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Hoofdstuk 1: De huidige culturele situatie 

 

 
For most men, then, one of the central problems of our time – 
perhaps the central problem – is, and will continue to be, that 
of learning how to live in a relativistic and pluralistic world, 
a world without scientific, metaphysical or aesthetic 
absolutes.1 
 

Graag wil ik dit citaat van Leonard B. Meyer als motto gebruiken omdat het zo veelzeggend 
is. Weliswaar dateert deze stelling al van 1967 (toen de eerste editie van Leonard B. Meyers 
boek Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture 
verscheen), maar volgens mij is ze nog steeds van toepassing. Om meteen duidelijkheid te 
verschaffen: ik begrijp dit citaat niet negatief, al zou het woord ‘probleem’ eventueel een 
negatieve suggestie kunnen wekken. Veeleer zie ik hier een verwoording van het spannende 
en opwindende van het ontdekken van nieuwe kansen en mogelijkheden, wat vooral door het 
woord ‘leren’ wordt uitgedrukt. Leren gaat echter ook altijd gepaard met worstelingen, 
tegenslagen en teleurstellingen. Verder leidt leren tot veranderingen, door het verwerven van 
nieuwe inzichten. En leren houdt ook altijd experimenteren in, omdat de nieuwe inzichten 
uitgeprobeerd en getoetst moeten worden. Als dan blijkt dat de nieuwe vondsten toch niet zo 
geschikt zijn, wordt een nieuw leerproces op gang gebracht.  
 Dat er op dit moment heel veel veranderingen gaande zijn, valt niet te ontkennen. 
Deze veranderingen hebben betrekking op alle niveaus van ons leven: technologie, geloof, 
traditie, samenleving en natuurlijk cultuur. Cultuur kan gezien worden als een soort 
verzamelplaats waar alle veranderingen die op de verschillende niveaus plaatshebben, 
zichtbaar worden. Tenminste wanneer men cultuur niet alleen begrijpt als goede educatie en 
‘Bildung’, maar als het totaal van de levensuitingen van een gemeenschap of maatschappij op 
het gebied van het sociale leven, de politiek, het geestelijke leven en de kunst. Ik gebruik in 
deze thesis de term ‘cultuur’ in de brede zin, dus als het geheel van menselijke uitingen en 
stellingnames met betrekking tot het leven. Kunst en muziek zijn hier een onderdeel van, 
evenals bijvoorbeeld politiek en geloof. Dit brede gebruik is volgens mij overtuigender, 
omdat de verschillende niveaus elkaar beïnvloeden en niet los van elkaar gezien kunnen 
worden. Vandaar dat ik in dit eerste hoofdstuk een meer algemene schets van de huidige 
situatie van de cultuur wil geven (uiteraard zonder aanspraak op volledigheid).  
 Zoals gezegd beïnvloeden de verschillende niveaus van het leven elkaar. Dat betekent 
dat ook de kunstsector en in het verlengde daarvan de muziekwetenschap geconfronteerd 
worden met veranderingen elders in de cultuur. Uit verschillende uitingen valt af te leiden dat 
velen de muziekwetenschap als bijzonder hardnekkig beschouwen wanneer het erom gaat zich 
te verzetten tegen nieuwe uitdagingen. Ik zal hierop met name in hoofdstuk vijf ingaan. Maar 
de motivatie om deze thesis te schrijven komt vooral voort uit het dilemma waarmee het vak 
worstelt en waarmee ik dus ook zelf worstel. Muziekwetenschap heeft zich tot nu toe vooral 
beziggehouden met de muziekgeschiedenis en met de muziek die om de een of andere reden 
tot de canon gerekend wordt. Ikzelf ben ‘klassiek’ opgevoed en ik hou van deze muziek, wat 
er onder andere toe geleid heeft dat ik muziekwetenschap ben gaan studeren. Daarbij geldt dat 
muziek voor mij duidelijk in het grotere geheel van het leven staat of anders gezegd een uiting 
daarvan is. Maar wanneer dit als uitgangspunt wordt gehanteerd om muziek te benaderen, dan 
ziet het er niet goed uit voor de ‘klassieke’ muziek. Het culturele artistieke erfgoed (niet 
alleen met betrekking tot muziek maar met betrekking tot alle kunstvormen) verliest aan 
                                                 
1 Leonard B. Meyer, Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture. 
Chicago [etc.]: University of Chicago Press, 1994, p. 226. 
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terrein en aan belangstelling. Andere vormen van creativiteit en van vermaak komen daarvoor 
in de plaats. Op zich hoeft tegen de opkomst van andere vormen geen bezwaar gemaakt te 
worden; zoals al gezegd liggen in veranderingen vele kansen en mogelijkheden. Pijnlijk wordt 
het als de bagage die je hebt meegekregen en waar je aan gehecht bent zomaar van tafel 
geveegd dreigt te worden en, gechargeerd uitgedrukt, haast overbodig en waardeloos wordt 
verklaard. Ik wil in deze thesis dus constructief proberen de veranderingen en daarmee de 
nieuwe kansen te schetsen zonder dat ik mij wil laten dwingen mijn achtergrond en bagage te 
verloochenen (wat sowieso niet mogelijk is). Het lijkt me belangrijk dat de muziekwetenschap 
met de ontwikkelingen meegaat, maar zonder haar eigenheid en haar waarde prijs te geven 
door alleen maar andere vakken te imiteren. We moeten gaan zoeken waar de weg ligt die de 
muziekwetenschap kan gaan en hoe we die weg begaanbaar kunnen maken. Dat houdt risico’s 
en experimenten in, alsmede een kans op mislukkingen en teleurstellingen. Zoeken is alleen 
mogelijk met een open houding en met de blik vooral naar voren gericht, maar zonder de 
bagage te loochenen. 
  
 
Technologische ontwikkelingen en hun effecten 

 

Dat in de twintigste eeuw de technologische ontwikkelingen elkaar in een steeds sneller 
tempo hebben opgevolgd en de wereld hebben beïnvloed, is algemeen bekend en erkend. De 
producten ervan waren aan het einde van de twintigste eeuw in de westerse wereld voor 
nagenoeg iedereen toegankelijk en betaalbaar. Dit geldt niet voor andere delen van de wereld, 
waar nog steeds een kloof bestaat tussen mensen die van de technologische vernieuwingen 
kunnen profiteren en anderen die voor het pure overleven moeten vechten.2 In het 
hiernavolgende zal ik me voornamelijk op de westerse wereld richten omdat wij hier leven en 
omdat we hier met andere problemen geconfronteerd worden dan veel mensen in andere delen 
van de wereld. Bovendien zullen we later nog zien dat precies deze andere delen van de 
wereld toch midden onder ons zijn: ze oefenen onmiskenbaar invloed uit op de westerse 
wereld. Maar het is voor mij nu van belang om uit te kunnen gaan van een bepaalde 
levensstandaard, die in de westerse wereld aanwezig is (vanzelfsprekend ook hier met 
nuances; zo is bijvoorbeeld in de nieuwe EU-staten de doorsnee-levensstandaard lager dan in 
de oude EU-staten).  
 Techniek bepaalt ons leven inmiddels op alle denkbare gebieden. Het hele systeem van 
onze maatschappij is verweven met de techniek en haar verworvenheden. Meestal zijn we ons 
daar niet eens van bewust want het hoort net zozeer bij ons alledaagse leven als eten en 
slapen. Pas als er iets misgaat – bijvoorbeeld door een stroomuitval – worden we 
geconfronteerd met de enorme omvang van de innesteling van de techniek in ons leven. 
Techniek, schrijft Hartmut Böhme, ‘ist längst nicht mehr ein Subsystem der Gesellschaft, 
deren übrige Sektoren — z.B. Medien, Verwaltung, Stadtkultur — sich unabhängig von der 
Technik entwickeln würden. Eher stellt die Technik eine Superstruktur der Gesellschaft dar, 
will sagen: Es gibt in der Kultur (beinahe) nichts, was nicht technisch verfaßt wäre. Die 
moderne Kultur ist technomorph, das heißt, ihre wesentlichen Erscheinungsformen sind 
technisch geprägt.’3 De meeste technologische ontwikkelingen die ons privéleven direct 
beïnvloeden dateren uit de twintigste eeuw. Böhme onderscheidt hierin drie verschillende 
types: huishoudelijke apparaten, communicatie- en verkeersmiddelen. ‘Fast alle diese 

                                                 
2 Zie voor cijfers en statistieken bijvoorbeeld David Reynolds, One World Divisible: A Global History since 
1945. New York [etc.]: Norton, 2000, pp. 157-165. 
3 Hartmut Böhme, ‘Kulturgeschichte der Technik’ in Orientierung Kulturwissenschaft. Hamburg 2000, pp. 164-
178. http://www.culture.hu-berlin.de/hb/static/archiv/volltexte/texte/kgdt.html (geraadpleegd 29 juli 2008). 
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Apparate sind Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Sie haben nach ihrer Einführung 
exponentielle Wachstumsraten erzielt und teilweise Sättigungsgrade von über 90 Prozent 
erreicht.’4 
 Technische innovaties brengen niet alleen een groter leefcomfort met zich mee. Er 
komen ook imaginaire en religieuze energieën door vrij. ‘Nicht selten sind technische 
Innovationen mit Heilsversprechen eines neues Paradieses verbunden.’5 Hier valt 
bijvoorbeeld te denken aan de gentechniek. Niettemin zijn de meeste mensen er inmiddels wel 
van doordrongen dat elke nieuwe technische verworvenheid die voor positieve doeleinden 
gebruikt kan worden ook een keerzijde heeft en dus negatieve gevolgen kan hebben of bewust 
misbruikt kan worden. Dus met innovaties gaan niet alleen voorstellingen van een nieuw 
paradijs gepaard maar tevens horrorscenario’s. Deze laatste komen onder andere naar boven 
in films waarin machines de macht overnemen en de mensen de controle over hun eigen 
creaties verliezen. Hoe moeilijk het is om op een verantwoorde wijze met kennis om te gaan 
heeft Friedrich Dürrenmatt al voortreffelijk beschreven in Die Physiker. Hij maakt in deze 
tragikomedie ook duidelijk dat ontwikkelingen onomkeerbaar zijn en dat eenmaal opgedane 
kennis niet ongedaan gemaakt kan worden. Juist de twintigste eeuw heeft ons door de omvang 
van de – soms bedoelde, soms onbedoelde – negatieve gevolgen van technische 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld de kernwapens of de milieuvervuiling) ervan bewust gemaakt 
dat techniek niet noodzakelijk alleen maar verbetering inhoudt. Voor het normale alledaagse 
leven blijft evenwel gelden dat de voordelen (dat betekent vooral meer gemak en meer 
zekerheid) overheersen en dat de mogelijke ‘grote rampen’ ver van het bed staan. Deze 
rampen blijven weggelegd voor sciencefictionfilms. Jean-François Lyotard legt de nadruk op 
de complexe wisselwerkingen tussen wetenschappelijke kennis, politiek, en economische en 
sociale processen. Een gevolg van deze wisselwerkingen beschrijven Michiel Leezenberg en 
Gerard de Vries: ‘Wetenschap heeft (met name via de techniek) belangrijke maatschappelijke 
en economische gevolgen, en omgekeerd zijn inhoud en organisatie van de wetenschappen 
(zoals de opdeling in afzonderlijke disciplines met de daarbij behorende fragmentatie van 
kennis en kennisidealen) grotendeels het resultaat van maatschappelijke ontwikkelingen en 
politieke keuzes.’6 Hierdoor wordt volgens Lyotard het grote verhaal van de wetenschap als 
bron voor vooruitgang en emancipatie ondermijnd. 
 ‘Zur Etablierung von technischen Systemen gehört es ferner, daß die sozialen 
Kommunikationsformen entsprechend modalisiert werden [cursivering Böhme].’7 Böhme 
signaleert dat het begrip ‘techniek’ op allerlei zaken wordt toegepast; er is vrijwel niets meer 
wat niet met techniek verbonden wordt: ‘Wir sprechen von Liebestechnik wie von der 
Technik der Psychoanalyse, von der Technik des Tennisspielers und der Atemtechnik 
genauso wie von der Technik einer Rakete oder eines Kunstwerks, einer Autofabrik oder 
einer Klempnerei.’8 Dat betekent dus dat het denken in termen van techniek niet alleen wordt 
gebruikt bij pogingen om de natuur te beheersen maar tevens bij het streven om het sociale 
leven te beïnvloeden. ‘Diese Form von Technik führt dazu, daß sie, ohne je als solches 
intendiert worden zu sein, zu einem Mega-System, zu einem Technotop geworden ist, das 
sowohl das Biotop (Natur in mittlerer Größenordnung) wie das Soziotop (die Regulierung 
zwischenmenschlicher Beziehungen und Handlungen) umfaßt [cursivering Böhme].’9 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Michiel Leezenberg en Gerard de Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2001, p. 211. 
7 Böhme 2000. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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 Wat betekenen deze ontwikkelingen nu meer concreet voor de ideeën en ervaringen 
van de mensen? Natuurlijk bestaan ook hier nuances, waar ik niet dieper op in kan gaan. Het 
gaat mij meer om algemene tendensen, waar bijna niemand zich aan kan onttrekken. De 
voornaamste punten zijn volgens mij dat onze waarneming van ruimte en tijd veranderd is 
alsmede onze verhouding tot leven en dood. Dit zijn bij uitstek punten waar filosofen zich 
mee bezighouden, omdat juist hier grenzen aan de mens gesteld zijn. Wanneer we naar de 
technische ontwikkelingen kijken, valt op dat ze bijna allemaal op de genoemde gebieden 
betrekking hebben. Met name aan de verruiming van de grenzen van tijd en ruimte worden 
grote inspanningen gewijd. Hier valt te denken aan de uitbreiding van de middelen tot 
voortbeweging enerzijds en de communicatiemiddelen anderzijds. Wat de vorige eeuw heeft 
bijgedragen was vooral de steeds toenemende versnelling van de verkeer- en 
vervoersmiddelen en de perfectionering ervan (zowel op het niveau van de techniek als van 
het comfort). Niet alleen de aardbodem maar ook het water en de lucht werden door de 
mensen veroverd om zich daarop en daarin – geholpen door successen bij het opheffen van de 
zwaartekracht – te kunnen voortbewegen. Ook hier geldt dat de laatste ontwikkelingen er 
vooral op gericht zijn om het allemaal nog sneller te laten verlopen en zo niet alleen de 
tijdsduur korter te maken maar ook de ruimte kleiner te laten lijken. 
 Eenzelfde ontwikkeling doet zich bij de communicatiemiddelen voor. Dankzij telefoon 
en internet spelen ruimte en tijd nauwelijks nog een rol. Als ik met iemand precies aan de 
andere kant van de wereldbol wil communiceren, dan kan dat op meerdere manieren. Voor 
conferenties of vergaderingen is het ook niet meer per se noodzakelijk dat de deelnemers op 
één plek bij elkaar komen, wat uiteraard tijdwinst betekent door de uitgespaarde reistijd. 
Theoretisch zou er dus een zee van tijd over moeten zijn, maar het lijkt er eerder op dat de 
meeste mensen tegen een constant tijdgebrek aan het vechten zijn. Door de enorme 
hoeveelheid aan mogelijkheden om ruimte en tijd te beheersen wordt ons leven sneller en op 
een bepaalde manier voller. Nu we het minder druk hebben, hebben we het toch weer heel 
druk met het benutten van alle nieuwe mogelijkheden en het onmiddellijk weer opvullen van 
alle gewonnen tijd.  
 Samenvattend kunnen we dus zeggen dat door de ontwikkelingen de grenzen van 
ruimte en tijd steeds weer een stukje verlegd zijn. Nagenoeg alles lijkt voor ons bereikbaar: 
zelfs het internationale ruimtestation ISS in het heelal – tenminste als je over het nodige geld 
beschikt (er zijn inmiddels al vijf ‘ruimtetoeristen’ naartoe geweest). Dit houdt onder andere 
ook in dat er – zoals Meyer in het begincitaat zegt – steeds minder houvast is. Door al de 
haast paradijselijke mogelijkheden zou ons leven perfect moeten zijn. Maar dat is het niet. Er 
blijft in elk geval één levensgroot struikelblok over: de dood. Wij blijven weliswaar zo lang 
mogelijk jong en we ondernemen daartoe van alles en nog wat, omdat de dood niet meer bij 
dit leven past. En toch is hij het enige wat voor iedereen honderd procent zeker is. Mede 
daardoor speelt de zingevingsvraag nog altijd een belangrijke rol. ‘De moderne mens is 
inderdaad vol onzekerheid, omdat de zoektocht naar zingeving en de articulatie daarvan een 
individuele is. Er bestaat geen onaantastbaar sociaal en cultureel raamwerk meer, de norm is 
die van eigen verantwoordelijkheid op basis van zelfstandig onderzoek.’10  
 Afgezien van ontwikkelingen en verbeteringen op het terrein van de 
instrumentenbouw, heeft de mogelijkheid tot opnemen een ommekeer in het omgaan met 
muziek betekend. Muziek verloopt in de tijd en verklinkt meteen. Een klank die net nog 
klonk, is nu onherroepelijk voorbij. Dit gegeven geldt uiteraard niet alleen voor 
muziekklanken maar voor alle klanken. Een zin die wij uitspreken verklinkt ook meteen. We 
kunnen die zin natuurlijk precies onthouden en op een later tijdstip herhalen, zoals we ook een 
muziekuitvoering kunnen herhalen. Maar toch zal de zin niet precies hetzelfde zijn als 

                                                 
10 Ed Jonker, De geesteswetenschappelijke carrousel. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006, p. 82. 



 5 

tevoren. Een ander voorbeeld van het vastleggen van iets vergankelijks is de fotografie. Zowel 
door geluidsopnames als door foto’s wordt iets dat zich afspeelt in de tijd en ooit te horen of 
te zien was, uit de tijd gelicht en technisch vertaald in materie met het gevolg dat het later 
opnieuw gehoord, respectievelijk gezien, kan worden. Het maken van een opname en van een 
foto – het bij wijze van spreken ‘voor de eeuwigheid’ vastleggen van een moment in de tijd – 
doorbreekt de vergankelijkheid (alhoewel het later afluisteren en bekijken zelf nog steeds 
onherhaalbaar  blijven). Wat zijn de gevolgen hiervan? In het kort wil ik, met betrekking tot 
geluidsopnames, op enkele aspecten ingaan. 
 De Hongaarse componist Béla Bartók was een van de eersten die met een fonograaf 
rondtrok om traditionele, oraal overgeleverde, muziek op te nemen, dus muziek die niet 
genoteerd was. Hij publiceerde zijn transcripties onbewerkt. Bartók wordt als de eerste 
etnomusicoloog beschouwd. Etnomusicologen werken bij uitstek met de methode van 
opnames maken: zij gaan naar een of andere volksgemeenschap waar de muziek alleen oraal 
overgeleverd wordt, ze nemen deze muziek op en maken er een beschrijving van. De 
doeleinden van de etnomusicologie wil ik hier buiten beschouwing laten. Het gaat mij om hun 
methode: opnames maken. Hierdoor wordt de muziek vastgelegd en ontstaat zelfs de 
mogelijkheid om de muziek te noteren en vervolgens te verspreiden. Op deze manier wordt 
dus ook wat muziek betreft de ruimte verkleind en worden grenzen verlegd. Deze 
ontwikkeling doet zich inmiddels natuurlijk niet alleen meer voor bij etnomusicologen. Niet-
westerse muziek is helemaal ‘in’, zonder dat de luisteraars ooit op de plaats zijn geweest waar 
de muziek vandaan komt. ‘Thanks to broadcasting and recording, musics did not any longer 
belong solely to specific ethnic or political groups: by making music from everywhere 
available in much of the world, the twentieth century’s technologies put an end to such 
cultural secrets.’11 Dit betekent dat de muziek uit haar eigenlijke context gehaald wordt. Op 
de rol die de commercie hierin speelt zal ik later ingaan. Voor nu is het belangrijk om te 
constateren dat opnames en alle daaruit voortvloeiende ontwikkelingen de mogelijkheid 
bieden om muziek van en (althans theoretisch) voor de hele wereld toegankelijk te maken.  
 Een ander effect van opnames is dat muziek haar intrede heeft gedaan in ons 
alledaagse leven, of beter gezegd bij ons alledaagse leven is gaan horen, net als allerlei 
omgevingsgeluiden. Als we willen kunnen we door muziek gewekt worden, bij het ontbijt of 
op weg naar het werk kan muziek onze begeleidster zijn, op sommige werkplekken staat 
muziek aan, bij het boodschappen doen worden we zachtjes door muziek bewerkt en ’s 
avonds bij een romantisch diner zetten we muziek aan die bij het kaarslicht past. Muziek kan 
– als we dat willen (en soms ook als we dat niet willen) – voortdurend om ons heen zijn. Als 
we muziek willen beluisteren, hoeven we helemaal niet meer naar een optreden of naar een 
concert. Muziek heeft letterlijk alles in beslag genomen: niet alleen de woon-, werk- en 
slaapkamer maar ook vrijwel alle ruimtes buitenshuis. Muziek is in zekere zin 
alomtegenwoordig, al zijn wij ons daar niet altijd van bewust.  
 Tot slot wil ik vermelden dat de technologische ontwikkelingen natuurlijk ook invloed 
hebben gehad en nog steeds hebben op het componeren zelf en op het maken van muziek. 
Vooral in de jaren vijftig componeerden velen elektronische muziek, onder andere Karlheinz 
Stockhausen (bijvoorbeeld Gesang der Jünglinge). Het instituut IRCAM (Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/Musique, opgericht in 1976) van Pierre Boulez is tot 
op de dag van vandaag een voorbeeld van het experimenteren met technologische middelen. 
Inmiddels maken sommige componisten veel gebruik van computers (bijvoorbeeld Charles 
Dodge, Earth’s Magnetic Field). Ook bestaan er composities waarbij een orkest met een tape 

                                                 
11 Andrew Blake, ‘To the Millennium: Music as Twentieth-Century Commodity’, in The Cambridge History of 
Twentieth-Century Music, red. Nicholas Cook and Anthony Pople. Cambridge: Cambridge University Press, 
2004, p. 497. 
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moet spelen (bijvoorbeeld Edgard Varèse, Déserts). Niet alleen bij het componeren zelf heeft 
de computer zich een plaats verworven maar ook bij het noteren van composities. Als men 
wil, kan men als het ware achter de computer componeren: het apparaat noteert alles direct, 
met alle tijdsbesparing van dien.  
 In de populaire muziek neemt technologie een grote plaats in. Zonder technologische 
ontwikkelingen zou heel veel muziek niet bestaan. De ontwikkeling van de microfoon 
veranderde al de manier van muziek maken en daarmee ook de songs zelf: van big bands naar 
vocale solisten. Een voorbeeld hiervan is Frank Sinatra: ‘Like Crosby, he [Frank Sinatra] 
made full use of the microphone, but with a new awareness of its potential as an ‘instrument’ 
for achieving a wide range of dynamics and for magnifying the expressive effects of singing 
at medium volume. His lightness of breath and ‘forward’ vocal production permitted an 
extraordinarily clear enunciation and allowed him to concentrate on shading and nuance.’12 
Vandaag de dag is in dance de meeste technologie terug te vinden omdat de songs eigenlijk in 
hun geheel met de computer door dj’s gemixd zijn.  
 
