dat er wat
jou betreft niet veel te polemiseren valt, want dat je het eigenlijk – grosso
modo wellicht – fundamenteel eens bent met mijn ‘voorstelling van zaken’.
Los van het compliment en los van het feit of je het nu wel of niet met me
eens bent: je appelleert hier aan een houding waar ik me op mijn beurt
helemaal in kan terugvinden. Alsof discussie en debat al ooit iets hebben
opgeleverd. In de oude muziek ontaardt debatteren meestal in beschamend gekissebis over authentiek en nog authentieker, met het oog op de
ultieme ontmaskering van de charlatans: het beruchte platonische dispuut
over de goede en de slechte kopie. Wat zou er bovendien te discussiëren
vallen (valt er over de creatieve daad in het algemeen überhaupt iets te
bediscussiëren)? Alsof het zin zou hebben de diversiteit van invalshoeken,
ideeën, uitvindingen, stijlen, uitvoeringspraktijken te kanaliseren, of erger nog: af te meten aan een soort achterliggende ‘grote’ waarheid of diep
verborgen oer-authenticiteit die sluimert onder al die wildgroei van visies
en praktijken. En laat ze eronder sluimeren…Is het geen voorbeeld van hoe
dé authenticiteit zich misschien toont, tussen die verschillende visies, of
in de serialiteit van al die perspectieven, als een ongrijpbare demon of een
hele reeks amper zichtbare demonen of djinns, als een bliksemschicht die
uitvoerders én luisteraars fataal treft, als een troebele fata morgana die je
aanspoort alsmaar verder te gaan en niet te bezwijken voor de tijdelijke
bevrediging aan de oase?
Weet je wat ik in deze brief van plan ben, Sigiswald? Ik ga eerst in op een
aantal dingen die jij schreef en die me raken. Het lijkt me inderdaad van
minder belang of ik het al dan niet eens ben met je gedachten, zolang ze
me maar voortstuwen en aanporren nieuwe perspectieven te exploreren. Nadat alle self-made oude-muziek-essayistiek is begraven en ik de
pleureuse in mezelf, die maar niet ophoudt met klagen en sakkeren, de
mond heb gesnoerd, zal ik vervolgens vanuit jouw brief een soort schets
voorstellen van een mogelijk Traité du savoir-vivre - avec ou sans la musique
ancienne - à l’usage des jeunes générations.
Het is de manifesto-stijl van je brief die me inspireert. We moeten af van
de esthetisering, van de gespeelde ‘onschuld’ van de oude muziek, van
de plaatjesboekenmentaliteit. We moeten ook af van dat koketteren met
naïeve historische tableaus: “Oh hoor toch hoe verrukkelijk!” (zo’n typische uitroep van de opgewonden oude-muziek-groupie), maar evengoed
het omgekeerde: “Oh! Hoe rauw! Hoe wild en barbaars!”. We moeten af van
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alles wat ruikt naar historische reenactment en het pseudo-informatieve
(een concert lijkt steevast te moeten worden onderbroken om uitleg te
geven of om de namen van de instrumenten voor te spellen: een oude-muziek-publiek is een leergierig publiek, hahaha!).
Moeten we dan ultiem af van de oude muziek? Mij dunkt van niet. De
afbreker bouwt ook óp (weliswaar op eigen, karakteristieke wijze), met een
pleidooi voor oude muziek als onontbeerlijke hallucinatoire perceptie.
(Ik ben hier zeker schatplichtig aan o.a. Huizinga’s  extatische ervaring van het
verleden – in het zevende deel van zijn verzameld werk, zo maar te lezen op http://
www.dbnl.org/tekst/huiz003gesc03_01/index.htm…Bovendien: dergelijke
perceptie is uiteraard niet hetzelfde als een droom. Wel integendeel. De droom is
visueel en representatief, onschadelijk, onkritisch en gericht op betekenissen en
ontcijferingen. Maar de hallucinatoire perceptie is tactiel, synesthetisch en tege
lijk kritisch, politiek, geografisch, mobiliserend…)

Voilà, mijn ambitieuze plan, eens kijken waar dit gaat eindigen…
Vooral het laatste deel van je brief heeft me getroffen, Sigiswald, omdat
het daar over de oude muziek en de tijd (al die verschillende modi van tijd)
gaat. Wat is de tijd van de oude muziek? Ontsnapt ze niet ook aan de eigen
tijd, om tijdloos, universeel te worden? Maar bij het lezen werden me ook
de verschillende vluchtpunten en –lijnen duidelijk in onze perspectieven.
Zo lijk je me te pleiten voor een universalistische visie op ‘oude muziek’,
tegen de segmentering en vakjesmentaliteit in. De waarde van repertoires moet volgens jou van binnenuit worden afgemeten en bepaalt het
tijdloze karakter. Zo krijg ik de indruk dat je de oude muziek eigenlijk net
wil ontdoen van zijn karakteristiek epitheton, ten gunste van een tijdloos
pantheon van grote meesters, oud en minder oud, die de proeve van de tijd
hebben doorstaan. De tijd speelt hierbij zo’n beetje de (objectieve of genadeloze?) rol van rechtvaardige rechter. Deze visie zou ik, met jouw goedvinden, graag klassiek willen noemen, in zover ze de actuele tijd en ruimte
overstijgt en een universele, eeuwige waarde wordt aangemeten.
De consequenties voor de uitvoeringspraktijk zijn door jou aangegeven:
klassiek repertoire blijft altijd en overal overeind, hoe middelmatig de actuele uitvoering ook mag zijn. De vraag die ik me dan stel: is het dan enkel
als een soort postuum eerbetoon aan de grootmeesters dat we ons best
doen om deze werken toch zo goed mogelijk uit te voeren? En vervolgens:
waarom zouden we ons zo onderdompelen in al dat kritisch (historisch)
onderzoek als de essentie toch boven komt drijven, los van de feitelijke
uitvoering, historisch verantwoord of niet?
Niet tegenover, maar naast dit tijdloze karakter dat jij zo belangrijk acht,
zou ik het ontijdse karakter van repertoires willen beklemtonen (naar
Nietzsches begrip Unzeitgemäss) . Het ontijdse ontsnapt eveneens aan de
actualiteit van zijn tijd, staat haaks op of gaat in tegen de normen van de
eigen tijd, maar het kan onmogelijk aanspraak maken op universaliteit
of eeuwigheid. Het is datgene wat een breuk toebrengt aan het homogene historische lijnstuk, het is datgene wat net niet in het plaatje past of
wat de grote stroming op een zijspoor brengt. Het ontijdse toont niet de
grootsheid van een cultuur, maar eerder haar interne gespletenheid, haar
moedwillig vergeten…Niet tegenover, maar naast het tijdloos klassieke,
staat het ontijdse: particulier, heterogeen, Sturm und Drang, maniërisme,
ornament.
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Volgens mij is het net dit ontijdse wat cruciale gevolgen heeft voor de
uitvoeringspraktijk: oude muziek uitvoeren is geen louter zaak meer van
mooie muziek vanonder het stof te halen, maar van een spanningsveld
bloot te leggen, met alles erop en eraan: interne contradicties, paradoxen,
anachronismen… De tijd is geen zuivere tijd én geen lijnstuk. We moeten
geloven in dergelijke kritische uitvoeringspraktijk, lijkt me, die toont hoe
we geworden zijn wat we zijn, die het gevecht met de clichés aangaat, die
de relativiteit van esthetiek en kwaliteit aantoont of op zijn minst kritisch
bevraagt. (In je brief heb je het ook over kwaliteit, maar in een ander perspectief: het afmeten van kwaliteit aan de actualiteitswaarde.)
Misschien kunnen enkele voorbeelden helpen? Het alomtegenwoordige
concept van ‘homogeniteit’ in de uitvoering, vooral in vocale muziek:
het lijkt me de taak van de historische uitvoeringspraktijk om dergelijke
concepten kritisch te benaderen, los van elk esthetisch smaakoordeel.
Waarom prefereert men een homogene samenklank boven een heterogene? De klassieke westerse muziektraditie neemt zo’n appreciaties aan als
voldongen feit, en onthult op die manier vaak haar onderhuidse ambities.  
Een ander voorbeeld is de techniek van de heterofonie, vooral gebruikt in
niet-polyfone, modale tradities. Daarbij omspelen de muzikanten een door
de traditie overgeleverd patroon of melodie; ze recreëren de lijn door ze individueel te ornamenteren. Deze techniek wordt vaak collectief toegepast,
wat een effect van georganiseerde chaos kan teweegbrengen. In de vocale
muziek gebeurt dit ook in vele religieuze repertoires, van Marokkaanse
sufi’s tot Tibetaanse monniken. Wanneer dit in gelijkaardige westerse
tradities wordt toegepast, komt het juiste ‘gevoel’ van menig muziekliefhebber, zijn esthetische barometer, in opstand.
De oude muziek kan dan wel tijdloos zijn, ze kan evenmin zonder haar
ontijdse input. Wat is de zin van de historische uitvoeringspraktijk als die
tweede component afwezig blijft?
De lectuur van je brief heeft me ook op het volgende gebracht (ik lees beide
tendensen constant tussen de regels door): misschien moet de oude muziek maar eens andere wegen inslaan dan die van de archeologie: zoeken
naar wortels, teruggaan in het verleden, reconstructie, bronnenonderzoek.
Misschien kan de suggestie van Michel Serres van pas komen. Hij stelde
ooit de tijd voor als een zakdoek: nu eens mooi gestreken en opengevouwen, dan weer verfrommeld en ineengeplooid, waardoor punten die eerst
ver uit elkaar liggen nu heel dicht bij of op elkaar geplooid geraken, door
het willekeurig ineenvouwen van de zakdoek.
Misschien moet de oude muziek de topologie onder de arm nemen en
repertoires ‘spatialiseren’ zoals een wereldkaart: knooppunten, krachtenvelden, spanningsgraden, coördinaten enzovoort. Elke repertoire is een
eiland of een nieuwe wereld met haar eigen logica en kwaliteiten, zoals ik
ook bij jou heb gelezen, nooit echter los van andere werelden, verbonden
door land- of waterwegen en zelf oneindig doortrokken van de kanalen van
geschiedenis en tradities.
Als er dan al een specifieke pedagogie kan worden verbonden met de oude
muziek – hoe zou zo’n opleiding er in godsnaam moeten uitzien? Het is
vanuit het bovenstaande perspectief ongetwijfeld een experimentele en
autodidactische, maar ook een geografische en etnologische opleiding.
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Ik geloof dat het Braudel was, die grote kenner van de Mediterranée, die,
toen men hem ongelovig vroeg wat hij eigenlijk in Brazilië uitspookte terwijl zijn terrein toch de Middellandse Zee betrof, laconiek antwoordde dat
de oude Middellandse Zee zich niet meer daar bevindt waar iedereen haar
meent aan te treffen, maar wel in Brazilië, waar ze voortleeft in de mentaliteit van haar inwoners.
Zo’n opleiding zou niet alleen wortels moeten traceren, maar evengoed
wegen, ballingsoorden en survivals van repertoires. Ze mag zich niet
beperken tot één enkele bron, maar moet steeds de complexe bewegingen
en invloedsferen van bronnen nagaan. Ze mag niet slechts interpreteren, maar moet ook contextualiseren en functionaliseren (waarmee ik
dan maar de focus aanduid op het gebruik en de functie van een bron of
repertoire). Ten slotte zou je in zo’n opleiding de kans moeten krijgen
creatief aan de slag te gaan, zoals een beeldhouwer een beeld schept of
een conceptueel kunstenaar een installatie. Een programma is ook een
soort installatie: het is een wereldje op zich, waarin je virtueel zou moeten
kunnen rondlopen. Een programma samenstellen is creatieve, klimatologische arbeid van het hoogste virtuele niveau: het is er altijd op of onder.
En het is ook heel wat anders dan een partituur uit de kast halen om die
dan doodgemoedereerd te ‘vertolken’, zoals dat heet. Maar dat moet ik jou
natuurlijk niet vertellen.
Op het terrein van de middeleeuwse muziek – misschien eerder mijn
werkterrein - heb ik altijd de uitvinders/klimatologen bewonderd die
nieuwe werelden in de ogenschijnlijk zo gekende wereld zichtbaar, of beter, hoorbaar maken. Om er vier beruchte te noemen: Pedro Memelsdorff,
omdat hij snelheden, traagheden en Lucretiaanse dynamieken installeerde in een repertoire dat tot dan cerebraal en onspeelbaar leek; Paul van
Nevel, omdat hij de polyfonie landschappelijk maakte en tot dan toe nooit
gehoorde vocale vergezichten en klankperspectieven wist uit te tekenen;
Rebecca Stewart, omdat ze de elasticiteit en de micro-beweging uitvond en
de polyfonie voorzag van een ongekende inwendige souplesse en impuls
(of ‘impetus’ zoals de middeleeuwers zeggen); Marcel Pérès, omdat hij de
vocaliteit van getimbreerde stemmen introduceerde en repertoires injecteerde met een niet-subjectieve emotionaliteit en pathetiek. Het auditieve
beeld dat zij van de Middeleeuwen creëren is geen reconstructie of een
reenactment, hoe graag men dit ook zou willen geloven. Het is telkens
een hallucinatoire perceptie van een nieuwe, tot dan toe onbestaande
wereld, een sluimerende, subsisterende wereld die een innerlijke ruimte
activeert… “Ich sehe eine neue Erde”, ik moet denken aan de visionair in
Werner Herzogs briljante film Herz aus Glass, en terwijl hij zo spreekt, zien
we een Iers rotseiland en daarop Thomas Binkley en Andrea von Ramm,
die een of andere plainte van Abélard vertolken…  
Onvoorwaardelijke bewondering is onontbeerlijk in een bepaalde fase
van het leven, ook al gaat die uit naar maîtres de loin, zoals het een echte
autodidact past. En het is ook daarna belangrijk en voor de autodidact niet
moeilijk, te blijven bewonderen, zonder de neurose van de zogezegd noodzakelijke ‘symbolische’ vadermoord…
Sigiswald, wie weet beter dan jij hoe zo’n pedagogie al dan niet mogelijk
is, dan wel wenselijk. Ik gooi de bal hier dus in jouw kamp (met of zonder
hallucinaties…).
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Het is inderdaad al heel laat – of heel vroeg: de brief krijg je in elk geval
nog op tijd, en hij wordt ongetwijfeld je metgezel ergens tussen Kortrijk
en Würzburg. Als hij je niet aanstaat of als je adem tekortkomt, doe zoals
sommige mensen op reis naar het zuiden met hun trouwe metgezel in deze
tijd van het jaar: smijt hem uit het raam!
Het ga je goed!
Björn

