
b-	Muzische	interventie		
Een tweede voorbeeld om het werk als opvoering te versterken is het doen van een muzische interventie. 

Het Tristan-moment is een voorbeeld van een, in dit geval tamelijk pittige, muzische interventie. Tristan 

als examinator veegt op mijn theorie-examen de boeken van tafel en begint het stuk waar we over spreken 

te spelen. Vanuit de gewoonte van een theorie-examen breekt hij uit naar de modus van het spel van de 

opvoering. Wat doet een dergelijke muzische interventie? Het effect van het muzische, en de spelmodus, 

is dat het het gewone optilt. Het geheel krijgt meerwaarde. Een heel simpele weergave laat het als volgt 

zien. Als --------------- de gewoonte is en ^ de muzische interventie, dan krijgt het nieuwe geheel, -----^-----, 

door de muzische interventie meerwaarde. Het gaat niet sec om de bijdrage van ^, maar ook om wat ^ 

doet in de context van ----------. Het nieuwe geheel wordt: --------^---------. Een interventie staat nooit op 

zichzelf, maar sleept wat eraan voorafgaat en wat erop volgt mee. Het geheel krijgt vorm als opvoering.  

Dat laat zich vergelijken met de werking van een Generaal Pauze (GP) in een muziekstuk. Dat is het 

moment dat er even niemand speelt. Het is geheel stil. Er gebeurt dus niks. Maar die stilte, dat niks, heeft 

een oorverdovend effect op het hele stuk. Ineens draait alles om die stilte. De omliggende muziek 

verhoudt zich tot die stilte. Zo werkt elke muzische interventie. Dat wat er voor en na komt wordt 

opgetild. Het geheel krijgt een muzisch karakter.  

Het Tristan-moment is daarmee niet een op zichzelf staande gebeurtenis. Het is een muzische interventie 

in een examen, het is muzisch spel dat door de gewone gang van zaken heen breekt. Dat maakt de 

eigenlijke werking, de impact, veel groter dan dat stukje spelen en er gepassioneerd iets doorheen zeggen.  

 

Het muzische karakter van spel en opvoering gaat van nature hand in hand met het begrip interventie. 

Want een eigenschap van de muzische activiteit is dat het altijd door het gewone heen breekt om ons 

tijdelijk mee te slepen naar het ongewone. Altijd is er een herkenbare overgang. De muzische activiteit van 

het schrijven is er pas als de pen op papier werkelijk schrijft.1 Cellospelen is niet spreken over cellospelen, 

maar is de stok op de snaar zetten en spelen. Het orkest gaat pas spelen als de dirigent zijn dirigeerstok 

heft. Fysiek door de ruimte bewegen, een schilderij bekijken of een werkvorm uitvoeren: het is er pas als 

het gedaan wordt. Altijd is er een overgang van wat we eerst aan het doen waren naar de werking van het 

muzische spel. En er is weer een overgang terug naar het gewone als de verheviging van de muzische 

modus weer klaar is. In het groot in een evenement, een feest, een viering of een ritueel, of in het klein 

door een narratief moment, een beeld of een klank, het muzische is altijd een interventie. Het is een stap 

in het onbekende, een opening naar het onverwachte. Het vraagt loslaten van controle, ruimte maken 

voor improvisatie en voor een go with the flow: een handelen in het moment, in het nu van de opvoering.2 

Dat zet de deelnemer op het puntje van zijn stoel.  

Pendelend heen en weer te bewegen tussen ‘het gewone’ en ‘het muzische’ geeft gewoon werk het 

karakter van een uitvoering. Het krijgt vorm. De muzische beleving raakt geïntegreerd in de activiteit en 

het werk dat wordt gedaan. Dat stelt diegenen die aan het werk zijn open voor inspiratie, voor geraakt 

worden en voor zoiets als de geest krijgen. 

                                                
1 Dat daarmee ook een andere wereld wordt geopend beschrijft Martinus Nijhoff  in het prachtige verhaal De pen op 
papier (1994) waarin hij al schrijvend een dialoog aangaat met de rattenvanger van Hamelen.  
2 Deze kwaliteit komt goed van pas in de toenemende complexiteit van de samenleving die door Hans Boutellier een 
improvisatiemaatschappij wordt genoemd. Vgl. Boutellier (2011) De improvisatiemaatschappij. Over de Sociale ordening van 
een onbegrensde wereld 
 
 