 
Geloof en traditie 

 
De geschiedenis van de westerse wereld en van haar cultuur, en voor een deel ook van haar 
politiek, is in hoge mate bepaald door het christendom. Het christendom is heel lang de 
overheersende religie geweest die haar stempel heeft gedrukt op de samenleving en op de 
normen en waarden. Vaak is het christendom ook als een machtsmiddel gebruikt voor 
verschillende doeleinden (zowel goede als slechte). Vanzelfsprekend past ook religie zich aan 
aan de tijd en aan de mensen met hun problemen van dat moment. Het christendom en zijn 
interpretatie van de Bijbel zagen er in de middeleeuwen heel anders uit dan na de reformatie 
of nu. Maar toch biedt een religie ook iets wat vaststaat, iets wat niet verandert en wat 
daardoor houvast geeft.  
 Het christendom heeft de westerse wereld dus voor een aanzienlijk deel gevormd, of 
we ons daar nu van bewust zijn of niet, sterker nog: of we nu geloven of niet. Een invloed 
waar weinig bij wordt stilgestaan, betreft de manier van leven. Een religie draagt immers niet 
alleen een geloof in iets min of meer abstracts over, maar ook een levenshouding, met 
inbegrip van bepaalde regels waar men zich aan hoort te houden. (De tien geboden zijn 
hiervan het meest voor de hand liggende voorbeeld maar een aantal andere regels wordt 
subtieler doorgegeven zoals door de gelijkenissen in het Nieuwe Testament.) Voorts geeft 
religie het leven een zin en geeft ze een antwoord op de vraag wat er na de dood met de mens 
gaat gebeuren. Tenslotte heeft religie een immense invloed op de creativiteit van de mensen 
gehad en heeft ze die nog steeds. Zeker driekwart van de musea zou gesloten kunnen worden 
wanneer alles wat met religie te maken heeft (niet alleen met het christendom maar met alle 
religies, ook niet meer bestaande) verwijderd zou worden. Heel veel gebouwen die nu 
toeristen aantrekken, zouden er dan niet geweest zijn, evenals heel veel muziek, waar mensen 
vandaag vaak in een niet-religieuze context van genieten.  
 Behalve de invloed die het christendom op onze samenleving heeft gehad of heeft, is 
een andere tendens aanwijsbaar: de kerken lopen alsmaar verder leeg. ‘European churches are 
running on empty. But there is an increasing market for suppliers in new religious thoughts, 
institutions, rites and texts.’13 Blijkbaar voldoet de kerk als institutie niet meer aan de 
behoeften van de mensen. ‘Nearly 40% of Europeans only attend church on special occasions; 

                                                 
12 Henry Pleasants, ‘Sinatra, Frank’, in Grove Music Online. Oxford Music Online. 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/25851 (geraadpleegd 29 juli 2008). 
13 Loek Halman, Ruud Luijkx, Marga van Zundert, red., Atlas of European Values. Leiden [etc.]: Brill, 2005 
(European values studies, 8), p. 73. 
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30% attend religious services regularly, another 30% never; yet a large majority of 75% find a 
religious service appropriate at birth, marriage and death.’14 Want het ligt niet aan het geloven 
op zich, zoals de bezoekersaantallen (met name jongeren) van de EO-jongerendag in 
Nederland of de Evangelische Kirchentag in Duitsland ook in recente jaren laten zien. De 
enthousiaste ontvangst van de paus op de Katholische Kirchentag in 2006 leek eerder op de 
ontvangst van een wereldster dan op die van een kerkelijk leider. De meeste mensen hebben 
juist behoefte aan houvast en aan zingeving. Maar de christelijke kerken lijken op dit moment 
niet aan de specifieke behoeften van de gelovigen te kunnen voldoen. ‘Churches are not 
giving adequate answers to today’s social problems according to a large majority of 
Europeans; however they do answer to the spiritual needs.’15 Het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962-63) van de rooms-katholieke kerk voerde, naast het Latijn en het gregoriaans, de 
volkstaal en volkszang in de liturgie in. De christelijke kerken in het algemeen probeerden 
 ‘moderner’ te worden door bijvoorbeeld populaire muziek in de dienst op te nemen of door 
de eigen inbreng en het meedoen van de gemeenteleden te stimuleren alsmede door het 
organiseren van grote evenementen. De evenementen trekken wel veel mensen maar de 
diensten blijven slecht bezocht.  
 Tegenover de leegloop van de kerken staat de opkomst van een aantal kleinere 
spirituele groeperingen. Vaak hebben ze hun oorsprong in oosterse religies of wijsheden. 
Deze groeperingen dragen vaak niet het label van een religie en in de zin van een institutie 
zijn ze dat ook niet. Meestal lichten ze een bepaald aspect uit een groter geheel: vaak een 
manier van leven die dan vervolgens in praktijk gebracht wordt. Of de deelnemers zich het 
oorspronkelijke grotere geheel zelf eigen maken of niet wordt aan henzelf overgelaten. Een 
heel goed voorbeeld hiervan is yoga. Er bestaat inmiddels geen grote stad meer waar geen 
yogalessen worden aangeboden. De meeste mensen die naar yoga gaan, ervaren de nadruk die 
gelegd wordt op het samengaan van lichaam en geest als rustgevend en verrijkend. Te ervaren 
dat we een geheel zijn en ook nog invloed op dit geheel kunnen uitoefenen door middel van 
lichaamsbeheersing en meditatie is voor velen een ‘eye-opener’. Dit samengaan van lichaam 
en geest, dat in de meeste spirituele richtingen terug te vinden is, is voor velen een 
verademing in vergelijking met het christendom, waarin men juist een scheiding van lichaam 
en geest ervoer. Überhaupt ligt in de westerse manier van leven de nadruk meer op het 
rationele dan op het lichamelijke. Althans, dat is lange tijd zo geweest, maar hierin lijkt 
verandering te komen. Deze verandering is niet alleen te zien aan het feit dat men zich afkeert 
van de institutionele kerk en zich tot spirituele richtingen wendt. De verandering is ook te zien 
aan de manier van leven van de mensen die, zoals al eerder gezegd, door de genoemde 
wending met betrekking tot de relatie van lichaam en geest beïnvloed wordt. Zo kunnen we 
op de werkvloer een alsmaar groeiend aantal cursussen waarnemen die er met name op 
gericht zijn het ‘geheel’ – van een individu of van een team – te bevorderen. Daarbij wordt 
het lichamelijke aspect tevens verbonden met voelen en ervaren. Op het werk is het niet alleen 
meer belangrijk dat de werknemers op een rationeel niveau functioneren, dus hun werk goed 
doen, maar tevens dat ze zich daar zo prettig mogelijk bij voelen. De leiderschaps-, 
communicatie- en teamvormingscursussen zijn er vooral op gericht de werksfeer te verbeteren 
door de gehele persoon bij het werkproces te betrekken. Steeds meer grotere bedrijven bieden 
hun werknemers voorts nog sport aan in eigen sportcentra. Dit alles ten bate van het algehele 
welzijn van de werknemers en de winstgroei van de werkgevers.  
 Het is een bekend gegeven dat veel mensen de werkdruk als te groot ervaren en dat 
velen overspannen raken of met een burn-out thuis komen te zitten. Ook is bekend dat veel 
mensen antidepressiva slikken en naar een therapeut gaan. Een antwoord proberen te geven 
op de vraag waar deze verschijnselen vandaan komen, valt buiten het bestek van deze thesis. 
                                                 
14 Ibid., p. 63. 
15 Ibid., p. 65. 
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Mij gaat het erom de tendensen die waargenomen kunnen worden te beschrijven. In deze 
tendensen ligt volgens mij een verwijzing naar datgene waar de mensen naar op zoek zijn. Het 
zich richten op het geheel, weg van het gericht zijn op de ratio wat sinds de verlichting op de 
voorgrond stond, is zo’n tendens die steeds meer terrein wint. Deze tendens is ook in de 
muziek terug te vinden. ‘If we, today, insist on restricting our accounts of music to its 
engagement with our senses and, through them, our passions, we are in the tradition of an 
ancient mythology that explains human consciousness as divided in two permanently 
antagonistic parts.’16 Leo Treitler pleit hiermee ook voor een geheel van lichaam en geest. 
Hierop zal ik in hoofdstuk drie nader ingaan. 
 Individualisering is een woord dat sinds enkele decennia wordt gebezigd. In eerste 
instantie werd dit woord vooral gebruikt om de sociale veranderingen met betrekking tot de 
rolpatronen (in het gezin en in de economie) te benoemen. Inmiddels is er haast op alle 
gebieden sprake van individualisering, ook op het gebied van het geloof. Veel mensen stellen 
hun eigen geloofsinhoud individueel samen. Ze zijn op zoek en ze hebben behoefte aan iets 
om in te kunnen geloven. Maar de meeste traditionele vormen van religie lijken niet aan deze 
behoefte te kunnen voldoen. Zoals we al hebben gezien, zijn de nieuwe vormen van geloof 
vaak gericht op manieren van leven. Daar rondom worden allerlei geloofselementen uit 
diverse vormen van religie bijeen gegaard. Dat wat ik vind dat bij mij past, kies ik. De deuren 
om informatie te verkrijgen staan immers wagenwijd open. Ik wil hier Richard Taruskin 
citeren die in navolging van David Brooks de ‘Bobos’ (bourgeois Bohemians) karakteriseert.  
 

The cherished Bobo self-image is one of personal authenticity, constructed not in terms of a 
wholly original worldview but in terms of eclecticism – an individual selection from among 
the unlimited choices on the global cultural and spiritual menu. The greatest challenge the 
new establishment faces, according to Brooks, is “how to navigate the shoals between their 
affluence and their self-respect; how to reconcile their success with their spirituality, their 
elite status with their egalitarian ideals.” Their task, in constructing their identity, is to 
reconcile values that had been traditionally at odds: bourgeois values of ambition, social 
stability, and material comfort on the one hand, and on the other, bohemian values that 
identified with the victims of the bourgeois order: the poor, the criminal, the ethnic and 
racial outcast. The essential dilemma is that of reconciling the need for spirituality with the 
even more pressing need for personal autonomy and unlimited choice, since “real” religion 
imposes obligations and demands sacrifices.17 
 

Behalve de individualistische benadering van geloven valt nog iets anders op, namelijk dat 
ook steeds meer op magie en op wonderen gerichte benaderingen op de voorgrond treden. In 
het kader van heiligenverering en bedevaartsoorden hebben wonderen in de katholieke kerk 
altijd al een rol gespeeld. Blijkbaar is hieraan nog steeds een grote behoefte. In Nederland is 
Jomanda het bekendste voorbeeld van deze hang naar magie en wonderen. Op tv zijn er 
regelmatig uitzendingen die aandacht besteden aan een ‘medium’ of die onverklaarbare 
wonderen beschrijven. Met name ook in bepaalde christelijke afsplitsingen speelt magie een 
grote rol. De gelovigen kunnen daar bijvoorbeeld tijdens een dienst, netjes de een na de ander, 
de Heilige Geest over zich heen laten komen. Magie probeert onder meer bovennatuurlijke 
krachten te bezweren en deze in dienst te stellen van bepaalde doeleinden. In dit verband kan 
ook gewezen worden op een aantal pseudo-wetenschappelijke denkwijzen die hun geloof 
‘bewijzen’ en het daarmee als een krachtig feit proberen af te schilderen. 

                                                 
16 Leo Treitler, Music and the Historical Imagination. Cambridge, Massachusetts [etc.]: Harvard University 
Press, 1989, p. 11. 
17 Richard Taruskin, The Oxford History of Western Music. Volume 5: The Late Twentieth Century. New York 
[etc.]: Oxford University Press, 2005, p. 526. 
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 Er bestaat dus een gerichtheid op het geheel van lichaam en geest, er is belangstelling 
voor magie en voor wonderen en er is behoefte aan een individuele invulling van ieders plaats 
in onze samenleving, die aan de ene kant zo goed georganiseerd is en over zo veel 
mogelijkheden beschikt maar waar de nadruk aan de andere kant sterk op het functioneren 
gericht is. Geloof en zingeving spelen in deze tendensen nog altijd een fundamentele rol, maar 
hun inbedding is niet meer alleen aan het instituut kerk voorbehouden maar is deels 
overgegaan naar diverse spirituele richtingen.  
 
Traditie lijkt vandaag de dag een suspecte en dubbelzinnige term geworden te zijn. Aan de 
ene kant lijkt met name onze eigen traditie niet meer belangrijk te zijn, aan de andere kant is 
er veel belangstelling voor andere tradities zoals bijvoorbeeld blijkt uit de veelvuldige 
uitzendingen op National Geographic of Discovery18 over de Inca’s en dergelijke oude 
culturen. Maar ook uit onze eigen traditie en geschiedenis zijn er nog onderwerpen of 
kunstenaars die extra veel aandacht krijgen. Zo besteden de genoemde zenders (en ook 
andere) veel tijd aan bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog en als er ergens een bijzondere 
tentoonstelling over bijvoorbeeld Van Gogh is, moeten de bezoekers urenlang in de rij staan 
om een kaartje te bemachtigen. Verder bestaan er veel groepen die zich in een specifieke tijd 
of onderwerp verdiepen. Over deze fenomenen zal ik het later nog hebben. Waar het mij nu 
om gaat is de overheersende tendens dat de overdracht van de verworvenheden uit het 
verleden minder hoog op de agenda staat dan nog enkele decennia geleden. Als men de 
verschillende generaties met elkaar vergelijkt en nagaat wat ze over traditie en geschiedenis 
geleerd hebben, treedt duidelijk een verschuiving aan het licht. Een verschuiving, want 
vanzelfsprekend is er iets anders voor in de plaats gekomen en het is er mij hier dan ook niet 
om te doen het ene of het andere onderwijsprogramma als beter of slechter te karakteriseren. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen steeds minder over onze traditie weten. Niet voor niets heeft 
de Nederlandse regering in 2005 opdracht gegeven om een canon van de Nederlandse 
geschiedenis op te stellen die vervolgens ook voor het onderwijs gebruikt kan worden. Op 
scholen hebben inmiddels vakken als economie ingang gevonden en in de vakken Nederlands 
of Engels worden steeds minder de oude ‘klassieken’ behandeld. Het onderwijs moet zich tot 
op zekere hoogte aanpassen aan de tijd waarin het gegeven wordt en aan de problemen van 
die tijd. Ook in het onderwijs werken de ideeën en overtuigingen van de betreffende tijd door. 
Vandaar dat juist ook in het onderwijs duidelijk te zien is dat inmiddels in onze tijd meer en 
meer andere voorkeuren dan traditie op de voorgrond treden. 
 Niet alleen in het onderwijs is deze tendens te zien. Het naar voren gericht zijn is een 
alom gehoorde kreet. Hier hoort positief denken bij (dus geen ‘maars’ inbrengen), openstaan 
voor alles, en wat er ook bij lijkt te horen is: vooral niet kritisch vanuit het verleden (eigen 
ervaringen, traditie enzovoorts) reflecteren. Naar mijn overtuiging zijn beide – toekomst en 
verleden – van essentieel belang, beter gezegd alledrie. Want tijd bestaat uit het verleden, het 
heden en de toekomst, die alledrie in een mens en in een samenleving bij elkaar komen. Als 
we van een mensenleven uitgaan, wordt qua verhouding het verleden steeds groter en krimpt 
de toekomst in. In hun ervaring zijn de meeste mensen als ze jong zijn op de toekomst gericht 
en als ze oud zijn op het verleden. Een ervaring die we in het heden opdoen, vormt ons. Maar 
het heden wordt onmiddellijk verleden. Bijzonder duidelijk en geaccepteerd is de invloed van 
het verleden in het geval dat iemand iets slechts heeft meegemaakt. Als op de eerste maandag 
van de maand om twaalf uur de sirenes afgaan, zullen mensen die de oorlog hebben 
meegemaakt elke keer een naar gevoel krijgen. Maar net als de slechte ervaringen hebben ook 
de goede ervaringen invloed op ons en vormen ze ons. En net als de grote onvergetelijke 
ervaringen hebben ook juist de kleine ervaringen een grote impact op de vorming van een 

                                                 
18 Ik kies voor televisievoorbeelden omdat de televisie het medium bij uitstek voor de massa is. 
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mens. Omdat de mens in zekere zin in zichzelf gevangen zit, kan hij alleen zichzelf als 
referentiekader gebruiken – en dat betekent dat hij zichzelf vormt door zijn ervaringen: de 
nieuwe en de vroegere. In het gevormd worden en ervaringen opdoen is iemands houding 
natuurlijk een bijzonder belangrijke factor. Iemand kan zijn perspectieven verruimen door 
open te staan voor andere mensen, hij kan van mening veranderen, ineens het 
tegenovergestelde doen van wat hij eerst deed enzovoorts. Dit zijn telkens weer nieuwe 
ervaringen die voor verdere vorming zorgen. Niet voor niets werden en worden in sommige 
culturen oude mensen als wijs beschouwd. Ze hebben immers heel veel ervaring op kunnen 
doen. Iemand die openstaat en de blik naar voren heeft gericht zal hoogstwaarschijnlijk meer 
ervaring opdoen dan iemand die in een sleur opgesloten zit en elke dag precies hetzelfde doet. 
Maar ook de eerste kan nieuw opgedane ervaringen alleen toetsen aan de ervaringen die hij al 
eerder had opgedaan. Het verleden is hierbij dus noodzakelijk. Een voorbeeld dat heel goed 
beschrijft wat ik probeer te zeggen is Siddhartha van Hermann Hesse: de zoektocht van een 
jonge man die zich los wil maken van zijn traditie en openstaat voor nieuwe ervaringen. Hij 
probeert veel verschillende dingen uit en doet daardoor veel ervaringen op. Doordat hij de 
ervaringen met elkaar vergelijkt en erover reflecteert, wordt hij een wijs man.  
 Traditie wordt vandaag de dag vaak verbonden met conservatief, heel erg lang 
geleden, saai enzovoorts. Maar het woord heeft op zichzelf een hele brede betekenis. Het gaat 
daarbij vooral om het doorgeven van gewoontes. Zelfs evenementen als de ‘Love Parade’ zijn 
al traditie, en met name in bepaalde jongerengroepen heersen gedragsregels die voor deze 
groep traditie zijn: anders hoor je er niet bij. De regels of gewoontes worden dus doorgegeven 
aan de nieuwkomers. Inherent aan het proces van doorgeven zijn lichte veranderingen met 
betrekking tot datgene wat doorgegeven wordt. Dat gewoontes doorgegeven worden valt 
gewoonweg niet te loochenen, of het nu gaat om gezinnen, families, samenlevingen of 
gemeenschappen met overeenkomstige interesses. De kwestie is om uit te maken hoe ver deze 
gewoontes terug mogen of moeten gaan en wat hun inhoud is. Wij zijn tegenwoordig zeker 
meer (of anders) op de toekomst gericht dan honderd jaar geleden. Alles gaat sneller en wij 
moeten ons daardoor vaker aanpassen aan nieuwe mogelijkheden. Bepaalde gewoontes passen 
op een zeker ogenblik niet meer bij onze levensstijl. Langzamerhand vindt dan een 
verschuiving plaats in datgene wat nog de moeite waard gevonden wordt om door te geven. 
Maar ook de inzichten hierover berusten op ervaringen en op bewuste of onbewuste reflecties. 
Vaak laat men zich leiden door de motivatie om het helemaal anders te gaan doen dan de 
ouders of de vorige generatie het hebben gedaan. Ook dan wordt uiteraard duidelijk aan de 
doorgegeven gewoontes – de bagage – gerefereerd. Deze bagage vormt het uitgangspunt. 
Welke kant het dan vervolgens op gaat, is daarbij van secundair belang. 
 Tot slot van deze paragraaf wil ik een citaat van Hans-Georg Gadamer aanhalen. (Ik 
‘misbruik’ dit citaat enigszins omdat ik het breder inzet dan Gadamer het waarschijnlijk 
bedoeld heeft. Hij betrekt traditie in het betreffende boek met name op de kunst. Maar ik wil 
traditie zoals boven uitgelegd hier breder zien en inzetten.)  
 

Wir stehen als endliche Wesen in Traditionen, ob wir diese Traditionen kennen oder nicht, 
ob wir uns ihrer bewußt sind oder verblendet genug sind zu meinen, wir fingen neu an – das 
ändert an der Macht der Traditionen über uns gar nichts. Wohl aber ändert es etwas für 
unsere Einsicht, ob wir den Traditionen, in denen wir stehen, und den Möglichkeiten, die 
sie uns für die Zukunft gewähren, ins Gesicht sehen oder ob man sich einbildet, man könne 
sich von der Zukunft, in die wir hineinleben, abwenden und uns neu programmieren und 
konstruieren. Tradition heißt freilich nicht bloße Konservierung, sondern Übertragung…Sie 
[die Tradition] ist nicht Denkmalpflege im Sinne der Bewahrung, sie ist eine ständige 
Wechselwirkung zwischen unserer Gegenwart und ihren Zielen [dus de toekomst] und den 
Vergangenheiten, die wir auch sind.19 

                                                 
19 Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Stuttgart: Reclam, 1977, p. 64-65. 
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Met de hier geschetste visie op traditie is volgens mij een middenweg mogelijk tussen het 
verleden en de toekomst. De ene keer zal de weegschaal meer de kant opgaan van het 
verleden, de andere keer meer de kant van de toekomst. Maar we hebben ze allebei nodig of 
beter gezegd: we zijn aan beide gebonden. 
 
 
Spagaat  

 

Globalisatie, individualisatie, massa, spiritualiteit, entertainment, multiculturaliteit, 
nationaliteit, integratie, discriminatie, tolerantie, terrorisme, vrijheid, mensenrechten, 
veiligheid, commercie, eigenwaarde, assertiviteit, ontwikkelingshulp, uitbuiting, fusie, 
privatisering, milieubewustzijn, comfort, realiteit, virtualiteit… 
Deze opsomming zou nog veel verder kunnen worden uitgebreid. De genoemde fenomenen 
komen allemaal veelvuldig in ons alledaagse leven voor: in de politiek, in groeperingen of 
bewegingen, op tv, in discussies, bij de psychiater. Soms is het niet altijd even duidelijk wat 
er precies met deze woorden bedoeld wordt. Ze worden nogal eens gebruikt net zoals het 
uitkomt. Maar behalve dat deze woorden – die een tijdsbeeld aanduiden – geen eenduidige 
definitie kennen (wat overigens helemaal geen probleem hoeft te zijn), valt bij deze reeks op 
dat zij voor een deel uit contrasten is samengesteld, dus dat niet alleen een bepaald woord in 
de reeks terug te vinden is maar ook precies het tegenovergestelde. De reeks bevat daarmee 
een aantal tegenpolen. ‘Greater unity and keener consciousness of interconnection; but also 
multiple divisions and the creation of many more: to adapt the U.S. pledge of allegiance, this 
is a story of one world, divisible.’20 David Reynolds vat de contradicties en tegenpolen al in 
zijn titel samen: One World Divisible. Zodra men bezig is een fenomeen of aspect van ons 
leven te beschrijven, moet men daar haast onmiddellijk aan toevoegen dat het 
tegenovergestelde ervan evenzeer van toepassing is en aan de beschrijving kan worden 
toegevoegd. Met dit probleem ben ik bij het beschrijven van de verschillende aspecten van 
ons leven tot nu toe geconfronteerd en ik zal er in het vervolg van deze thesis nog vaak mee 
geconfronteerd worden. De neiging om het zojuist geschrevene meteen weer te relativeren en 
de andere kant van het verhaal te belichten, is constant aanwezig. Het is sowieso onmogelijk 
om alles te beschrijven maar het lijkt mij belangrijk om op de soms nogal extreme en 
tegenstrijdige posities in te gaan. Want het vóórkomen van deze posities is  – zoals Reynolds 
en Meyer (de laatste in het eerste citaat) beschrijven – iets van onze tijd. Men kan deze 
veelheid als rijkdom of als chaos beschouwen maar te ontkennen valt ze niet. ‘[T]he striking 
feature of recent decades has been the dialectical process of integration and greater 
fragmentation – the two being interrelated [cursivering Reynolds].’21 
 Maar laten we proberen ergens te beginnen om niet in een chaos te blijven steken 
(zonder dat ik me aanmatig de fenomenen te kunnen verklaren of ze uitvoerig te kunnen 
schetsen). Als karakteristiek voor onze samenleving wordt algemeen pluralisme genoemd. 
Van Dale geeft hiervan twee betekenissen of definities: 1 [fil.] zijnsleer die de werkelijkheid 
als een veelheid van individuele zelfstandigheden opvat; 2 systeem dat het naast elkaar 
bestaan van verschillende principes en overtuigingen erkent.  
 De tweede omschrijving zou zonder de eerste niet mogelijk zijn. Als ervan uitgegaan 
zou worden dat er slechts één manier bestaat om de werkelijkheid te benaderen, zou het 
bestaan van verschillende principes en overtuigingen niet erkend worden. Deze benadering is 
in de meeste dictatoriale systemen te vinden. Alleen de meningen en handelwijzen van de 
heersers worden als juist erkend en iedereen heeft zich daaraan te houden. Het ‘voordeel’ 

                                                 
20 Reynolds 2000, p. 2. 
21 Ibid., p. 4. 
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hiervan is dat iedereen in zo’n systeem weet wat als goed en slecht (of fout) beschouwd 
wordt. Voor alle duidelijkheid: goed en slecht alleen in dat systeem, zonder aanspraak op 
algemene goedheid of slechtheid. Hierdoor ontstaat enerzijds beperktheid en anderzijds 
(over)duidelijkheid, die tot op zekere hoogte houvast kan bieden. Men weet immers waar men 
aan toe is. In systemen waarin het bestaan van meerdere meningen naast elkaar getolereerd 
wordt, is er meer vrijheid maar ook meer onduidelijkheid of zoals Ed Jonker het beschrijft: 
‘Das Unbehagen in der Postmoderne komt voort uit gevoelens van individuele onveiligheid, 
die het gevolg zijn van een ongebreidelde sociale en culturele vrijheid [cursivering Jonker].’22 
Onduidelijkheid is evenwel niet prettig en daarom wordt wel degelijk naar duidelijkheid 
gezocht. Die duidelijkheid vindt men dankzij de vrijheid om er een eigen mening en 
overtuiging op na te houden (natuurlijk zonder dat alles mag). Uiteraard geldt deze verworven 
duidelijkheid dan niet voor iedereen maar alleen voor de groep die de betreffende mening en 
overtuiging deelt. Een andere groep kan de gezochte duidelijkheid juist aan de 
tegenovergestelde mening en overtuiging ontlenen. Hierdoor ontstaat onder andere een 
pluraliteit aan uiteenlopende levensvormen. ‘Sie [de levensvormen] bilden keine einheitliche 
Truppe, sondern stellen ein lockeres Netzwerk hochgradig unterschiedlicher Lebensformen 
dar. Deren Anerkennung ist demokratisch und grundrechtlich geboten. Worauf es in der 
Praxis ankommt, ist, die Eigenlogik dieser Lebensformen zu beachten und ihr Eigenrecht zu 
wahren – statt sie partout am Maß einer einzigen messen und entsprechend beschneiden zu 
wollen.’23  
 In theorie klinkt het concept van pluraliteit inderdaad zo alsof alle mogelijke 
verschillende levensvormen en opvattingen in vrede naast elkaar kunnen bestaan mits 
wederkerig rekening wordt gehouden met de telkens aanwezige interne logica. Maar in de 
praktijk werkt dat niet zo. Zonder enige twijfel is pluralisme in onze tijd uitgegroeid tot een 
tot nu toe ongekende karakteristiek van de samenleving. Op politiek vlak is dat met name te 
zien aan het groeiende aantal (stabiele) democratieën (pluralisme in de politiek en op het 
terrein van het recht houdt vooral een scheiding der machten in en voorts het recht op 
oppositie). Maar vanzelfsprekend kan niet alles worden toegestaan en geaccepteerd, en dat 
gebeurt dan ook niet. Een vreedzame samenleving moet immers gegarandeerd zijn en niet alle 
groepen houden rekening met de eigen logica van andere groepen. Ook is een moeilijk punt 
tot op welke hoogte tolerantie kan worden betracht en op welk moment een gevaar voor de 
andere groepen ontstaat zodat ingegrepen moet worden. De vraag wat goed of slecht is en 
wanneer, ligt veel te ingewikkeld om zomaar beantwoord te kunnen worden. Vaak is (in de 
politiek) een vijandbeeld nodig waardoor de interne cohesie en de tevredenheid met de eigen 
groep versterkt kunnen worden. De afgrenzing van anderen en de daarmee vaak gepaard 
gaande kwaadsprekerij over andere groepen bevorderen de instandhouding en het besef van 
eigenwaarde van de eigen groep. Begrip en tolerantie slaan dan om in het tegenovergestelde 
en van acceptatie en rekening houden met anderen kan dan nauwelijks nog sprake zijn. Dus 
pluralisme houdt zeker in dat verscheidene meningen en overtuigingen naast elkaar mogen 
bestaan, maar alleen dan als de groep die deze meningen huldigt niet als een bedreiging 
ervaren hoeft te worden. Anders gezegd: er is heel veel verscheidenheid, maar steeds binnen 
een groter geheel waar de verscheidenheid in past. Verder is juist het naast elkaar bestaan van 
verschillende meningen en groepen er de oorzaak van dat er als reactie tegenovergestelde 
meningen en groepen (vaak uit zelfbescherming) worden gevormd. Hierdoor zijn er op het 
gebied van de standpunten en levensvormen veel extremen en tegenstellingen te observeren 
die uiteindelijk toch in één wereld leven en over min of meer dezelfde mogelijkheden 
beschikken. 

