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Ik haat klassieke muziek 
“Klassiek is saai”, biechten enkele pianoleerlingen me ongegeneerd op. Hoe is zo een rijke 

muziektraditie onder het stof geraakt en, belangrijker, hoe halen wij haar hier weer onderuit? En wat 

met de haat-liefdeverhouding die zovele muzikanten zelf tegenover hun instrument hebben? 

MULLEMAN Tim, 09/2017 

“I hate classical music”, zo opent muziekrecensent Alex Ross zijn 

boek Listen to this. “Not the thing but the name. It traps a 

tenaciously living art in a theme park of the past.” Wij, klassieke 

musici, zijn de band met ons publiek grotendeels kwijt. ‘De schuldige’ 

aanwijzen heeft zoals zo vaak geen zin, maar het spreekt voor zich 

dat de muzikanten zelf een eerste hand moeten toereiken. 

Leidinggevend voor mijn scriptie aan het Koninklijk Conservatorium 

Brussel was aldus: hoe kan een uitvoerend muzikant de klassieke 

muziek nieuw leven inblazen? 

 

No pain, no gain? 

Laten wij eerst en vooral een kijkje nemen in de denk- en leefwereld van deze musici zelf. Een 

muziekopleiding starten zij allen met dezelfde drijfveer: passie. Eenmaal afgestudeerd staat de 

muziekindustrie echter schrikwekkend ver van de veilige conservatoriumwereld af. Zoals in zovele 

sectoren van onze prestatiemaatschappij werkt onze drang ‘carrière te maken’ ook bij vele 

muzikanten destructief.  

Het Britse onderzoek Can Music Make You Sick? wees uit dat muzikanten drie maal eerder kans 

hebben mentale problemen te ontwikkelen dan de rest van de bevolking. Denk alleen al aan het 

angstaanjagend courante gebruik van bètablokkers: voor elk concert gauw zo’n pilletje en de 

stressverschijnselen verdwijnen als sneeuw voor de zon, maar daarmee ook de creativiteit. 

Bovendien kampen tal van muzikanten met fysieke problemen als Repetitive Strain Injury (klachten 

door herhaaldelijke bewegingen). Vergelijk een ganse dag repeteren en performen gerust met de 

acrobatische toeren van een atleet, maar dan voor de kleinere spiergroepen. 

Tal van methoden (Alexandertechniek, Feldenkrais, zelfs mindfulness) kunnen de muzikant helpen 

hun mind & muscle in de juiste muzikale banen te gidsen, maar wellicht ligt de kern van het 

probleem, dat niet alleen muzikanten eigen is, dieper. 

 

Van passie tot impasse 

Hoe is het zover kunnen komen? Wordt dan niet gezegd dat muziek – en in ruimere zin de kunsten –

het leed verzachten in plaats van in de hand werken? Hoewel wedstrijden voor paarden zijn, zoals 

Hongaars componist en pianist Béla Bartók een eeuw geleden al protesteerde, lijkt de 

competitiegeest in de klassieke muziekwereld alleen maar te groeien. Dat een Koningin 

Elisabethwedstrijd gigantische kansen schenkt aan getalenteerde topmuzikanten is ontegensprekelijk 
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waardevol, maar duwt de overige 99% van muzikanten die ook iets te vertellen hebben, alleen niet in 

zo’n gladgepolijste ‘wedstrijdinterpretatie’, aan de kant.  

Is streven naar de perfecte interpretatie, naar de droomklank de norm geworden? Zo voelt het 

althans aan voor vele muzikanten. Maar moest er al zoiets bestaan als de uitvoering, dan klonk 

iedereen hetzelfde… Pas dan geef ik mijn leerlingen gelijk: dan wordt klassiek “saai”. Misschien is het 

net door deze concurrentiële lat, die zodanig hoog ligt, dat de meeste musici zich toeleggen op één 

wel erg specifiek genre om daar – en enkel daar – furore te maken, de beste te willen worden in één 

deeldiscipline.  