4. Antwoord van Sigiswald Kuijken aan Björn Schmelzer
                                             Onderweg tussen Kortrijk en Würzburg en Marseille,
                                                                                                          beëindigd op 9 juli 2009

Beste Björn,
Je tweede brief heeft niet de vereiste ‘kwaliteiten’ (ik bezig dit woord om
aan te sluiten op onze vorige correspondentie...) om uit het raam te worden gegooid tussen Kortrijk en Würzburg! Terwijl Marleen rijdt, begin ik
er dus aan je antwoord op mijn antwoord te overwegen.
Het wordt alsmaar duidelijker dat we aan dezelfde kant van de tafel zitten.
Het ‘nuttige’ debat komt vanzelfsprekend niet op gang vanuit deze configuratie. Misschien zijn we wel een beetje asociaal; we werden toch tot een
dialoog uitgenodigd? Maar wij volharden, en treuren er niet om. Laat ons
maar gezellig keuvelen, iedereen mag aandachtig meeluisteren. We zijn
inderdaad als twee koppigaards die in wezen willen dat ze met rust worden
gelaten... Eenzelfde scepsis omtrent structuren en ‘geleid overleg’ bezielt
ons, en wat uit onze woorden weerhouden kan worden als elementen in
een discussie, dat ligt dan ook vrij op tafel - voor wie wil.
Waar het over gaat, daar hebben we dus geen woorden voor. Met de ‘grote
waarheid’ of de ‘oer-authenticiteit’ kunnen we het niet doen. Duidelijk zou
de uiterste consequentie dan ook zijn: zwijgend datgene dat wij koesteren
in ons hart bewaren. (Deze uitdrukking vind ik altijd zo aandoenlijk; ze
herinnert mij telkens aan de mooiste zin uit het oude kerstverhaal: “en
Maria bewaarde al deze dingen in haar hart”...)
En toch schort ook daar weer iets aan, want communiceren is wel degelijk
een noodzaak, ingebakken in het mensenras. Al is het dan tegelijk waar dat
datgene waarover men communiceert, ‘lijdt’ onder het feit zelf dat men
erover communiceert. Het komt er nooit zonder kleerscheuren vanaf...
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Dit merkwaardige, noodlottige feit maakt deel uit van la condition humaine,
en eeuwen van verwoede pogingen hebben daaraan niets kunnen veranderen. Wij kunnen slechts streven naar le moindre mal bij de communicatie.
Zwijgen is geen optie in álle omstandigheden, en hier evenmin.
Een paar zijdelingse puntjes in je tweede brief wil ik vooreerst – eveneens
zijdelings – becommentariëren. Zo zie je dat ik er even aan bleef hangen,
en wel met veel plezier. Heel nieuwsgierig wacht ik op de dag dat ik jouw
Traité du savoir-vivre mag lezen. Vergeet niet me een exemplaar te sturen!
Misschien zal het me helpen meer inzicht in mezelf te krijgen - maar,
Björn, neem je tijd - en als met de jaren de motivatie ertoe langzaam maar
zeker verzandt, dan zal ik het je niet ten euvel duiden...
Huizinga staat al lang op mijn programma. Nu ik als leraar op pensioen ben, komt hij misschien iets naderbij, wie weet. Maar door het toch
dwingende tijdschema van deze geschreven gesprekken kan ik er nu niet
over meespreken, jammer. Die ‘hallucinatoire perceptie’ intrigeert me zeer
zeker!
Nu meer naar de kern van ons vooropgezette onderwerp. Björn, jij hebt
mijn visie op de muziek (oud of niet) als ‘klassiek’ willen benoemen,
omdat ik de nadruk legde op de innerlijke kwaliteit, die volgens mij een
kunstwerk (muziek of iets anders) zowat ‘buiten de tijd’ kan plaatsen, in
een soort eeuwigheidssituatie. Mij goed, geen bezwaar; ik kan me vinden
in dat adjectief klassiek. Ja, de Tijd als ‘rechtvaardige rechter’ is een mooi
beeld - zowat te vergelijken met ons hoogsteigen, individuele geheugen.
Stel je voor dat elk van ons alles zou onthouden wat hij aan informatie en
ervaring op ieder moment capteert. Zou niet ieder van ons daarbij in één
seconde knettergek worden? Laat ons hulde brengen aan ons vermogen
om uit dit alles te filteren wat voor ons leven nodig en zinvol is, en om het
bewust of onbewust in onze herinnering op te slaan. Dat is een essentieel
onderdeel van onze overlevingstactiek, zou ik zeggen. Zo ook werkt de tijd,
dat geloof ik vast - hoewel je eerder zou moeten zeggen: “zo werkt de tijd
in onze perceptie”. (Wat de tijd eigenlijk is, kunnen we zelfs niet gezegd
krijgen). De tijd filtert en laat door wat de opeenvolgende generaties tot
voedsel moet dienen.
Daarna ga je verder met de vraag of de uitvoeringswijze van zo’n ‘tijdloos’
kwaliteitswerk (hier spreken we dus over muziek) dan van géén enkel
belang meer is, en of het dan wel de moeite loont ons onder te dompelen in
al dat kritisch historisch onderzoek. Daar moet ik toch even bij stilstaan. Je
zult mij niet horen zeggen dat, door het feit alleen dat het kunstwerk zelf
in se al ‘tijdloos’ is, de manier van uitvoeren niet meer van belang zou zijn.
Dat zou volgens mij wel een zeer romantische uitspraak zijn. Dit zou ons
alleen in een ‘virtuele’ wereld  kunnen bevredigen, waar tastbare materiële
uitvoeringen niet meer aan de orde zijn en waar alleen concepten onze
horizon bevolken. Dat is nu eenmaal niet onze wereld. We zijn nog steeds
aangewezen op materiële realisaties, die van binnenuit onvermijdelijk met
imperfectie behept zijn. Het gaat er hier en nu nog steeds om de rangorde
dezer imperfecties te bepalen naar eigen prioriteiten...
Hoewel kwaliteit volgens mij een relatieve ‘eeuwigheidswaarde’ heeft, kunnen slechte smaak, domme ignorantie of slechte wil een meesterwerk wel
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degelijk schade toebrengen. Al betreft het in het geval van muziekstukken géén definitieve schade, daar zij zich beperkt tot het moment van de
‘doorgave’ naar de luisteraar. Het werk an sich kan een volgende keer weer
‘in eer worden hersteld’. (Bij schilder- of beeldhouwkunst is de materiële
kwetsbaarheid door voornoemde negatieve excessen uiteraard veel groter).
De muziekbeluisteraar heeft uiteraard in principe ‘recht’ op een uitvoering
die het werk zo mogelijk ‘onversneden’ en in zijn eigen kleuren weergeeft.
Toch belet dat tegelijk niet dat hij ook ‘recht’ heeft op de vreselijkste verbastering van het werk, mocht hij daar om een of andere reden dringend
behoefte aan hebben. Algemeen gesteld: we hebben recht op goede én
slechte smaak, op wijsheid én domheid, op warm én koud, vanzelfsprekend! De Mona Lisa of een foto van Koninklijke Hoogheden op de koekendoos bijvoorbeeld; dat soort dingen behoort fundamenteel tot de Rechten
van de Mens! Niemand van ons kan daarbij ‘objectief ’ rechter spelen. Alles
is toegelaten, gelukkig maar.
Toch durf ik stellen dat het in het kader van deze briefwisseling niet gaat
om Koninklijke Families op koekendozen of Mona Lisa’s op verpakkingen
van schoonheidsproducten, noch om synthetische Kleine Nachtmuziek
uit de luidspreker bij Delhaize. Het gaat om bewust ‘overdachte’ uitvoeringen van ‘cultuurmuziek’, waarbij ernaar gestreefd wordt zo goed mogelijk
de essentie van wat daarin verscholen ligt op te roepen.  (Deze bepaling
mijnentwege van de begrenzing van ons subject is vanzelfsprekend ook
willekeurig en discutabel, ja zeker, maar we moeten ergens een kader trekken; we kunnen niet over alles tegelijk praten!)
Een uitvoering in bovengenoemde zin moet volgens mij, wil ze aanspraak
maken op enige kwaliteitswaarde die het stuk eer aandoet, eerst en vooral
bezield zijn. (Dit is een heel goed adjectief, het zegt wat het zegt). Dit
bezield zijn is onuitsprekelijk belangrijker dan enige andere hoedanigheid,
en staat boven alle andere. (Zo is bijvoorbeeld ‘historische correctheid’
bij oude muziek géén garantie tot dit bezield zijn - overigens: historische
‘niet-correctheid’ evenmin, laat ons wel wezen!) .
Ik ben me ervan bewust dat het begrip bezieling een heel glibberig criterium is: nauwelijks hanteerbaar, want danig subjectief... Toch is er geen
beter, en moeten we de daaruit voortvloeiende menigvuldige misverstanden en meningsverschillen er dan maar op de koop toe bijnemen. (Het
kan ons nog maar eens duidelijk maken hoe een discussie over muziek en
‘uitvoering’ alras verdrinkt in sompig moeras.)  Inderdaad, wat verstaat
iemand onder bezield? Laat me heel banaal stellen dat ik er gewoon onder
versta wat een doorsnee mens eronder verstaat, en laten we hopen dat we
mekaar zo een beetje verstaan (dit bedoel ik vooral voor de ‘externe’ lezer,
Björn!). Het woord heeft duidelijk met ziel te maken, ook als dat begrip
tegenwoordig niet zo’n bestseller is. (Al wordt ook daaraan gewerkt, in allerhande onverdachte en ook verdachte richtingen...).
Met bezield bedoel ik dus dat er een persoonlijke energie aan het werk
is, die vanuit het diepere innerlijk komt van de uitvoerder, en die beantwoordt aan zijn unieke persoonlijkheid en inzicht. Vanzelfsprekend gaat
het bij bezieling om méér dan een primaire, puur ‘spontane’ uiting van
temperament of zogenaamde momentane ‘inspiratie’, vooral wanneer het
gaat om uitvoering van complexe en doorwrochte muziek. Een uitvoering
die zich hoofdzakelijk daartoe beperkt, zou ik dus niet onder ‘bezield’ wil-
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len catalogeren.
In het geval van oude muziek, waar deze brieven in principe toch om draaien, stelt zich overigens meteen de volgende netelige vraag: tot waar, tot
in welk jaar in godsnaam, of tot welke dag zelfs (gisteravond?) is muziek
‘oude muziek’? Ik stel vol enthousiasme en zeer diplomatisch voor om géén
antwoord te geven op deze kruideniersvraag, en gewoon verder te gaan...
We komen dichterbij je vraag omtrent de zin of onzin van onze onderzoekingen naar historische geplogenheden, enzoverder. Hier wil ik duidelijk
stellen dat mijn ‘hart-en-nier-voorkeur’ uitgaat naar - je raadde het allicht
al - bezielde uitvoeringen die tegelijk ook het geweldige potentieel benutten van de - toch wel talrijke en waardevolle – vruchten van onderzoek
allerhande, betreffende levenskrachtige en essentiële uitvoeringswijzen
‘der ouden’. Het gaat er dan niet per se om, om le dernier cri die op de oudemuziek-informatiemarkt zijn omloop doet als eerste toe te passen. (Maar
als die levenskrachtig is en betekenisvol, waarom dan ook niet?)
Nee, er is sinds jaren al een hele laag van waardevolle informatie opnieuw
in onze (noem het neo-) uitvoeringspraxis gesijpeld. Informatie die, indien
op een zinvolle manier begrepen en ‘geplaatst’, wel degelijk een evidente
en organische invalshoek biedt tot een meer levendig uitvoeren van ‘oud
repertoire’. Uitvoeringen die zich (al dan niet bewust) totaal naast de simpelste historische evidentie plaatsen, die vertrekken volgens mij al met een
principieel ‘ongemak’. Slechts in heel weinig gevallen zullen ze mij totaal
kunnen bekoren...
Samenvattend gaat het (steeds volgens mij) bij een memorabele uitvoering
uiteindelijk om de juiste combinatie van bezieling (inclusief intuïtie) en
kennis. Of noem het hart en verstand. Daarbij komt nog een derde hoedanigheid, die eigenlijk geen commentaar zou moeten behoeven, namelijk
integriteit in de creatieve omgang met dit alles. Dit is alweer een argument
dat een eindeloze marathon aan discussie kan oproepen. Moet men als
beroepsmuzikant dan werkelijk integer zijn (of proberen te zijn), in deze
tijd waarin zoveel notoire boegbeelden allerhande en ontelbare complexe
multinationale mechanismen het juist helemaal niet zo nauw nemen met
integriteit? Ik vind van wel. Precies omdat we met Kunst bezig zijn - tenzij
men bewust persiflage of ironie wil plegen. (Nee, wacht even, sta me toe
me te corrigeren: allicht is dáár dan integriteit als basis nog méér noodzaak, wil de ironie kunstig treffend zijn).
En zo kwam ik dan warempel tot een soort ‘credo’ in verband met uitvoering – niettegenstaande al mijn diepe twijfel en aarzeling om dingen te veel
vast te leggen! En dit, alleen al door je vraag of de uitvoering er dan niet
meer toe doet. Omdat je bijna insinueerde dat ik allicht dacht dat die oude
meesters ook zonder onze inspanningen zouden ‘in leven blijven’, vermits
ik hen een soort tijdeloze waarde toedicht...
Ik wil - om het nog erger te maken? - als naspel op dat ‘credo’ er graag
nog aan toevoegen dat ik vind dat deze dingen in wezen gelden voor alle
muziek. Ook die muziek die (nog) niet het epitheton ‘oud’ kreeg, én die nog
ongeschreven muziek die ooit ‘oud’ zal zijn!
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Och ja, wat zou het, is dit niet allemaal om ‘t even? Je vroeg er mij om, dus
ik zei je wat ik ervan dacht. De één denkt zo, de ander anders. En het geheel
van mijn antwoord is zonder meer een onderdeel van wat nu de samenhang der dingen op dit wereldbolletje is. Niets zal zo blijven, alles wentelt
steeds verder, en deze ‘problemen’ zijn relatief onschuldig - al kunnen we
er ons nog zo over opwinden (of juist niet).
Zolang we leven, blijven we geconfronteerd met onze verhouding tot onszelf en tot de anderen, inbegrepen degenen die vóór ons waren en die na
ons zullen komen. Als je je bezighoudt met kunst (muziek of andere) ben
je op een bijzondere manier bezig met net datgene wat het diepste raakt
aan hun wezen, hoe dan ook. (Ook bijvoorbeeld de grootste cynicus laat
door zijn werken in zijn - cynisch - hart kijken!)
Ons beroep (om het maar eens zo te noemen, dit uitgelezen en niet-aflatend contact met kunst) weerspiegelt dan ook hoe wij ons in wezen
verhouden tot onszelf en tot de anderen van heden en verleden. Daarom
is het véél meer dan een verzameling truukjes en wetenswaardigheden die
ons ten dienste staan om ons een status van ‘artiest’ te geven, met bijbehorende welvaart en aanzien (of, alweer: het omgekeerde).
Zolang ik leef, is het voor mij dus niet om het even, hoe ik over dit alles denk. Als ‘t goed is, zijn we door de muziek op een bijzondere wijze
aangesloten op onze ‘bron’ (die de eeuwige Bron van allen en alles is). Deze
aansluiting is iets om te koesteren, om persoonlijk bewust mee om te
gaan; ze verdiept en transformeert tegelijk ons begrip der oude en nieuwe
meesters. Iedereen die probeert zijn weg ‘naar binnen’ te ontwikkelen zal
deze ervaring herkennen...
De vraag stelt zich dan ook, hoe deze aansluiting op de ‘bron’ door te geven. Hoe kan je er anderen deelachtig aan maken, of hen op weg zetten ook
deze aansluiting binnen in zich te gaan zoeken? Dit brengt ons uiteindelijk naar het kapittel ‘onderwijs’, in de ruimste zin.
Onderwijs - en kunstonderwijs in het bijzonder - mag zich niet beperken
tot het doorgeven van feitelijke kennis en kunde, maar moet er vooral ook
zorg voor dragen een ruimer kader te scheppen (of liefst een open veelheid
aan mogelijke kaders) waarbinnen deze kennis en ‘kundigheden’ aan het
leven zin kunnen geven. Het moet er uiteindelijk op gericht zijn de zoekende mens een harmonieuzer bestaan aan te reiken in zijn zoeken.
Hoe mooier en fonkelender een ‘materie’ is, hoe meer risico ze loopt haar
glans te verliezen als ze een ‘leerstof ’ wordt in de context van onderwijsstructuren. De praktijk doorheen de geschiedenis leert ons hoe fnuikend
het kan zijn wanneer ons contact met de Kern-Bron der Kunst (en van het
leven zelf ) in het keurslijf van een leer of cursus gedwongen wordt.
Het onderwijs der Ouden gebeurde essentieel van persoon tot persoon,
en ik vermoed dat deze werkwijze nog een tijdlang de basis bleef, toen de
eerste universiteiten ontstonden in het oude Europa. Vandaag zien we
echter een ontzettend complex onderwijsapparaat, dat zich ontplooit over
alle terreinen. Ik wil ervan uitgaan dat daarbij eerlijk gepoogd wordt alles
mogelijk te maken. Ook probeert men alles onder controle te houden en te
garanderen. Doch dergelijk onmetelijk project vereist steeds meer structuur en reglementering, waardoor de organisatie op zich hoe langer hoe
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meer energie en aandacht opslokt. Het inhoudelijk aspect van het onderwijs wordt daarbij steeds meer in vakjes en hokjes verdeeld, en specialismen allerhande nemen een hoge vlucht. De negatieve bijwerking van dit
alles is dat het grote kader der ‘zingeving’ (de verhouding naar binnen
toe) veelal bedolven wordt onder de ‘nuttige’ informatie en de praktische
uitbouw der verworvenheden...
Leve dus de rebelse leraar die binnen dit haast “danteske” systeem tegengif
weet te geven: die buiten zijn vak en leerstof durft te treden met besliste
schreden, om dank zij persoonlijke inzichten en ervaringen de komende
generatie te helpen ontdekken waar zij in de diepte mee bezig zijn...
Ik meen dat ik hiermee die eerste hoofdbrok van je betoog heb besproken
en uitgediept, naar tijd en vermogen...
Vervolgens schrijf je nog interessante gedachten over het ‘ontijdse’ - als
complementair begrip naast het ‘tijdloze’, waar ik het over had . Met dit
idee van Nietzsche ben ik niet vertrouwd, maar ik vind het heel krachtig.
Zeker bevat alle Kunst componenten die haaks staan op de “eigen” periode.
De verleiding komt zelfs even bij me op om te gaan veronderstellen dat
juist daarin misschien de essentiële vonk besloten ligt die een werk tot een
kunstwerk maakt. Ik geloof beslist dat elk levend organisme (en dat is een
kunstwerk in laatste instantie zeker ook) steeds een innerlijke ‘Tweeheid’
( in bepaalde krachtverhoudingen) in zich bergt, die als geheel samengenomen zijn uiteindelijke en onvervangbare Uniciteit bewerkstelligt. Dit
brengt ons bij mijn geliefde en onvolprezen yin/yang - denken der oude
Taoïsten - volgens welk elk fenomeen altijd deze beide complementair
tegengestelden in zich heeft, en het leven tout court alleen dán kan bestaan
als deze beide samen voorhanden zijn. Zo ook het ‘tijdloze’ en het ‘ontijdse’? Graag wil ik wat ‘wegdromen’ bij deze voor mij nieuwe gedachte...
Deze schijnbare on-logica is mij dierbaar, dank je. Ik kan me alvast goed
voorstellen dat de kracht en impact van een muzikale uitvoering mee
wordt bepaald door deze twee-eenheid van complementaire contrasterende aspecten. (Zo deden ook onze grootmoeders soms een klein beetje
zout in de koffiemolen, om de koffiesmaak nog meer te doen uitkomen,
hoewel ze van yin of yang nooit hadden gehoord: de koffie, extreem yin,
werd gekitteld door een korreltje zout, extreem yang, en kwam tot verhevigd ‘leven’... )
Ook wat je over Michel Serres vertelt (mij eveneens eerder onbekend) is
heel treffend en sterk: die voorstelling van de tijd als een verfrommelde
zakdoek, waar voorheen ver uit mekaar gelegen punten misschien plots
onverwachts tegen mekaar gaan liggen. Misschien was dat ook de reden
waarom plots de Mediterrannée van Braudel in Brazilië moest gezocht
worden? De moderne fysica toont ons vandaag de meest verbazende dingen, die we eerder alleen in poëtische verbeeldingen durfden situeren. Laat
dit er nog zo eentje zijn?
Waar ik tenslotte wat aarzel om met je mee te gaan, is bij je uitspraak dat
een programma ook een soort installatie is. Dit is dan vooral ingegeven
door mijn persoonlijke ongeneeslijke allergie aan het soort “kleren-vande-keizer-installaties” waarmee geniale (en helaas ook veel minder geniale)

