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Het is voor de Leden van Verdienste altijd weer zo'n rustgevend idee dat ons 
de wensen voor het jaarlijkse muzieknotencadeau altijd zo vriendelijk 
worden aangereikt. Zij leunen na het noodzakelijke internetbankieren 
ontstrest achterover en zien volkomen ontspannen de tekst langskomen 
waarin wordt uitgelegd waartoe de zielenroerselen van de niet weg te denken 
MuziekAdviesCommissie hebben geleid.
De gemiddelde leeftijd van dit edelachtbare gremium in aanmerking nemend,
moet voor hen een dierbare verre jeugdherinnering leidend zijn geweest voor 
de keuze: muziek van de Britse sciencefiction-supermarionettenserie 
Thunderbirds uit de zestiger jaren van uiteraard de vorige eeuw. Gerry en 
Sylvia Anderson bedachten het filmscenario, Bary Gray componeerde de 
muziek en de arrangementen voor harmonieorkest schreef Kazuhiro Morita 
op.
Kennen we nog allemaal de leden van de familie Tracy? Haar vijf zonen, naar
even zovele astronauten van vlees en bloed genoemd? Jeffs moeder, de 
wetenschapper Brains, de huishouder en zijn dochter, et cetera? Het speelt 
zich allemaal niet lang na de jaren vijftig van toen af, waarover Kees van 
Kooten zo indringend schreef: "We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even 
op, totdat vader zei: "Vooruit, naar bed". Dan kregen we een kruik mee....."
Maar laten we wel zijn: al die Thunderbird-hoofdfiguren verbleekten tot 
onbeduidende figuranten bij de verschijning van Lady Penelope. "Smashing" 
zeggen de Engelsen tegen zoiets, want Lady Penelope wakkerde feilloos en 
doeltreffend de sluimerende hormonen van het jonge kijkersvolk aan, ja 
hitste die hormonen op. Liet ze buitelen over elkaar, ........ Nou, nou, die 
Lady Penelope Creighton-Ward met haar butler: onvervalste James 
Bondagenten.
In de huiskamers werd die Lady Penelope, die de jongensharten sneller deed 
kloppen, door de opvoeders met argusogen bekeken, want al die ouders van 
de jaren zestig wisten zich er weinig raad mee, want wat moest je nou toch 
met zo'n pop? Nee, die pop bleek in die jaren dan ook al gauw vervangen te 
zijn door een echte Lady Penelope op de bank - een van vlees en bloed 
waarbij vader het wel drie keer uit zijn hoofd liet om nog te roepen: "En nu, 
vooruit naar bed....".

En dan het klapstuk van de aanbieding, want het beste bewaar je voor het 
laatst. Zulks gebeurde ook - zoals bekend - op de bijbelse bruiloft van Kana, 
maar dan met wijn welteverstaan. Ook hier gaat het om een feest. "Music for 
a Celebration" gecomponeerd door de Vlaming Dirk Brossé. De volledigheid 
in acht nemend moet ik eigenlijk zeggen Dirk ridder Brossé. En toe maar, 
die moet wel heel bijzonder zijn, want op 8 juli 2013 werd hem in het 
koninkrijk België maar liefst het erfelijk adeldom verleend.



Ridder Dirk heeft een enorme muzikale staat van dienst. Zijn cv bestaat uit 
een schier eindeloze lijst van kunnen; ga ik niet opsommen, want anders 
schiet straks uw wijn er bij in en dat is niet volgens de Kanaänse tradities.
Waar Gaudete destijds de oude Schouwburg heeft uitgeblazen, zal het met 
dit muziekstuk de nieuwe het nieuwe leven inblazen. La vita nuova de 
Commedia dell'Arte. Dat bekt zo lekker! 
"Music for a Celebration" gecomponeerd bij gelegenheid van het 750-jarig 
bestaan van de Belgische gemeente Nazareth. Een prachtige plaats, alleen de
naam al.
Dat treft, en natuurlijk geheel toevallig, want enige tijd geleden hadden wij 
vanwege een dienstreis in onze voiture - of zo u wilt onze bolide - met als 
aanhangsel onze éénassige mobiele woning met zit-/slaapkamer, open 
keuken en een badruimtetje, Breda al een tijdje noordelijk laten liggen, toen 
we langs de weg een bord ontwaarden met de vermelding dat de afslag 
Nazareth nabij was. Dat was het moment waarop ik tegen mevrouw mijn 
echtgenote mijzelf de opmerking permitteerde: "Nou lieverd, dat schiet al 
lekker op. Verderop nog Paljas en daarna Jeruzalem en we zijn er. Zie eens 
aan!"
En dat we vlak onder Breda het Belgische land hadden bereikt, werd ook - 
zoals wij allen heel goed weten - ons onmiddellijk ingepeperd vanwege het 
wegdek. We schuddenbuikten wat af, maar niet van het lachen. Op VRT-
radio-1 klonk intussen de majesteitelijke "Music for a Celebration" met zijn 
ridderlijke ritmes en koninklijke melodieën en in mijn verbeelding zag ik wat 
ridder Dirk tot de ritmiek van zijn compositie moet hebben bewogen. Ik zag 
hem als in een visioen in zijn tot Trabant omgebouwde Dafje - hij moge het 
mij vergeven - over de kasseien van de Blijde Inkomstlaan stuiteren met de 
ene hand aan het stuur en met de andere, waarin zich een gouden 
kroontjespen bevond, muzieknoten op en tussen de lijnen op het 
muziekpapier slingeren. De beelden ontsponnen zich als een verbluffende, 
sidderende en machtige droom over een onstuitbaar creatief muzikaal 
proces.
En zo zal op korte termijn dat creatieve muzikale proces langzaam maar 
zeker tot volle wasdom komen in het nieuwe repetitielokaal. Edoch spreek 
me hier niet oneerbiedig en heiligschennend van repetitielokaal. Het trauma 
van twee jaar terug is jammerlijk nog niet verwerkt. Erken nu ruiterlijk dat 
het tweede deel van deze samenstelling in de nieuwe situatie volstrekt 
ongepast is te noemen. Dient men thans - in deze nieuwe constellatie - 
respectvol te spreken van repetitieruimte? Neen, driewerf neen, men dient 
hier op gepaste wijze volkomen terecht te spreken van repetitiepaleis en dit 
geheel in het verlengde van de tot de Belgische adeldom verheven componist.
En zo zal in ónze nieuwe Cuijkse Schouwburg ónze harmonie Gaudete in 
Domino dat pièce de résistance, dat pièce musicale, dat hoogst adellijke 
pièce royale van Dirk ridder Brossé prachtig, ontroerend, groots, vorstelijk 
en majesteitelijk laten klinken, want voor alles past hier maar één tot 
machtig mantra verheven koninklijke wapenspreuk: noblesse oblige!
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