
 

De richting Volkskrant gestuurde reactie van Björn Schmelzer op de 
schandaleuze recensie van Guido van Oorschot in de krant van 4 april 2016. 
De krant besloot er niets mee te doen. 

Ik heb niks tegen negatieve recensies. In het geval van graindelavoix leverden 
die in het verleden meer op dan zeemzoeterige, middelmatig geschreven 
bejubelingen. Het is me trouwens nooit eerder overkomen dat ik me fysiek 
gedwongen voel te reageren op een concertkritiek. Meestal geef ik recensies 
die uitmonden in esthetische manifesten waarvan de expressieve retoriek de 
concertuitvoering beconcurreert, een plek op onze website bij 'controversials'. 
Mensen lezen het graag. En wie graindelavoix hoorde, weet dat het me er 
absoluut om te doen is risico's te nemen, oude repertoires vanuit hun andere, 
ongehoorde kant te benaderen, "alternatieven te bieden voor de clichés van de 
geschiedenis", schreef ik ooit. Het is mijnheer Van Oorschot zijn taak en goed 
recht als recensent te schrijven wat hij ervan vond en hij mag dat van mij doen 
met dezelfde dooddoeners waarmee hij graindelavoix vele jaren geleden bij het 
Nederlandse publiek introduceerde. De stoute rock'n roll status die hij (en 
andere commentatoren) graindelavoix vanaf het begin aanmat, maakt me niet 
minder vrolijk. Waarom zou het altijd saai moeten zijn? En ja, we maken het 
de luisteraar niet altijd gemakkelijk, we leveren al eens wat stof tot 
controverse. Goed toch, als dat lukt met het zingen van Vlaamse polyfonie.  
Dat laatste blijkt inderdaad de veel perversere insteek te zijn voor een op het 
eerste zicht onschuldig, zij het negatief stukje van Van Oorschot op ons 
concert van zondag in het Amsterdamse Muziekgebouw aan 't IJ. Van 



Oorschot, nochtans op de hoogte van waar graindelavoix voor staat, is 
blijkbaar zo ontmoedigd geraakt dat hij nog maar eens het vat clichés 
uitstrooit.  Ruw en bandeloos erop los zingen, de krakende en piepende 
stemmen en kemelharen pijen zijn dit keer niet genoeg, maar worden nu listig 
ingebed in een gevaarlijk ideologisch kader. Een retorische tour de force, maar 
daarom niet minder pervers! Een recensent mag van mij oneerlijke, onterechte 
kritieken schrijven, zo gaat dat. Maar van Oorschot brouwt een walgelijke 
alchemie die een oneerlijk argument zachtjes borrelend transformeert tot iets 
pervers. Enkele voorbeelden. Van Oorschot betreurt dat er zo weinig volk in de 
zaal zit. Ok, daar kan je over discussiëren, of je 350 aanwezigen op een 
zondagavond weinig volk vindt voor polyfonie. Het is Van Oorschot echter niet 
te doen om de kwantiteit. Nee, hij vindt dat extreem-rechts Nederland voltallig 
aanwezig had moeten zijn voor een nationalistisch programma met wat 
volgens hem " toch heus parels uit de 'joods-christelijke cultuur'" bood. En, zo 
borrelt hij verder,  "ze werden geleverd door componisten die zich zonder 
morren laten scharen onder de leus 'eigen artiesten eerst'." I beg your 
pardon? Waar gaat dit over? Waar wil Van Oorschot met zijn spitsvondige (?) 
verdraaiing van de Vlaams-Belang-slogan naartoe, vraag ik me af? Even snel 
laten aanvoelen dat graindelavoix in Nederland niet het publiek bereikt dat hier 
van zou moeten houden?? Laten we verder lezen. Kijk maar naar de 
componisten. Van Oorschot noemt drie van de vijf uitgevoerde componisten en 
vervlaamst de naam van een van hen moedwillig om zijn ideologische 
ontmaskering kracht bij te zetten. De Picardiërs Pierre de la Rue en Loyset 
Compère noemt hij uiteraard niet. Zijn argument houdt geen steek: het is 
ondertussen al lang geweten dat Ockeghem geen Vlaming is, maar uit Saint 
Ghislain bij Mons afkomstig en dus niet behoort tot Van Oorschots fascistoïde 
Vlaamse meesters. Dan nog maar even een ander potje opentrekken -  dat van 
de pedofilieschandalen zeker? - via het argument dat knapen met mooie 
stemmen bij de Zuiderburen in de renaissance gewoonweg ontvoerd werden.  

En tot wat dient deze pittoreske inleiding? 
Inderdaad, de lezer zachtjes laten aanvoelen dat er bij graindelavoix ook 
esthetisch niet veel fijnzinnigheid valt te rapen en dat het voor fans is die 
houden van "knoestig eikenhout en harige pijen", terugkerende clichés die nu 
door de subtiele inleiding wel heel wrang beginnen te smaken, meer zelfs, 
regelrecht naar Vlaams nationalisme ruiken. Uiteindelijk breekt Van Oorschot 
de hele uitvoering af door het gebrek aan akoestiek van de zaal. Het is waar: 
de by the way warme akoestiek van het Muziekgebouw kan niet op tegen die 
van een gotische kerk, maar net zomin moest het publiek het zondag doen met 
krassende keelklanken. De bewijzen:  de oprechte staande ovatie, 
de encore en de vele lovende commentaren van het publiek achteraf. Maar 
tellen die? Dat de mensen het mooi vonden, komaan, dat zijn populistische 
argumenten die alleen maar in de kaart spelen van Van Oorschots salonlinkse, 
zogenaamd kritische en elitistische ironie. Gelukkig is er nog wel een 
onbevooroordeelde getuige: de geweldige radio-opname die iedereen op het 
democratische net kan nabeluisteren om zelf te oordelen. Misschien had Van 
Oorschot ook beter vanuit zijn luie zetel geluisterd alsof het om een te 
bekritiseren cd zou gaan met perfecte akoestiek, want blijkbaar vermag zijn 



oor niet meer wat bij de 'gewone' luisteraar automatisch gebeurt, dat je na vijf 
minuten in een drogere zaal zelf het akoestisch bad creëert dat nodig is om 
dergelijke polyfonie te appreciëren. Dan had hij alvast niet meer de moeite 
hoeven te doen na de kater in het Muziekgebouw vast te stellen dat de 
luisteraars thuis wel "extase" beleefden door wat hij lyrisch "het snufje 
nagalm" noemt. Of die "huiskamer-extase" ironisch bedoeld is? Uiteindelijk 
kleeft ook daaraan nu de aangebrande stroop van een foute ideologie: typisch, 
de verlichte criticus die ook nog snel even het genot van die onschuldige 
ervaring contamineert.  

Voor wie het nog niet wist: graindelavoix bestond die avond uit een Syrische 
contratenor en tenoren uit Estland en Spanje. Enkel de bas kwam uit België. 
Een rare bende om het Vlaams nationalisme mee te bezingen, toch?  Misschien 
zal ik het Muziekgebouw voor volgend seizoen voorstellen om met 'mijn' 
soufizangers uit Molenbeek naar Amsterdam af te zakken, ware het niet dat we 
met hen onlangs optraden in de Brakke Grond en het Concertgebouw. Tja, als 
Van Oorschot die concerten had gehoord, had hij wellicht gesuggereerd 
dat graindelavoix is blijven steken in een soort onhoudbaar extreem-links 
gedachtengoed zoals je dat na 22/3 alleen kan verwachten van de naïeve 
Belgen.  
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