
Juni 2008 
 

 
 
 
 

 
 
CONCEPT & DROEDEL 
 
 
Dezer dagen genoot ik een concert in Vredenburg Leeuwenbergh te Utrecht. Hoewel ik in 
Gorinchem woon en voor vrijetijdsactiviteiten, net zoals veel Gorcummers, veel meer op 
Dordrecht en Rotterdam gericht zou kunnen zijn, haal ik mijn culturele gerief toch vooral in 
Utrecht. Voor mijn in De Bilt geboren ouders was Utrecht het streekcentrum, waar ze 
schoolgingen en hun jonge jaren doorbrachten. Na op Java te zijn geboren en opgegroeid, 
was De Bilt als het ware mijn Nederlandse geboortedorp en ik heb in Utrecht gestudeerd. En 
per slot ging ik in Gorcum wonen omdat ik in Utrecht een baan had. Het is voor mij dus 
Utrecht waar ik de abonnementen haal, winkel, cursussen volg, enz. Bij elk evenement daar 
rij ik in mijn auto naar de P&R van station Geldermalsen en stap ik op de trein. 
 
Het heeft Utrecht behaagd te beginnen met de ombouwing van het Muziekcentrum 
Vredenburg tot een 'muziekpaleis' met vijf concertzalen op elkaar. Dit rijkelijk megalomane 
ondernemen gaat minimaal zo'n 3 jaren duren en vergde dus voorzieningen voor een 
voortzetting van het Utrechtse muziekleven dat voorheen in resp. de "grote" en de "kleine" 
zaal van het voormalige muziekcentrum plaatsvond. Er zijn nu dus weer een "grote" en een 
"kleine" zaal, resp. Vredenburg Leidsche Rijn en Vredenburg Leeuwenbergh. De eerste is 
een grootschalige tijdelijke optrek voor 1500 concertgangers in West-Utrecht, de andere 
een oude kerkruimte in de binnenstad voor het kleinere muziekgebeuren. In Leidsche Rijn 
ben ik een keer geweest; Leeuwenbergh heb ik al vaker bezocht. Het is allemaal een 
provisorische bedoening, maar gezegd moet worden dat men in Leeuwenbergh, o.a. met 
schotten, voor een formidabel fraaie akoestiek heeft gezorgd. 
 
Het concert dat ik er dezer dagen meemaakte, werd gegeven door een ensemble van violist, 
klarinettist en pianist. Er werden werken gespeeld van Darius Milhaud, Olivier Messiaen, 
Tristan Keuris, Jean Françaix, Alban Berg, Robert Schumann en Bela Bartók - een nogal 
'modern' programma dus. Het betrof een aflevering van het abonnement Het Debuut met 
een viertal, over het seizoen verspreide, concerten uitgevoerd door aan het begin van hun 
loopbaan staande, vanzelfsprekend jonge, musici. 
 
Toen de klanken van Bartók's Contrasten - gecomponeerd voor Joseph Szigeti en Bennie 
Goodman, met Bartók zelf aan de piano - waren verklonken, keken mijn gezel en ik 
elkaar beamend aan terwijl ik prevelde: "Tja ... a touch of genius." Er waren dus zeven 
muziekstukken gepasseerd, een klarinetsolo, een duet en verder trio's. Gesteund door die 
mooie akoestiek kon ik echt van 'genieten' spreken. Maar die Contrasten - dat sloeg voor mij 
al het voorafgaande. Wel moet ik bekennen dat ik een fan van Bartók ben en al jaren 
vertrouwd met veel van zijn muziek. 
 
Nu ben ik filosofisch ingesteld. Ik geef me graag rekenschap van mijn oordeel. Vaak weet ik 
niet waar dit vandaan komt. Daar probeer ik dan toch achter te komen. Wat is het dat me zo 
van die (en natuurlijk veel andere) muziek onder de indruk doet zijn? 
Ik vind een ruggensteun voor die verantwoording in een onderscheid dat ik doorgaans 
maak in mijn waardering van muziek, en kunst in het algemeen. Ze zeggen wel eens dat de 
muziek van Mozart "stáát" (als een huis), geen noot te weinig of te veel, ze klópt, ze is 
perfect. Ingewijden zeggen ook dat hij de muziek al af had als hij ze opschreef; vandaar die 
gave manuscripten. In lijn hiermee schat ik (voor mijzelf!) dat er twee manieren van kunst 



bedrijven resp. componeren zijn. 
 
