
MUZIEK ALS SPEL 

Kinderen beleven de wereld spelenderwijs. 

Toen wij klein waren, was muziek maken 

voor ons één groot fascinerend spel. Onze 

repetities en concerten waren onderdeel 

van een magische muziekwereld, die 

bewoond werd door zowel spelers als 

luisteraars. Hoe meer we speelden, hoe 

meer oneindige mogelijkheden we 

ontdekten om te onderzoeken en mee te 

experimenteren. Maar toen we opgroeiden 

verdween het spelelement langzaam maar 

zeker naar de achtergrond. 

Als strijkkwartet zijn we onderdeel van een 

traditie van uitvoeringspraktijk. We deden 

enorm ons best om alle wijsheid en 

ervaring van onze leraren te internaliseren 

in ons spel. Zonder dat we het doorhadden, 

waren we steeds meer bezig met het 

imiteren van onze voorgangers dan met het 

spelen van ons eigen spel. 

In de 18e eeuw was muziek nog bedoeld als 

‘gebruiksmuziek’ voor aan het hof of in de kerk. Stukken werden zelden vaker dan één keer 

uitgevoerd en elke musicus componeerde ook zijn eigen muziek. Maar tijdens de 19e eeuw begon 

de canon van de kunst vorm te krijgen. Als gevolg daarvan ontstond er een zeker waarheidsideaal 

over de uitvoering van klassieke muziek. Componisten van de generatie van Johannes Brahms 

schreven muziek die bedoeld was voor de eeuwigheid, en hun werk werd uitgevoerd door 

diepgelovige volgelingen. Toen vanaf de 20e eeuw de mogelijkheid ontstond om opnames te 

maken, werd daar nog een extra laag aan toegevoegd: die van de ‘perfecte uitvoering’. Wat als de 

‘beste’ uitvoering werd beschouwd, was eigenlijk niets meer dan de beste imitatie van een eerdere 

uitvoering of opname. Wie het anders wilde doen, werd met argusogen bekeken. 

De laatste jaren hebben we veel nagedacht over de manier waarop wij, de Dudoks, ‘oude muziek’ 

uitvoeren. Hoe kunnen we iets nieuws ontdekken in muziek die al zo vaak en zo goed is uitgevoerd? 

En wat zouden wij kunnen toevoegen aan de bestaande opnames van bekende strijkkwartetten? 

We vonden een overtuigend antwoord in het werk van Hans Georg Gadamer, een Duitse filosoof die 

zijn licht liet schijnen over de hermeneutiek, oftewel ‘de kunst van het interpreteren.’ Hij stelde dat 

alle mensen geworteld zijn in de geschiedenis en cultuur waardoor ze gevormd zijn. De 

vooroordelen die zijn gevormd door onze traditie hinderen ons niet bij het ontstaan van 

interpretaties, maar zijn juist een integraal onderdeel van dat proces.  



Gadamers ideeën worden weerspiegeld in ons werk als strijkkwartet. In elke nieuwe uitvoering van 

een muzikale compositie neemt de betekenis van de muzikale boodschap toe. Het is de taak van de 

musicus om de tekst, de muziek, van een componist (zoals Brahms) te ‘vertalen’. Die tekst staat min 

of meer vast doordat de componist de toonhoogte en de duur van de noten voorschrijft, en nog wat 

extra aanwijzingen geeft, maar zijn eigenlijke betekenis komt pas naar voren in de interpretatie van 

de vertolker. Een uitvoering is dus niet zomaar een reproductie of imitatie van een eerdere 

uitvoering. Elke interpretatie van een stuk en brengt diepere betekenislagen en nieuwe 

perspectieven aan het licht. Er zijn geen absolute waarheden in de muziek, maar elke uitvoering 

heeft zijn eigen onmiddellijke waarheid. 

Vorig jaar besloten we om alle strijkkwartetten van Johannes Brahms op te nemen. We namen onze 

voorkennis en vooroordelen onder de loep en dompelden onszelf onder in Brahms’ muzikale taal en 

‘spelregels’. We verdiepten ons in boeken over de ontwikkeling van de uitvoeringspraktijk bij 

Brahms en zijn tijdgenoten. In de loop van ons avontuur werden we verliefd op de klank van 

onomwonden darmsnaren, en we experimenteerden met het gebruik van flexibele tempi, 

portamenti en non-vibrato als expressiemiddelen. Door Brahms’ kwartetten maandenlang steeds 

opnieuw te spelen, kregen we een steeds sterkere overtuiging over hoe wij de betekenis in zijn 

muziek kunnen uitdrukken. 

Maar met zijn vieren spelen, in een studeerkamer of opnamestudio, is nog heel wat anders dan 

optreden voor een live publiek! In een live concert neemt iedereen in de zaal deel aan hetzelfde spel. 

Musici en luisteraars stappen gezamenlijk uit hun gewone levens om zich onder te dompelen in een 

door tijd en plaats begrensd domein. En in deze ‘magische cirkel’ heeft het publiek een cruciale rol: 

elke luisteraar brengt zijn of haar vooroordelen in het spel. Op die manier geeft het publiek de 

muziek zijn eigen onmiddellijke waarheid, die zich vernieuwt bij elke uitvoering. Wij moedigen onze 

luisteraars en medemusici aan om elk concert te benaderen als een spel. Door ‘mee te spelen’ hoef 

je niet langer te luisteren op een vergelijkende of beoordelende manier. In plaats daarvan kun je je 

volledig verliezen in de muziek, net zoals een kind opgaat in zijn eigen spel. 
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