27 | Brieven

charlatans onze tentoonstellingszalen en andere publieke plekken denken
onveilig te maken. Maar ik denk dat ik “desalniettegenstaande” (wat een
mooi woord!) wél begrijp wat je ook in andere woorden had kunnen zeggen - woorden die mij niet zo kinderlijk op stang zouden hebben gejaagd...
Tot slot van deze bijdrage wil ik graag - misschien zonder duidelijke samenhang met wat hier net vooraf ging - een grote gedachte van een groot
schrijver citeren, ter overweging. Dostojewski liet ooit een van zijn personages zeggen: “Schoonheid zal de wereld redden”! Als je ‘t mij vraagt: dit
is al sinds eeuwen bezig, niettegenstaande alles! Neem de ‘onnutte’ dingen
des levens weg, die onzegbare kern der dingen die alles doet leven en borrelen, die het groene gras doet groeien en onze haren doet grijzen (en die ik
zonder schroom ook als kern der schoonheid wil betitelen!), en de wereld
stuikt als een kaartenhuis ineen. Of niet, soms ?
Het ga je goed, laat je haar maar groeien...
Heel genegen,
Sigiswald

5. Antwoord van Björn Schmelzer aan Sigiswald Kuijken
                                                                                                 Antwerpen, 5 augustus 2009