                                                 
22 Jonker 2006, p. 29. 
23 Wolfgang Welsch, Grenzgänge der Ästhetik. Stuttgart: Reclam, 1996, p. 59. 
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 Zoals we in het begin bij de opgesomde fenomenen hebben gezien, bevat de heersende 
verscheidenheid ook contrasterende elementen of groepen. Deze komen vaak uit elkaar voort, 
met name als reacties op elkaar. Op enkele van deze contrasterende groepen wil ik ingaan 
omdat ze tevens verband houden met kunst en muziek. Het is overigens nog maar de vraag of 
sommige van deze contrasten wel echte contrasten zijn of alleen maar tot contrasten worden 
gemaakt, onder andere door de media. 
 Individu – massa: Onze samenleving wordt gekenmerkt door individualisering. De 
leden van juist die groepen die vroeger voor socialisering hebben gezorgd – zoals familie, 
buren, dorpsgemeenschap – bemoeien zich haast niet meer met elkaar. ‘In today’s society, the 
individual has become free and independent from the traditional, social and religious 
institutions. People can choose their lifestyle and can make their decisions upon personal 
interests and  values.’24 Mensen die in een flat wonen weten nauwelijks wie hun buren zijn. 
Ze hebben in plaats daarvan een zelfgekozen kring van vrienden en kennissen met wie ze hun 
hobby’s en activiteiten delen. Bij problemen met moeilijke kinderen en pubers is vooral de 
roep om overheidsmaatregelen te vernemen. Het terechtwijzen van een vreemd kind dat iets 
ongewensts doet, wordt eerder als bemoeienis en kindvijandigheid gezien dan als 
socialisering. De scholen of de jeugdzorg moeten dat maar oplossen. Mensen richten zich niet 
meer op bestaande verbanden, maar vooral op datgene wat ze zelf gekozen hebben. Er is 
immers genoeg waaruit gekozen kan worden en waarom zou men niet doen wat men leuk 
vindt.  
 Aan de andere kant zijn massabijeenkomsten in trek. Reebee Garofalo beschrijft de 
opkomst van de massacultuur in muziek, een ontwikkeling die volgens mij ook op andere 
terreinen geldt. ‘In the eyes of most observers, the emergence of mass culture was 
accompanied by a subtle but important shift in orientation from a culture of the people to a 
culture for the masses.’25 Of het nu om voetbal gaat, om een bezoek van de paus of om een 
concert van Shakira – de massa’s stromen samen. Het lijkt erop alsof al die individuen zich 
van tijd tot tijd van hun individu-zijn willen bevrijden en willen opgaan in een massa; een 
massa die in één grote golfbeweging één gemeenschappelijk doel nastreeft en gezamenlijk 
dezelfde emoties deelt. Bij een voetbalwedstrijd lijdt de hele aanhang met de spelers mee en 
snakt met hen naar een doelpunt. De fans sidderen en beven als de bal vlak voor hun goal 
belandt en ze juichen als ‘zij’ een doelpunt maken. Met name voetbal is uitgegroeid tot een 
belangrijke sector en niet alleen op sportgebied. Zoals gezegd kan het individu hier in de 
massa verdwijnen door het delen van dezelfde emoties. Maar inmiddels heeft voetbal veel 
meer maatschappelijke terreinen veroverd. Voor politici is het blijkbaar heel belangrijk om 
zich bij WK-wedstrijden te laten zien en om hun mening over het spel te geven. Ze leggen de 
nadruk vooral ook op de meerwaarde van sport zoals bijvoorbeeld het motto van de laatste 
WK (2006) laat zien: ‘Die Welt zu Gast bei Freunden’. In voetbal lijkt een droom 
werkelijkheid te kunnen worden (althans als men de ogen sluit voor de vechtpartijen en 
hooligans en fraudes die er evenzogoed zijn). Bij andere massale evenementen geldt in 
principe hetzelfde. Belangrijk is dat er iets gemeenschappelijks gedeeld wordt waarvan 
iedereen ‘buiten zichzelf raakt’. Wat hiervoor nodig is, is een idool, dus iemand met wie men 
zich kan identificeren en naar wie al de gedeelde emoties uitgaan. Zoals al gezegd kan het 
hierbij om sporters of popzangers gaan maar net zo goed om de paus. In de manier waarop de 
massa zich opstelt en in de daarmee gepaard gaande commercie is geen verschil te zien. 
Verder is er ook geen verschil meer te zien in het soort mensen dat aan een bepaald 
evenement deelneemt. Het milieu waar iemand toe behoort, zegt hier niets meer over. Leeftijd 
evenmin. Zo zijn popconcerten niet alleen iets voor de jeugd, wat bijvoorbeeld duidelijk te 
zien is wanneer de Rolling Stones een concert geven. ‘It [massa culture] was … a 
                                                 
24 Halman 2005, p. 26. 
25 Reebee Garofalo, Rockin’ Out: Popular Music in the USA. Boston [etc.]: Allyn and Bacon, 1997, p. 3. 
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commodified culture produced by a centralized, corporate culture industry for privatized, 
passive consumption by an alienated, undifferentiated mass.’26 Dus ook voor het opgaan in 
een massa geldt: geen beperkingen maar vrije keuze uit een aantal mogelijkheden.  
 Elite – Jan en alleman: De extremen waar ik nu aandacht aan wil geven hangen met 
het voorafgaande koppel (individu - massa) samen, omdat zich ook hierin een kwantitatief 
moment weerspiegelt. De elite wordt bevolkt door weinigen, het volk door iedereen.  
 De roep om gelijkheid en om dezelfde rechten en kansen voor iedereen is overal te 
vernemen, of het nu gaat om vrouwen, gehandicapten, buitenlanders, kinderen of om grote 
politieke en economische thema’s zoals handel en voldoende eten en drinken over de hele 
wereld. De G8-conferentie in Heiligendamm (2007) besteedde extra aandacht aan Afrika 
(zoals al de keren daarvóór ook al, echter zonder aanwijsbare resultaten daarna). Vanaf een 
reclamebord vraagt een blanke baby zich af waarom de donkere baby naast hem geen 
medicijnen tegen aids krijgt maar hij wel. In de politiek en in bedrijven moeten quota voor 
een ‘positieve discriminatie’ van vrouwen zorgen. Maar ook met betrekking tot minder grote 
politieke onderwerpen wordt gesuggereerd dat aan iedereen hetzelfde toekomt, zoals 
bijvoorbeeld het recht om er mooi en jong uit te zien (Oil of Olaz: ‘Omdat u het waard bent’). 
Er zouden nog eindeloos veel voorbeelden kunnen volgen maar wat ik bedoel zal duidelijk 
zijn. Tevens zal door mijn toon duidelijk zijn dat ik niet in alle beloftes die gedaan worden 
geloof. Het staat buiten kijf dat het streven naar gelijkheid beaamd en vooral nageleefd moet 
worden en het is zonder meer waar dat er mensen en organisaties zijn wier oprecht doel het is 
om gelijkheid te bevorderen. Maar de vraag is hoe vaak en wanneer gelijkheid als een mooie 
buitenkant wordt gebruikt voor volstrekt andere doeleinden. Die doelen en vooral ook de 
gebruikte middelen zijn dan veel minder belangeloos en nobel dan het lijkt. En er worden dan 
verkeerde verwachtingen geschapen en irritaties opgewekt. Dit overigens terzijde, want het is 
niet de bedoeling van deze thesis om rechter te spelen. Het gaat erom dat de roep ‘alles is voor 
iedereen’ op alle gebieden van het leven aanwezig is en dus ook in de kunst (de Documenta 
12 in Kassel (2007) is hier een voorbeeld van; de curatoren legden er tevoren de nadruk op dat 
deze Documenta voor iedereen moest zijn). 
 De andere kant van deze medaille – de elite – speelt zeker in de kunst een grote rol, al 
wordt de term elite niet alleen met betrekking tot de kunst toegepast. Over elite en kunst in het 
volgende hoofdstuk meer. De term elite heeft een dubbele lading. Vaak wordt hij in een 
negatieve zin gebruikt: iemand of een groep is elitair als hij of zij denkt boven de rest 
verheven te zijn, dus als de gelijkheid van iedereen wordt bestreden. Deze benadering is 
vanuit de geschiedenis gezien heel begrijpelijk. Eeuwenlang immers hoorden bepaalde 
mensen puur door hun geboorte al dan niet tot de elite en konden ze daardoor al dan niet van 
allerlei voorrechten genieten. Inmiddels wordt dit veel minder door de geboorte bepaald, 
alhoewel deze factor nog steeds niet te onderschatten valt. Zoals we gezien hebben heeft 
iedereen intussen veel meer mogelijkheden om zelf te kiezen wat bij hem of haar past, althans 
in principe en rechtens. Blijkbaar gaat met die keuzemogelijkheden gepaard dat men zich wil 
onderscheiden van anderen. Ook valt niet te ontkennen dat mensen verschillend zijn qua 
interesses en intelligentie en dat het gewoonweg niet mogelijk is iedereen dezelfde opleiding 
te laten volgen. Eigenlijk is dat een groot geluk, want anders zouden er veel te veel mensen 
van eenzelfde hoedanigheid en veel te weinig van een andere hoedanigheid zijn. De 
consequentie daarvan zou zijn dat het systeem niet meer werkt omdat bepaalde 
werkzaamheden zouden blijven liggen. Tot op zekere hoogte is dat trouwens nu al waar te 
nemen: bepaalde werkzaamheden worden vrijwel uitsluitend door buitenlanders verricht. Het 
is jammer dat er tegen intelligentie zo hoog opgekeken wordt en dat dus op mensen die geen 
of nauwelijks een opleiding hebben wordt neergekeken (althans, dat voelen zij zo). Wat 

                                                 
26 Ibid., p. 3. 
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moesten al de academici beginnen wanneer er niemand meer huizen zou bouwen en afval 
ophalen? We kunnen niet van ieder kind een Einstein maken en dat hoeft ook helemaal niet. 
We hebben mensen van allerlei aard nodig. 
 Omdat we mensen van allerlei aard nodig hebben, bestaan er onvermijdelijk ook 
kleine clubjes die het over onderwerpen hebben die verder niemand begrijpt, en mensen die 
zoveel geld hebben dat ze alleen maar naar bepaalde plaatsen gaan die voor niemand anders 
bereikbaar zijn. Soort zoekt soort, niet alleen in pejoratieve zin. Maar bepaalde groepen 
krijgen (misschien door jaloezie?) al vlug het etiket ‘elite’ opgeplakt. Het valt op dit moment 
op dat de term elite tevens in een positieve zin wordt gebruikt, althans dat is de bedoeling. 
Men is er trots op dat men iets bijzonders is en dat men zich onderscheidt van de rest. Helaas 
wordt deze toepassing vaak ook op het onderwijs betrokken waardoor toch weer gesuggereerd 
wordt: hoe intelligenter hoe beter. Zo zijn er in Duitsland tien elite-universiteiten en -
hogescholen gekozen. Dit leidt uiteindelijk tot extra veel subsidie om het niveau op peil te 
houden, maar het is vooral opvallend dat deze term gebruikt wordt. Pluraliteit houdt 
verscheidenheid in maar als het goed is geen beoordeling van de verschillen. Zoals Welsch 
zegt, is het de kunst om de eigen logica van de verschillende groepen te accepteren. Pas dan 
kan de pluraliteit tot verrijking leiden. In de volgende paragraaf wil ik hier verder op ingaan. 
 
 
Transculturaliteit 

 
Transculturaliteit is een woord dat steeds vaker in artikelen opduikt. Al langer wordt van 
interculturaliteit en van multiculturaliteit gesproken. Het is duidelijk dat al deze woorden de 
diversiteit en pluraliteit van de samenleving proberen te vatten. Elk woord probeert dat net 
weer op een andere manier door de voorzetsels inter-, multi- of trans-. Hierdoor wordt de 
nadruk telkens op iets anders gelegd. Multiculturaliteit is waarschijnlijk het meest gebruikte 
woord, zeker in de spreektaal, maar daarmee is het nog niet het geschiktste. Ik wil het artikel 
‘Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today’27 van Wolfgang Welsch uitvoerig 
bespreken omdat het naast elkaar bestaan en de onderlinge vermenging van verschillende 
culturen mij belangrijke aspecten van onze tijd lijken. Verder speelt transculturaliteit tevens 
een grote rol in de muziek. 
 Om te beginnen stelt Welsch het concept van transculturaliteit tegenover drie andere 
concepten, te weten het traditionele concept van afzonderlijke culturen en de twee recentere 
concepten van interculturaliteit en multiculturaliteit. Het traditionele concept van 
afzonderlijke culturen, dat in de late achttiende eeuw met name door Johann Gottfried Herder 
ontwikkeld is, is volgens Welsch vandaag niet meer houdbaar door zijn drie karakteriserende 
elementen. Deze elementen zijn sociale homogeniteit, etnische consolidatie en interculturele 
afbakening. Uit deze drie elementen concludeert Welsch dat het concept ‘unificatory, folk-
bound and separatory’ is. Maar deze drie elementen zijn voor onze samenleving noch 
descriptief noch normatief nog houdbaar.  
 Het concept van interculturaliteit gaat volgens Welsch van dezelfde premisse uit als 
het traditionele concept. Het beschouwt culturen immers als eilanden of sferen. Dit concept 
wil weliswaar het probleem oplossen hoe de verschillende culturen met elkaar kunnen 
omgaan en elkaar kunnen begrijpen. Maar het blijft hierbij juist steunen op de premisse 
waaruit de problemen zijn voortgekomen, namelijk het scheiden van de culturen in eilanden. 
Daarom is deze poging bij voorbaat tot mislukken gedoemd. 

                                                 
27 Wolfgang Welsch, ‘Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today’, in Spaces of Culture: City, 
Nation, World, red. Mike Featherstone en Scott Lash. London: Sage, 1999, pp. 194-213. 
http://www2.uni-jena.de/welsch/Papers/transcultSociety.html (geraadpleegd 29 juli 2008). 
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 Hetzelfde geldt tenslotte voor het concept van multiculturaliteit. Ook hier is het 
uitgangspunt dat de culturen worden beschouwd als entiteiten die duidelijk van elkaar 
onderscheiden en homogeen zijn – dus eilanden. Ook dit concept beoogt goede doelen zoals 
begrip en tolerantie, maar het kan geen oplossingen vinden omdat het van dezelfde premisse 
uitgaat als het traditionele concept.  
 Samenvattend stelt Welsch: 
 

If cultures were in fact still – as these concepts suggest – constituted in the form of islands 
or spheres, the none could neither rid oneself of, nor solve the problem of their coexistence 
and cooperation. However, the description of today’s cultures as islands or spheres is 
factually incorrect and normatively deceptive. Cultures de facto no longer have the 
insinuated form of homogeneity and separateness. They have instead assumed a new form, 
which is to be called transcultural insofar that it passes through classical cultural 
boundaries. Cultural conditions today are largely characterized by mixes and permeations 
[cursivering Welsch].28 

 
Vervolgens legt Welsch het concept van transculturaliteit uit. Het concept is zowel op macro- 
als microniveau van toepassing. Op macroniveau is transculturaliteit ten eerste vooral een 
consequentie van de interne differentiatie en complexiteit van moderne culturen. Hiermee 
doelt Welsch op verschillende manieren van leven en op subculturen binnen één cultuur. Die 
manieren van leven beïnvloeden elkaar of komen uit elkaar voort. Ten tweede hebben 
moderne culturen een extern netwerk. Dat betekent dat ‘lifestyles’ niet aan de grenzen van 
nationale culturen ophouden maar daar overheen gaan en tevens in andere culturen 
aangetroffen kunnen worden. Vandaag de dag is men volgens Welsch eerder Europees of 
mondiaal dan Nederlands of Frans.29 Een consequentie hiervan is dat bepaalde problemen 
over de culturele grenzen heen met elkaar gedeeld worden en dat debatten (bijvoorbeeld over 
mensenrechten of over milieubewustzijn) gezamenlijk gevoerd worden. Tenslotte zijn onze 
culturen met name op de gebieden van populatie, handel en informatie uit heterogene 
elementen samengesteld. Deze hybridisatie betekent onder meer dat min of meer alles overal 
verkrijgbaar is en dat in die zin niets meer echt vreemd is (dat is natuurlijk relatief en het geldt 
alleen tot op zekere hoogte). ‘To be sure, there is still a regional-culture rhetoric, but it is 
largely simulatory and aesthetic; in substance everything is transculturally determined. Today 
in culture’s internal relations – among its different ways of life – there exists as much 
foreignness as in its external relations with other cultures.’30 
 Transculturaliteit op microniveau heeft betrekking op de transculturele vorming van 
individuen. De culturele vorming van de meesten van ons voltrekt zich volgens Welsch langs 
de weg van veelsoortige culturele betrekkingen. ‘We are cultural hybrids.’31 Daarbij 
benadrukt hij dat culturele identiteit niet hetzelfde is als nationale identiteit. Iemands culturele 
vorming staat los van diens nationale status. ‘Wherever an individual is cast by differing 
cultural interests, the linking of such transcultural components with one another becomes a 
specific task in identity-forming. Work on one’s identity is becoming more and more work on 
the integration of components of differing cultural origin. And only the ability to 
transculturally cross over will guarantee us identity and competence in the long run.’32  
 Tot slot wil Welsch een mogelijk misverstand omtrent het concept van 
transculturaliteit uit de weg ruimen. Dit misverstand houdt in dat transculturaliteit tot 
gelijkvormigheid van de culturen leidt zodat er een uniforme wereldcivilisatie zal ontstaan. 
                                                 
28 Ibid. 
29 Ed Jonker is daar niet zo zeker van: ‘Europa is economisch een realiteit, maar de sociale, fiscale en culturele 
verzorgingsarrangementen zijn nationaal georganiseerd.’ Jonker 2006, p. 120. 
30 Welsch 1999. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Een dergelijke ontwikkeling zou lijnrecht tegenover onze indruk van culturele diversiteit 
staan. Maar transculturaliteit betekent niet uniformering. ‘It is, rather, intrinsically linked with 
the production of diversity.’33 Maar het gaat dan wel om een ander soort diversiteit. Want 
diversiteit in de zin van vele afzonderlijke culturen zal verdwijnen. ‘Instead however, a new 
type of diversity takes shape: the diversity of different cultures and life-forms, each arising 
from transcultural permeations.’34 Omdat verschillende groepen en individuen bij het vormen 
van nieuwe culturele patronen op verschillende culturele bronnen steunen, verschillen de 
transculturele netwerken al in hun beginfase en nog meer in de structuren die ze gaan 
aannemen. De verscheidenheid is nu niet het resultaat van de juxtapositie van duidelijk 
gescheiden culturen, maar veeleer van de vorming van transculturele netwerken die enkele 
aspecten gemeen hebben maar zich in andere opzichten van elkaar onderscheiden, zodat er 
gelijktijdig sprake is van overlapping en verschil. Enerzijds is de differentiatie hierdoor 
complexer geworden, anderzijds voltrekken zich alleen puur culturele uitwisselingsprocessen, 
die niet langer geleid worden door geografische en nationale voorwaarden. ‘So the new type 
of differentiation by its very structure favors coexistence rather than combat.’35  
 Zoals in de vorige paragraaf beschreven is, bestaan er vandaag de dag veel 
tegenstrijdige fenomenen. Welsch gaat op twee ervan in, namelijk mondialisering en 
particularisme. Mondialisering is een proces van uniformering. Alles op de hele wereld wordt 
zo ongeveer hetzelfde. Vanuit het concept van mondialisering kan het tegenovergestelde – 
namelijk particularisme – niet begrepen worden. Maar de nadruk op particulariteiten is juist 
een reactie op de mondialisering. Mensen verdedigen hun specifieke identiteit tegen een 
mondialiserende uniformering. Dat is begrijpelijk, ondanks de nationalistische en 
discriminerende uitwassen die zich vaak voordoen. De vraag om specificiteit en 
verscheidenheid tegenover een uniforme wereld moet serieus genomen worden. Volgens 
Welsch dwingt het concept van transculturaliteit niet tot een keuze tussen deze twee 
schijnbare alternatieven. ‘It is able to cover both global and local, universalistic and 
particularistic aspects, and it does so quite naturally, from the logic of transcultural processes 
themselves. The globalizing tendencies as well as the desire for specifity and particularity can 
be fulfilled within transculturality. Transcultural identities comprehend a cosmopolitan side, 
but also a side of local affiliation. Transcultural people combine both [cursief van Welsch].’36 
 Tot zover de uiteenzettingen van Welsch over transculturaliteit. Dit concept is volgens 
mij overtuigend, juist omdat het in staat is om ook aan de alom voorkomende extremen een 
plek te geven. Het concept kan vrijwel alle verschijnselen omvatten. Verder is het overtuigend 
omdat het de nadruk niet eenzijdig op óf verscheidenheid óf gemeenschappelijkheid legt. In 
het contact met andere culturen is vaak waar te nemen dat de focus alleen gericht wordt op 
datgene waarin de betreffende cultuur zich onderscheidt. Het motief hiervoor is vaak een 
zekere angst voor het onbekende, waaraan meestal een gevoel van bedreiging gekoppeld is. 
Men wil datgene wat van zichzelf is, dat wat eigen is, bewaren. Het andere extreem in het 
contact met andere culturen is, dat er gedaan wordt alsof er haast geen verschillen bestaan. 
‘We zijn toch allemaal mensen.’ Mijns inziens is dat een soort pseudotolerantie. Als het hard 
tegen hard gaat, willen deze mensen meestal toch dat het gaat zoals zij willen dat het gaat. Er 
zijn nu eenmaal verschillen. Deze hoeven ook helemaal niet weggeredeneerd te worden. Ze 
zijn er en ze kunnen verrijkend werken. Bovendien hoeft niemand zich geheel en al aan een 
andere cultuur te conformeren. Om samenleven mogelijk te maken – en dat is toch de 
bedoeling – zijn altijd bepaalde compromissen en concessies vereist. Maar als we proberen de 
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eigenheden en kenmerken van een andere cultuur te begrijpen (dat geldt uiteraard voor beide 
kanten), dan is inderdaad een samen leven mogelijk en niet langer een naast elkaar leven.  
 Het voordeel van het concept van transculturaliteit, namelijk ‘that it explains 
uniformization and intermixing processes on the one side and the emergence of new diversity 
on the other side at the same time and by means of the same formula’37, is zeker ook van 
toepassing op kunst en in het bijzonder op muziek. Hierop wil ik in het volgende hoofdstuk 
nader ingaan. 
 