 

Hokjesdenken 

Hyperspecialisatie dreigt, zoals in zovele sectoren van onze maatschappij, onze klassieke 

muziekwereld van binnenuit te versplinteren. Dat een muzikant zich de dag van vandaag heel 

specifiek ‘renaissancezanger’ of ‘postmodern componist’ noemt, dat is een merkwaardige tendens 

van amper een eeuw oud. 

Pakweg tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog merken we dat vrijwel alle grote namen 

(van Bach tot Mozart, van Chopin tot Debussy…) een heleboel kwaliteiten verenigden: deze 

‘totaalmuzikanten’ beheersten een of meerdere instrumenten, dirigeerden, onderwezen, 

improviseerden, schreven transcripties, componeerden, enzovoort. Wij schijnen enkel oog, of oor, te 

hebben voor hun composities, het enige dat zij ons voor het opnametijdperk hebben nagelaten. 

Maar dat is slechts het topje van de ijsberg! Zo’n ‘totaalmuzikant’ is in onze overgespecialiseerde 

muziekmaatschappij echter een rariteit geworden. Focussen we even op één van hun ‘vergeten’ 

kwaliteiten: improvisatie. 

 

Improvisatie: op feestjes of in de concertzaal? 

Hoewel vanzelfsprekend voor onze jazzcollegae is improvisatie taboe in vele klassiek milieus. 

Componist en pianist Frederic Rzewski wierp nog niet zo lang geleden stof op toen hij er, in het 

midden van een concert met werken van Beethoven, op los improviseerde: “A musicologist came up 

to me and told me very sternly that you could do that at parties but not at a concert…” Blasfemie! 

Maar waarom? Beethoven deed het namelijk zelf ook.  

“I maintain that unless one has heard Beethoven improvise well and quite at ease, one can but 

imperfectly appreciate the vast scope of his genius”, aldus Czerny aan het begin van de negentiende 

eeuw over zijn leermeester Beethoven, die voor ons bekendstaat als begenadigd componist, maar in 

zijn tijd vooral beroemd was om zijn wilde improvisaties. 

 

Herontdekt terrein 

Zo begon voor mij een zoektocht naar een verloren gegane ‘totaaltraditie’, weg van de 

hyperspecialisatie, weg van de wedstrijdinterpretatie. 

Mijn afstudeerproject aan het conservatorium bestond uit een pianorecital met bestaande 

composities van Debussy en Skrjabin, spontane improvisaties tussendoor en een eigen transcriptie 

van een orkestwerk. Net door dit puzzelen met naar klassieke normen ‘onaantastbare composities’ 
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trachtte dit concert ‘oude’ muziek weer brandend actueel te maken door haar in het hier en nu 

opnieuw te smeden onder één lange spanningsboog. 

 

Honger naar meer 

Dit afstudeerproject smaakte naar meer. Eenmaal de ‘wet van de geschreven partituur’, de 

wedstrijdinterpretatie en de overspecialisatie hun bepalende greep op klassieke muziek verzwakken, 

wordt algauw duidelijk dat de mogelijkheden eindeloos zijn! Ook naar het publiek toe.  

Bevrijden wij onszelf, zo bevrijden wij onze klassieke muziek hopelijk ook uit haar strenge, “saaie” 

keurslijf, onze passie uit de impasse. Laten wij als ‘totaalmuzikanten’ experimenteren, over het 

muurtje kijken, samenwerken met onze collegae in de jazz en pop, met onze medekunstenaars in de 

beeldende kunsten, dans, theater, enzovoort. Laten wij nieuwsgierig zijn en onze passie delen, niet 

alleen in de concertzaal, maar overal. Hopelijk kan klassiek dan stilaan haar stof afschudden en 

herademen. Misschien zeggen jonge pianoleerlingen dan weer: “klassiek is spannend!” 

 