Beste Sigiswald,
Met bewondering en ontzag, maar ook met een zeker ongemak lees ik
je laatste brief, die mij geschreven lijkt door een haast volmaakte evenwichtskunstenaar. Ik geef toe: ik heb dit evenwicht nog lang niet gevonden. Of misschien ben ik er nog niet naar op zoek geweest. Of nog anders:
misschien is mijn engagement in de oude muziek niet dat van een harmonieus balanceren, laat staan dat van een vertolker van harmonieuze
partituren uit het verleden.
Gaandeweg wordt het me duidelijk, Sigiswald, dat we in onze omgang
met oude muziek ook erg verschillende invalswegen bewandelen, dat we
duidelijk representanten zijn van een (andere) generatie. Dit lijkt me niet
meer dan logisch. Ik heb het gevoel je nu, twee brieven verder, stilaan te
leren kennen en daardoor zowel dichter als verder van je af te staan. Misschien zou een correspondentie die naar de grond wil peilen van wat ons
drijft en bezighoudt pas nu moeten beginnen. Alsof wat hiervoor werd
beweerd en geschreven slechts vingeroefeningen waren, aftasten, terreinverkennen. Misschien zijn we te vriendelijk geweest voor elkaar. We zijn
een zinloze polemiek terecht uit de weg gegaan – een polemiek waaraan
anderen zich zouden kunnen verlustigen - maar hebben ook een aantal he-
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tere hangijzers ongemoeid gelaten. Hangijzers die voor velen de concrete
problematiek van de oude muziek uitmaken .
Je voelt me al aankomen. Het gevoel bekruipt me dat we de concrete blik
op de zaak misschien te veel uit het oog hebben verloren. Ik van mijn kant
heb dit zeker ook bewust gedaan: er is niks zo vreselijk als je blindstaren
op de chaos van concrete faits divers, sociale kunstmatigheid, het wel en
wee van het artiestenleven, de buien en wispelturigheden van muzikanten,
organisatoren, het leven en overleven, de concrete invulling en opbouw
van een muzikale carrière. Ik haat het eigenlijk hierover te gaan speculeren. En ik heb de indruk dat ook jou dat soort discours gestolen kan
worden.
Met het risico toch te verzanden in een soort polemiek - wat ik ten allen
prijze wil vermijden uit groot respect voor jou en je werk - wil ik je een
aantal aspecten voorleggen. Dit zal ons naar de kern van de problemen
leiden waar de oude muziek op dit moment mee kampt. Het gaat om zaken
die ik lees in je brieven en die ik problematisch vind. Ik kan ze voor een
deel verklaren door het generatieverschil, maar ook door mijn eigen specifieke aanpak van oude muziek. Daarmee wil ik niet zeggen dat die aanpak
typerend zou zijn voor mijn eigen generatie - het is aan anderen om dat
uit te maken. Hoe zou ik mezelf bovendien de pretentie kunnen aanmeten
haar spreekbuis te zijn?  
Het eerste betreft het verregaande relativisme dat uit je brieven spreekt,
een aandoenlijk relativisme trouwens dat me zeker nastrevenswaardig
lijkt. Maar op paradoxale wijze wordt dit relativisme op zijn beurt ook
gerelativeerd en vervangen door een bijna middeleeuws aandoende triade:
bezieling – kennis – integriteit (is het een variant op de thomistische integritas – proportio –claritas?) die voor jou garant staat voor kwaliteit en
een alles verzengende eeuwige Schoonheid.
Ik zie de paradox ook heel duidelijk geïllustreerd in de uitvoeringspraktijk
van jouw generatie (waarmee ik evenmin jouw werk zou willen associëren,
ik hoop dat je mijn verregaande polariseringen dan ook niet te letterlijk of
te persoonlijk opvat). Jouw generatie pretendeert louter mediator te zijn,
louter uitvoerder, heeft geen enkele pretentie en ook geen enkele persoonlijke inbreng. Zij interpreteert niet en wil niet haar stempel drukken op
de uitvoering, maar doet louter wat de componist vraagt of bedoelt – in
tegenstelling tot de burgerlijke klassieke muziektraditie waartegen ze
reageert. Met andere woorden, deze generatie minimaliseert haar eigen
inbreng, haar eigen ‘interpretatie’. Zij laat het werk zogezegd voor zich
spreken, ten voordele van een bijna transcendente muzikale ervaring.
Is dit geen al te valse bescheidenheid? Het lijkt me typisch dat uiteindelijk
weer de grote tenoren (grootmeesters zowel als diva’s) via de achterdeur
binnenkomen, en met hen de grote woorden schoonheid, authenticiteit,
kwaliteit, integriteit. De generatie die reageerde tegen het burgerlijke,
bombastische sterrendom waarin de klassieke muziekpraktijk was verzand, lijkt uiteindelijk de klassieke muziektraditie gewoon voort te zetten,
of nog beter, verplaatst dezelfde mentaliteit naar een domein dat tot dan
toe ongeschonden bleef. Componisten worden weer in geniale genealogieën geplaatst, van Josquin tot Bach tot….  De oude muziek lijkt gewoon het
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hoogste, moeilijker te bereiken trapje van de klassieke-muziekladder te
zijn geworden, het neusje van de zalm, voor echte fijnproevers en mensen
met smaak.
Net zoals alle revolutionaire bewegingen lijkt ook de oude muziek te
eindigen in net datgene waartegen ze reageerde. Ze lijkt een ongekend
elitarisme te installeren, een rigide zwart-wit-denken, nieuwe codes en
mentaliteiten, nog erger dan voorheen (het strikte vibrato-verbod in de
uitvoeringspraktijk is slechts een absurd, banaal voorbeeld…)
Daar tegenover zou ik de intrinsieke mentaliteit van de oude-muziekuitvoerder willen plaatsen: geen tegenstellingen, geen grote opposities
of breuken, maar een fijnmazige, complexe microfysica van de uitvoeringspraktijk. Wat mij boeit in de oude muziek-praktijk zijn niet de grote
meesters, de superieure kwaliteit van oeuvres, het streven naar evenwicht
en harmonie. Evenmin wil ik daarvan de vertolker, mediator zijn. Wat mij
interesseert, zijn de randen van repertoires, de paradoxen en contradicties
in de uitvoeringspraktijk, de survivals van tradities die intrinsiek zijn verbonden met de West-Europese muziek, maar die ons eerder vervreemden
van wat we dachten te kennen of te weten, de breuklijnen, de esthetische
confrontatie. Voor mij zijn het operatieve element en de dynamiek van de
praktijk cruciaal om met oud repertoire bezig te zijn. Ik kan gerust bekennen dat ik heel huiverig sta tegenover de verloren klanken uit het paradijs
die sommigen lijken te horen in de uitvoering van oude muziek.
Sigiswald, ik hoop dat je me niet verkeerd begrijpt. Ik kan me voorstellen
dat je het zelfs niet oneens bent met mijn standpunt. De enige reden waarom ik deze accentverschuiving belangrijk vind, zijn de vier socio-culturele
gevolgen voor onze generatie muzikanten, die nog niet de hoogste sport
van de gradus ad parnassum hebben bereikt en beneden rusteloos staan
te trappelen (of elkaar vertrappelen?), in de hoop uitgekozen te worden en
omhoog te worden getrokken.
Eerste gevolg: de bijna algemene blindheid voor een nieuwe generatie
oude muziek-uitvoerders, en de promotie van epigonen. Ik herinner me
nog levendig een interview enkele jaren geleden in De Standaard met een
belangrijke Vlaamse muziekprogrammator, die laconiek beweerde dat er
geen nieuwe generatie oude-muziekuitvoerders bestond. Hij zag ze in elk
geval niet. De huidige generatie is zo sterk, beweerde hij, dat een nieuwe
generatie eigenlijk geen overlevingskansen heeft: hij ziet geen nieuwe
Kuijkens, Van Nevels, Jacobsen, Herreweghes en daarmee ook geen vernieuwing. Alles is gebeurd, er kan niks meer worden toegevoegd… Amen!
Vanuit dit perspectief valt ook alleen maar een epigonendom te ontwaren.  
Jonge muzikanten doen het zoals hun meesters. Misschien zijn ze technisch zelfs beter, maar een eigen inbreng of stijl hebben ze niet, kunnen
ze niet hebben, mogen ze niet hebben.  Natuurlijk kan het geen kwaad dat
een technisch niveau verbetert, maar techniek staat nooit op zich en is hoe
dan ook altijd verbonden met een stijl en een uitvoeringspraktijk waarin
men zich nestelt. Er kan dan ook geen sprake zijn van een school of traditie
in de historische uitvoeringspraktijk ( zoals die wel bestaat in de klassieke
muziekpraktijk), omdat die per definitie haaks staat op de intrinsieke
kritische functie van de oude muziek.

30 | Brieven

Uit de sclerose van de supergeneratie en haar epigonen kunnen we pas
geraken als we ophouden metafysische parameters te hanteren. We
moeten durven een andere bril op te zetten die ons zou toelaten de nieuwe
uitvinders, stilisten en legislatoren te ontwaren. Geloven in een nieuwe
generatie oude-muziek-uitvoerders zou kunnen betekenen: hen steunen in
hun experimentele zoektocht, het helpen creëren van nieuwe parameters,
omstandigheden, ruimten en associaties, eerder dan hen te leren lopen
op de platgetreden paden van de bestaande uitvoeringspraktijk of hen de
normeringen op te dringen van een vastgeroeste esthetische smaak.
Tweede gevolg (dat voor een deel voortvloeit uit het eerste): de moeilijke,
soms onhoudbare verhouding tussen jonge muzikanten en de professionele sector, de organisatoren. Dit is een heikel punt, Sigiswald, en ik
wil hier niemand persoonlijk met de vinger wijzen. Laat me in grove, te
veralgemenende bewoordingen zeggen dat de arrogantie en pretentie van
bepaalde organisatoren me vaak recht evenredig lijkt met de grootte van
de instelling waarvan ze de employés zijn, maar niet altijd. Wat betreft
kennis van zaken en sensibiliteit geldt meestal een omgekeerde evenredigheid, maar ook hier weer niet altijd (voilà, hier beginnen de sociologische
waarheden, die er geen zijn…)
Laat me voor eigen winkel spreken: als je als jonge groep op een bepaald
moment geen partners in crime vindt, in de gedaante van organisatoren
die je onvoorwaardelijk steunen, die volledig meegaan in je zoektocht, die
je carte blanche geven, zonder dat je daarvoor op de knieën moet gaan of
een levenslange schuldverhouding aangaan, ben je verloren, is het er vroeg
of laat sowieso mee gedaan. Je hebt ze nodig om verder te geraken, maar
ook om je vertrouwen in andere organisatoren niet compleet te verliezen.
Want het is een hard, meedogenloos wereldje, zonder scrupules. Als je het
er niet voor over hebt om je financieel te laten uitbuiten gedurende mintens 10 jaar, kan je beter al maar direct de boeken sluiten. Ik heb het hier
niet over individuele muzikanten die er, door hier en daar mee te spelen,
in slagen te overleven, maar over de lange, pijnlijke weg van een muzikale
formatie.
Maar manipulatie en uitbuiting spelen net zo goed op psychologisch en
inhoudelijk vlak. Daar zijn ze weer, de attributen en kwaliteiten: het is
nooit goed genoeg, maar je bent op goede weg: “je bent goed bezig”, wat
zoveel betekent als “ je bent er nog lang niet” (wáár dan wel? Typisch manipulatief organisatoren-jargon).
De organisatoren als beoordelaars van muzikale prestaties, als uitzetters
van hiërarchische ladders, en  - wat misschien tekenend is voor de creatieve sclerose – als lijntrekkers van inhoudelijke formats, zogezegd om de
uitvoerders te helpen (maar eerder om hen in een keurslijf te dwingen).
Een bezinning in de oude-muziekwereld dient hier te beginnen: van onder
aan de ladder, waar de uitvoerders staan die uiteindelijk doen waar het om
draait.
Derde gevolg: een eenzijdige en rigide uitvoeringspraktijk, de laatste jaren
weliswaar vaak ingepakt in hip en sloganesk jargon. Zij wordt ook vaak
gestimuleerd door eenzijdig en kortzichtig voorbereidend onderzoek en
een cliché-matige, betreurenswaardige verhouding tussen muzikanten en
musicologen. Elke oude-muziekuitvoerder zou eigenlijk musicoloog moe-
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ten zijn, zoniet de jure, dan tenminste de facto (en is het inderdaad in veel
gevallen ook). In de oude-muziekpraktijk krijgt de musicoloog sowieso
een belangrijke en interessante plaats toebedeeld, omdat zijn werk vaak
vooraf gaat aan de uitvoering, en niet achteraf puur analytisch of interpretatief functioneert, zoals bij latere klassieke muziek. De oude-muziek-musicoloog is een constructivist, een schepper van kaders en mogelijkheden,
en geen interpreet of een soort mislukte criticus van uitvoeringspraktijken. Dat zijn rol vaak tot dit laatste wordt gereduceerd kan ik alleen maar
verklaren door een gebrekkige methodologie en een falend onderwijssysteem, die van de musicologie niks anders weet te maken dan een soort
halfbakken muzikale rechtbank.
Een grondige herdenking van de relatie muzikant-musicoloog lijkt me
essentieel, tegelijk met de tegenstelling onderzoek-intuïtie, die vaak als
kwaliteit aan respectievelijk elk van beiden wordt toebedeeld. Alsof een
muziekuitvoering geen intelligentie zou vragen, en interessant onderzoek
onmogelijk kan zonder intuïtie. Dit soort methodologische herzieningen
zouden zich moeten afspelen in een breed interdisciplinair veld, waarin
‘performance’ een mogelijk knooppunt zou kunnen vormen.
Vierde gevolg: de oude muziek lijkt willens nillens gevangen te blijven in
conservatieve klefheid, misplaatste nostalgie en kneuterige ‘musealiteit’,
waarvoor ze niet openlijk durft uit te komen, maar die ze meent te kunnen
maskeren met allerhande nieuwe, vaak trendy gezichten en uitstralingen.
Nog veel erger dan deze bewaarzucht is de rigide, eenzijdige omgang met
het muzikale verleden en historische performance, het gebrek aan een
echt open en dynamische werksfeer – de oude muziek als werkplaats lijkt
een ondenkbaar perspectief – en de onmogelijkheid om om te gaan met alternatieven en experimenten in de uitvoeringspraktijk en de esthetiek tout
court. Fundamenteel blijft voor mij de vraag hoe en onder welke omstandigheden dit ooit wel mogelijk zal zijn.
Beste Sigiswald, ik eindig deze brief met een ietwat bittersmakende pil,
niet zozeer omdat ik een pessimist ben, maar wel omdat voor mij luciditeit
evengoed ontspruit uit bitterheid (in dit geval die van pseudo-waarheden,
ontsproten uit pseudo-sociologie). Tegelijk besef ik dat mijn verhouding
met de oude muziek fragiel en ambigu is, en dat ik me maar moeilijk kan
conformeren aan de ongeschreven wetten die haar bedrijvigheid beheersen. Zo blijf ik, op mijn manier, dan toch maar geloven in haar fundamenteel non-conformistische kracht om originele en nooit eerder gehoorde
klanken aan het sluimerende verleden te onttrekken.
Veel, veel groeten,
Björn