                                                 
37 Ibid. 
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Hoofdstuk 2: Coëxistentie en diversiteit 

 

In het voorafgaande hoofdstuk is geprobeerd een schets van de huidige culturele situatie te 
geven. Wat het meest in het oog springt – en tegelijk: waarvan we niet zo goed weten hoe we 
ermee om moeten gaan – is de enorme pluraliteit en diversiteit. Door de pluraliteit en 
diversiteit zijn er aan de ene kant haast oneindig veel mogelijkheden voorhanden, maar aan de 
andere kant kan diversiteit ook beperkend werken. We worden dus geconfronteerd met 
extremen (zoals in hoofdstuk 1 besproken) die naast elkaar bestaan en die we naast elkaar een 
plaats in ons leven moeten geven. Deze coëxistentie van extremen zorgt zowel voor verrijking 
als voor verarming. Voor al het nieuwe dat er komt moet immers iets van het oude wijken. Of 
een dergelijke verschuiving door iemand  als verrijking of als verarming ervaren wordt, hangt 
voor een groot deel van die persoon zelf af. Maar vaststaat dat er veranderingen gaande zijn 
die onder andere leiden tot een enorme diversiteit en dat er zelfs veranderingen zijn (met 
name bepaalde technologische ontwikkelingen) waaraan vrijwel niemand zich kan onttrekken. 
We hebben immers geconstateerd dat onze samenleving in hoge mate door de technologie 
bepaald is en in technologische termen denkt en communiceert. Technologie beïnvloedt alle 
gebieden van ons leven en ook onze verhouding tot de natuur. 
 Een gebied of onderdeel van ons leven is kunst. In kunst zijn de beschreven 
fenomenen allemaal terug te vinden. ‘Moderne Gesellschaften sind durch eine Pluralität 
divergierender Lebensformen innerhalb ein und derselben Gesellschaft charakterisiert…Diese 
gesellschaftliche Problemstruktur und Aufgabenstellung ist derjenigen der Kunst 
offensichtlich analog. Denn auch die Kunst des 20. Jahrhunderts ist durch eine Pluralität 
höchst unterschiedlicher Paradigmen gekennzeichnet.’38 Vandaar dat ik in dit hoofdstuk 
specifieker op de beschreven fenomenen wil ingaan, vooral met betrekking tot muziek. 
 
 

‘Musics’ 
 
Een begrip dat enerzijds de pluraliteit van muziek kan aangeven en anderzijds duidelijk kan 
maken dat de muziek niet bestaat, is het inmiddels veel gebruikte ‘musics’. (Tot nu toe wordt 
vooral de Engelse term gebruikt, vandaar mijn kopje in het Engels.) Nicholas Cook 
waarschuwt:  
 

‘Music’ is a very small word to encompass something that takes as many forms as there are 
cultural or subcultural identities. And like all small words, it brings a danger with it. When 
we speak of ‘music’, we are easily led to believe that there is something that corresponds to 
that word…But when we speak of music we are really talking about a multiplicity of 
activities and experiences; it is only the fact that we call them all ‘music’ that makes it seem 
obvious that they belong together.39 
 

Wat Cook dus onder andere indirect zegt, is dat we ervoor moeten waken om niet alles wat 
we muziek noemen met dezelfde maatstaf te meten; door het gebruik van het woord lijkt het 
weliswaar hetzelfde te zijn maar dat is het in feite niet. Cook koppelt muziek aan activiteiten 
en ervaringen. Zo noemen we bijvoorbeeld een lied van André Hazes en een lied van Anton 
Webern allebei muziek – sterker nog: allebei liederen – zonder dat de bijhorende activiteiten 
en ervaringen met elkaar overeenkomen. Natuurlijk, beide bestaan uit klanken die onder 
andere door de stem voortgebracht worden. Maar dat is slechts een vrij weinig omvattende 

                                                 
38 Welsch 1996, p. 58-59.  
39 Nicholas Cook, Music: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 5. 
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gemeenschappelijke noemer. Bovendien wordt niet alles wat klank is als muziek gedefinieerd. 
Pogingen van componisten om juist alledaagse geluiden als muziek op te vatten, zijn op felle 
en afwerende reacties gestoten: dit zou namelijk geen muziek zijn.  
 Het frappante is dat muziek van de kunstvormen de enige lijkt te zijn die met een 
dergelijk ‘woordentekort’ te kampen heeft, zoals Carl Dahlhaus in ‘Gibt es “die” Musik’40 
beschrijft. Bij de andere kunstvormen is het veel duidelijker wat er wel en niet bij hoort. Voor 
verschijnselen die weliswaar hetzelfde medium gebruiken als de betrokken kunstvorm bestaan 
er aparte termen, waardoor bijvoorbeeld niet het gevoel kan ontstaan dat iets meer of minder 
is. Het zijn dan eenvoudigweg verschillende sectoren/gebieden. Nemen we bijvoorbeeld de 
literatuur. Wanneer van literatuur gesproken wordt, denkt niemand aan de krant of aan 
stripverhalen of recepten of bijsluiters, ook al zijn al deze verschijnselen met elkaar 
verbonden door het gebruik van schrift en taal. Ik wil hier geenszins de liederen van André 
Hazes met een bijsluiter vergelijken. Alleen wil ik duidelijk maken dat ook in wat muziek 
genoemd wordt sprake is van uiteenlopende manieren waarop dit begrip wordt gebruikt en 
toegepast, zonder dat de grenzen door telkens andere termen duidelijk worden gemaakt, zoals 
op andere gebieden wel gebeurt. Carl Dahlhaus legt dit verschijnsel als volgt uit: ‘Die 
“Verhexung durch die Sprache” (Ludwig Wittgenstein) – durch den prekären, fragwürdigen 
Singular “die Musik” – verhindert eine Differenzierung, die bei gedruckter Sprache 
selbstverständlich ist … Die ungleiche Kategorisierung von Sprache und Musik läßt sich 
pragmatisch erklären: Es gibt keine musikalische Umgangssprache.’41

 Door de 
etnomusicologie en door onze eigen geschiedenis weten we inmiddels dat muziek veelvormig 
kan worden ingezet en gekoppeld kan worden aan van alles en nog wat. Alhoewel dit besef 
intussen wel ongeveer gemeengoed geworden is, lijkt de vraag hoe we – en dan met name de 
muziekwetenschap – ermee om moeten gaan, moeilijk te zijn. Maar op de problemen en 
mogelijkheden van het vak wil ik in hoofdstuk 5 ingaan. Laten we nu eerst kijken naar 
datgene wat ‘musics’ kan inhouden. 
 Voor zover ik weet bestaat er tot nu toe geen definitie van wat ‘musics’ allemaal 
inhoudt. Evenmin staat vast hoe een onderverdeling, bijvoorbeeld in categorieën, eruit zou 
moeten zien. De term lijkt eerder een symbolische betekenis te hebben, namelijk het besef 
kenbaar maken dat er meer muziek bestaat dan alleen de klassieke uit de westerse wereld. Er 
zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om categorieën aan te brengen. Het probleem met 
categoriseren is dat het kan omslaan in een manier van afgrenzen en zich afzetten die in een 
soort discriminatie ontaardt. Aan de andere kant wordt een indeling uiteraard wel gemaakt om 
het een van het ander af te grenzen of beter gezegd een onderscheid aan te brengen. Maar de 
grenzen tussen categorieën zijn altijd vloeiend en niet absoluut, zodat een harde indeling 
sowieso niet mogelijk is. Indelingen zijn altijd kunstmatig en relatief, bedoeld als een 
hulpmiddel.  
  Zoals in het vorige hoofdstuk besproken is, bestaan er steeds meer mogelijkheden om 
de wereld kleiner te maken en dichterbij te halen. Dat betekent onder meer dat het eten, de 
gebruiken en ook de muziek van verre culturen min of meer bekend en ook bereikbaar zijn 
geworden. Dit is overigens allemaal zeer relatief, want hoewel al deze cultuurgoederen van de 
ene kant uit die landen afkomstig zijn, worden ze van de andere kant wel degelijk aan het 
‘gastland’ aangepast. Dit is bijvoorbeeld duidelijk aantoonbaar met betrekking tot eten. Grieks 
eten wordt in Griekenland echt anders bereid dan in een Grieks restaurant in Nederland. Ook 
eet je in Duitsland anders Grieks dan in Nederland. Hetzelfde geldt voor Chinees eten 
enzovoorts. Vanzelfsprekend is een aantal factoren overal hetzelfde, anders zouden al deze 
zaken niet herkenbaar zijn. Maar de nuances worden aangepast aan de nieuwe omgeving of 
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men voert alleen datgene in wat waarschijnlijk goed zal aanslaan. Zo is het ook in de muziek. 
We spreken van ‘wereldmuziek’ omdat we inmiddels over muziek uit de hele wereld kunnen 
beschikken. Maar is dat echt zo? Is de ‘wereldmuziek’ die in de winkels ligt niet precies die 
muziek die hier goed aanslaat en die dus goed verkoopt? Wanneer iemand heel specifiek op 
zoek gaat naar bepaalde muziek, dan is het dikwijls helemaal niet zo gemakkelijk om een 
opname te bemachtigen. De ‘wereldmuziek’ vertoont een tweerichtingsverkeer. Andersom is 
het precies hetzelfde: zangers en groepen die in Nederland nauwelijks bekend zijn, worden in 
Japan vereerd en gevierd, zoals bijvoorbeeld Wouter Hamel (hierbij moet worden opgemerkt 
dat hij geen Nederlandstalige muziek maakt, maar wel ‘westerse’ Engelstalige muziek). Een 
voorbeeld waarin westerse elementen in de eigen traditie worden ingepast is pop Indonesisch. 
Doordat steeds meer verschillende ‘musics’ uit verschillende culturen bekend zijn geworden, 
worden bepaalde aspecten hiervan overgenomen en in de eigen muziek ingepast. Dit is 
natuurlijk ook al in de ontstaanstijd van de jazz en van de populaire muziek in de Verenigde 
Staten het geval geweest. De onderlinge invloeden zijn in de loop van de jaren alleen maar 
toegenomen. Later zal ik dieper ingaan op het hybride en transculturele karakter van de 
muziek die hieruit ontstaan is. 
 Ook in andere culturen wordt inmiddels verschil gemaakt tussen ‘klassieke’ en lichte 
muziek. Maar wanneer het over andere culturen gaat, wordt niet over klassiek maar over 
traditioneel en een heel scala van andere begrippen gesproken. Heel veel mensen in andere 
culturen willen niets meer te maken hebben met hun traditionele muziek en richten zich 
geheel op de lichte muziek, die ze verbinden met technische vooruitgang en rijkdom. De 
traditionele muziek wordt daarentegen vaak verbonden met de ‘bushmen’ die op verre afstand 
van de vooruitgang leven. In de westerse wereld gaat het sommigen nu juist wel om de 
‘bushmen’, die dan het liefst in een bamboerokje op een djembé moeten trommelen. Het 
andersoortige trekt nog steeds heel erg aan, of het nu met de werkelijke situatie overeenkomt 
of niet.  
 De meest gangbare manier van onderscheiden – en tevens de manier die slecht 
uitpakte of uitpakt voor de muziekwetenschap – is tot nu toe het onderscheid geweest tussen 
serieuze en lichte muziek, met als varianten onder meer: klassiek–populair en autonoom–
functioneel. Met dit onderscheid bevinden we ons nog steeds in de westerse wereld. De grote 
vraag – met name in de muziekwetenschap – is of de manieren van muziek maken in de 
serieuze en de lichte muziek met dezelfde methoden en middelen benaderd kunnen worden of 
niet. Deze vraag roept meteen een aantal andere kwesties op, zoals esthetiek, sociaal milieu, 
elite en commercie. Het is niet eenvoudig om de genoemde discussiepunten los van elkaar te 
bespreken omdat ze wel degelijk met elkaar verweven zijn. Toch zal ik een poging 
ondernemen. 
 Vaak wordt de populaire muziek beschouwd als een onderwerp voor de sociale 
wetenschappen, omdat het eerder om groepsuitingen, sociaal-milieu-uitingen en 
identiteitsvorming zou gaan. Ook andere producten van de lagere cultuur – dat wil zeggen 
producten die niet bij de canon horen – worden zo beschouwd en benaderd, zoals Michiel 
Leezenberg en Gerard de Vries beschrijven: ‘Hooguit zal men in een toegeeflijk moment de 
producten van de lagere cultuur een bescheiden plaatsje geven in het onderzoek van de sociale 
wetenschappen zoals sociologie en antropologie of toewijzen aan wetenschappelijke 
nieuwkomers als de communicatiewetenschappen.’42 Anderen protesteren hiertegen; ze 
vinden dat populaire muziek wel degelijk bij de muziekwetenschap hoort. Deze aanspraak 
impliceert dat ook bij populaire muziek vooral naar de muziek gekeken kan en moet worden. 
De vraag is dan wel hoe deze muziek benaderd moet worden. Moet men ook bij de populaire 
muziek uitgaan van de (zelfde) esthetiek waarmee de klassieke muziek benaderd wordt? Carl 
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Dahlhaus behandelt deze vraag in zijn artikel ‘Ist die Unterscheidung zwischen E- und U-
Musik eine Fiktion?’.43 Allereerst stelt hij een belangrijk punt vast, namelijk dat ‘[man sollte 
den Irrtum vergessen], daß in früheren Epochen, im 17. oder 18. Jahrhundert, ein Unterschied 
zwischen “hoher” und “niederer” Musik noch nicht bestanden habe. Die Differenz war eher 
schroffer als später…’44 Volgens hem is het niet mogelijk en ook niet wenselijk om ervan uit 
te gaan dat je het ene niet met de maat van het andere kunt meten. Door een dergelijk 
uitgangspunt wordt de differentie tussen de twee alleen maar versterkt. Volgens Dahlhaus 
moet men in beide gevallen van de esthetiek uitgaan. De sociale en psychologische aspecten 
hoeven hier niet onder te lijden, want ‘[e]ine Ästhetik ohne soziale und sozialpsychologische 
Prämissen und Einschläge existiert nicht oder jedenfalls noch nicht.’45 Het probleem van de 
toepassing van de esthetiek is dat vervolgens meestal van een welbepaalde esthetiek wordt 
uitgegaan namelijk die van de kunstmuziek in de westerse wereld. Deze esthetiek gaat uit van 
vooruitgang in het gebruik van het materiaal, wat Dahlhaus het ‘historistische Denken’46 
noemt. ‘Die populäre Musik der Gegenwart ist jedoch, wie es scheint, den Prämissen des 
Historismus, deren Geltungsbereich geschichtlich, ethnisch und sozial begrenzt ist, ebenso 
wenig unterworfen wie die Volksmusik früherer Epochen oder anderer Kulturen.’47 De vraag 
die dan nog steeds onbeantwoord is, is welke esthetiek we dan wel moeten toepassen. De 
gangbare esthetiek niet, want deze is, zoals Dahlhaus terecht constateert, historisch, etnisch en 
sociaal begrensd. Dat zou dus betekenen dat de esthetiek of beter gezegd de criteria daarvan 
moeten veranderen om ook in een andere context aan de daar bestaande historische, etnische 
en sociale aspecten recht te kunnen doen. Om vervolgens geen afgrenzing te creëren zou deze 
nieuwe esthetiek ook op kunstmuziek toegepast moeten kunnen worden. Zou dat mogelijk 
zijn? Als het ware een allround-esthetica die op alles toepasbaar is? Houden we dan nog 
rekening met individuele groeperingen of alleen met één grote massa? 

 Laten we nog eens naar het citaat van Cook kijken: muziek kan niet in één woord 
gevat worden; met dit ene woord praten we veeleer over een groot aantal activiteiten en 
ervaringen. De activiteiten in het kader van serieuze en van lichte muziek verschillen van 
elkaar, ook al zijn er steeds meer overeenkomsten merkbaar. De verschillen zijn het beste met 
clichés naar voren te halen. Zo wordt bij serieuze muziek het publiek geacht serieus te 
luisteren, rustig te zijn en achteraf zinvolle gesprekken te voeren. Van de vertolkers wordt 
verwacht dat ze in een pak of in een prachtige jurk op het toneel verschijnen en dat ze het stuk 
op een serieuze manier uitvoeren. Bij lichte muziek wordt het publiek geacht te staan, te 
dansen en mee te zingen, te gillen en met aanstekers te zwaaien en van pubermeisjes wordt 
verwacht dat ze flauwvallen. Van de muzikanten wordt verwacht dat ze helemaal uit hun dak 
gaan (met of zonder hulp van drugs), dat ze dansen, springen, allerlei stunts ten beste geven, 
met hun hoofd en haren schudden, in aparte kleren op het podium verschijnen en dat ze hun 
fans helemaal gek kunnen maken. Serieuze concerten vinden meestal in een mooie 
concertzaal plaats, met balkons en met rode pluche op de stoelen en met goud en versieringen 
op de muren als het een oudere zaal is of in een architectonisch bijzondere zaal als het een 
modernere zaal is. Lichte concerten vinden meestal in een stadion plaats of in een andere 
grote ruimte die de mogelijkheden heeft om heel veel mensen te bevatten. Nuances zijn aan te 
brengen, want inmiddels is het ook bij een klassiek concert normaal dat er gejuicht en 
gefloten wordt en sommige artiesten treden ook in stadions op. Wel verschilt de manier van 
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luisteren enorm en daarmee verschillen tevens de activiteiten en ervaringen daaromheen. Dat 
neemt niet weg dat van beide manieren volop genoten kan worden. Het ene genot is 
waarschijnlijk eerder inwendig en het andere meer uitwendig. Vaak wordt gezegd dat naar 
klassieke muziek luisteren contemplatief luisteren betekent en dat het luisteren naar lichte 
muziek puur genot is. Op deze schijnbare tegenspraak van contemplatie en genot ga ik in 
hoofdstuk 3 uitvoerig in. Voor nu is het belangrijk om vast te houden dat genot in allebei de 
‘musics’ een belangrijke rol speelt. Anders zou immers niemand vrijwillig naar welk concert 
dan ook gaan. Aan de andere kant is het van belang om vast te houden dat de activiteiten en 
ervaringen in hoge mate van elkaar verschillen en moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Ik 
wil proberen dit aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk te maken. Nemen we 
bijvoorbeeld iemand die van klassieke muziek houdt. We nemen aan dat hij zowel van 
middeleeuwse als van moderne muziek houdt. Toch zou hij niet in staat zijn de twee met 
elkaar te vergelijken. Dit houdt ook in dat hij niet zou kunnen zeggen welke muziek ‘beter’ of 
‘meer waard’ is. Een ander voorbeeld, niet uit de muziek. Aardappelen kun je in gekookte 
vorm eten of verwerkt tot chips. Niemand zal op het idee komen de smaak van gekookte 
aardappelen met die van chips te vergelijken omdat dat helemaal niet aan de orde is. Bij het 
nuttigen van gekookte aardappelen en chips gaat het om twee verschillende activiteiten en 
ervaringen (het ene maakt deel uit van een warme maaltijd, het andere is knabbelen bij een 
glaasje wijn of bier), al liggen aan beide aardappelen ten grondslag. Een onderlinge 
vergelijking of beoordeling is niet van toepassing. Van allebei kan genoten worden, maar op 
een andere manier. Daarom is het mijns inziens niet juist om lichte muziek met de criteria van 
klassieke muziek te beoordelen. Het is, zowel bij klassieke als bij populaire muziek, 
belangrijk om niet alleen naar de muziek zelf te kijken maar tevens naar de activiteiten en 
ervaringen eromheen, die de plaats van de muziek in het leven mede bepalen. Daar hoort de 
authentieke uitvoeringspraktijk bij, evenals de beweging die daarvoor ijvert, zoals Richard 
Taruskin doeltreffend beschrijft.48 Maar er hoort meer bij. Veel auteurs – onder andere 
Richard Taruskin, Lawrence Kramer, Leo Treitler, Carolyn Abbate, Leonard Meyer – 
begrijpen muziek als een menselijke uiting die in een context geplaatst moet worden. Het gaat 
dan niet alleen over de muziek die geschreven is en wordt, maar tevens over de omgang met 
muziek (inclusief de muziek uit het verleden).  
 Als muziek – zowel de klassieke als de populaire – weer in een groter geheel geplaatst 
zou worden, weer bij het leven zou worden betrokken en niet ergens daarboven in een 
metafysische ruimte zou zweven (of beter gezegd: in een restant van de negentiende eeuw zou 
blijven verwijlen), dan betekent dat niet dat we alleen nog maar over sociale en 
psychologische factoren kunnen praten. De muzikale factoren spelen evenzeer een essentiële 
rol. Zij bewerkstelligen immers dat muziek muziek is. Maar de muzikale factoren van 
klassieke en populaire muziek verschillen nu eenmaal van elkaar. De ‘regels’ voor het maken 
zijn anders, zoals ook de doeleinden van elkaar verschillen (hiermee bedoel ik de doeleinden 
van nu en niet die van de ontstaanstijd) alsmede de financiële kant en de bekendheid van de 
muziek. We moeten de verschillen volgens mij wel onder ogen zien en niet proberen ze weg 
te praten. Het belangrijkste is dat we muziek en de omgang ermee – en dat geldt met name 
voor de klassieke muziek – weer sterker bij het leven en zijn beslommeringen betrekken, 
zonder echter de muzikale factoren te verwaarlozen. 
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Commercie 

 
Commercie bepaalt een groot deel van ons leven doordat het marktdenken domineert. Eelke 
de Jong beschrijft als volgt: ‘Het denken en handelen in termen van markt en van 
marktachtige processen is de laatste decennia sterk toegenomen. De waardering voor deze 
tendens – aangeduid als commercialisering, economisering, afrekencultuur enz. – is zeer 
uiteenlopend.’49 Overal wordt gesuggereerd: als je geld hebt kun je kopen wat je wilt en 
daardoor kan je status enorm stijgen. Het uiterlijk voorkomen speelt hierbij een belangrijke 
rol, evenals het zo lang mogelijk jong willen blijven. 
 Commercie werkt alleen als mensen van de noodzaak van de producten overtuigd 
kunnen worden. Noodzaak is hier natuurlijk niet letterlijk te begrijpen. Het gaat vooral om 
producten die nu juist niet direct noodzakelijk zijn voor het alledaagse leven. Commercie 
werkt vooral in rijke landen waarvan de bewoners zich deze producten kunnen veroorloven. 
Wat als noodzaak wordt ervaren hangt onder andere van de heersende levensstandaard af. 
Vaak willen juist die mensen die niet voldoende geld hebben de betreffende producten kopen 
om hun status te verhogen en ‘erbij’ te horen. Het maakt overigens in dit bestek niet zoveel uit 
wie wat koopt en wie zich door wat laat beïnvloeden. Belangrijk is de constatering dat 
commercie ons leven in hoge mate bepaalt. 
 Muziek hoort hier zeker ook bij. Met populaire muziek wordt ontzettend veel geld 
verdiend. ‘By 1973, the music business had become a $2-billion-a-year industry, about as 
large as the sports and the film industries combined.’50 zoals Reebee Garofalo constateert. 
Twee decennia later bedragen de inkomsten van alleen de platenmaatschappijen vijftien keer 
zoveel. ‘In 1993, according to the International Federation of the Phonogram Industry (IFPI), 
the international music business topped $30 billion in worldwide sales.’51 Ook de zangers en 
bands verdienen door concerten en contracten met platenmaatschappijen enorm. ‘[T]he deals 
that were eventually offered to Madonna, Michael Jackson, and Prince, all of which were 
reportedly worth more than $60 million in guarantees.’52

 Maar ik heb het niet alleen over 
populaire muziek. Ook klassieke muziek – net als de andere kunstvormen – wordt meer en 
meer gecommercialiseerd. Het gaat allang niet meer op om te zeggen dat populaire muziek 
vooral commercie is en serieuze muziek kunst, en dat serieuze muziek dus minder 
commercieel zou zijn. Kunst is evenzeer commercieel, alleen in een andere verpakking. 
Zonder volledig te willen zijn, wil ik in het navolgende de meest in het oog springende 
consequenties van commercie voor muziek bespreken. Omdat de verpakking bij populaire en 
serieuze muziek soms anders is, bespreek ik de twee apart. 
 Voordat ik begin – met de populaire muziek – wil ik nog even opmerken dat ik de 
vraag of commercie goed of slecht is buiten beschouwing wil laten. Het gaat mij niet zozeer 
om het morele aspect, maar eerder om de invloed die commercie op het muziekleven en op de 
consumptie ervan heeft.  
 Niemand zal loochenen dat geld in de popindustrie een drijfveer is. Een van de 
doeleinden is om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en dan zoveel mogelijk geld binnen 
te kunnen halen. Hierbij worden niet alleen de songs ingezet, maar evenzeer het privéleven 
van de stars en voorts allerlei attributen die fans van hun idolen kunnen verzamelen. De 
muziek moet dusdanig geconcipieerd zijn dat ze miljoenen mensen aanspreekt en een hit 
wordt en dus in alle charts op nummer één komt te staan. Songwriters zijn erin 
gespecialiseerd om die elementen te gebruiken die succes min of meer kunnen verzekeren. 

