Een mens te zijn op aarde
“Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?” Dat was de vraag die ik meenam op mijn ontspanningsreisje
naar Frankrijk … genietend van zon, zee, zand en vooral rust. Bewust geen computer, tablet of
smartphone bij me: 2 weken offline … leuk experiment, nog niet zo lang geleden trouwens volstrekt
normaal…. Pas als je volledig uit de digitale gekte stapt, voel je ook pas wat voor enorme invloed de
snelle communicatietechnologie (onbewust) op je uitoefent. Hoe anders moet dat ‘vroeger’ zijn
geweest, toen er zelfs nog niet eens elektriciteit was?
Veel van de muziek die ik instudeer en uitvoer met mijn koren stamt uit de periode dat er geen
muziekdragers waren, geen televisie noch radio, laat staan zoiets als internet, Whatsapp, Youtube en
Spotify. Een compleet andere wereld, een andere planeet, een ander universum. En toch: er is een
gemene deler, dat wat altijd aanwezig was en altijd aanwezig zal zijn in onze cultuur, nl. de mens zelf.
“En daar ben ik dus mee bezig”, bedacht ik me. Ik ben steeds bezig met de muziek in relatie tot de
mens. Wat zegt de muziek ons? Wat doet het ons? Wat willen wij ermee zeggen? Wat willen we dat
het anderen doet als ze naar onze uitvoering luisteren?
Ik verwacht veel van mijn koorzangers. Ze dienen hun partijen diepgaand te kennen, ze dienen (enig)
stijlbesef te hebben (Mozart of Beethoven), ze dienen heel goed naar elkaar te luisteren (samen
musiceren dus), ze mogen vooral ook zélf initiatief nemen om ‘van zich te laten horen’ en uiteraard
dit alles met goed ontwikkelde technische vaardigheden. Alles wat kan helpen om al die dingen te
kunnen realiseren is mooi meegenomen. Dus ook o.a. veel uitvoeringen beluisteren (liefst live, maar
meestal via computer), veel lezen over de stukken, de componisten, de achtergronden, de
maatschappelijke/culturele context , enz….
Maar ……. het enig echt wezenlijke wat ik van mijn koorzangers vraag is volledige persoonlijke
muzikale betrokkenheid. En … daar kan ik geen Youtube flimpje voor kijken, daar bestaat geen
opname van, daar is geen handig Spotify-linkje voor te downloaden …. Nee, dáárvoor moet je naar
‘binnen’, dien je jezelf onder de loep te leggen; daarvoor dien je jezelf te leren kennen, te
ontwikkelen. Daarvoor dien je jouw relatie met de wereld om je heen te (leren) kennen.
Daarvoor dien je dus mens te zijn!