6. Laatste antwoord van Sigiswald Kuijken aan Björn Schmelzer
                             
                  Asse, 10 augustus 2009

Beste Björn,
Alweer moet ik je bewonderen voor je zo heldere formuleringen van dingen die niet zo maar aan de eerste oppervlakte liggen. Een waar plezier om
mee te volgen!
Je hebt volgens mij gelijk; stilaan lijkt de rodage voorbij te zijn in de loop
van onze dialoog. Dat stadium hebben we zeer respectabel doorlopen, vind
ik. Plein de savoir vivre, zou ik durven zeggen (al gaat het over onszelf ), wat
zeker niet schaadt en allicht wél baat... We zijn dus vriendelijk geweest
- inderdaad ook omdat we eventuele sensatiezucht van hen die vóór alles
‘discussiestof ’ wilden, niet zeer genegen zijn. En terecht. Nu ben je dus
naar een hogere versnelling gegaan, Björn, (in het besef dat dit de laatste
ronde is?) en dit is ook goed. Ik ga dan ook met je mee...
Je hebt in mijn brieven een aantal aspecten, opinies aangetroffen die je
bij nader inzicht “problematisch vindt” en je gaat daarop in. Zo heb je
het over mijn “verregaande relativering”, die zelfs zichzelf relativeert en
daardoor uitkomt bij wat je noemt “een bijna middeleeuwse triade: bezieling-kennis-integriteit”. Wat mij betreft, kon je mij nauwelijks een groter
compliment maken dan met deze synthese, al bedoelde je het misschien
niet zo. En of die triade nu middeleeuws is of voor mijn part 25ste-eeuws
kan me gestolen worden - wat zou het? Dank je wel in ieder geval!
Dat je het “relativeren van zelfs relativering” een paradox noemt en daar
dan ook een soort punt van maakt, lijkt mij (met permissie) een denkfoutje. Is het niet gewoon het wezenlijke van relativering dat ze inderdaad ook
zichzelf relativeert? Zoniet verzandt ze immers in haar tegengestelde.
Vervolgens vind je deze paradox ook duidelijk terug in de uitvoeringspraktijk van mijn generatie, schrijf je. Je beschrijft deze generatie op jouw
manier, waarbij ten slotte de bedenking bij je opkomt: “is dat geen al te
valse bescheidenheid?”.
Ik begrijp wat je bedoelt en wil hier op mijn beurt wat uitleg geven. Met de
grondlijnen van de bovengenoemde ‘triade’, waar inderdaad de persoonlijke vernieuwende inbreng in se duidelijk van ondergeschikt belang is,
zou je inderdaad ook kunnen ‘sjacheren’, er een slim spel van maken, erop
rekenend dat ook dát systeem wel eens zou kunnen aanslaan. Toch is het
een brug te ver om te stellen dat de oudere generatie (de mijne dus) dat
systeem als werktuig hanteert. Het lijkt mij zelfs zeer overdreven om zelfs
maar te vermoeden dat die generatie in haar geheel überhaupt de neiging
zou hebben om achter deze mooie triade te staan! Als ik in gedachten het
rijtje afga, dan vind ik echt niet zoveel collega’s van mijn generatie die
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deze filosofie werkelijk in hun vaandel dragen!
Met andere woorden, ik denk dat jouw argumentatie mij hier al te zeer als
representatief benut. Wanneer je stelt dat via de al dan niet voorgewende
filosofie van deze oudere generatie, namelijk die al te grote bescheidenheid, de “grote tenoren (grootmeesters zowel als diva’s) langs de achterdeur weer binnenkomen”, dan ga je echt op drijfzand verder construeren,
lijkt me. Wat me hierbij wat ongerust maakt, is dat ik hierachter zijdelings een zekere algemene veroordeling voel, zonder fijngevoelig onderscheid, van het fenomeen grote tenoren. Waar steunt dit op? Iedere tijd
en kunsttak heeft zijn min of meer grote tenoren, de facto. En daarmee
bedoel ik niet in de eerste plaats de grote succesfiguren, die het publiek
en de heersende ‘kunstmanagers’ handig bespelen met hun muzikaal en
socio-diplomatiek talent. Ik bedoel vooral diegenen die werkelijk vanuit
hun binnenste, en omdat ze het niet konden laten, een wezenlijke invloed
hebben gehad – een invloed die ze allicht niet als hoofddoel nastreefden.
Ik vind het niet helemaal fair ook deze mensen toe te dichten dat ze hun
jeugdidealen (of hoe moet je dat noemen?) verloochenden om toch maar
aan de top van de succespiramide te komen en de rangen te vervoegen van
diegenen wiens ‘traditionalistische’ denkwijzen ze aanvankelijk wilden
ombuigen. Je schrijft immers: “de generatie die reageerde tegen het burgerlijke, bombastische sterrendom waarin de klassieke muziekpraktijk
was verzand, lijkt uiteindelijk de klassieke muziektraditie gewoon voort
te zetten, of nog beter, verplaatst dezelfde mentaliteit naar een domein
dat tot dan toe ongeschonden bleef ”. Ik stem hier dus slechts gedeeltelijk
mee in. Het mag dan inderdaad gelden voor sommige ‘grote tenoren van
vandaag’, wiens tactiek ik ook niet in mijn hart draag, maar zelfs dan blijft
het een feit dat die figuren naast hun ‘handelsinzicht’ ook een sterke dosis
onmiskenbaar artistiek talent moeten hebben, dat hun zaak draagt en
schraagt. Zonder dat talent zouden ze al vlug tegen de lamp lopen en als
ééndagsvliegen van het toneel verdwijnen. Het blijft duidelijk: de gustibus
non disputandum...
Diegenen die zonder berekende en bovenal ambitieuze carrière-intenties
tóch een vooraanstaande, beslissende rol spelen (of speelden), dié evolueren gedurende hun werkzaamheden organisch naar een grotere bekendheid en erkenning. Je kunt dan wel beweren dat zij op die wijze weer als
grote tenoren in het ‘algemene’  muziekleven opduiken, toch zou ik die
figuren duidelijk niet over dezelfde kam scheren als de eerder beschrevenen. Ik zou er integendeel een grote dankbaarheid voor opbrengen. Zij zijn
het die (dank zij een langdurig en overtuigend zichzelf-zijn en werken)
nieuw ferment inspuiten in ‘zelfs’ de traditionele muziekscène, daar waar
dit duidelijk het minst evident is!
Moralité: alles op zijn plaats en zijn tijd! Ook in de beoordeling van de
geschiedenis is dat niet onbelangrijk. Me dunkt heb je je wat laten gaan...
Vóór je de bespreking aanvat van wat voor jou en de ‘nieuwere’ generatie
essentieel zou zijn, ‘beschrijf ’ je de kenmerken en gevolgen van de werkwijze der ‘oude’ generatie. Je slotzin is erg bitter en je veralgemeent er te
fel, wanneer je het hebt over het ongekend elitarisme, rigide wit-zwart
denken enzovoort.
Het is waar dat in onrustbarend veel aspecten de zogenaamde ‘oude
muziekbeweging’ precies daarop lijkt af te stevenen waartegen ze zich

34 | Brieven

aanvankelijk verzette. (Dat is ook een punt van mijn analyse, en iets wat
ik vaak verkondig). Toch staat er heus wel wat tegenover aan ‘verwezenlijkingen’ die naar de diepte van de kunstbeleving wijzen zoals die aan de
veranderende tijden beantwoordt of toch “beantwoorden”? De immense
invloed die nu al veertig jaar uitgaat van een figuur als Gustav Leonhardt,
kan men (hoewel hij sinds lang in alle grote ‘gevestigde’ concertseries en
festivals optreedt) niet afdoen met “hij heeft zich bekeerd tot het traditionalistische kamp waartegen hij in den beginne reageerde”, noch met “hij
heeft zijn kar gekeerd en zo carrière gezocht”. Integendeel. Wie Leonhardt
kent, weet hoezeer bij hem dit soort commentaar absoluut niet terecht is.
Dat hij echter zeer succesrijk was en is, staat buiten kijf. Hij verdient dat
succes ten volle. En zo zijn er altijd figuren die ontsnappen aan de banale
omschrijvingen van banale mechanismen, laat ons wel wezen...!
Revolutie prediken en bedrijven is een zeer goede aangelegenheid, als de
omstandigheden erom schreeuwen. Maar wijsheid is ook hierin onderscheid en maat te kennen. Verstarren in een soort ‘revolutionaire plicht’
(wat vaak eindigt in met veel overtuiging ‘open deuren blijven instampen’)
is even onvruchtbaar als het omgekeerde, namelijk alle revolutie afwijzen.
Ik ben overtuigd dat de werkelijk belangrijke fermenten in de veranderende samenleving ook mee veranderen, en alleen zó steeds in hun eigen
stadium en op hun eigen tijd werkzaam kunnen blijven.
Ik ga nu over naar jouw beschrijving van de ‘intrinsieke mentaliteit’ van
de oude-muziek-uitvoerder, die je tegenover die der vorige generatie wil
plaatsen. Mijn indruk is dat je hier nu in de omgekeerde richting overdrijft, in dezelfde mate waarin je daarnet de ‘oudere’ mentaliteit veralgemeende. Ik denk dat je de jongere generatie al te veel ziet door jouw
persoonlijke bril, alsof jij nu net representatief zou zijn - hoewel je je best
doet om te preciseren dat je geenszins als ‘spreekbuis’ wil worden begrepen. Björn, ik heb al lang gemerkt dat jij net zo min als ik echt representatief bent. Wij zijn gedoemd tot spreken uit eigen naam (des te beter!). Laat
ons dat niet vergeten...
Wat jij aanvoert, getuigt van een soort jong geweld dat zeker een tijd lang
een vruchtbaar werkaspect mag zijn in een mensenleven. Toch kan ik mij
uiteindelijk niet, of slechts heel beperkt, vinden in de kern van je betoog,
namelijk dat de oude muziek een “werkplaats” zou moeten zijn - zelfs niet
in de betekenis waar jij blijkbaar van droomt. (Later in je brief laat je je
ietwat gedesillusioneerd uit over deze werkplaats-wensdroom, erbij toegevend dat je niet weet onder welke vorm deze droom ooit eens zou kunnen
bewaarheid worden...)
De factoren die jij op een rijtje zet als bestanddelen van de ‘nieuwe’ mentaliteit, die der ‘jongeren’ dus, behoren allemaal duidelijk bij het stadium
van ‘expansief ’ denken, leven en voelen. Ik citeer: “wat mij boeit, zijn niet
de grote meesters, de superieure kwaliteit van oeuvres, het streven naar
harmonie (…) maar de randen van repertoires, de paradoxen en contradicties (...) die ons eerder vervreemden, (...) kortom de confrontatie. Dit is het
stadium waarin een musicus allicht gedurende laat ons zeggen minstens
de eerste helft van zijn werkzaam leven moet vertoeven. Maar sta me toe
erop te wijzen dat overeenkomstig de natuur der dingen na de expansie
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weer de weg naar binnen komt. Dat is de fundamentele wet van uitzetting
en inkrimping, van yin en yang volgens de Taoïsten (waar ik veel voor
voel), en dat tweede stadium luidt dan de synthese in van wat een mens in
zijn totaliteit zal hebben verworven en verwezenlijkt, in zijn kort bestaan.
Het wegcijferen, negeren van dit aspect na de expansie is naar mijn gevoel
een wat drieste gedachtegang, die ik ook wat onvolwassen durf te noemen.
Jammer genoeg gaan al te vaak zelfs (of vooral?) de meest kritische en
progressieve analisten der westerse consumptiemaatschappij ondelikaat
en onbesuisd aan deze realiteit voorbij. Zozeer lijkt het aangewezen (om
‘bij te blijven’?) om alleen de expansiekracht van alles wat leeft en beweegt
te bejubelen, en de ‘terugkerende’ beweging als een betreurenswaardige
aangelegenheid te minimaliseren of zelfs te verzwijgen. Bij het eindpunt
van deze onfrisse redenering komen we dan aan bij de zo algemene en
tirannieke ontkenning van de enige zekerheid van het mensenleven, namelijk de eindbestemming, de dood – in onze zogenaamde vrijgevochten
welvaartsmaatschappij een taboe van formaat! Alsof men die kan overwinnen door simpelweg te doen alsof hij niet bestaat...
Daarbij zou het een zegen zijn, mocht de jeugd er al vroeg mee vertrouwd
gemaakt worden dat deze onafwendbare finaliteit in wezen goed is, want
de sleutel van de levenscyclus - in plaats van alleen maar in de richting
der ontkenning gestuurd te worden. Jong en oud zou er alleen beter van
worden, door de dood niet te ervaren als een lelijke disharmonie of jammerlijke nederlaag, maar integendeel als de ultieme harmonie. Ja, je zou
kunnen stellen dat het leven eigenlijk het onophoudelijk oscilleren is, het
heen en weer trillen, van dissonant(je) naar dissonant(je), steeds opnieuw
over een bijna virtueel streepje consonantie, over een lijntje waarop het
nauwelijks gegeven is te kunnen blijven stilstaan, tot de oscillatie stilvalt
op het lijntje.
Ik geef toe, ik ben plots heel snel wat ver van ons onderwerp uitgelopen.
Toch wilde ik dit verband niet onbesproken laten. Het natuurlijke, organisch ontstane ‘inkrimpende’ moment heeft aan minder ‘actie’ genoeg,
omdat de innerlijke relativiteit en samenhang der dingen duidelijker
worden. Het negeren ervan is er de oorzaak van dat in naam van energieke
en radicale ‘vernieuwing’, zo niet ‘vooruitgang’, zo vaak oppervlakkige en
trendy mechanismen naar voor geschoven worden, alsof ze warempel voor
‘t eerst op de wereld verschenen. (In het modieuze journalistentaaltje heet
dat zelfs sexy - weet ik waarom!)
Veel van die ‘trendsettersideeën’ zijn lege dozen, de kleren van de keizer,
als je ‘t mij vraagt. Festivals en concertseries, hele ‘klassieke’ radiozenders
en cultuurpagina’s in de betere kranten worden aan deze onrijpe mode al
te veel opgeofferd. Wie daar een tegensputterend geluid laat bij weerklinken, is meteen een kandidaat voor het oudmannenhuis of is duidelijk geen
‘correct denkend mens’ meer...
(Mijn god, Björn, ik had nooit gedacht ooit een zo conservatieve tirade af
te steken - maar ze is er uit, en ik laat ze staan; het is nu mijn beurt om je te
vragen dit niet allemaal persoonlijk te nemen, alsof jij symbool stond voor
al deze euvele toestanden.)
De stelling dat oude muziek een werkplaats moet zijn waar de oude-muziekbeoefenaar naar hartenlust kan experimenteren, zich confronteren
en nieuwe spanningen ervaren en oproepen, is mij intussen welhaast een
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gruwel geworden. Het zogenaamde ‘creatief ’ omgaan met het verleden is
namelijk een systeempje geworden.
Wat is er (met permissie) in godsnaam belangrijk en vernieuwend aan, om
Mozart- en Schumann-liederen door “de beste contratenor van de wereld”
met de meest fantastische luitbegeleiding te laten uitvoeren in een oudemuziekfestival? (De uitvoerders zelf kan ik hier beter begrijpen dan de
programmatoren - tenslotte zijn zij professionele artiesten en hebben zij
daardoor alleen al ergens toch een soort sportieve ‘vrijgeleide’ achter de
hand om eens iets ‘geks’ te doen voor een keertje).
Is dat dan de weg die de klassieke muziek (laat staan de oude muziek) nog
kan redden van de afvoer naar de schroothoop? Welk ernstig mens kan
deze hersenkronkels volgen? Is ‘gewoon’ dan zo verwerpelijk? Moet het
maar eens uit zijn met al die afgezaagde normale liedrecitals? (Alle gekheid op een stokje, er wórden er niet meer veel georganiseerd; als we zo
doorgaan, zijn overmorgen Schubert en Schumann, Brahms en Wolf nog
slechts dode mussen, misschien nog goed voor een eervolle vermelding in
stoffige geschiedenisboekjes).
Dit is een extreem maar reëel gevolg van het op het eerste zicht interessante en ‘breeddenkende’ concept van oude muziek als werkplaats. Tot deze
mate van ongerijmdheid zal (zo mag ik hopen) wel niet elke verwezenlijking van dit concept uitgroeien, maar toch ben ik bang dat uit de trendy
navolging van dit ‘werkplaats-idee’ nog veel méér van dit kaliber mag
worden verwacht. Ik zou het toch kras vinden mocht de misschien naïefharmonieus rustig denkende melomaan (jong of oud!) tenslotte door de
heersende werkplaats-verantwoordelijken naar de “beschutte werkplaats”
worden verwezen...
Ook wat gebeurt aan krankzinnige en pretentieuze toneel- en operabewerkingen (‘hertalingen’ noemt men dat op intellectuele wijze) waarbij het wel
lijkt alsof elk te evident verband met het origineel werk zo vlijtig mogelijk
wordt vermeden, wordt allemaal door het bovengenoemd concept gerechtvaardigd. Ik probeer de lijst nu maar te stoppen.
Nu weet ik wel, Björn, dat jij met je ‘werkplaats’ niet precies die dingen op  
het oog hebt. Toch laat jouw beschrijving wel de weg daarnaartoe open.
Ik vraag mij dan af of je aan de betreffende ‘oude-muziekwerken’ die je
onder handen neemt, niet meer genoeg hebt op zichzelf. Waarom wil je ze
dan uitvoeren? Het is natuurlijk een feit dat omtrent de uitvoeringsstijl
van het heel oude repertoire heel veel in het duister getast moet worden
om überhaupt tot een klinkend resultaat met panache te komen, tot een
uitvoering die ‘aan de ribben plakt’. Er is heel veel spelruimte en er zijn
weinig duidelijke aanknopingspunten, waardoor de noodzaak van ‘zelf ’ ingrijpen welhaast onvermijdelijk wordt. Zoiets tot een goed einde brengen
is niet onmogelijk, maar vergt zeker een buitengewoon talent en subtiel
aanvoelingsvermogen, gekoppeld aan een groot inzicht en respect voor de
evolutie der kunsten. Een buitengewone opgave dus, die niets te maken
kan hebben met de drieste nieuwlichterij die helaas plaatsvervangend al te
veel hoogtij viert. Voor mij ligt dan ook precies daar de breuklijn, waardoor ik het dan maar liever niet eens ‘probeer’. Ik voel me niet geroepen...
Er zijn nu al CD ‘s op de markt van muziek van het antieke Egypte; kan dat
meer zijn dan de vrucht van een soort wishful thinking?
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Ik geloof dat het bij een ontluikende rijpheid behoort om de beperkingen
te aanvaarden waar ze liggen. Om niet niet kost wat kost ‘grensverleggend’
en daarbij – hoe dan ook uiterst speculatief – tóch ‘verder’ te willen gaan,
voorbij die evidente beperkingen. Er is zoveel moois dat zomaar daar “is”,
en dat in zijn schoonheid inderdaad niet vergankelijk is. Moeten we dan
echt kost wat kost daarbovenop toch nog gaan ‘arrangeren’, en zogenaamd
creatief (of ‘recreatief ’?) gaan bij-scheppen? Zouden we niet beter ons
talent spenderen aan échte volbloed eigentijdse creatie, in plaats van aan
intellectuele ‘interpretatiemogelijkheden’ van voorbij materiaal waar we
niet meer echt weg mee kunnen? Ik heb hier mijn grondige twijfels. Het is
zo makkelijk om op basis van ‘oud’ materiaal een soort nieuwe frisse stijl
‘uit te vinden’ met een aureool van actualiteit... Laat de heren die vandaag
zo modieus en succesvol Don Giovanni “hercreëren” maar eens liever zelf
een opera ontwerpen, schrijven en uitwerken, in plaats van met Mozart
en Da Ponte te sjacheren. Laat de barokmusicologen wat mij betreft ook
maar eens ophouden met hun reconstructies van ooit bestaande maar nu
verloren gegane Bach-cantaten en dergelijke. Is ons creatief potentieel dan
zo verschrompeld, dat onze tijd niet meer verder geraakt dan alleen nog
met overblijfselen van het verleden te knutselen en te pronken en mekaar
de loef af te steken met “nieuwe creaties” van gerecupereerde meesterwerken?
In dit verband wil ik dan ook nog kwijt dat volgens mij de oude-muziekmusicoloog zeker niet een “constructivist, een schepper van kaders en
mogelijkheden” moet zijn, zoals je verderop enthousiast verkondigt.
Straks is hij nog zelf de componist van zijn eigen musicologische ‘producten’... Waar gaat dat heen? Dit wordt de triomf van het speculeren met
andermans kapitaal. Dat iets dergelijks misschien bij wijze van een uitzonderlijke en eerder humoristische flirt met het verleden kan voorkomen
(à la Pulcinella van Stravinsky?), soit! Vooral als het met genie gebeurt, en
genieën bestaan wel degelijk! Maar moet dit ‘de’ veelgeprezen en serieus
nagestreefde ‘structurele’ handelwijze worden, het richtsnoer voor ‘actuele
kunstbeoefening’ van de klassieke muziekbeoefenaar, zonder hetwelke hij
niet eens meer ernstig genomen kan worden, noch misschien subsidies
verdient? Dit gaat wel erg ver vind ik.
Dat brengt ons bij het ‘sociale aspect’ van het kunstgebeuren, namelijk hoe
de kunst in ‘beide richtingen’ werkt. Ze is enerzijds als een soort objectieve, de facto neerslag, een condensatie van wat de maatschappij aan creatieve energie vrijmaakt (een beetje zoals de onvermijdelijke roetneerslag
van een fakkel!), en anderzijds als spiegel waarin dezelfde maatschappij bij
wijze van bezinning bijwijlen het gehalte van haar verwezenlijkingen en
creatieve wensdromen kan ‘aflezen’. Die visie op kunst laat alles toe, veronderstelt geen van boven af verplichte of aanbevolen pistes, noch censuur.
Ze blijft ook eeuwig wáár: men oogst wat men zaait, en ik voeg daar graag
aan toe dat voorts de voeding afhangt van de oogst!
Kunst mag gerust een aspect van Spielerei inhouden - maar graag ook
wat méér. Ze mag gerust met wat commentaar toebediend en aangereikt
worden - maar laat dat secundair blijven, en niet het hoofdmenu. Ze mag
zeker door de overheid gesteund worden, als die daar toe geneigd is, maar
laat het geen vergiftigde steun zijn die vooral – en uit gemakzucht - het op-
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pervlakkige en trendy aanbod propageert. Kunst mág de jeugdige expansie
vieren en verhevigd verheerlijken en aanwakkeren, maar laat ze ook ruimte
scheppen voor de ervaring van de andere dimensie (graag mét de steun
van wie kan steunen en van hen die ervoor staan dit te doen!). Laat ze
ruimte creëren voor de aandacht naar ‘binnen’, ook als dit niet de meeste
‘dankbare’ en flatteuze reacties oproept bij de luisteraar, toeschouwer of lezer. Er behoort wat moed bij kunst, en een diepliggend non-conformisme,
een bereidheid tegen de stroom in te gaan, ook als het modieuze gesternte
in de andere richting wijst.
Panem et circenses - laat dit oude bekende woordenpaar en zijn filosofie om
al deze redenen niet onze cultuurmanagers verleiden, noch de geesten der
artiesten inspireren tot al te makkelijk vertoon of handige theorietjes...
Met dit alles zijn niet de prangende vragen beantwoord, noch de problemen opgelost. Alleen heb ik hier mijn denkkader geschetst, mijn overtuigingen zoals die in dit stadium van mijn leven in mij bewegen. Ik zit niet
in een rechterstoel of ministerzetel, maar spreek en suggereer vanuit de
basis (zij het dan mijn specifiek plekje in de basis...). Mijn betoog was in
menig opzicht zeer kritisch, en ik draag dan ook deze gedachten op aan de
vele melomanen en kunstliefhebbers waarvan ik weet dat ze in grote mate
‘op mijn lijn zitten’, maar die niet vaak het podium krijgen om het eens
goed te zeggen...
Ik laat het hierbij - mogen mijn woorden constructief worden opgevat!
Heel veel groeten, Björn. Het was zeer verrijkend om met jou van gedachten te wisselen, ook met in het achterhoofd de bijzondere omstandigheid
dat dit alles ‘over ons heen’ verder naar een breder publiek wordt gecatapulteerd. Ik blijf hier een bijzondere herinnering aan houden.
Heel hartelijk, en graag tot ziens in levende lijve!
Sigiswald
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Programma
Musica
Antiqua
Revisited
Het programma van Musica Antiqua Revisited werd onderverdeeld
in drie grote thema’s.
Het programma zag er als volgt uit:
13.45 uur