                                                 
49 Eelke de Jong, ‘Ten geleide’, in Markt en waarden, red. Eelke de Jong. Nijmegen: Valkhof Pers, 2002 
(Annalen van het Thijmgenootschap, 90 nr. 3), p. 11. 
50 Garofalo 1997, p. 240. 
51 Ibid., p. 456.  
52 Ibid., p. 455. 
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Wanneer ze hun song verder nog op het lijf schrijven van de zanger of zangeres, kan het haast 
niet meer misgaan (vanzelfsprekend zijn er ook zangers die zelf hun liederen schrijven). 
Tevoren wordt al aangekondigd dat de betreffende zanger een nieuwe cd gaat uitbrengen en 
dat dit of dat liedje zeker een succes gaat worden. Intussen is de bijhorende videoclip even 
belangrijk geworden als de muziek zelf. De fans praten net zoveel over de clips als over de 
songs. In de clips spelen uiterlijk en ‘sex appeal’ meestal een grote rol. De meeste zangers 
moeten inmiddels ook kunnen dansen; ze moeten dus niet alleen hun stem inzetten maar 
tevens hun lichaam. Mooi zijn (althans volgens bepaalde criteria) is een voorwaarde. De 
concerten horen tot de belangrijkste momenten. Meestal toert een popzanger met een nieuwe 
cd de wereld rond. De concerten zijn grote massa-events waarbij duizenden mensen aanwezig 
zijn. Voor de zangers en bandleden zijn deze tournees uiterst stresserend. Het concert zelf is 
meestal een volmaakte show met allerlei speciale effecten. De bedoeling is doorgaans dat het 
publiek er actief bij betrokken wordt bijvoorbeeld door het mee te laten zingen. De echte fans 
kennen alle teksten uit hun hoofd zodat meezingen geen enkel probleem is.  
 Als we deze schets – al is die ietwat kort door de bocht – samenvatten, wordt duidelijk 
dat het om veel meer gaat dan om muziek alleen. Het geheel van show, clips, uiterlijk, intriges 
en muziek is datgene wat verkocht wordt. Wanneer iemand over Shakira praat, gaat het 
meestal over haar dans. Bij Britney Spears dacht iedereen in het begin van 2008 eerder aan de 
privéproblemen rondom haar kinderen dan aan haar muziek. Dat neemt overigens allemaal 
niet weg dat de muziek wel degelijk belangrijk is, want anders zou alles een hit worden. De 
fans willen iets bepaalds, iets wat hen aanspreekt, wat ze mee kunnen zingen, waar je op kunt 
dansen, waarvan ze half in trance kunnen raken, kortom waarvan ze kunnen genieten en 
waardoor ze al het andere even vergeten. 
 De beroemde zangers met hun tournees en cd’s is één kant van het verhaal. Maar daar 
blijft het niet bij. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is, bestaat er een tendens dat alles 
er voor iedereen moet zijn. In het geval van de muziek betekent dit ook dat het voor iedereen 
mogelijk moet zijn een ster te worden. Exponenten van deze opstelling zijn de Idols-
uitzendingen in Nederland en soortgelijke uitzendingen met enigszins andere namen in 
nagenoeg alle Europese landen. Deze uitzendingen zijn een enorm succes althans wat de 
kijkcijfers betreft – en daarmee komt de commercie weer om de hoek kijken. De 
televisiezenders verdienen kapitalen door aan de ene kant talenten te ontdekken en hen aan 
een producent te helpen en aan de andere kant diegenen die geen talent hebben meedogenloos 
belachelijk te maken. De meeste deelnemers zijn nog tamelijk jonge mensen, die vaak nog 
naar school gaan of in ieder geval nog met hun opleiding bezig zijn. Degenen die winnen zijn 
knappe, zelfverzekerde adolescenten die al alles van sterallures af weten. Ook bij hen speelt 
het geheel van muziek, persoon en alles wat daaromheen hangt een rol. Doordat Pietje en 
Truusje kunnen meedoen en kunnen winnen, lijkt de kans om een ster te worden voor het 
grijpen te liggen (of de latere werkelijkheid hier inderdaad aan beantwoordt is weer een ander 
verhaal). Er wordt in elk geval gesuggereerd dat het sterrendom voor iedereen is weggelegd. 
De mooiste bevestiging van het ‘voor iedereen’-gevoel vond plaats bij een Engelse ‘Idols’-
uitzending. Een helemaal niet knappe, heel verlegen man van middelbare leeftijd betreedt het 
podium. Hij is allesbehalve zelfverzekerd en lijkt heel verloren te staan op het podium. De 
jury vraagt hem op een haast medelijdende manier wat hij doet. Dat is ook niet veel, namelijk 
medewerker zijn in een zaak voor mobieltjes. Dan vragen ze aan hem wat hij gaat zingen. 
Zijn antwoord luidt: klassiek, waarop de juryleden overschakelen naar hun meedogenloze 
manier van kijken en praten. De muziek begint te spelen en wel ‘Nessun dorma’ uit Turandot 
van Puccini. De zanger zet in. De mimiek van de juryleden verandert van een afkeurende 
uitdrukking in een uitdrukking van steeds verder toenemende verbazing. Hetzelfde gebeurt bij 
het publiek. Op het hoogtepunt van de aria gaat iedereen staan, klappen, roepen en fluiten. Het 
vrouwelijke jurylid heeft tranen in de ogen. Paul Pots gaat door naar de volgende rondes en 
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wint uiteindelijk. Inmiddels toert hij over de hele wereld rond, heeft hij veel succes en 
verdient hij tevens veel geld. Een mooier Assepoestersprookje is haast niet mogelijk en dan 
ook nog met klassieke muziek.  
 De commercie deed eigenlijk in de negentiende eeuw haar intrede in de klassieke 
muziek, toen voor het eerst openbare concerten werden gegeven en veel muziek gedrukt werd 
ten behoeve van amateurmusici. Sindsdien zijn de op commercie gerichte activiteiten alleen 
maar toegenomen. Er is echter een groot verschil met de popmuziek: uitvoeringen van 
klassieke muziek kunnen het niet stellen zonder subsidies. Een orkest slaagt er niet in om 
zonder subsidies te overleven. De redenen hiervoor zijn divers. Een van de oorzaken is dat 
een orkest tientallen musici meer telt dan een band, die betaald moeten worden. Dat nog 
afgezien van de dirigent en dure of commerciële solisten. Daar komt bij dat concertzalen geen 
duizenden mensen kunnen bevatten en dat er afgezien daarvan ook geen duizenden mensen 
zouden komen. Veel orkesten hebben te kampen met steeds verder teruglopende 
bezoekersaantallen. Dus zonder subsidies of zonder een koppeling aan een omroep kunnen 
orkesten niet overleven. Omdat heel veel dingen geld kosten en geld dus een belangrijke rol 
speelt, moeten er keuzes gemaakt worden. Op dit moment wordt het niet nodig geacht dat er 
zoveel orkesten bestaan die slecht draaien wat hun omzet en bezoekersaantallen betreft. De 
meest gebruikte maatregel om tot meer efficiency te komen is het fuseren van orkesten.  
 Het streven naar een hogere omzet heeft onder meer consequenties voor de 
programmering. Programma’s mogen zeker niet nog minder bezoekers trekken, integendeel. 
In de praktijk betekent dit dat met name de ‘hits’ uit de klassieke muziek geprogrammeerd 
worden, beginnend bij Mozart en eindigend bij de late romantiek. De meeste muziek van 
daarna stuit op verzet bij een groot deel van het publiek zodat men er niet naartoe komt. De 
meest gebruikelijke manier om toch moderne muziek te programmeren zijn de zogenaamde 
‘sandwich-concerten’, dat wil zeggen dat een modern stuk wordt verpakt tussen twee ‘hits’. 
 Ook een orkest kan weliswaar beroemd en gewaardeerd zijn, maar de fancultuur in de 
klassieke muziek gaat vooral uit naar de solisten en dirigenten. Deze fancultuur verschilt wel 
wat van die bij de popmuziek maar toch niet zoveel. Ook hier kan bijvoorbeeld van alles en 
nog wat verzameld worden. Het lijkt mij dat deze rage rond interpreten in de klassieke muziek 
vooral zangers betreft. Interpreten die hun stem inzetten en meestal tevens in de huid van 
iemand anders kruipen, zijn op een bepaalde manier ‘anders’ dan instrumentalisten. De 
vooroordelen over zangers – dat ze heel dom zijn en niets van muziek weten maar alleen een 
mooie stem hebben – zijn niet meer echt bij de tijd. Maar toch zegt iedereen in de 
muziekwereld dat hij, als hij bijvoorbeeld door een conservatorium loopt, onmiddellijk kan 
zien wie de zangers en zangeressen zijn. Zangers moeten immers ook zichzelf presenteren, 
hun eigen stem is hun instrument. Ook instrumentalisten moeten zichzelf presenteren maar dat 
gebeurt met behulp van een instrument buiten henzelf. Maar dit terzijde. Het lijkt erop alsof 
ook in de klassieke muziek het uiterlijk een steeds grotere rol gaat spelen. Kijken we nog eens 
naar de zangers. Enkele decennia geleden ging iedereen ervan uit dat een zanger dik was. 
Vandaag zijn er nauwelijks nog dikke zangers te zien. Met name de vrouwen zien er uit 
volgens de mode van dit moment. De manier waarop bijvoorbeeld Anna Netrebko zichzelf op 
haar cd’s presenteert, verschilt niet zoveel van die van zangeressen uit de popmuziek. Ook 
Netrebko weet dat ze mooi is en ze zet haar lichaam op foto’s net zo in als popzangeressen 
doen. Op het podium ligt het natuurlijk anders omdat daar het verhaal van de opera en de aard 
van de muziek bepalend zijn. Wel is het zo dat steeds meer regisseurs de zangers bij tijd en 
wijle ook naakt of halfnaakt laten optreden. Dus dit aspect van de algemene tendenties 
beïnvloedt ook de ensceneringen van de klassieke muziek. Maar niet alleen zangeressen 
zetten hun uiterlijk in, ook instrumentalisten. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan Janine 
Jansen. Een verschil bij de klassieke muziek is zeker dat de sterren niet op eenzelfde manier 
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bekend zijn als die van de popmuziek. Het publiek is immers kleiner zodat het aantal mensen 
dat hen kent automatisch geringer is. 
 Een tegenwerping tegen datgene wat zojuist gezegd is zou natuurlijk kunnen zijn dat 
ook bij Maria Callas haar uiterlijk al een rol speelde. Toch denk ik dat er een verschil is. Ten 
eerste spreek ik niet over individuen maar over tendensen. Ten tweede zijn op haar cd’s met 
name haar hoofd en gezicht afgebeeld maar poseert ze niet in erotische houdingen. 
 Commercie beïnvloedt dus zowel de populaire als de klassieke muziek. Bij de 
klassieke muziek heb ik tot nu toe nog niet over de invloed op de muziek zelf gesproken. Dat 
wil ik doen onder het kopje transculturaliteit. De genoemde tendensen vloeien in elkaar over, 
waardoor het moeilijk is om overlappingen te voorkomen respectievelijk een tendens zonder 
voorbehoud slechts onder één kopje te rangschikken. 
 Er is nog een ontwikkeling te noemen waardoor de commercie zowel op het terrein 
van de populaire als op dat van de klassieke muziek is toegenomen. Ik bedoel de techniek, die 
bij beide soorten muziek een rol speelt. Opnames worden alsmaar beter evenals de clips. 
Dvd’s zijn de normaalste zaak van de wereld geworden, ook in de klassieke muziek. Hierdoor 
wordt bij de consumptie van muziek de nadruk meer en meer op een groter geheel gelegd in 
plaats van alleen op luisteren. De apparaten om de opnames mee te beluisteren worden ook 
alsmaar beter. Een uitvinding die het mogelijk heeft gemaakt om muziek altijd bij je te 
hebben is de mp3-speler. Er zijn speciale mp3-spelers voor klassieke muziek, zodat het 
betreffende geluid zo adequaat mogelijk overkomt. Maar de verkoop van cd’s wordt nadelig 
beïnvloed door het internet, waarvan iedereen alles kan downloaden, meestal zonder te 
betalen. Maar alles bijeen genomen helpen de technische ontwikkelingen de 
commercialisering van muziek meer dan dat zij haar schade toebrengen, ook al moeten soms 
nieuwe wegen gevonden worden zoals op dit moment door de platenmaatschappijen. 
  
 
Transculturaliteit 

 
In het vorige hoofdstuk werd transculturaliteit voorgesteld als een concept waarbinnen 
extremen een plek kunnen krijgen en in vrede naast elkaar kunnen bestaan. Transculturaliteit 
leidt aan de ene kant tot het ontstaan van nieuwe diversiteit en aan de andere kant verklaart 
het concept processen van uniformering en van vermenging.  
 Als het gaat om diversiteit in muziek is iedereen het, denk ik, snel met elkaar eens. Er 
bestaat een enorme diversiteit aan muziek, wat onder andere al duidelijk wordt aan de hand 
van het begrip ‘musics’ zoals boven besproken. Het gaat veel te ver om al de verschillende 
richtingen en stijlen op te noemen – zowel in de serieuze als de populaire en de 
wereldmuziek. Dankzij de techniek is het mogelijk deze diversiteit in stand te houden en 
alsmaar uit te breiden. Dit zou bijvoorbeeld niet kunnen wanneer het niet mogelijk zou zijn 
opnames te maken en daarover te beschikken. Op deze manier kan de meest diverse muziek 
uit welk ver land of uit welk tijdperk dan ook beluisterd worden. Een verschijnsel dat gepaard 
gaat met de diversiteit in de muziek is het even grote aantal fanclubs en groepen van 
liefhebbers. Het samengaan van mensen in deze groepen, waarvan de leden allemaal hetzelfde 
idool aanhangen en dezelfde muziek beluisteren, wordt trouwens wederom bevorderd door de 
techniek. Via het internet is het mogelijk om met een gelijkgezinde fan aan de andere kant van 
de wereld te communiceren. Websites en weblogs maken is geen enkel probleem meer. Door 
deze faciliteiten is het mogelijk om zelfs al met een vrij klein groepje iets te ondernemen. Ik 
had het zojuist al over opnames. Deze spelen zeker een belangrijke rol in de verspreiding van 
de betreffende muziek maar optredens zijn net zo belangrijk en worden steeds belangrijker. Er 
zijn natuurlijk ook wel fangroepen van interpreten die niet meer optreden, bijvoorbeeld omdat 
ze reeds overleden zijn. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan de Beatles waarvan inmiddels 
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twee leden overleden zijn of aan de al eerder genoemde Maria Callas. Deze mensen leven nog 
voort in hun roem maar daar komt niets nieuws meer bij. Interpreten die nog leven kunnen 
nog het een en ander aan hun faam toevoegen.  
 Naar mijn mening zijn in de klassieke muziek interpreten van een bepaalde beweging 
of stroming op een bepaalde manier even belangrijk als de componisten van wie ze de muziek 
vertolken. De oude muziekbeweging is hier een goed voorbeeld van. De hele beweging van 
de authentieke uitvoeringspraktijk kwam trouwens ook op gang door interpreten, en 
bijvoorbeeld niet door onderzoekers. Aanhangers van deze beweging kunnen dan ook zonder 
nadenken de namen noemen van de gebroeders Kuijken, Jordi Savall of René Jacobs. De 
meeste interpreten uit de authentieke uitvoeringspraktijk interpreteren de stukken niet alleen 
volgens een bepaalde overtuiging, maar ze brengen tevens tot dan toe onbekende muziek aan 
het licht, waardoor ze de rol van de onderzoekers voor een deel hebben overgenomen. 
Hetzelfde geldt voor de moderne muziekbeweging. Het is een groepje waarvan de leden 
elkaar kennen en elkaar steunen. Componisten weten aan welke solisten of aan welk ensemble 
ze een compositie kunnen opdragen met als uitkomst dat hun muziek vervolgens ook wordt 
uitgevoerd. Waarschijnlijk ook omdat de genoemde bewegingen relatief klein zijn, doen de 
interpreten hun best om de betreffende muziek of de uitvoeringspraktijk aan de man te 
brengen en aantrekkelijk te maken. Het gaat er hun hierbij niet alleen maar om een stuk te 
vertolken maar het gaat hun om een soort filosofie en een levenstaak. Ik wil hiermee 
geenszins zeggen dat de interpreten van het gangbare repertoire zich niet voor honderd 
procent inzetten voor de muziek. Maar bij het gangbare repertoire of de gangbare 
uitvoeringspraktijk hoeft sowieso veel minder moeite gedaan te worden om het publiek te 
overtuigen. Vanzelfsprekend spelen interpretaties van de muziek ook hier nog steeds een 
grote rol en hebben mensen een voorkeur voor een bepaalde interpreet. Maar de totaliteit 
rondom de muziek valt toch meestal weg omdat deze ‘gebruikelijk’ en bekend is. De 
genoemde groeperingen worden trouwens tevens nogal eens ondersteund door de een of 
andere stichting, zoals ‘Gaudeamus’ voor eigentijdse muziek. Ook labels specialiseren zich in 
bepaalde muziek of in een bepaalde stroming. Zo zijn ‘Harmonia mundi’ of ‘opus 111’ 
bekend om hun opnames van oude muziek. 
 In de populaire muziek is iets vergelijkbaars te observeren. Ook hier is sprake van een 
enorme diversiteit en van verschillende groeperingen, zoals Reebee Garofalo beschrijft. 
‘[T]he pop landscape of the early 1990s offered a surprising diversity. In addition to the 
predictable pop of such artists as Mariah Carey and Michael Bolton and the continuing in-
your-face presence of rap and heavy metal, there was also a country boom and something of a 
resurgence of r&b, as well as an explosion of a whole range of alternative sounds.’53 Net zoals 
in de klassieke muziek is er een soort gangbaar repertoire. Hiermee doel ik op pop als stijl.  
 

A term applied to a particular group of popular music styles. Originating mostly in the USA 
and Britain, from the 1950s on, these styles have subsequently spread to most parts of the 
world. In Western countries, and in many others too, they became the predominant popular 
music styles of the second half of the 20th century. Closely connected with the 
development of new media and music technologies, and with the growth of large-scale 
recording and broadcasting industries, mostly based in the West, pop music has generally 
been associated with young people.54  

 
De fans van  pop vallen niet speciaal op. Maar een fan van heavy metal of van rap is direct 
aan zijn kleding te herkennen. Dus ook hier is te zien dat de iets minder normale groepen iets 
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extra’s doen, een manier van leven erbij halen om er op deze manier een groter geheel van te 
maken.  
 Diversiteit is een onderwerp dat al langer bediscussieerd wordt. Leonard B. Meyer 
heeft het er al over in zijn boek Music, the Arts, and Ideas. Ter herinnering: dit boek is van 
1967 en Meyer schreef toen bij wijze van voorspelling het volgende:  
 

I should like to suggest – and, considering the rapidity and frequency with which styles 
have followed one another in recent years, the suggestion will probably seem a rash one – 
that the coming epoch (if, indeed, we are not already in it) will be a period of stylistic stasis, 
a period characterized not by the linear, cumulative development of a single fundamental 
style, but by coexistence of quite different styles in a fluctuating and dynamic steady-
state.55 
 

We zijn inmiddels ruim veertig jaar verder en iedereen praat inderdaad over diversiteit en 
over coëxistentie van verschillende stijlen. Ook valt niet te ontkennen dat op dit moment niet 
duidelijk van een mainstream van eigentijdse muziek gesproken kan worden. Verder heeft het 
postmodernisme ervoor gezorgd dat we ontwikkeling en vooruitgang niet meer als het enig 
nastrevenswaardige beschouwen. Maar ik denk niet dat we van een ‘stasis’ kunnen spreken 
omdat er wel degelijk ontwikkelingen gaande zijn, zij het niet in het kader van de 
vooruitgangsgedachte. In het kader van die ontwikkelingen lijkt het mij beter om een 
beschouwing te wijden aan de manier waarop het concept van transculturaliteit op muziek 
toepasbaar is. Welsch beklemtoont – zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien – dat 
transculturaliteit niet voor homogenisering zorgt maar juist voor een nieuwe diversiteit, 
waarin coëxistentie de overhand heeft boven strijd.56 Ik denk dat dit punt boven voldoende 
beschreven is. Verder benadrukt hij de onderlinge invloed en uitwisseling binnen moderne 
culturen. Omdat moderne culturen ten eerste gekarakteriseerd worden door de aanwezigheid 
van mensen uit verschillende culturen en ten tweede door techniek, die het mogelijk maakt 
kennis over andere culturen op te doen, verspreiden de verschillende culturen zich steeds 
verder over de wereld en dringen ze in elkaar door, zodat voortdurend nieuwe ontwikkelingen 
uit elkaar voortkomen. Dit betekent wederom hybridisering.  
 Aan de hand van voorbeelden wil ik proberen dit concept op muziek toe te passen. Ik 
wil beginnen met Graceland van Paul Simon. Dit album kwam in 1986 uit en werd een groot 
succes. De opnames zijn voor een omvangrijk gedeelte in Zuid-Afrika gemaakt met 
medewerking van Zuid-Afrikaanse zangers. Aanvankelijk werd Paul Simon ervan 
beschuldigd de culturele boycot tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika te hebben 
gebroken en de Zuid-Afrikanen te hebben gebruikt, omdat hij alle auteursrechten op zijn 
naam had staan. Maar doordat Simon zich tegen de apartheid heeft gekant en het album in 
1986 de Grammy Award for Album en in 1987 de Grammy Award for Record heeft 
gewonnen, verstomde de kritiek. ‘As a result, Graceland was variously celebrated, according 
to Feld, as “a melting [sic] of mainstream ‘world’ pop and African ‘folk’ musics; the major 
anti-apartheid consciousness-raising and publicity event of 1987; and a major international 
market breakthrough for the South African musicians.”’57 Zo hebben de groep Ladysmith 
Black Mambazo en de drummer Okyerema Asante door dit album hun publiek wereldwijd 
aanzienlijk kunnen vergroten. De Zuid-Afrikaanse musici spelen op het album hun eigen 
muziek namelijk mbaqanga. Dit album wordt dan ook beschreven als een mix van pop, a 
cappella, rock en mbaqanga. Paul Simon heeft samen met zijn Zuid-Afrikaanse collega’s de 
teksten en de muziek geschreven. Men zou dus kunnen zeggen dat dit album de beginselen 
van muzikale transculturaliteit aanschouwelijk maakt. Twee verschillende culturen hebben 
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toen bewust aan een mix gewerkt, hebben elkaar bewust beïnvloed en zijn in elkaars gebieden 
binnengedrongen. Wel is het mengen heel bewust gedaan en is Paul Simon naar Zuid-Afrika 
gereisd om daar de onderlinge beïnvloeding te ‘laten gebeuren’. Bij transculturaliteit heeft de 
beïnvloeding minder bewust en minder doelgericht plaats; ze gebeurt doordat zich in één 
cultuur al meerdere culturen bevinden. Dat betekent dat reizen voor een beïnvloeding niet 
noodzakelijk is maar dat de vermenging zich als het ware vanzelf voordoet. In ieder geval laat 
de muziek van Graceland een mooie, letterlijke coëxistentie van twee culturen horen. 
 Hier wil ik kort een kanttekening maken over de manier waarop de muziek van een 
bepaalde cultuur door andere culturen wordt beïnvloed. (Ik ga alleen op de relevante punten in 
– het onderwerp biedt echter nog veel meer facetten). Terecht kan worden opgemerkt dat al 
sinds eeuwen elementen van andere culturen in de westerse (klassieke) muziek verwerkt 
worden en dat er dus al sinds lange tijd vermenging en coëxistentie bestaan. Een voorbeeld 
hiervan zijn de Turkse elementen bij Mozart. Maar er zijn twee grote verschillen in 
vergelijking met het concept van transculturaliteit. Ten eerste is er een verschil op het terrein 
van de muzikale middelen. Bij transculturaliteit worden daadwerkelijk muzikale middelen van 
een andere cultuur gebruikt. Vroeger daarentegen (met name in de negentiende eeuw) was, 
zoals Dahlhaus uitlegt, het volgende het geval:  
 

Nahezu unabhängig vom Gegenstand einer tönenden Milieuschilderung sind es fast immer 
die gleichen Mittel – die Pentatonik, die dorische Sexte und die mixolydische Septime, 
ferner die übermäßige Sekunde, die übermäßige Quarte und eine nicht funktionale, sondern 
koloristische Chromatik, und schließlich Doppelbourdon, der Ostinato und der Halteton als 
Mittelachse – , mit denen der Exotismus und der Folklorismus kompositionstechnisch 
haushalten.58 
 