Bij Mahler stel ik me het volgende voor: die is in zijn prieeltje aan het meer bezig met het 
componeren van een symfonie. Roept Alma, zijn vrouw: "Gustav, kom je even thee drinken?" 
Gustav drinkt in huis z'n kopje thee en keert dan terug naar het prieel. Hij zet zich weer 
achter de notenbalken, krabt zich eens achter een oor en denkt: "Hoe zal ik nu eens verder 
gaan!" 
 
Ik kan er natuurlijk volstrekt niet voor instaan dat het zich zo heeft toegedragen. Ik bedoel het 
anekdotisch. Maar bij het ondergaan van zijn muziek heb ik altijd het idee dat het zo 
ongeveer zou kunnen zijn gegaan. Het is alsof de muziek aan elkaar is gebreid. Zulk 
componeren is ergens beginnen en wel zien waar het uitkomt. Ik denk dat dit de achtergrond 
is van Karel Appel's uitspraak: "Ik rotzooi maar wat aan." Het kunstwerk ontstaat, niet vooraf 
in de verbeelding, maar (bv. bij Appel dus) ín het verven. De muziek wordt niet 
gecomponeerd en dan in partituur opgeschreven, maar ontstaat tijdens het opschrijven (wat 
dan tot een vracht doorhalingen en correcties kan leiden). 
 
Strikt genomen lijkt de werkwijze dan veel op ... droedelen. U weet wel, die - soms heel fraai 
uitvallende - figuurtjes die tijdens vergaderingen in de kantlijn van de vergaderstukken 
worden getekend, naar het schijnt ter ondersteuning van de concentratie op de gang van 
zaken in zo'n vergadering. Die figuurtjes worden droedels genoemd. Ik denk dat 
menige kunst droedelkunst is. Ze is het tegenovergestelde van wat ik daarnet over Mozart 
schreef: die had het al af wanneer hij het opschreef. 
 
Hoe zou je deze met het droedelen contrasterende kunstbeoefening dan moeten noemen? 
Misschien conceptkunst. Ze is in concept al klaar voor ze wordt gerealiseerd. Er hoeft dan 
helemaal niet meer aan gedokterd te worden. En ik merk aan mijn voorkeuren dat ik in het 
onderscheid tussen droedelkunst en conceptkunst de laatste het hoogst aansla. Ik voel in die 
benadering de sterke greep van de componist op zijn muzikale materiaal. In een 
droedelmuziekstuk heb ik op allerlei momenten steeds het idee dat het net zo goed een heel 
andere kant op had kunnen gaan met het werk en dat het min of meer toevallig dit werk is 
geworden. In een 'concept'muziekstuk is het idee juist dat het helemaal zó heeft moeten zijn - 
geen noot te weinig, te veel of anders. Neemt niet weg dat binnen beide richtingen grote 
verschillen in kwaliteit bestaan. Ik denk dat ook Beethoven in menig opzicht een droedelaar 
was, maar dan eentje met producten die niettemin, zeker aanvankelijk, stonden als een huis. 
 
Tijdens dat concert, waarover ik het eerder had, kwamen hoog en minder hoog te 
kwalificeren droedel- en conceptwerken voorbij. Bij een componist als Messiaen heb ik nooit 
het gevoel dat een compositie zó moest en niet anders kon. Maar bij Bartók was het er weer: 
die dwingende overtuiging dat hier een componist sprak, die met het volle gewicht van zijn 
inzet en kunde ooit iets neer zette, waar niet aan te tornen valt. Bartók, mensen, dat is een 
hele grote, met zijn opera Blauwbaard's burcht, het vierde strijkkwartet, zijn tweede 
pianoconcert, de Muziek voor strijkinstrumenten, slagwerk en celesta, die Contrasten, de 
solovioolsonate, het Concert voor orkest en zo veel meer. 
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