Inleiding door dagvoorzitter Stephan Moens

14.00 uur

Sessie 1 | Herman De Winné sprak over uitvoeringspraxis met Claire Chevallier & Björn Schmelzer

15.00 uur

Sessie 2 | Herman De Winné sprak over het concertleven met Florian Heyerick & Koen Uvin

16.00 uur

Sessie 3 | Herman De Winné sprak over onderwijs/
opleiding met Sigiswald Kuijken & Peter Van Heyghen
Elke sessie eindigde met een publiek debat

16.45 uur

Conclusies door dagvoorzitter Stephan Moens
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het debat
VAN STRIKTE NORMEN NAAR DIVERSITEIT
Vijfentwintig jaar geleden organiseerde Musica, Impulscentrum voor
muziek, een debat over de toekomst van de oude muziek. Hoog tijd om opnieuw een stand van zaken op te maken en vooruit te kijken. Dat gebeurde
tijdens Musica Antiqua Revisited, het debat dat op 30 augustus 2009 het
festival Laus Polyphoniae afsloot. De initiatiefnemers: Musica, Muziekcentrum Vlaanderen, AMUZ (Festival van Vlaanderen-Antwerpen) en
Rema (Réseau Européen de Musique Ancienne). Plaats van het gebeuren:
AMUZ in Antwerpen. Op het programma stonden drie deelthema’s rond
oude muziek met telkens een panel van twee experts en een discussie met
het publiek. De thema’s: de uitvoeringspraktijk (met Björn Schmelzer en
Claire Chevallier), het concertleven (Florian Heyerick en Koen Uvin) en onderwijs en opleiding (Sigiswald Kuijken en Peter Van Heyghen). Dagvoorzitter was muziekrecensent en -journalist Stephan Moens. Als moderator
trad Klara-medewerker Herman De Winné op.