Dahlhaus noemt deze manier van doen ook ‘fictief’59 (niet in een negatieve zin), waarmee hij 
bedoelt dat de gebruikte muzikale materialen niet daadwerkelijk uit de afgeschilderde cultuur 
stammen, maar dat veeleer het geheel duidelijk moet maken over welke cultuur het gaat. Het 
is dus niet terecht om hier te spreken van coëxistentie van muzikale middelen uit 
verschillende culturen. Er wordt echter inmiddels van uitgegaan dat het beeld dat Dahlhaus 
schetst wel van toepassing is op de periode vóór de negentiende eeuw maar niet meer vanaf 
de vroege negentiende eeuw. Doordat de transport- en communicatiemethoden sterk verbeterd 
waren, kon gemakkelijker gereisd worden en contact gemaakt worden met andere muzikale 
stijlen en dansen die vervolgens in de eigen, westerse muziek verwerkt konden worden 
(bijvoorbeeld Saint-Saëns's Samson et Dalila).60 
 Ten tweede diende het verwijzen naar een andere cultuur om het andersoortige naar 
voren te halen, dus om de eigen cultuur tegen de andere cultuur af te zetten. Vaak had dit 
afzetten tevens een negatieve connotatie, zoals in Carmen. Taruskin beschrijft dit als volgt: 
‘[V]ery often the purpose of representing (and, almost invariably, of stereotyping) the other is 
the bolstering of one’s own sense of community by contrast. It is an act not of ecumenism 
[…] but one of invidious distinction, of “marking off”, ultimately of exclusion.’61 Bij een 
dergelijke intentie kan al evenmin van transculturaliteit worden gesproken. Dit concept 
veronderstelt immers een gelijkwaardig naast elkaar bestaan van verschillende culturen en 
niet het zich afzetten tegen een andere cultuur en het verheerlijken van de eigen cultuur. Op 
die laatste manier is coëxistentie volgens Welsch nu juist niet mogelijk.  
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59 Ibid., p. 255.  
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 In het voorbeeld van Graceland zijn de muzikale middelen van de verschillende 
culturen vrij duidelijk aanwijsbaar en is het geheel min of meer ‘gemaakt’ door de bewuste 
keuze om naar Zuid-Afrika te gaan en daar met de zangers te gaan samenwerken. 
Transculturaliteit gaat echter nog een stap verder. Doordat de samenleving al gemengd is door 
de aanwezigheid van verschillende culturen, en doordat de invloeden dus als het ware vlakbij 
voor het grijpen liggen, zijn de verscheidenheden niet meer direct aanwijsbaar; veeleer 
ontstaat er iets nieuws waarbinnen invloeden herkenbaar zijn. Een goed voorbeeld van deze 
vermenging van diversiteiten waardoor iets nieuws ontstaat is Meredith Monk, een 
Amerikaanse kunstenares bij wie het al moeilijk is om haar nader aan te duiden: is zij nu 
componist, zanger, choreograaf, danser, filmmaker of dat alles tegelijk? Frappant is wat zij 
zelf over haar muziek zegt: ‘I’m very interested in the beginnings of human utterance, in 
utterance that transcends culture … But when you work with all the different possibilities of 
your own instrument [haar stem], you do come upon things that exist in a lot of different 
cultures, that are transcultural.’62 Om dit transculturele karakter niet te verstoren gebruikt 
Monk nauwelijks tekst maar werkt ze voornamelijk met klanken. Voor haar is muziek een taal 
op zichzelf die geen woorden nodig heeft. Dat is tevens haar uitleg voor het feit dat mensen 
zoveel invloeden van andere culturen of zoveel folklore in haar muziek herkennen zonder dat 
zij dit materiaal expres verwerkt heeft, sterker nog, zonder dat zij de betreffende muziek kent. 
Maar niet alleen in het gebruik van muzikale middelen is ze transcultureel. Ook gebruikt ze de 
verschillende kunstvormen in combinatie met elkaar en maakt ze er één geheel van, waarbij 
het een niet zonder het ander kan. Een moeilijk punt dat ze zodoende raakt, is de universaliteit 
van muziek. Op de vraag van de interviewer: ‘So by not having words, you’re creating a 
universal language?’ antwoordt Monk: ‘That’s what I’m trying to do’.63 Haar bedoeling is om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken. Doordat zij experimenteert en veel verschillende 
mogelijkheden ontdekt, is zij ervan overtuigd dat ze aan iedereen wel wat te bieden heeft. In 
het tijdperk van het postmodernisme probeerden onderzoekers zich juist af te zetten tegen de 
gedachte van muziek als een universele taal. Zo schrijft Nicholas Cook bijvoorbeeld: ‘It is one 
of music’s special characteristics that it appears to be a product of nature – that it appears, in a 
widely used phrase, to be a ‘universal language’ – but, in reality, this appearance is an 
illusion.’64 Cook legt er de nadruk op dat muziek evenals bijvoorbeeld economie en koken 
geconstrueerd is: ‘they are all human constructions, products of culture, and accordingly they 
vary from time to time and from place to place.’65 Is de universele taal waar Monk naar streeft 
iets anders dan waar Cook het over heeft? Of geeft het concept van transculturaliteit een steun 
in de rug aan de opvatting van een universele taal? Ik meen dat inmiddels iedereen het erover 
eens is dat vrijwel alles in het leven, of het nu gaat over geschiedenis of over kunst, een 
constructie is met gebruikmaking van gegevens. Dat betekent inderdaad dat elke tijd en elke 
locatie hun eigen constructies hebben. Dit te beseffen kan begrip wekken voor andere 
culturen, tijden en plaatsen. In het concept van transculturaliteit is het echter op een bepaalde 
manier zo dat met name het aspect van de locatie geen ruimtelijke afstand impliceert, maar 
een samenkomen op één punt. Het concept veronderstelt verder dat door dit samenkomen van 
meerdere culturen nieuwe culturele patronen ontstaan die bepaalde aspecten gemeen hebben 
maar zich in andere van elkaar onderscheiden. Men zou kunnen zeggen dat transculturaliteit 
het construeren van culturele hybriditeit is. Een gevolg hiervan is volgens Welsch: ‘[T]hese 
transcultural networks are more capable of affiliation with one another than were the old 
cultural identities. They include segments which also occur in other networks and thus 
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represent points of affiliation between the different transcultural forms.’66 Dit veronderstelt 
vanzelf dat er met begrip naar elkaar gekeken wordt. Misschien is het een mooie utopie maar 
het valt niet te ontkennen dat bepaalde aspecten van verschillende culturen met elkaar 
vermengd raken en door allen geaccepteerd worden. De vraag of er dan tevens aanleiding kan 
zijn om te spreken van een universele taal is hierdoor nog niet helemaal beantwoord. Het 
concept van transculturaliteit sluit ook duidelijk in dat er geen sprake kan zijn van 
uniformering. Er blijft dus diversiteit bestaan (die wordt zelfs bevorderd) en daarmee blijven 
ook verschillende groepen en verschillende ‘talen’ bestaan. Naar mijn mening blijft het erbij 
dat iedere groep of elk netwerk zijn eigen taal heeft en dat er geen universele taal is. Wel leidt 
transculturaliteit ertoe dat bepaalde aspecten steeds gemakkelijker voor alle betrokkenen 
herkenbaar zijn en dat daardoor (naar ik hoop) meer onderling begrip ontstaat. 
 Verder valt nog iets op, namelijk de wederkerige beïnvloeding van klassieke en lichte 
muziek. Dit fenomeen verdient zeker ook de naam transcultureel, ook al gaat het hier niet 
zozeer om verschillende geografische culturen met verschillende socialisaties en gewoontes, 
maar om subculturen binnen (min of meer) één cultuur (in dit geval de westerse). Er zijn in 
ieder geval steeds meer liedjes die bijvoorbeeld hiphop op Beethovens Vijfde Symfonie laten 
horen zoals ‘Gold Digger’ van Kayne West en Jamie Foxx. Het valt daarbij wel op dat er 
altijd uit de ‘klassieke highlights’ gekozen wordt. Ook laten – andersom – klassieke 
componisten zich door lichte muziek inspireren en beïnvloeden. Niet alleen de componisten 
laten zich beïnvloeden maar ook de uitvoerders. Hierboven is al beschreven dat niet alleen bij 
de uitvoerders van lichte muziek maar ook bij die van klassieke muziek de presentatie van 
zichzelf sterk aanwezig is. Sommige uitvoerders beoefenen een ‘crossover’ van klassieke en 
populaire muziek (terzijde: het valt sterk op dat alles wat ‘in’ is en bedoeld is voor iedereen 
voorzien wordt van een Engelse term).  
 Een voorbeeld hiervan is Vanessa Mae. De boven beschreven karakteristieken die te 
maken hebben met het uiterlijk en met de presentatie op cd’s gaan voor haar zeker op. Maar 
ook in haar muziek verwerkt ze invloeden van lichte muziek. Een heel typisch album is 
Choreography uit 2004 waarin dansritmes van over de hele wereld ten gehore worden 
gebracht. Zij speelt op haar viool, er is ook een orkest, maar de muziek is eerder populair te 
noemen dan klassiek. Verder heeft zij al samengewerkt met populaire sterren als Janet 
Jackson en Prince. Ik wil hierbij nog opmerken dat ook in haar geval de commercie een grote 
bijrol speelt. Het gaat erom zoveel mogelijk mensen te bereiken, wat toch ook inhoudt: zoveel 
mogelijk cd’s te verkopen. 
 Een ander voorbeeld is de boven al genoemde Paul Pots. Hem is het gelukt om met 
klassieke muziek heel veel mensen te bereiken en heel veel cd’s te verkopen. Daar moet dan 
wel bij gezegd worden dat hij de ‘highlights’ uit de opera- en musicalgeschiedenis zingt, dus 
ook ‘meezingers’. Ook is het bij hem toegestaan om te gillen enzovoorts. Zijn concerten 
vertonen dus elementen die eigenlijk bij een populair concert thuishoren. Klassieke zangers 
zijn er al eerder in geslaagd om net als populaire zangers stadions vol te krijgen. Ik doel hier 
op de drie tenoren (Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras) die in principe 
hetzelfde concept hebben gehanteerd als Paul Pots. Een verklaard doel van Pavarotti was ook 
steeds om de klassieke muziek naar iedereen toe te brengen. Tegenstanders waren van mening 
dat dit soort verkoop van ‘highlights’ weinig te maken heeft met klassieke muziek. Trouwens, 
ook de drie tenoren hebben met populaire zangers samengewerkt. Dat alle deelnemers aan 
deze campagne voor klassieke muziek heel veel geld hebben verdiend, hoeft niet eens 
opgemerkt te worden. 
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 Ik wil nog een ander voorbeeld aanhalen waarin het gestelde doel is om de klassieke 
muziek voor een breder publiek toegankelijk te maken. Ik heb het over Zukunft@BPHIL van 
de Berliner Philharmoniker. Op de website wordt dit initiatief als volgt beschreven: 
 

Zukunft@BPhil will die Arbeit der Berliner Philharmoniker und ihre Musik einem 
möglichst breiten Publikum zugänglich machen. Die Deutsche Bank ermöglicht es uns im 
sechsten Jahr, auf Menschen ganz unterschiedlicher Bildungsschichten und sozialer 
Herkunft zuzugehen, ihnen einen Zugang zur Welt der Klänge und musikalischen Formen 
zu vermitteln und ihnen einen Raum zu schaffen, in dem sie ihre ganz individuellen 
Möglichkeiten entfalten können Musik zu erfinden, zu spielen und bewusst zu hören.67 
 

De Berliner Philharmoniker werken in verschillende projecten vooral met scholieren samen, 
de meesten uit Berlijn maar ook uit New York. De chef-dirigent zelf – Sir Simon Rattle – is 
intensief bij de projecten betrokken. Zijn grote droom is om klassieke muziek voor iedereen 
toegankelijk en begrijpelijk te maken. In een van de laatste projecten nemen ook mensen uit 
verschillende milieus en leeftijdsgroepen deel. Het is een dansproject op de muziek van 
‘Surrogate Cities für großes Orchester, Sprechstimme, Mezzosopran und Sampler’ van 
Heiner Goebbels uit 1994. Goebbels wilde met zijn muziek een poging ondernemen om van 
verschillende kanten een stad te benaderen en over die stad te vertellen. De idee van het 
project is om de manier waarop verschillende groepen (allochtonen, senioren, leerlingen) het 
wonen in Berlijn beleven, in dans om te zetten. De dansers (amateurs) zijn dan ook afkomstig 
uit de betreffende groepen. Het is niet zozeer de muziek die dit project transcultureel maakt. 
Er wordt immers ‘gewoon’ een stuk gespeeld (alhoewel het de vraag is of dit stuk op zichzelf 
al niet transcultureel is). De transculturaliteit van dit project is gelegen in het vermengen van 
de milieus of anders gezegd in het toegankelijk maken van klassieke muziek voor iedereen, 
dus weg van de ‘elite’.  
 Laten we in het kader van transculturaliteit nog eens naar de extremen elite – Jan en 
alleman kijken. Het specifieke van het concept transculturaliteit is dat er zowel nieuwe 
diversiteit ontstaat als een vermenging van elementen die tevoren divers waren. Met 
betrekking tot het onderwerp elite – Jan en alleman zou dit het volgende betekenen. Het 
ontstaan van nieuwe diversiteit betekent mijns inziens dat er vele gespecialiseerde groepen 
ontstaan, naast de groepen die er al zijn. Zoals boven beschreven is, bestaat er in de 
muziekwereld een enorme pluraliteit. Aan een grote diversiteit in de vorm van 
gespecialiseerde groepen is inherent dat deze groepen relatief klein zijn, anders zouden het 
immers groepen voor iedereen zijn en zouden ze moeilijk met veel leden kunnen hebben en 
evenmin gespecialiseerd kunnen zijn. Maar het criterium om bij een groep over elite te 
spreken kan niet de grootte zijn. Heavy metalfans worden door niemand elite genoemd, 
klassiekemuziekliefhebbers wel.  
 Zoals in hoofdstuk 1 is aangeduid, is datgene wat onder elite verstaan wordt ten eerste 
door de geschiedenis bepaald, omdat bepaalde mensen door geboorte van voorrechten konden 
genieten, en ten tweede door intelligentie en opleiding. Deze criteria gelden zeker voor 
klassieke muziek en voor kunst in het algemeen. Eerst was klassieke muziek weggelegd voor 
de adel en later werden de kunstenaars een groep op zichzelf waarvan de leden elkaar 
opzochten en heftig met elkaar debatteerden over de kunst en over het leven. De toehoorders 
waren toen vooral leden van de hogere burgerij met een goede opleiding. Inmiddels vinden 
componisten een boodschap in hun muziek weer relevant (zie hoofdstuk 3); ze willen dus 
weer bij ‘het leven horen’. De concertbezoekers en liefhebbers van nu zijn in meerderheid 
academici, zoals niet alleen in de concertzalen blijkt maar ook als men naar het gemiddelde 
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opleidingsniveau in amateurorkesten kijkt. Aan de andere kant kan ook geconstateerd worden 
dat het voor een hoog opgeleid iemand niet meer per se erbij hoort om zich met kunst bezig te 
houden en intellectueel over te komen. Ervaring en expertise op je vakgebied lijken inmiddels 
het belangrijkste. ‘Allgemeinbildung’ hoeft niet meer zo nodig. Een mooi voorbeeld hiervan 
vind ik politici. Vroeger was het een must om in kunst geïnteresseerd te zijn – of althans te 
doen alsof. Vandaag de dag geven politici openlijk te kennen dat ze niet in kunst 
geïnteresseerd zijn en er niets vanaf weten. Hetzelfde geldt voor veel docenten op middelbare 
scholen. Dus mensen met een hoge opleiding voelen zich niet meer gedwongen van kunst te 
genieten. Ze nemen het recht zelf vrij te kiezen wat hun interesseert en wat niet. Zojuist werd 
geconstateerd dat de mensen die in klassieke muziek of in kunst geïnteresseerd zijn meestal 
een hogere opleiding hebben. Voorzover het dan waar is dat mensen met een lagere opleiding 
niet in klassieke muziek en in kunst geïnteresseerd zijn, zijn er twee mogelijkheden: of ze 
hebben inderdaad gewoonweg geen belangstelling of ze krijgen geen kans. Projecten zoals 
boven beschreven willen deze mensen een kans geven om tenminste kennis te maken met 
klassieke muziek. Een nog niet genoemd project is op touw gezet door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Dit orkest geeft instrumentenles aan allochtone kinderen, die 
vervolgens allemaal samen in het orkest spelen. Deze kinderen vinden het geweldig en ze 
vinden het mooie muziek ook. Volgens mij is het bij de vraag of iemand wel of niet 
geïnteresseerd is in klassieke muziek een belangrijk punt of die persoon als kind er al dan niet 
kennis mee heeft kunnen maken. Je krijgt een bepaalde vertrouwdheid met muziek als je 
ermee bent opgegroeid. Het wordt dan een vanzelfsprekendheid. Zeker als je als kind zelf al 
een instrument speelt, gaan heel veel dingen als vanzelf. Je raakt spelenderwijs bekend met 
regels en technieken. Zonder dat je deze expliciet kunt benoemen, voel je ze wel degelijk aan.  
 Een mooie conclusie zou nu natuurlijk zijn, dat iedereen dan maar als kind een 
instrument moet leren bespelen en veel kennis moet opdoen over klassieke muziek; dan zou 
het ideaal ‘klassieke muziek voor iedereen’ bereikt kunnen worden. Misschien zou deze 
aanpak nog effectief zijn ook, maar de grote vraag is: willen de mensen dit? Hoeveel kinderen 
stoppen niet met hun lessen omdat deze te veel discipline vergen en het daardoor niet meer 
leuk is maar saai? We leven in een tijdperk waarin door de technologie dingen elkaar in een 
rap tempo opvolgen. Maar een instrument bespelen leer je niet zo maar een, twee, drie. Je 
moet er verhoudingsgewijs veel meer in stoppen dan je aan genotvolle momenten terugkrijgt. 
Past dat nog in onze manier van leven? 
 Tot nu toe had ik het over actief muziek maken. Vanzelfsprekend zijn er ook mensen 
die van klassieke muziek houden zonder zelf een instrument te bespelen. Maar ook zij moeten 
op een bepaalde manier moeite doen om naar deze muziek te luisteren. Wie gaat al urenlang 
stilzitten en alleen maar zitten luisteren? Dat is toch saai. En laten we eerlijk wezen: wie heeft 
zich tijdens een concert al niet eens afgevraagd waarom sommige mensen daar zitten? Ze 
lijken geïnteresseerd noch enthousiast en het lijkt eerder alsof ze een plicht zitten te vervullen. 
(Vanzelfsprekend is ook niet elk concert een buitengewone belevenis.)  
 Een partij die niet vergeten mag worden zijn de componisten. Zeker, de componisten 
van de ‘highlights’ zijn allang overleden. Maar hoe tegen muziek (en kunst) wordt 
aangekeken hangt toch mede samen met de manier waarop de makers ervan zich hebben 
opgesteld en opstellen. De roemruchte uitspraak van Arnold Schönberg: ‘Art is from the 
outset naturally not for the people’ draagt er zeker niet toe bij dat muziek toegankelijker 
gemaakt wordt of dat mensen bereid zijn er moeite voor te doen. Voor Schönberg, Berg en 
Webern stond het buiten kijf dat hun muziek naar vooruitgang moest streven. Als dit streven 
lijnrecht tegenover de interesses van het publiek stond, dan was dat jammer. De tijden van 
Mozart waarin muziek voor het publiek gemaakt werd, waren toen allang voorbij. Inmiddels 
is, (te) kort gezegd, de vooruitgang gestrand en is het publiek genoeg geprovoceerd. 
Kunstenaars willen ook weer voor een publiek schrijven en niet alleen voor ‘de kunst’, dat wil 
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zeggen: ze willen ook dat hun muziek beluisterd en gewaardeerd wordt. (Het is te allen tijde 
zo geweest dat er ook kunstenaars waren die voor het publiek schreven, ook in de tijd van 
Schönberg. Waar het hier om gaat is hoe nu over die tijden en opvattingen over kunst gedacht 
wordt.) Monk is hier een voorbeeld van, maar ook Arvo Pärt en Sofia Gubaidulina. Het 
moeilijke is om een goede balans te vinden tussen de behoeftes van het publiek en – om even 
elitair te doen – niveau. We belanden hier bij een precair punt. Want zoiets zeggen impliceert 
de veronderstelling dat iets om kunst te mogen heten niveau moet hebben en niet gemakkelijk 
toegankelijk mag zijn. Maar wat voor niveau is dan eigenlijk bedoeld? De discussie over wat 
kunst is en wat niet, valt buiten het bestek van deze thesis. Laten we daarom, zoals 
toegegeven op een ietwat glibberige ondergrond, vasthouden dat het publiek weer meer 
binnen het aandachtsveld van de componisten valt. 
 Het kan dus niet ontkend worden dat er pogingen worden ondernomen om klassieke 
muziek voor een breder publiek toegankelijk te maken. Aan de andere kant is zeker ook niet 
te ontkennen dat er ook in de klassieke muziek veel gespecialiseerde groepen zijn, die zich 
afzetten tegen de massa. Ook binnen de klassieke muziek heerst dus een enorme diversiteit. 
Het is niet zo gemakkelijk om toegang te krijgen tot deze groepen en aan die toegang zijn 
vaak bepaalde onuitgesproken eisen verbonden. Kennis en passie spelen hierbij een 
belangrijke rol. Deze groepen kunnen als elitair worden bestempeld. De vraag is echter of de 
vorming van dergelijke groepen erg is, of onwenselijk. Er is geen enkele discussie over de 
vraag of deze groepen schadelijke dingen doen of gevaarlijk gedachtegoed verspreiden. Het 
zijn eenvoudigweg gespecialiseerde groepjes. Een groepje dat in astronomie geïnteresseerd is 
en zich tot op zekere hoogte daarin gespecialiseerd heeft, doet op zich hetzelfde, alleen op een 
ander gebied. Bij mijn weten heeft daar ook niemand moeite mee. Op zichzelf beschouwd is 
er helemaal niets verkeerd aan het vormen van groepen. Het is een consequentie van onze 
samenleving, zoals het concept van transculturaliteit uitlegt. Mensen hebben vervolgens de 
keuze om zich bij de ene of de andere groep aan te sluiten naargelang van hun interesses dus. 
Dat groepen op het terrein van de klassieke muziek als elitair in de negatieve zin worden 
beschouwd hangt samen met de geschiedenis. Zoals beschreven is, worden er voldoende 
pogingen ondernomen om klassieke muziek meer toegankelijk te maken. Bepaalde klassieke 
muziek wordt sowieso al veelvuldig ingezet, met name in reclamespots. Van juist deze 
reclamespots zijn vervolgens weer cd’s te koop, omdat al die mooie liedjes er opstaan. Dus op 
een bepaald vlak is klassieke muziek wel gewild. Maar zoals we hebben gezien moet men 
tamelijk wat moeite doen om van klassieke muziek te kunnen genieten. Dat heeft niet 
iedereen ervoor over. En dat hoeft ook niet. Er zijn genoeg andere mogelijkheden beschikbaar 
die wel aansluiten bij de interesses van deze mensen. Maar in het tijdperk van 
transculturaliteit zou het wenselijk zijn als geaccepteerd zou worden dat sommige mensen 
voldoening kunnen vinden in klassieke muziek net als anderen in de astronomie. Tot op 
zekere hoogte is het zich bezighouden met klassieke muziek nog steeds een voorrecht en 
hangt dit samen met de situatie waarin iemand opgroeit. Maar aan grensverlegging wordt 
gewerkt. Niet iedereen hoeft alles leuk te vinden. Anders zou een homogenisering 
plaatsvinden en dan zou alles pas echt saai worden, want dan is alles hetzelfde. 
Transculturaliteit spreekt dit element van homogenisering juist tegen. 
 Samenvattend kan gezegd worden: het is goed dat op een serieuze manier geprobeerd 
wordt om klassieke muziek ook voor die mensen toegankelijk te maken die van huis uit geen 
kans hebben (gehad) er kennis mee te maken. Aan de andere kant is het ook goed dat zich 
groepen vormen die in bepaalde muziek geïnteresseerd zijn en die daarover een vrij grote 
kennis hebben verworven. Hiermee is aan de ene kant vermenging en aan de andere kant 
diversiteit gegarandeerd. 
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Hoofdstuk 3: Ervaren 

 

 

Lang leve het moment 

 
‘Erlebnis und Entertainment sind in den letzten Jahren zu Leitlinien der Kultur geworden.’68 
Deze vaststelling valt niet te ontkennen. Of het nu om werk, school, vrije tijd of vakanties 
gaat, het lijkt erop dat het gezegde ‘Erst die Arbeit, dann das Vergnügen’ omgedraaid is. 
Mensen willen bij alles wat ze doen vooral plezier ervaren. Met name door de reclame wordt 
dit beeld nadrukkelijk uitgedragen. Het maakt niet uit of het om een wasmiddel, cosmetica, 
eten, kleren, auto’s of wat dan ook gaat: het gaat er steeds om een nieuw gevoel te ervaren, 
zich anders te gaan voelen – vanzelfsprekend beter – omdat je bijzonder bent. Hierbij wordt 
dus van de ene kant ingespeeld op het subjectieve en bijzondere van ieder mens, maar van de 
andere kant ‘hoor je er niet bij’ als je niet meedoet. Voor gezinnen zijn er ‘belevingsparken’ 
en voor elk mensentype bestaat er een bijbehorend type vakantie (avontuur, ontspanning, 
cultuur, naakt). Door de multimedia kunnen we in virtuele werelden onszelf als iemand anders 
ervaren en onszelf als iemand anders in die werelden bewegen. En door de reality-
programma’s op televisie kunnen we in de huid kruipen van de politie of van het 
ambulancepersoneel of van ‘gewone’ mensen die zich vrijwillig ter beschikking hebben 
gesteld om een of andere moeilijke situatie door te maken. Deze lijst zou oneindig verlengd 
kunnen worden maar het komt er bij alles kortweg op neer om het moment te ervaren en 
daarvan te genieten. En de opeenvolging van het een na het ander gaat in een rap tempo. Als 
het volgende product of de volgende uitzending zich aandient, is de vorige ervaring meteen 
vergeten en stort men zich vol overgave in een nieuwe belevenis.  
  
Wolfgang Welsch beschrijft en interpreteert deze ontwikkelingen op een interessante manier, 
namelijk in het kader van de esthetica. Hij noemt de beschreven ontwikkelingen 
‘Ästhetisierungsprozesse’: ‘Immer mehr Elemente in der Wirklichkeit werden ästhetisch 
überformt, und zunehmend gilt uns Wirklichkeit im ganzen als ästhetisches Konstrukt.’69 
Volgens Welsch is esthetiek een heel breed toepasbaar begrip zonder dat het daardoor aan 
kracht of geldigheid inboet. Dit betekent onder andere dat dit begrip niet alleen toegepast kan 
worden op kunst maar ook op alledaagse gebieden. Verder ligt het begrip niet strikt vast, maar 
kan het ‘weitergesponnen werden’.70 Voor Welsch is dus het idee dat alles mooi moet zijn en 
dat we van alles moeten kunnen genieten een onderdeel van de esthetiek. Hij onderscheidt 
twee manieren van esthetisering, te weten de ‘Oberflächenästhetisierung: Verhübschung, 
Animation, Erlebnis’71 en de ‘Tiefenästhetisierung: Positionstausch zwischen Hardware und 
Software – neuartige Priorität des Ästhetischen’.72 
 Van de ‘oppervlakte-esthetisering’ beschrijft hij drie aspecten. Ten eerste de 
esthetische inrichting van de werkelijkheid. ‘“Erlebnis” ist ein zentrales Stichwort dieser 
Verschönerungs- oder Verhübschungsprozesse.’73 Bij alles wat we doen, staat het ervaren, het 
beleven voorop. Volgens hem doet ook de kunstindustrie mee aan de dialectiek van deze 
pseudo-ervaringen: ‘Die Enttäuschung über die Erlebnisse, die in Wahrheit keine sind, treibt 
die Menschen immer schneller von einem Erlebnis zum nächsten.’74 Ten tweede ziet hij het 
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69 Ibid., p. 9-10.  
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71 Ibid., p. 10. 
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hedonisme als de nieuwe matrix van de cultuur. Hiermee bedoelt hij dat amusement, het 
genieten zonder gevolgen, vooropstaat. Entertainment speelt hierin een grote rol, wat te zien 
is aan de steeds verder om zich heen grijpende festival- en funcultuur, in een steeds in 
omvang toenemende vrijetijdsmaatschappij. Het derde aspect gaat in op de esthetisering als 
economische strategie. Want veel van de alledaagse esthetisering dient economische 
doeleinden. Dit wordt onder andere duidelijk wanneer men kijkt naar de verwisseling van 
waar en verpakking, zijn en schijn, hardware en software. Verder wordt in de 
reclamestrategieën duidelijk dat esthetiek een autonome ‘Leitwert’ van de maatschappij is 
geworden. Het gaat minder om het product dat gekocht wordt dan om de lifestyle die daarmee 
geassocieerd wordt. ‘Und da die Lifestyles heute ihrerseits überwiegend ästhetisch geprägt 
sind, ist Ästhetik insgesamt nicht Vehikel, sondern zur Essenz geworden.’75  
 Van de ‘diepte-esthetisering’ bespreekt Welsch twee aspecten. Het eerste aspect 
betreft de veranderingen in het productieproces door nieuwe technologieën op het gebied van 
materiaal. Door de micro-elektronica wordt hardware tot esthetisch product. Dat gebeurt met 
name door simulatie, die nu tevens een productieve functie heeft gekregen en niet alleen een 
nabootsende. ‘Die einst für hart gehaltene Wirklichkeit erweist sich als veränderbar, neu 
kombinierbar und offen für die Realisierung beliebiger ästhetisch konturierter Wünsche.’76 
Het gevolg is een immateriële esthetisering, zoals Welsch het noemt. ‘Der tägliche Umgang 
mit mikroelektronischen Produktionsverfahren bewirkt eine Ästhetisierung unseres 
Bewusstseins und unserer gesamten Auffassung von Wirklichkeit [cursivering Welsch].’77 Als 
tweede aspect noemt hij de werkelijkheidsconstitutie door de media. Deze werkt volgens hem 
door in de sociale werkelijkheid in de zin dat ook de sociale werkelijkheid niet vaststaat en 
onontkoombaar is, maar daarentegen gekozen kan worden en verruild voor een andere. 
‘Wirklichkeit wird medial zu einem Angebot, das bis in seine Substanz hinein virtuell, 
manipulierbar, ästhetisch modellierbar ist.’78  
 Welsch benadrukt verder nog dat er heel veel verschillende vormen van esthetisering 
zijn, zodat er niet slechts één patroon is. Zo kan esthetisering in een urbaan milieu betekenen 
dat het mooie en gestileerde op de voorgrond treedt, in de reclame en in het eigen gedrag 
komt de nadruk te liggen op enscenering en lifestyle, in de objectieve en sociale wereld dringt 
vooral virtualisering op. ‘Die Ästhetisierung des Bewußtseins schließlich bedeutet: Wir sehen 
keine ersten oder letzten Fundamente mehr, sondern Wirklichkeit nimmt für uns eine 
Verfassung an, wie wir sie bislang nur von der Kunst her kannten – eine Verfassung des 
Produziertseins, der Veränderbarkeit, der Unverbindlichkeit, des Schwebens usw.’79 Het gaat 
er volgens Welsch niet om deze ontwikkelingen goed of af te keuren maar hen onder ogen te 
zien. Het ontkennen van deze verschijnselen leidt tot niets.  
 
Welsch wil dus het monopolie dat kunst in de loop van de tijd gekregen heeft op het gebied 
van de esthetiek, beëindigen. Niet alleen met betrekking tot kunst kan sprake zijn van 
esthetiek maar evengoed met betrekking tot alledaagse gebeurtenissen en dingen alsmede met 
betrekking tot onze zelfervaring en ons realiteitsbesef. Op zich is deze uitbreiding niet 
vreemd. Esthetica is nooit een vastomlijnd en gesloten vak geweest. Aanvankelijk werden 
‘esthetische’ ervaringen vooral in verband gebracht met de natuur en met het sublieme en in 
veel mindere mate met kunst. Esthetica gaat letterlijk over het waarnemen in de breedste zin 
van het woord. Vandaar dat het een tak van de filosofie is geworden, er werden immers tevens 
epistemologische aspecten mee verbonden. Dat esthetica min of meer exclusief op kunst werd 
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toegepast, is het gevolg geweest van een geleidelijk gegroeide ontwikkeling.80 Daarnaast werd 
de esthetica verbonden met alles wat ‘mooi’ en ‘sensueel’ was. Deze betekenis verbinden de 
meeste mensen nog steeds aan deze term en zo wordt hij, of beter gezegd: zo wordt met name 
het adjectief ‘esthetisch’ ook meestal toegepast (wat dus eigenlijk niet meer zoveel met het 
oorspronkelijke vak esthetica te maken heeft). Wanneer iemand bijvoorbeeld iets mooi vindt – 
of dat nu een gedekte feesttafel of een perfect lichaam is of wat dan ook – dan noemt hij dat 
‘esthetisch’. Hiermee wordt dan meestal ‘mooi’ bedoeld in de zin van kunstzinnig: iets wat 
mooi gemaakt is, iets wat gecreëerd is.  
 We kunnen dus constateren dat er vanuit het monopolie van ‘esthetisch’ op het gebied 
van de kunst een invloed uitgaat naar op het eerste gezicht voornamelijk alledaagse dingen. 
Maar het verband met kunst blijft hier heel duidelijk waarneembaar: ‘esthetisch’ wordt alleen 
toegepast als iets bijna kunst is of als het een dusdanige indruk van verhevenheid op kan 
roepen als ook kunst kan doen.  
 Het interessante is dat de kunst zelf op een gegeven moment af wilde van de haast 
stigmatiserende verplichting ‘mooi en sensueel te moeten zijn’. In de twintigste eeuw paste 
‘mooi zijn’ en ‘bevallen’ niet meer bij de ideeën van de kunstenaars, zeker niet na de Tweede 
Wereldoorlog. Op een gegeven moment wilden de kunstenaars een (sociale of esthetisch-
kritische) boodschap overbrengen en sommigen wilden juist ‘onesthetisch’ zijn: bewust iets 
lelijks maken of iets lelijks doen om te provoceren, om vragen te stellen bij het esthetische 
welbehagen van het publiek. ‘Esthetisch’ – in de zin van mooi en sensueel – paste toen niet 
meer echt bij kunst. Het gebied waar ‘het esthetische’ zich bij uitstek een plek had veroverd – 
de kunst – wilde zelf niet meer esthetisch zijn. Maar de behoefte aan iets wat mooi is, iets wat 
gecreëerd wordt, iets wat anders is dan de realiteit, bleef bestaan. En dit mooie, gecreëerde en 
andere wil in een bijzondere ervaring beleefd worden, een ervaring die uitstijgt boven de 
alledaagsheid.81 
 Zoals ook hierboven al naar voren kwam, staan kunst en het ‘gewone leven’ niet los 
van elkaar. Ze reageren op de een of andere manier op elkaar, ze staan met elkaar in 
wisselwerking. De vraag wat actie en wat reactie is, is hier nu niet aan de orde. Het gaat erom 
dat de twee niet los van elkaar staan, ook al is dat wel gedacht. In ieder geval leven we 
inmiddels in de eenentwintigste eeuw en is de roep om schoonheid, schoonheid ook weer in 
de kunst, herhaaldelijk te vernemen. Al in 1974 heeft Hans-Georg Gadamer het thema van de 
schoonheid weer opgeworpen,82 gevolgd door vele andere auteurs met uiteenlopende 
achtergronden. Ook bij veel kunstenaars zelf is een duidelijke ommekeer te constateren met 
betrekking tot schoonheid en in de smaak vallen. Niet alleen krijgt schoonheid weer een 
belangrijkere rol toebedeeld maar juist ook het ervaren van deze schoonheid wordt belangrijk 
gevonden. Op het gevaar af om opnieuw erg simplistisch te zijn: provocatie is er om over na 
te denken, schoonheid is er om er op dat moment van te genieten. Vanzelfsprekend zijn er 
verschillende soorten schoonheden waarvan de ene meer aandacht en verdieping vraagt dan 
de andere. Maar waar het mij om gaat is de tendens dat het ervaren en genieten van kunst 
opnieuw aandacht krijgen, in tegenstelling tot het extra veel moeite moeten doen om een 
kunstwerk überhaupt mooi te kunnen vinden in de jaren veertig en vijftig en het provoceren 
en shockeren van de jaren zestig en zeventig. Nuancering is hier gepast: in de jaren veertig en 
vijftig werden niet alleen maar moeilijke kunstwerken gemaakt evenmin als in de jaren zestig 
en zeventig alleen maar provocerende kunstwerken gemaakt werden. Maar deze stromingen 
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voor het doel van deze paragraaf wordt alleen op dit aspect ingegaan.  
82 Gadamer 1977.  
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werden toen als de mainstream geaccepteerd, zowel door het publiek als door de kunstenaars. 
Richard Taruskin schrijft betreffende de muziek: ‘During the 1950s and 1960s nearly 
everyone experimented with twelve-tone methods, partly out of curiosity, partly in response 
to the constant pressure to keep stylistically abreast as mandated by the historicist ideology to 
which practically everyone, regardless of stylistic orientation or one’s other artistic 
convictions, tacitly assented at the middle of the twentieth century.’83 Ook al vonden velen het 
werk van bijvoorbeeld de beeldende kunstenaar Joseph Beuys geen kunst, het werd ten dele 
wel degelijk in een museum of tentoonstelling opgenomen en als kunst behandeld. Verder 
moet vermeld worden dat het provoceren vaak ook op een grappige manier gedaan werd en 
dat het dus niet alleen de bedoeling was om te shockeren.  
 Dus ook in de kunst is in de tegenwoordige tijd een soort van heresthetisering te 
constateren. En het interessante is dat deze vorm van esthetisering inderdaad meer 
overeenkomsten vertoont met de esthetisering van het alledaagse dan met datgene wat 
honderdvijftig jaar geleden met esthetiek in verband werd gebracht.84  
 Waarschijnlijk door de vernieuwingen op het terrein van de esthetica vragen velen 
zich af of er überhaupt nog sprake kan zijn van esthetica en of de term dus nog adequaat is. 
Maar ik ben het op dit punt met Welsch eens. De term is rekbaar en, zoals alle termen, aan 
ontwikkelingen en veranderingen onderhevig. Een nieuwe term zou zelfs wel eens voor meer 
verwarring kunnen zorgen dan dat hij duidelijkheid zou verschaffen. Bovendien lijkt het mij 
belangrijk dat het gebied van de esthetica met de filosofie verbonden blijft, juist omdat 
filosofie breder kijkt en met name kijkt naar de mensen en naar algemene ontwikkelingen en 
veranderingen.85 De filosofie heeft zelf natuurlijk ook veranderingen ondergaan en haar 
positie en taak zijn ook niet altijd meer even duidelijk. Maar het streven naar kennis, het 
denken over het zijn en over de positie van de mens in het universum – kortom ‘de liefde voor 
de wijsheid’ – heeft mensen altijd al beziggehouden en zal hen hoogstwaarschijnlijk blijven 
bezighouden, ook al veranderen manieren en accenten.  
 
 
Genieten versus contemplatie 
 
Het contemplatieve moment speelde in de kunst op een gegeven moment de hoofdrol. Sinds 
kunst steeds minder een functie vervulde in dienst van de kerk of van het hof en sinds Kants 
‘Zweckmäßigkeit ohne Zweck’ en ‘Interessenlosigkeit’ vooral op kunst werden toegepast,86 
verwierven contemplatie en metafysica zich een bijzondere plek in het omgaan met kunst. 
Kunst was er niet meer in eerste instantie om de mensen te vermaken, om op te kunnen 
dansen of om God te prijzen, maar eerder om toegang tot een andere wereld te verkrijgen en 
vervolgens helemaal in deze wereld te kunnen verwijlen.  
 Door haar vergeleken met andere kunsten relatief niet-representatieve karakter87 werd 
muziek bij uitstek in staat geacht deze andere wereld te kunnen vertolken. Muziek was het 
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minst concreet en in die zin het meest geschikt om toegang tot een andere wereld te kunnen 
verschaffen. Muzikaal en compositorisch gezien wordt deze omslag in het denken over 
muziek en over haar betekenis meestal bij Beethoven gelegd. ‘Daß in einem musikalischen 
Text – ähnlich wie in einem dichterischen oder einem philosophischen – eine Bedeutung 
aufbewahrt ist, die sich zwar durch eine tönende Darstellung sinnfällig machen läßt, in ihr 
jedoch nicht aufgeht, daß also ein musikalisches Gebilde ein „Ideenkunstwerk“ sein kann, das 
als Text jenseits der Auslegung ideellen Bestand hat, war das eigentlich Neue, das durch 
Beethoven dem ästhetischen Bewusstsein des Zeitalters aufgezwungen worden ist.’88  
Compositietechnisch hield deze verandering in dat de nadruk steeds meer op instrumentale 
muziek kwam te liggen en dus niet meer op vocale muziek. Verder gingen grote vormen zoals 
de sonatevorm een steeds belangrijkere rol spelen.  
 Terzijde zij opgemerkt dat deze ontwikkelingen vooral in het Oostenrijks-Duitse 
gebied hebben plaatsgevonden en in veel mindere mate in bijvoorbeeld Italië of Frankrijk. 
Verder zijn zeker veel van de verhalen rondom Beethoven als mythen te kenschetsen, zoals al 
door meerdere auteurs is aangetoond en beschreven. Maar in het kader van deze thesis is het 
van belang dat we tot heden toe (of tot kort geleden) zo met dit aspect zijn omgegaan. Deze 
manier van omgaan heeft ons denken namelijk beïnvloed. En uit deze situatie komen ook 
tegenbewegingen voort. Dat iets tot een mythe vervormd is en zo lang heeft standgehouden, is 
uiterst interessant en belangrijk voor de huidige situatie. 
 In het denken en schrijven over muziek werd deze benaderingswijze in de hand 
gewerkt door onder anderen E.T.A. Hoffmann, Friedrich Schlegel en vooral Arthur 
Schopenhauer. Metafysica speelde nu de belangrijkste rol in het omgaan met en het begrijpen 
van muziek. Van de luisteraar werd verwacht dat hij verdiept raakte in de muziek en in haar 
betekenis. Een andere ontwikkeling, die voortvloeide uit deze benadering (en die 
vanzelfsprekend ook door sociale ontwikkelingen werd bevorderd), was dat muziek een soort 
religie werd, die het onuitspreekbare laat vermoeden. Als uitvloeisel van deze opvattingen 
werden composities steeds complexer, langer en ingewikkelder. Het gevolg hiervan was dan 
weer dat van de luisteraar veel verwacht werd en dat deze moest trachten de muziek te 
begrijpen door op een adequate manier te luisteren.  
 ‘Das strukturelle Hören, das sich in die internen Zusammenhänge eines musikalischen 
Gebildes vertieft, als gäbe es sonst nichts auf der Welt, war in seinen geschichtlichen 
Ursprüngen durch eine Metaphysik und eine Kunstreligion vermittelt, die dann im 20. 
Jahrhundert im Namen desselben strukturellen Hörens als überflüssige Ideenzutat zum 
tönenden Phänomen verpönt wurden.’89 Interessant aan de ontwikkeling in de twintigste eeuw 
is dat de manier van luisteren – het zich in de muziek verdiepen en het op een adequate 
manier moeten luisteren om tot begrip te kunnen komen – is blijven bestaan, maar dat datgene 
waarvoor begrip opgebracht moest worden, veranderd is. Metafysica en religiositeit spelen 
nauwelijks nog een rol. De nadruk kwam met name op het formele en structurele aspect te 
liggen. Daardoor moest de luisteraar nog meer moeite doen – en waarvoor was hem niet altijd 
even duidelijk. Waarschijnlijk heeft daarom de manier van luisteren van met name de 
negentiende eeuw langer voortgeleefd in de receptiegeschiedenis dan in de 
compositiegeschiedenis. Bovendien werd deze manier van luisteren ook toegepast op muziek 
van vóór 1800.  
 
Een aspect dat met de hierboven besproken ontwikkelingen te maken heeft is de steeds 
stijgende graad van abstractie. In zijn boek A Theory of Art90 noemt Karol Berger dit aspect 
belangrijker dan de autonomiegedachte. Hij is van mening ‘that autonomization, the process 
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of abstracting art from the context of its traditional social functions, should be seen as one 
aspect of the more general trend, the turn toward abstraction. It is this general abstract turn, of 
which autonomization is but an aspect, that defines artistic modernity.’91 De tegenhanger van 
abstractie beschrijft Berger met de term mimesis. Hij geeft een historisch overzicht van de 
verschijnselen mimesis en abstractie en van de daarmee samenhangende ontwikkelingen.92 
Voor de duidelijkheid geef ik een korte samenvatting van Bergers overzicht en van zijn 
begripsomschrijvingen.  
 Volgens Berger overheerste in de zeventiende en achttiende eeuw de mimesis in de 
muziek. ‘Mimetic music…calls for the popular mode of hearing in which the listener 
passively identifies with the personage at any given moment, and it favors the popular mode 
of existence of music as a performed process in real time.’93 In die zin is mimetische muziek 
de muziek van de uitvoerder en abstracte muziek de muziek van de componist. ‘When music 
is conceived as an abstract logic of tonal relations, it calls for the artistic mode of experience 
in which one wants to go beyond isolated moments and to take in the form of the whole in 
active anticipatory and recollecting contemplation, and it favors the artistic mode of existence 
as a composed and written work relatively independent of real time.’94 Het idee van abstracte 
muziek – dat vooral in de zestiende eeuw overheerste – bloeide weer op vanaf de achttiende 
eeuw. Aanvankelijk bestonden abstractie en mimesis naast elkaar, maar na verloop van tijd 
zette het abstracte idee zich door. In de twintigste eeuw heeft de abstracte muziek over de 
mimetische getriomfeerd, zelfs zodanig dat men de mimetische idee niet eens meer serieus 
nam. Mimesis werd nu vooral in verband gebracht met representatie. ‘Art music has 
contemptuously turned its back on the idea of representation95 and left it as the nearly 
exclusive property of popular musicians.’96 Hiermee heeft Berger meteen een belangrijk 
verschil tussen populaire en kunstmuziek aangegeven en eventueel zelfs een verklaring 
gegeven voor het feit dat populaire muziek meer mensen aantrekt.  
 Wanneer het gaat over de interpretatie van kunstmuziek constateert hij een 
verschuiving van een metafysische interpretatie naar een formalistische. Dus mimesis hoort in 
alle opzichten bij populaire muziek. ‘The radical separation of abstract art music and mimetic 
popular music in our century does indeed threaten the former with a loss of significance, just 
as it threatens the latter with triviality.’97 Als er geen betekenis meer te vinden is, is de 
abstractie haar doel voorbij geschoten. De oorspronkelijke bedoeling om met het 
onuitsprekelijke en het oneindige in aanraking te komen, lost zich op in leegheid als het 
subject teveel vrijheid verwerft. Zelfs contemplatie wordt dan een moeilijke zaak want wat 
moet men dan nog beschouwen? 
 