DE UITVOERINGSPRAXIS
Een zoektocht naar de juiste uitvoeringsnormen: is dat wat uitvoerders van oude
muziek moet bezighouden? “Neen”, antwoorden Björn Schmelzer en Claire
Chevallier, maar hun motivering komt wel uit erg verschillende hoeken.
Björn Schmelzer vindt het zoeken naar oorspronkelijke normen en de absolute waarheid oninteressant en onzinnig. Een uitvoerder moet niet per
se het verleden op zich zo dicht mogelijk benaderen, maar veeleer “kijken
wat er gebeurt in de breuk tussen onze tijd en wat er uit die vroegere tijd
is blijven bestaan. Introduceren én schokken tegelijk.” Bovendien was er
vroeger net als vandaag een verschil tussen de normen die in een bepaalde
periode werden voorgeschreven en de levende, beweeglijke praktijk in
een complexe realiteit. Schmelzer haalt als voorbeeld een bekende anekdote aan over Josquin des Prez (1450?-1521). Die zou zich ooit boos hebben
gemaakt op een van zijn zangers, die zich allerlei ornamenten permitteerde, en geëist hebben dat hij de muziek zou brengen zoals ze op papier
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stond. “Die passage wordt wel vaker gebruikt als argument tegen mijn
aanpak met graindelavoix. Maar de anekdote is afkomstig uit een gesprek
dat veertig jaar na de dood van Josquin werd gevoerd, vanuit een reactionair protestantse houding. De tekst moest verstaanbaar zijn, één toon per
syllabe, dus. Terwijl de polyfone muziek van Josquin des Prez net ambigu,
gelaagd en daardoor verleidelijk is.”
Voor Claire Chevallier, in het spoor van Jos van Immerseel, is het bestuderen van de bronnen één element, maar heel veel kennis komt ook uit het
bestuderen van de kracht en beperkingen van het instrumentarium zelf.
Die benadering was voor haar als achttienjarige een ontdekking, “want
ik verveelde mij dood in het gewone circuit”, bekent ze. Interpreteren is
voor haar in eerste instantie een praktische kwestie. “Een nieuwe partituur begint voor mij met het instrument. Er is op dat vlak nog altijd veel
onderzoek te doen, er zijn enorme gaten in onze kennis. Dat geldt zeker
voor het klavier, maar ook voor de strijkers.” Bouwers die deze zoektocht
ondernemen, kunnen rekenen op weinig steun. Chevallier financiert nota
bene zelf onderzoek naar de bekende Parijse Erard-klavieren uit het begin
van de 19de eeuw. Die benadering vanuit het instrument maakt dat ook de
opdracht van de musicus anders wordt. “Een klavecimbel moet gestemd
worden, en dus moet je ook stemmer worden. In veel gevallen is er geen referentiekader voor de dingen waarmee ik bezig ben. Het gebeurt geregeld
dat ik drie dagen voor een concert meer met de afregeling van een instrument bezig ben dan met repeteren. Dat verhoogt wel de nervositeit van het
gebeuren, maar daar heb ik nu eenmaal voor gekozen.”
Natuurlijk duikt bij dit deelthema ook de kwestie van de integriteit op: een term
die vaak wordt gebruikt om de historische praktijk te onderscheiden van andere
benaderingen.
“Ik ben geen thomist, ik weet niet wat ‘integritas’ is”, stelt Björn Schmelzer. “Er zijn duizenden manieren om een repertoire integer uit te voeren.
Natuurlijk ben ik overtuigd van datgene waarmee ik bezig ben, anders
kan ik er beter mee stoppen. Maar ik heb problemen met die term, omdat
hij wordt gehanteerd door mensen die daarmee zeggen dat ze boven het
gewoel staan. De vraag is niet alleen hoe integer je met je bronnen omgaat.
Je hebt mensen die de bronnen nauwkeurig lezen en er toch niks van snappen. Je hoeft helemaal niet per se de bronnen te hanteren om de kwaliteit
van de uitvoering te evalueren, veel belangrijker is de expressieve waarde
ervan.” Die aanpak vindt hij zelfs degoutant. “Als uitvoerder neem je risico’s, je brengt iets naar buiten dat misschien nog wat ruwe kanten heeft,
en dan word je veroordeeld vanuit het bronnenonderzoek. Zo’n tribunaal
van de oude muziek vind ik verderfelijk. We zouden met onze bronnen
moeten kunnen omgaan zoals in het theater, op een constructivistische
manier.”
Ook Claire Chevallier vindt integriteit een subjectief begrip. “Hoe integer
je bent, is een persoonlijke zaak. Er bestaat op dat vlak geen wet die je al of
niet volgt. En dat geldt voor alle muziekcircuits, ook pop, jazz of wereldmuziek, zeker niet alleen voor oude muziek.” Wat het publiek denkt, is wél
belangrijk: “Het publiek is een geschenk van de hemel. Ik ben niet bang
van kritiek, integendeel. Per slot van rekening is muziek maken com-
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municeren, je wil de mensen mee krijgen. De relatie met het publiek is de
sterkste die ik ken.” Haar publiek is overigens voor 80% niet afkomstig uit
het oudemuziekcircuit, en ze vindt zelf ook niet dat ze daar helemaal in
kan worden ondergebracht. Er bestaat volgens haar en Björn Schmelzer
een publiek voor veel soorten uitvoeringen, dus is de discussie over wat
goed is en wat niet (ook met dank aan de muziekrecensenten) onzinnig.
Schmelzer vindt bovendien het publiek niet het enige criterium, want “je
kunt muziek maken voor een publiek dat nog niet bestaat, ook in de oude
muziek.”
En ten slotte is er de kwestie van het instrumentarium en het musicologisch onderzoek. Een toehoorder zag in dat opzicht de jongste decennia een vooruitgang op speltechnisch vlak, maar ook een evolutie in het
denken. “Wat in de jaren 70 als valse noten werd beschouwd, wordt nu
authentiek genoemd”, stelde hij lichtjes extreem.
Claire Chevallier ziet speltechnisch wel vooruitgang, maar niet inzake
inzicht in de instrumentenbouw. In verband met het onderzoek naar de
Erard zegt ze: “De pioniers van dit onderzoek zijn stilaan aan het einde
van hun krachten, er moet opvolging komen. Ze werken meestal zelfstandig in opdracht, zonder subsidies, maar het wordt hoog tijd dat ze een
volwaardige gesprekspartner worden als het om oude muziek gaat.” Onze
generatie is immers de oude inzichten aan het verliezen. “We zijn digitale
mensen geworden, we snappen de fysische wetten niet meer die in de
19de eeuw zo fundamenteel waren. De mechaniek van de Erard-vleugel is
daar een perfect voorbeeld van: die afstellen vraagt veel inzicht, het is een
Chinese puzzel. Maar voor mij vormen die prachtige instrumenten nu net
het plezier van het spelen én ze leiden mij tot onderzoek. Bouwers vertellen mij wat werkt en wat niet, en zelf breng ik veel tijd door met mijn kop
tussen de hamertjes.”
Het werk van musicologen zou veel meer praktijkgericht moeten zijn, concluderen beide panelleden. “Musicologen hoeven helemaal geen stofratten
te zijn. Ze kunnen ook in hun domein creatief zijn én productief bijdragen
tot vernieuwing”, sluit Björn Schmelzer af.

HET CONCERTLEVEN
De historische uitvoeringspraktijk is een belangrijke factor in het concertleven geworden en de sector heeft een belangrijk aandeel in de subsidiëring. Is er dan wel sprake van een probleem? Toch wel, zelfs de definitie
van oude muziek ligt al moeilijk, zo blijkt al meteen.
Panelleden Florian Heyerick en Koen Uvin zijn het dadelijk met elkaar oneens als het om de omschrijving van oude muziek gaat. Heyerick vindt de
term zinloos, Uvin vindt dat hij wel waardevol is: “Het begrip omschrijven
is misschien moeilijk, maar je herkent het wel als je het tegenkomt. Een
term zoals ‘historically informed performance’ lijkt misschien duidelijker,
maar de invulling kan even vaag zijn. Misschien is de bottom line: in de
oude muziek staat het werk en zijn context centraal, daarbuiten gaat het
meer om de uitvoerder.” Niet mee eens, reageert Heyerick meteen: “Als
musicus benader ik de muziek, van welke aard ook, altijd op dezelfde manier: zoals ik ben. Die contextgevoeligheid is voor mij niet zo belangrijk,
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het is vooral een commercieel aspect.”
Oude muziek als label is een commerciële aangelegenheid, vinden de
debaters allebei. En daarin staat het begrip vernieuwing centraal.
“Commercieel zijn er twee magische woorden: ‘gratis’ en ‘nieuw’”, zegt
Uvin. “Het eerste kunnen we moeilijk doen, vandaar de nadruk op het
tweede. Het klopt ook dat er slijtage op een vertolking komt, misschien
wel des te sneller als ze aangrijpend was.” “Die vernieuwingsdrang gaat
een eigen leven leiden”, vult Florian Heyerick aan. “Jos van Immerseel
zet zijn zangers in groepjes van vier omdat ze dan beter zingen. Dat kan
best kloppen, maar dat is een trend die men na een tijd wel gehoord heeft.
Dan gaat men zoals het Huelgas Ensemble in een kring staan, en wat later
wordt dat nagevolgd en wordt het zelfs een kwaliteitslabel: wie kan er in
een kring zingen? Na een tijdje zit je in de trein te denken: ‘Wat zou ik nog
zoal kunnen uitvinden?’ En dan spreek je over een bepaalde trend met organisatoren die zeggen: “Ik vind het eigenlijk niet goed, maar het is nieuw
en het publiek wil het.”
Het publiek, dus. Een levensbelangrijke factor in het concertleven, natuurlijk. In
welke mate is het bepalend voor de programmering? Hier mengen ook toehoorders
– waaronder een aantal organisatoren – zich in het debat.
Voor Koen Uvin moet een organisator wel degelijk rekening houden met
het publiek: “Niks is erger dan een muzikant die alleen voor zichzelf staat
te spelen. Je wil nu eenmaal een klankbord.” Maar dat publiek is misschien wel aan het uitdunnen, en angst om het te verliezen zou wel eens
een belangrijke drijfveer van organisatoren kunnen zijn. Heyerick: “Dat
geldt niet alleen voor oude muziek. Het publiek veroudert, ook omdat het
verschijnsel ‘concert’ burgerlijk en oubollig is. De kern van het probleem is
niet of je nu Bach moet brengen of iets compleet nieuws, wel hoe je jonge
mensen naar iets artificieels als een concert krijgt. Zonder subsidiëring
zou het vlug gedaan zijn.”
Vanuit het publiek is organisator Herman Baeten (Musica) het daar maar
gedeeltelijk mee eens. “Als je geen volk op je concerten hebt, houdt de
subsidie ook wel op. Zonder subsidies zou het misschien moeilijker gaan,
maar je hebt muzikanten die zeggen: ‘Ook als het morgen met minder zou
moeten, ga ik door.’ Het publiek heeft altijd gelijk, maar als organisator
moet je toch ook die missie voelen om nieuwe dingen te proberen. Dat
mensen meer naar concerten komen als ze wat ouder zijn, vind ik ook
normaal, dertigers hebben het nu eenmaal veel drukker. En of we angst
moeten hebben? Er is nooit zo veel volk naar klassieke muziek komen
luisteren als vandaag.” Bart Demuyt, organisator van Laus Polyphoniae:
“Het publiek is natuurlijk zeer belangrijk, maar het is net gediend met een
uiteenlopende waaier van interpretaties. De verschillende uitgangspunten van uitvoerders leiden tot nadenken, tot debatten, tot discussies na
de concerten. Er zijn misschien modeverschijnselen waarop je als organisator inspeelt, maar daar plaats je dan weer alternatieve benaderingen
tegenover. Als ik morgen Jordi Savall plaats, zijn de tickets op twee dagen
uitverkocht. Hij zal hier ook af en toe staan, maar we kiezen ook voor
gambist Paolo Pandolfo of Thomas Baeté. Een programma samenstellen
is een kwestie van veel evenwichten, het is een creatief kunstwerk op zich.
Maar één ding is zeker: als er morgen op de helft van mijn concerten geen
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publiek is, zal het vlug gedaan zijn.”
Is oude muziek een zaak van een gesloten kring? Wie bepaalt wie erbij hoort en
wie niet? Welke kansen krijgen jongeren om zich te laten horen?
Wat voor organisatoren geldt, geldt ook voor radio Klara. Wat breng je, en
wat niet? Koen Uvin is de juiste man om op die vraag te antwoorden. “We
zijn met twee dingen bezig: dat wat al aanwezig is laten horen, maar ook
het presenteren van nieuw talent. Klara kan dat niet alleen. Vroeger werden
er wel eens ensembles uit de grond gestampt om bepaalde studio-opnamen voor de radio te maken, maar dat gebeurt vandaag niet zo vaak meer.”
Jongeren krijgen wel eens het gevoel dat ze door de organisatoren leeggezogen worden. Is het geen goed idee om banden te creëren tussen musici
en concertorganisatoren, zoals in de toneelwereld, zodat ze samen producties kunnen opzetten? De jongere generatie voelt zich aangesproken.
Peter Van Heyghen (Les Muffatti) ziet er kansen in: “Dit soort samenwerking geeft je als uitvoerder een klein platform om dingen te brengen die je
absoluut wil doen, zonder dat het noodzakelijk commercieel hoog scoort.”
De reactie van Björn Schmelzer is even nuchter als schokkend: “We hebben
problemen om een engagement aan te gaan met organisatoren. Wat we op
dat vlak hebben gedaan, was op alle gebied onderbetaald. Graindelavoix
heeft een platencontract, dat is een succes. We hebben vier cd’s die ook
gehypet worden, maar zelf hebben we daar niets aan. Graindelavoix is tien
jaar bezig, en we zitten aan de grond. Ik leef op kosten van mijn vriendin,
ik ben te trots om te gaan stempelen.”
De stap naar het subsidiëringssysteem is hier meteen gezet. Herman
Baeten, ooit zelf voorzitter van de subsidiëringscommissie, kent er ook de
nadelen van. “Moet het systeem zoals het nu werkt wel blijven bestaan?
Moeten de concerthuizen niet meer geld krijgen om producties te creëren
met ensembles? Vandaag is de markt ontwricht. Grote orkesten waarvan
de concerten ontzettend veel geld kosten gaan dankzij de subsidies voor
5000 euro spelen in een zaal waarvan het podium niet eens geschikt is. Op
deze manier krijgen jonge ensembles geen kans.” Een toehoorder is het
daarmee eens, maar merkt op dat je zoiets ook niet kan organiseren zonder
regels. “Daar heeft iedereen een hekel aan. Op dat moment duikt de roep
naar de artistieke vrijheid weer op.”
Stef Coninx van Muziekcentrum Vlaanderen stelt de slotvraag: “We zijn
hier twee jaar geleden gegonnen met het maken van een landschapstekening van de klassiekemuzieksector. Eigenlijk moeten we zelf bepalen
hoe dat landschap er moet uitzien, en dan moet de overheid beslissingen
nemen. Moet de oude muziek daar een eigen benadering krijgen of niet?”
Florian Heyerick antwoordt: “Er zijn verschillen. Grote orkesten draaien
niet rond één persoon, hun werking is structureel. Hedendaagse ensembles zijn op zoek naar nieuwe opdrachten en het brengen van nieuwe
ideeën, met jongeren die moeten knokken om moeilijk uitvoerbare werken
te brengen. De oude muziek is meer persoonsgericht, met bekende namen,
en bestaat meer uit projectensembles. De sector is dus erg heterogeen en
moet beleidsmatig ook zo worden benaderd.”
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ONDERWIJS EN OPLEIDING
De twee panelleden voor dit gespreksthema zijn allebei docent aan een conservatorium. Maar Sigiswald Kuijken staat tegelijkertijd ook kritisch tegenover het
systeem, en ook Peter Van Heyghen heeft het niet zo op het institutionele aspect
begrepen.
Sigiswald Kuijken werd precies gemotiveerd door de enggeestigheid van
de conservatoriumopleiding in zijn tijd, om het anders aan te pakken. “Ik
ben met oude muziek begonnen als autodidact. Ik zag dat mijn opleiding
daar niets mee te maken had en voelde intuïtief dat we dat moesten afschermen. Positief is dat we er viool hebben leren spelen, ook al hebben we
de daar geleerde technieken achteraf nooit gebruikt. Maar de essentie van
autodidact zijn, is de grootste schat die je kunt ontdekken in je leven. Toen
ik op mijn 27ste werd gevraagd om in Den Haag te gaan doceren, heb ik
lang getwijfeld: ik was zelf nog aan het worstelen met de techniek en was
er niet rijp voor. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan omdat ik vond dat het
alternatief erger was. Wat ik daar gedaan heb, heeft mijn broer Barthold
mooi omschreven in een Knack-artikel: ik heb de mensen geleerd om autodidact te zijn. Ik heb getracht mijn leven zoveel mogelijk experimenteel
te houden en door te geven wat niet doorgeefbaar is. Het vormen van een
school was wel de laatste van mijn gedachten.”
Ook Peter Van Heyghen vindt ‘opleiden tot autodidact’ de enig mogelijke
richting die een oudemuziekafdeling kan kiezen. “Het grote voordeel van
een klas te hebben is dat je voor een groep staat die toch kiest voor het
spelen op een bepaalde manier die voor allen verenigbaar is. Met andere
woorden, je kunt samen grotere projecten uitbouwen. Als je daarbij zelf
inventief bent en autodidactisch werkt, kan je de nadelen wel beperken.”
De opdracht die Van Heyghen kreeg, moest met de naam van een bestaand
vak worden ingevuld, en dat werd bijna bij toeval ‘Filosofie en esthetica
van de oude muziek’. “Ik ben dat een mooie naam gaan vinden. Van het
doorgeven van een repertoire is het vak geëvolueerd naar het zelf op zoek
gaan en het aanbieden van methodes die daarbij helpen.” Later verduidelijkt hij dat: “Als we vinden dat de muziek van Monteverdi of Josquin des
Prez de moeite is, moeten we mensen opleiden om die muziek te spelen. Je
zult daarbij ook altijd autodidacten hebben die niets met het opleidingssysteem te maken hebben en die met nieuwe ideeën komen. Wat vertel je
de studenten? Ik wil helpen bij het opbouwen van een mentale en technische flexibiliteit, zodat ze de muziek te lijf gaan met nieuwe inzichten. Zo
vergroten we de kans dat binnen vijftig jaar de muziek van Monteverdi een
nieuwe invulling krijgt.”
Het conservatorium als instituut: is het nog steeds verstikkend, of biedt het kansen? Het hangt er duidelijk van af hoe je het bekijkt.
Sigiswald Kuijken blijft in het algemeen toch wantrouwig tegenover de
manier waarop de conservatoria muzikanten afleveren: “Je hebt vandaag
vijftig keer meer studenten traverso dan er nodig zijn in orkesten. Idem
met dwarsfluit: fluitisten met gouden instrumenten gaan overal audities
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doen in de hoop om in het Boston Symphony als tweede fluit of vierde
piccolo terecht te komen. Ik vind het een groot probleem dat het systeem
zichzelf zo ernstig neemt: herstructureren, discussiëren, modificeren…
Eerlijk gezegd ben ik wat dat betreft blij dat ik met pensioen ga.” Peter Van
Heyghen bekijkt het positiever: “Dat is altijd zo geweest, zolang ik les geef.
Maar één ding is altijd gebleven: het conservatorium als ontmoetingsplaats. Er moet een laboratoriumsfeer hangen waarin van alles borrelt.
Het diploma op zich is niets waard. Zolang er genoeg contacturen tussen
docenten en studenten zijn, mag het systeem voor mijn part Bologna of
Chakamaka heten. Ze hebben ooit Verdi naar zijn ideeën over de hervorming van de conservatoria gevraagd. Zijn antwoord: verander niets, maar
zet er gewoon goede leraars.”
Sigiswald Kuijken blijft gemengde gevoelens behouden: “De jongste jaren
heb ik meer gepraat over andere dingen dan viool en zelfs dan muziek, en
de studenten zijn er niet bepaald slechter van gaan spelen. Je tracht voor
hen een wereld te openen waarin muziek een nieuwe resonantie krijgt,
waarin hun reflecties waarde krijgen. Het ergste wat ons kan overkomen,
is dat al deze prachtige muziek leerstof zou worden.” Maar de tijden zouden kunnen veranderen. “Nu haal je een master; binnen tien jaar moet je,
om docent aan een conservatorium te worden, misschien wel een doctoraatje hebben gehaald. Indertijd hadden wij een Eerste Prijs: misschien
haalde één op tien een hoger diploma. Tien jaar later volgde iedereen
hoger diploma, want voor dezelfde job werd je dan meer betaald.”
Wat is een diploma eigenlijk waard?
Een diploma van een conservatorium is helemaal geen garantie op een
baan als muzikant, want, zo zegt Van Heyghen, “orkesten aanvaarden
geen muzikanten op basis van een diploma. Het is wel nuttig voor wie in
het muziekonderwijs een job vindt.” Dat veel studenten uiteindelijk niet
musiceren vindt hij niet zo’n probleem: “Aan de universiteit heb je net
hetzelfde: lang niet iedereen werkt in zijn studierichting. Van belang is dat
studenten een aantal jaren de kans krijgen om ideeën uit te proberen en
experimenten uit te voeren.” Even komen ook de academies en de muziekhumaniora ter sprake. Sigiswald vindt niet dat het daar de bedoeling kan
zijn dat zoveel mogelijk leerlingen oude muziek gaan spelen. “Er moeten
vooral zoveel mogelijk jongeren in muziek geïnteresseerd raken. Wat dat
later wordt, is op dat moment een detail.”
Vooral voor vocale muziek is de opleiding soms minder belangrijk dan het
zoeken naar eigen wegen en het bijwonen van meestercursussen. Het is
beter als meestercursussen geen deel uitmaken van het officiële pakket,
vinden beide panelleden, al zou het misschien kunnen in de vorm van
credits die meetellen voor het einddiploma. De stemopleiding rond oude
muziek is aan de conservatoria minder ontwikkeld, maar dat ligt ook aan
het feit dat daar minder aanwijzingen zijn van hoe het moet. Van Heyghen
vindt dat de opleiding op dit vlak uit zijn beperkingen moet breken: “Kijk
eens naar de manier waarop popzangers met hun stem omgaan. Klassieke zangers zouden zeggen: het is slecht voor de stem, maar popzangers
houden het wel hun leven lang vol. Er bestaat een grote verscheidenheid in
manieren waarop je een stem kunt gebruiken, en dus vind ik het jammer
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dat er nog altijd wordt gezocht naar het ene zaligmakende vocale geluid
dat goed zou zijn voor alle situaties. Waarom zou je mensen niet kunnen
leren om hun stem op verschillende manieren te gebruiken?”

AFRONDING
Dagvoorzitter Stephan Moens kiest als slotbeschouwing een aantal citaten
en gegevens uit het debat die hij interessant of teleurstellend had gevonden. “Björn Schmelzer had het over de ambiguïteit in de vocale muziek.
Welnu, ambiguïteit interessanter dan normen, want het zorgt voor
gelaagdheid. Op die manier omgaan met oude muziek is interessanter dan
het zoeken naar absolute normen, die toch niet bestaan.” Nog een uitdrukking van Schmelzer: het ‘tribunaal van de oude muziek’. “Een gruwelijke
term, maar het bestaat wel degelijk, zowel bij uitvoerders als bij recensenten en organisatoren. Dat tribunaal moet zo snel mogelijk weg”, aldus
Moens.
Ook de conclusie rond de eigen structuur van de ensembles rond oude
muziek in Vlaanderen leidt hem tot een bedenking: “We hebben inderdaad
veel persoonsgebonden ensembles. Een aantal van die personen moeten
eens nadenken of ze hun ensemble niet willen nalaten aan de gemeenschap, onder leiding van jong talent.”
“Oude muziek herken je onmiddellijk”, had Koen Uvin als definitie
voorgesteld. “Ik ben zelf 35 jaar actief in de sector als journalist,” reageert
Stephan Moens, “en ik blijf elke dag nieuwe dingen ontdekken. Björn
Schmelzer zei dat je ook muziek kunt maken voor een publiek dat nog niet
bestaat: een fantastische uitdaging. Het gaat niet over de oude muziek zelf,
maar over een eigen manier van muziek maken: het kritisch omgaan met
stem, partituur en publiek. Die aanpak binnen de oude muziek heeft ook
een grote impact gehad op de ‘gewone’ benadering. Wat iemand als Simon
Rattle doet (hij is dirigent van de Berliner Philharmoniker én gastdirigent
van het Orchestra of the Age of Enlightenment, red.) zou dertig jaar geleden niet denkbaar zijn geweest.”
Verheugend vindt Moens de bedenking van Bart Demuyt dat het publiek
gebaat is bij en vraagt naar diversiteit. “Er zijn zoveel verschillende uitvoeringen mogelijk, elk met hun eigen boeiende vertrekpunten. De diversiteit
binnen de oude muziek is enorm toegenomen. Dat is geen paradox: het
gebeurt niet ondanks, maar net dankzij onze toenemende kennis over het
verleden.” En daarnaast, heeft Moens onthouden, zijn er bovendien mensen die oude muziek niet historisch, noch vanuit de conservatoria benaderen, maar bijvoorbeeld vanuit de vele mogelijkheden van de menselijke
stem. “We moeten uitkijken dat we niet te eng over de materie denken”,
vindt hij.
Eén element heeft Stephan Moens wel gemist in de debatten: de contacten
met andere kunsten, en meer specifiek de aandacht voor een toch niet
onbelangrijk genre: de barokopera. Een thema voor een volgend debat,
misschien? In elk geval waren veel van de aanwezigen het er na de officiële
sessies over eens dat het initiatief opvolging verdiende.
(Dit verslag werd opgemaakt door Peter Vandeweerdt voor Muziekcentrum Vlaanderen)
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Partners
Muziekcentrum vlaanderen
een rijk muziekleven levert een onmisbare bijdrage aan het welzijn
van de maatschappij en is een motor in de uitbouw van een pluriforme samenleving. daarom wil Muziekcentrum vlaanderen de professionele muzieksector van vlaanderen in kaart brengen en zichtbaar maken opdat de muziek uit vlaanderen een zo ruim mogelijk
publiek bereikt. Muziekcentrum vlaanderen wil de muzieksector
ondersteunen en stimuleren zodat het muziekveld zich ontplooit
tot een volwaardige, performante sector met een sterk potentieel in
binnen- en buitenland. Muziekcentrum vlaanderen opereert daarbij
vanuit een objectieve, bemiddelende houding en stelt de zorg voor
een kwaliteitsvolle werking centraal.
www.muziekcentrum.be

AMUZ [festival van vlaanderen-Antwerpen]
AMUZ is een internationaal muziekcentrum, waar culturele, educatieve en wetenschappelijke manifestaties plaatsvinden. Kwalitatief
hoogwaardige voorstellingen met muziek en aanverwante kunstuitingen vormen het uitgangspunt. Het concertprogramma van
AMUZ wordt samengesteld op basis van de criteria van de Historically Informed Performance (HIP): vanuit een historische benadering wordt op een creatieve, vernieuwende én toegankelijke manier
muziek van alle tijden, stijlen en culturen aan een breed publiek
gepresenteerd; muziek treedt daarbij geregeld in dialoog met andere kunstvormen. Met HIP beoogt AMUZ een verhoogde culturele
competentie en participatie en een unieke uitstraling op regionaal,
landelijk en internationaal niveau. deze missie wordt gerealiseerd
in een historisch monument - de voormalige Sint-Augustinuskerk
- dat werd uitgerust met de infrastructuur van een volwaardige, moderne concertzaal en dat beschikt over een onovertroffen akoestiek.
ook ander cultureel onroerend erfgoed in de Stad Antwerpen wordt
geïntegreerd in de werking.
www.AMUZ.be
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Musica, Impulscentrum voor Muziek
Musica is een impulscentrum voor muziek. Wie van muziek houdt, krijgt
bij Musica een creatief duwtje in de rug. Musica begeleidt liefhebbers en
beroepsmusici op een dynamische manier op het fascinerende pad tussen
klankkunst en muzikaal erfgoed, tussen experiment en traditie, tussen
luisteren en scheppen.
Hand in hand met Musica creëert u als ouder, als opvoeder, als kunstenaar
een muzikale omgeving voor baby’s en peuters van 0 tot 3. De muzikale ontwikkeling bij jonge kinderen wordt op een spontane manier gestimuleerd.
Begeleid door ervaren kunstenaars denken kinderen en jongeren na over
klank en geluid. Ze leren anders luisteren, steken op hoe artistieke ideeën
kunnen rijpen en gaan ook zelf met klank aan de slag.
In het traject klankkunst moedigt Musica jong en oud in een waaier van projecten aan om de rijkdom van klank te ontdekken en er op een inventieve
manier mee om te gaan. Artiesten, denkers en pedagogen stimuleren we
om te zoeken naar nieuwe wegen om het grenzeloze karakter van klank verder te ontsluieren en te leren appreciëren.
Van geïnteresseerde luisteraars tot internationaal erkende kunstenaars,
allen vinden hun gading in ons traject langs kunst en muzikaal erfgoed.
Musica daagt professionele musici uit, verruimt de blik van liefhebbers en
stimuleert jonge artiesten in bewust omgaan met ons muzikaal verleden.
Kortom: Musica prikkelt het muziekleven en hoe we omgaan met muziek.
Niet belerend, wel begeleidend. Musica schept kansen, ondersteunt, geeft
aanzetten. Zoals gezegd: een impulscentrum.
www.musica.be
réseau
européen de musique ancienne

european early music
network

REMA
REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne) is gecreëerd in 2000 in
Frankrijk. REMA is een netwerk van ongeveer zestig organisaties omtrent
oude muziek uit 21 landen. Het kantoor is gevestigd in Lyon.
REMA heeft een dubbele doelstelling: oude muziek promoten en profileren
in Europa. Haar rol is ook de oude muziek te verdedigen en de belangen
van de oude-muziekprogrammatoren te behartigen. Het netwerk heeft een
breed, divers en kwalitatief lidmaatschap. Het biedt mogelijkheden voor
haar leden om kennis en expertise uit te wisselen en hun projecten te bespreken.
De REMAleden komen drie à vier keer per jaar samen om onderwerpen te
bespreken die direct gerelateerd zijn aan de voornaamste belangen van hun
organisaties. Vier keer per jaar wordt er ook een nieuwsbrief verstuurd om
de leden op de hoogte te houden over de projecten van hun partners.
REMA is een actief netwerk dat zich voortdurend uitbreidt. Het krijgt een
gemiddelde van 10 tot 12 nieuwe leden per jaar.
www.rema-eemn.net
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