Berger gaat ook in op Kants uiteenzettingen over het esthetisch genot en de esthetische 
smaak. Afgezien van de vraag of kunst ons esthetisch genot kan bieden, interesseert het 
Berger vooral wat de waarde van zulk een doelloos genot zou kunnen zijn. ‘Simply this that, 
to the extent that we value human freedom, we must also value activities in which the 
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possibility of such freedom is most clearly and characteristically demonstrated. The very fact 
that we can take pleasure in something that serves none of our sensuous or practical interests 
shows that we can on occasion rise above the realm of necessity to the realm of freedom.’98 
Uit deze beschrijving volgt dat esthetisch genot soms beperkt kan blijven tot amusement. 
Berger ziet hier geen enkel probleem in, omdat hij vindt dat wij het nodig hebben om 
geamuseerd te worden. Door amusement ontspannen wij ons, en ontspanning is even 
belangrijk als werken. Bovendien is Berger van mening dat amusement en hogere doelen van 
kunst elkaar niet hoeven uit te sluiten. Wel geeft hij toe dat kunst meer dan alleen amusement 
inhoudt. Berger pleit ervoor dat de beide functies van kunst, namelijk ‘pleasure’ and 
‘improvement’, allebei aanwezig zijn. ‘Art that ceases to give pleasure runs the risk of 
degenerating into dreary didactism or, worse, insidious propaganda. But art that permanently 
gives up on its educational function is in danger of becoming frivolous, empty of significant 
content, and ultimately sterile, a mere game that is pleasing enough, but does not engage our 
most profound interests and concerns.’99  
 Het belangrijkste punt met betrekking tot genot is voor Berger dat plezier en 
‘stichting’ (‘pleasure’ en ‘edification’) niet zo ver uit elkaar hoeven te staan als vaak gedacht 
wordt. Niet alle genot dat wij door kunst ervaren is namelijk esthetisch genot in de zin van het 
belangeloze esthetische genot van Kant. ‘Rather, the pleasure consists in experiencing an 
empirical desire and imagining what it would be like to satisfy it. We and our desire are real 
enough, but the object and the satisfaction remain imaginary.’100 Vandaar dat Berger de 
beperking van kunst tot het gebied van de esthetiek als niet gerechtvaardigd beschouwt. Kunst 
is volgens hem meer dan alleen maar drager van esthetisch plezier. Het niet-esthetische genot 
moet volgens hem ook niet gezien worden als een vlucht in een fictieve wereld. Veeleer wordt 
ons hierin een kans geboden om iets over onszelf te leren kennen. ‘In this sense, the 
nonaesthetic pleasure of art may become an instrument of self-discovery, an instrument that 
allows us to see something about ourselves that had been hidden from our view.’101 
 
Hans-Georg Gadamer probeert op een andere manier dan Berger het aspect van ervaren en 
genieten te beschrijven. Gadamer schetst in Die Aktualität des Schönen eerst de 
ontwikkelingen van de antieken tot het toenmalige heden (de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw). Door bepaalde ontwikkelingen (die hierboven al min of meer aangeduid zijn) is er een 
verandering in ons omgaan met kunst ontstaan. ‘Es ist überzeugend, daß Kunst damals, als sie 
in einem großen Rechtfertigungszusammenhang mit der Welt um sich stand, eine 
selbstverständliche Integration zwischen Gemeinschaft, Gesellschaft, Kirche und dem 
Selbstverständnis des schaffenden Künstlers vollbrachte. Unser Problem ist aber gerade, dass 
diese Selbstverständlichkeit und damit die Gemeinsamkeit eines umfassenden 
Selbstverständnisses nicht weiter besteht.’102 Gadamer vraagt zich daarom af hoe we het 
bestaan van kunst nog kunnen verklaren. Hij denkt dat we daarvoor moeten teruggrijpen op 
meer ‘grundlegende menschliche Erfahrungen’.103 De antropologische basis van kunst en van 
onze ervaring van kunst wil hij aan de hand van de termen ‘Spiel, Symbol und Fest’ 
beschrijven. Ik zal binnen het kader van deze thesis alleen op zijn bespreking van het 
spelbegrip ingaan. 
 Allereerst constateert hij dat spel een elementaire functie van het menselijk leven is. 
Zonder een spelelement zou menselijke cultuur niet mogelijk zijn. Dit heeft onder andere te 

                                                 
98 Ibid., p. 101-102. 
99 Ibid., p. 103. 
100 Ibid., p. 104. 
101 Ibid., p. 104. 
102 Gadamer 1977, p. 7. 
103 Ibid., p. 29. 
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maken met de structuur van het spel. In spel zit heel veel herhaling, dus ‘eine Bewegung, die 
nicht an ein Bewegungsziel gebunden ist’.104 Om op een dusdanige manier te kunnen 
bewegen is vrijheid noodzakelijk en dat betekent, ‘daß diese Bewegung die Form der 
Selbstbewegung haben muß’.105 Daar komt bij dat er regels gesteld worden, wat de 
betrokkenheid van het verstand impliceert. Dit is bijzonder, omdat het verstand bij het spel 
wordt ingezet voor een ‘zweckfreies Tun’ terwijl het verstand daarentegen gewoonlijk een 
bepaald doel nastreeft. ‘Spiel ist also letzten Endes Selbstdarstellung der Spielbewegung.’106 
 Een ander belangrijk punt dat Gadamer vermeldt is, dat spelen altijd een meespelen 
vergt. In die zin is er sprake van communicatie omdat er geen afstand is tussen degene die 
speelt en degene die ernaar kijkt. De toeschouwer is op een bepaalde manier altijd 
geïnvolveerd. Er is dus sprake van iets gemeenschappelijks in het spel, ‘nämlich daß da etwas 
als etwas gemeint ist, auch wenn es nichts Begriffliches, Sinnvolles, Zweckhaftes ist, sondern 
etwa die reine selbstgesetzte Bewegungsvorschrift [cursivering Gadamer]’.107 
 Precies op dit punt ziet Gadamer een overeenkomst met de moderne kunst. Dat wil 
zeggen dat ook moderne kunst probeert de afstand tussen enerzijds het werk en anderzijds de 
toeschouwers of toehoorders te doorbreken. Dat vergt wel actieve deelname van de kant van 
het publiek. Het publiek moet, net als bij een spel, zich voegen in de spelregels en het moet in 
die zin wel degelijk moeite doen om te proberen het kunstwerk te begrijpen. In een kunstwerk 
zit immers iets gemeenschappelijks dat begrepen wil worden en begrepen kan worden: iets dat 
van de ene kant gemaakt en van de andere kant waargenomen kan worden en dat daardoor 
gezamenlijk, zowel door de maker als door de waarnemer, gedeeld kan worden. Overigens 
staat door deze argumentatie het werkbegrip voor Gadamer geenszins ter discussie. ‘Es ist ein 
Irrtum zu meinen, daß die Werkeinheit Abgeschlossenheit gegenüber dem, der sich dem Werk 
zuwendet und von ihm erreicht wird, bedeutet. Die hermeneutische Identität des Werkes liegt 
weit tiefer begründet. Selbst das Flüchtigste und Einmaligste ist, wenn es als ästhetische 
Erfahrung erscheint oder gewertet wird, in Selbigkeit gemeint.’108 
 
Zowel Berger als Gadamer ziet in het ervaren van kunst twee elementen. Aan de ene kant zien 
ze het element van het ervaren en genieten. Maar ze vinden het belangrijk daar nog een ander 
element bij te betrekken dat we het cognitieve element zouden kunnen noemen. Voor Berger 
betekent dit element zelfkennis of zelfontdekking, voor Gadamer het delen van iets dat 
bedoeld is en dat tevens gemeenschappelijk is en daardoor communicatief.  
 Belangrijk is dat de verhouding tussen deze twee elementen goed is. Het is niet erg als 
het publiek een beetje moeite moet doen om iets te begrijpen. In die zin is het kunstwerk 
inderdaad een interactief object. Het is geen televisieprogramma dat we lui achterovergeleund 
in de stoel passief over ons heen kunnen laten komen. Dat is niet de bedoeling en, sterker nog, 
het is ook niet erg dat dit niet de bedoeling is. Natuurlijk, op zo’n manier kan nooit iedereen 
bereikt worden, maar moet algemeen bereik per se het ideaal zijn? Bestaat er trouwens 
überhaupt iets dat iedereen bereikt? Het probleem is veeleer dat aan kunst het label ‘elitair’ 
kleeft. Zoals we hebben gezien is dat door bepaalde ontwikkelingen te verklaren en sommige 
kunstenaars hebben zelf aangegeven dat ze zich boven anderen verheven voelen.109 In die zin 
is het helemaal terecht dat het element van het ervaren en genieten weer meer nadruk krijgt 
want kunst bestaat ook dáárvoor. 

                                                 
104 Ibid., p. 29. 
105 Ibid., p. 30. 
106 Ibid., p. 31. 
107 Ibid., p. 32. 
108 Ibid., p. 33. 
109 Bijvoorbeeld: ‘Somebody had to do it. Nobody wanted to. Therefore I had to take the job upon myself.’ 
(Schönberg) 
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 In de afgelopen eeuw zijn de twee elementen in een scheve verhouding tot elkaar 
komen te staan. Het cognitieve element heeft grotendeels de overhand gekregen.110 In de 
afgelopen decennia is al duidelijk een terugkeer van het andere element (het genieten) te 
bespeuren geweest. Terecht, want ook ervaren en genieten horen bij kunst. Niet dat van de 
‘moeilijke’ muziek niet genoten kan worden, maar de luisteraar moet zeker veel moeite doen 
en hij moet bovendien over voldoende kennis beschikken om ervan te kunnen genieten.  
 Eigenlijk heeft Nietzsche al beseft hoe belangrijk ook het ‘aardse’ element van kunst 
is. Dat was opmerkelijk in een tijd waarin het metafysische element zijn hoogtepunt beleefde. 
Ik doel hier niet eens op het onderscheid dat hij in zijn vroege werk Die Geburt der Tragödie 
tussen Apollo en Dionysos maakt. Veeleer doel ik op zijn werken na de breuk met Wagner. 
Ervaren, namelijk en wel in het bijzonder lichamelijk ervaren, neemt bij hem een belangrijke 
plek in. Dit uit zich bijvoorbeeld in de nadruk die dansen en lachen in zijn Also sprach 
Zarathustra krijgen. In al zijn latere werken komt dit thema terug. 
 

Vor Allem aber wollte man den Nutzen von jener elementaren Ueberwältigung haben, 
welche der Mensch an sich beim Hören der Musik erfährt: der Rhythmus ist ein Zwang; er 
erzeugt eine unüberwindliche Lust, nachzugeben, mit einzustimmen; nicht nur der Schritt 
der Füsse, auch die Seele selber geht dem Tacte nach, – wahrscheinlich, so schloss man, 
auch die Seele der Götter! Man versuchte sie also durch den Rhythmus zu zwingen und eine 
Gewalt über sie auszuüben: man warf ihnen die Poesie wie eine magische Schlinge um. 
Aber längst bevor es Philosophen gab, gestand man der Musik die Kraft zu, die Affecte zu 
entladen, die Seele zu reinigen, die ferocia animi zu mildern – und zwar gerade durch das 
Rhythmische in der Musik. Wenn die richtige Spannung und Harmonie der Seele verloren 
gegangen war, musste man tanzen, in dem Tacte des Sängers, – das war das Recept dieser 
Heilkunst. 111 

 

 
Het belang van de uitvoering 

 
Zonder diep op natuurkundige en akoestische aspecten in te gaan, kunnen we veilig stellen dat 
muziek een auditief gebeuren is. Als er muziek gemaakt wordt, worden er trillingen 
geproduceerd die via de gehoorzintuigen waargenomen kunnen worden. Onze visuele 
mogelijkheden zijn hierbij overbodig; ook als men de ogen gesloten houdt, hoort men. Wel 
speelt nog een ander zintuig en een van onze andere mogelijkheden tot waarnemen tevens een 
rol als er muziek gemaakt wordt respectievelijk als we klanken waarnemen: het voelen. 
Trillingen zijn niet alleen te horen maar evenzeer te voelen. Iedereen heeft bij een concert wel 
eens de ervaring gehad dat hij de muziek in zijn buik of borstkas voelt of dat de voeten de 
trillingen van de bodem voelen. Muziek brengt dus ook in die zin een lichamelijke sensatie 
teweeg. Volgens mij moeten deze sensatie en haar invloed niet onderschat worden. Als men 
muziek thuis via een installatie beluistert, mist men precies deze lichamelijke sensatie, of men 
zich daar nu van bewust is of niet. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook bij het bespelen van een 
akoestische dan wel een elektrische piano. Bij een elektrische piano ontbreekt iets, namelijk 
de lichamelijke sensatie van het voelen. Dat heeft waarschijnlijk al te maken met de manier 
waarop de toon geproduceerd wordt. Bij een akoestische piano kan de pianist indirect de snaar 
voelen die in trilling gebracht wordt en als de snaar trilt, worden deze trillingen via de 
klankkast doorgegeven. Bij een elektrische piano worden de trillingen (want ook hier zijn er 
uiteraard trillingen, anders zouden we niets horen) elektronisch voortgebracht en het geluid 

                                                 
110 Althans, zo wordt het ervaren. Want er bestond wel degelijk andere muziek zoals bijvoorbeeld de 
‘Gebrauchsmusik’ of later de minimal music. Maar de ‘moeilijke’ muziek (seriële, aleatorische) wordt toch als 
de mainstream gezien.  
111 Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, in Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, 
red. Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München [etc.]: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980, KSA 3.440. 
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wordt uiteindelijk niet via een klankkast maar via luidsprekers naar buiten gebracht. Men 
voelt in ieder geval achter een elektrische piano andere dingen dan achter een akoestische. 
Maar bij een elektrische piano kan men door allerlei effecten en spelmogelijkheden wel 
bepaalde sensaties opdoen die bij een akoestische piano niet mogelijk zijn. 
 Tot nu toe leest deze paragraaf misschien als een pleidooi voor akoestische en tegen 
elektrische instrumenten. En van daaruit zouden we vervolgens weer heel snel kunnen 
belanden bij het voor of tegen van serieuze en populaire muziek. Maar dit alles is niet de 
bedoeling en het zou ook niet terecht zijn. Ook bij een populair concert is de lichamelijke 
ervaring heel anders dan wanneer men dezelfde nummers via de thuisinstallatie of de mp3-
speler hoort. De enorme speakers die bij zulke concerten gebruikt worden alsmede het niet 
geringe volume zorgen ook hier voor een lichamelijk voelen van de trillingen.  
 Verder denk ik dat de hele sfeer en de omgeving van een concert (zowel van serieuze 
als van populaire muziek) invloed hebben op het ervaren ervan. Waarom ergeren we ons meer 
aan fouten op een cd dan tijdens een concert? Het valt overigens op dat er in dit opzicht niet 
zoveel verschillen bestaan: sinds de mogelijkheid van opnemen bestaat zijn live-concerten 
geperfectioneerd. Dus de mogelijkheid van opnames en daarmee het kunnen terughoren van 
iets wat eigenlijk vergankelijk is, heeft invloed op precies dat vergankelijke. Maar afgezien 
hiervan valt niet te ontkennen dat men een live-concert anders percipieert dan een opname. 
Deze andere manier van ervaren wordt veroorzaakt door een groot aantal factoren die bij een 
live-concert, anders dan op een opname, wel of niet aanwezig zijn. Een van deze factoren is 
volgens mij de lichamelijkheid, de sensatie van al onze zintuigen, de concentratie van alle 
zintuigen op de klanken, op de trillingen maar ook op het voortbrengen of totstandkomen van 
deze trillingen en klanken. In deze zin speelt zelfs het visuele aspect een belangrijke rol. Ik 
denk dat iedereen wel weet wat voor grote indruk bijvoorbeeld de percussiesectie in een 
orkest kan maken. Laten we als voorbeeld het laatste deel van Gustav Mahlers Zesde 
Symfonie nemen. Wanneer men de geweldige hamerslag op cd hoort, kan men weliswaar 
schrikken van de plotselinge omslag in de dynamiek en ervaart men de slag zonder meer als 
een harde knal. Maar wanneer men het concert zelf bijwoont en men ziet een percussionist 
een geweldig grote hamer helemaal boven zijn hoofd brengen om deze vervolgens met volle 
kracht op een geweldig groot iets voor zich te laten vallen wat vergezeld gaat van een enorme 
klap – dan is dit toch vele malen indrukwekkender dan de slag op de cd die men niet kan zien 
maar alleen kan horen.  
 Hetzelfde geldt zeker ook voor populaire concerten. Te meer omdat de zanger of 
andere bandleden bij deze concerten vaak ook nog dansen. Het is dus zeker de bedoeling dat 
er iets te zien is. Maar ook zonder dans is er altijd wel iets te zien. Alleen al het zien van 
inspanning en concentratie, van plezier of juist verveeldheid, heeft invloed op de manier 
waarop wij een concert ervaren.  
 Bij een live-concert worden dus meer zintuigen geprikkeld dan alleen het gehoor, in 
tegenstelling tot een opname. Een consequentie hiervan is dat we in een live-concert niets 
anders doen dan ons op de muziek concentreren of anders gezegd onze zintuigen daarop 
richten. Als de zintuigen dan te weinig geprikkeld worden, vallen mensen bij een klassiek 
concert regelmatig in slaap, want er is niets anders te doen. Het voordeel van populaire 
concerten is dat men niet stil hoeft te zitten. Men kan de prikkels direct omzetten in beweging 
of in meezingen. Als men thuis muziek heeft aanstaan, blijft deze toch meestal op de 
achtergrond. Men doet iets anders terwijl de muziek speelt. Dat betekent dat niet alle 
zintuigen op de muziek gericht zijn. In die situatie valt ook niemand in slaap, tenzij dat nu 
juist het doel was waarvoor de muziek was opgezet.  
 
Stilzitten in de concertzaal en zo min mogelijk bewegen om aandachtig te kunnen luisteren, 
hoort natuurlijk bij de bovengeschetste ontwikkelingen van contemplatie. Deze luistercultuur 
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heeft zich ontwikkeld naarmate het contemplatieve moment hoger op de agenda kwam te 
staan. Zoals we al hebben gezien, vroegen de stukken ook een hogere graad van aandacht 
omdat ze steeds ingewikkelder van structuur werden. Ook het speciaal creëren van een plek 
waar men zich in de muziek kon verdiepen – de concertzaal – had als logische consequentie 
dat men er aandachtig bij zat. De vergelijking met de kerk en met de aandacht die daar heerst, 
is inderdaad niet ver gezocht. Deze manier van luisteren bestaat sinds ongeveer tweehonderd 
jaar. Door deze ontwikkelingen kwam de nadruk steeds meer puur op het luisteren te liggen 
dat wil zeggen op één zintuig. Zoals we weten uit de tijd die aan deze periode voorafging, was 
dat niet altijd zo geweest.112 In die eerdere periode was muziek verbonden met het sociale en 
religieuze leven. Dat betekende bijvoorbeeld dat er aan het hof muziek was bij het eten of bij 
feesten, om gelegenheid te bieden tot dansen. Ook weten we dat de opera eerder een sociale 
ontmoetingsplek was waar over van alles en nog wat gepraat werd in plaats van dat er 
aandachtig naar de muziek werd geluisterd. Alleen als een bekende melodie weerklonk, 
gezongen door de sterzanger, richtte de aandacht zich op het podium. De muziek stond in het 
algemeen dus meer op de achtergrond dan op de voorgrond. Dat betekende ook dat de muziek 
niet mocht ‘storen’, dus dat ze aangenaam in het gehoor moest liggen. Ook van andere 
culturen weten we dat muziek meestal verbonden is met religie en sociaal leven en dat ze een 
rol speelt in bepaalde rituelen die vaak gepaard gaan met dans. Sommige culturen hebben niet 
eens een apart woord voor muziek.  
 Wat ik met deze korte opmerkingen vooral wil zeggen is, dat het allesbehalve 
vanzelfsprekend is dat omgaan met en waarnemen van muziek beperkt blijft tot één zintuig 
namelijk het horen. De westerse traditie heeft zich in de omgang met muziek inderdaad op 
deze manier ontwikkeld maar deze manier is geen noodzakelijk bestanddeel van de muziek 
zelf (als de ‘muziek zelf’ überhaupt bestaat). Geenszins zal hier geloochend worden dat 
muziek vooral en in eerste instantie via het zintuig van het gehoor waargenomen wordt. Maar 
de andere zintuigen doen er wel degelijk aan mee. Misschien kan van een hiërarchie van de 
zintuigen gesproken worden. Alleen al de woordkeuze bij het beschrijven van muziek geeft 
blijk van andere zintuiglijke sensaties dan alleen de sensaties van het horen. Zo praten we 
bijvoorbeeld van een lichte of donkere klankkleur – we praten bij muziek überhaupt vaak van 
‘kleur’ – , waarmee duidelijk naar het zien verwezen wordt, of we praten van een zoete of 
droge klank, van een golvende of hoekige beweging, we zeggen dat iets tot onder de huid 
kruipt enzovoorts. Dus bij het beschrijven van muziek wordt ook van andere zintuiglijke 
sensaties gebruikgemaakt. Muziek prikkelt bij mensen verschillende zintuigen: sommigen 
zien een landschap of een ander duidelijk beeld voor zich of ze zien kleuren, anderen 
verbinden het gehoorde met een beweging of ze voelen dat de muziek in henzelf beweegt. 
Zeker voor de uitvoerders is het zich voorstellen van iets – dat hoeft niet eens iets heel 
concreets te zijn – een hulpmiddel om het stuk overtuigend over te brengen. Meestal is het te 
horen of iemand een idee – oftewel interpretatie – van een stuk heeft of niet. Dit idee hoeft – 
zoals Carolyn Abbate beschrijft113 – geen musicologische analyse met alles erop en eraan te 
zijn. Als men speelt, verdiept men zich in de muziek en wel met behulp van alle zintuigen en 

                                                 
112 ‘Musik, wie wir sie heute verstehen, ist gleichfalls eine Gesammt-Erregung und -Entladung der Affekte, aber 
dennoch nur das Überbleibsel von einer viel volleren Ausdrucks-Welt des Affekts, ein blosses Residuum des 
dionysischen Historionismus. Man hat, zur Ermöglichung der Musik als Sonderkunst, eine Anzahl Sinne, vor 
Allem den Muskelsinn still gestellt (relativ wenigstens: denn in einem gewissen Grade redet noch aller 
Rhythmus zu unsern Muskeln): so dass der Mensch nicht mehr Alles, was er fühlt, sofort leibhaft nachahmt und 
darstellt. Trotzdem ist Das der eigentlich dionysische Normalzustand, jedenfalls der Urzustand; die Musik ist die 
langsam erreichte Spezifikation desselben auf Unkosten der nächstverwandten Vermögen.’ 
Friedrich Nietzsche, Götzen-Dämmerung, in Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, red. 
Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München [etc.]: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980, KSA 6.117. 
113 Carolyn Abbate, ‘Music – Drastic or Gnostic?’, Critical Inquiry 30 (2003-2004), 505-536. Ik zal op dit artikel 
in hoofdstuk vier uitvoerig ingaan. 
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voorstellingen. Muziek maken kent uit zichzelf een hoog lichamelijk gehalte en voelen speelt 
een belangrijke rol. Dat neemt geenszins weg dat ook het cognitieve element belangrijk is en 
dat men voldoende afstand moet kunnen houden van het lichamelijke om de muziek te 
kunnen vertolken.  
 Bij het luisteren is het lichamelijke element evenzeer te voelen. Door de muziek wordt 
men bewogen. Ik wil hier nog eens aan Nietzsche herinneren. De dwang om mee te bewegen 
is onmiskenbaar aanwezig. Hoeveel mensen volgen bij een klassiek concert niet stiekem met 
de tenen de maat mee. Bij een populair concert is de omzetting in beweging direct te zien. En 
hoeveel mensen vertellen niet dat ze thuis met de cd mee dirigeren; misschien vinden ze het 
wel jammer dat dit in de concertzaal niet mag.  
 
Als men let op datgene wat op tentoonstellingen getoond wordt en wat in concerten met 
hedendaagse muziek gespeeld wordt, dan valt op dat de nadruk steeds meer op meerdere 
zintuigen tegelijk gelegd wordt en daarmee tevens op het ervaren als geheel (niet alleen in 
geestelijke maar ook in lichamelijke zin). Een recent voorbeeld van een dergelijke 
tentoonstelling is de Documenta 12 in Kassel (2007). Tevoren was al door de projectleiders 
aangekondigd dat deze Documenta onder andere ook gericht zou zijn op het ‘sensuele’ aspect. 
Dat bracht met zich mee dat de kunstwerken van de ene kant multimediaal waren en dat van 
de andere kant verschillende kunstvormen vermengd werden. Zo was er de installatie Black 
Chords Plays Lyrik van Saâdane Afif. Deze installatie bestond uit dertien gitaren met 
versterkers. De instrumenten speelden vanzelf, dat wil zeggen: ze werden niet direct door 
mensen maar via een computer gecoördineerd. De bedoeling van deze installatie was om een 
ervaring te geven van klanken die er zijn zonder enige invloed van de mens.  
 Een ander voorbeeld was de installatie Floor of the Forest van de choreografe en 
kunstenares Trisha Brown. Het kunstwerk dateert al van 1968 en de bedoeling is om nieuwe 
vormen van dans en beweging te vinden, in dit geval door gebruik te maken van een net uit 
touwen en doeken waar vier dansers zich voortdurend doorheen bewegen.  
 Bij weer een ander kunstwerk kon men door op een knop te drukken een callboy 
kiezen die ons per video zijn schokkend verhaal vertelt. Om nog maar te zwijgen van de 1001 
Chinezen van Ai Weiwei. Dit werk gaat over de ontmoetingen van Chinezen met Europeanen: 
ervaringen op alle mogelijke alledaagse niveaus. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit een 
haast onuitputtelijke lijst. Deze kunstwerken – meestal installaties –zijn gericht op het zowel 
mentaal als zintuiglijk ervaren.  
 Ik zei zojuist dat de meeste werken installaties zijn. Of die aanduiding nu gelukkig 
gekozen is of niet is een andere discussie; het gaat erom dat het betrokken werk geen 
tweedimensionaal papier of doek is dat aan een muur gehangen wordt en waar de 
toeschouwer op een respectvolle afstand en in een eerbiedige houding vóór gaat staan om de 
esthetische ervaring in zijn geest over zich heen te laten komen. Het gaat mij erom het 
verschil in de perceptie duidelijk te maken. Als men een ruimte betreedt waar een installatie is 
opgebouwd, wordt men als het ware van alle kanten door prikkels overspoeld. Zo kan men 
zich door de manier waarop de installatie is opgebouwd of door het licht dat gebruikt wordt, 
benauwd voelen. Vaak is er muziek of ander geluid wat eveneens een aangenaam of 
onaangenaam gevoel teweeg zal brengen. Soms worden zelfs geuren ingezet of is het de 
bedoeling om iets aan te raken. En natuurlijk is er het visuele aspect. Installatiekunst is dus de 
vorm bij uitstek om alle zintuigen aan te spreken. Bij een schilderij of bij een muziekstuk is 
dat weliswaar ook mogelijk en op de een of andere manier is het volgens mij ook altijd het 
geval, maar wel veel minder direct dan bij een installatie. De voorwaarden en bedoelingen 
met betrekking tot de waarneming zijn duidelijk anders geaccentueerd. 
 Tot nu toe lijkt het misschien alsof deze ontwikkelingen alleen opgaan voor wat 
meestal tot de beeldende kunst wordt gerekend. ‘Meestal’ is in dit verband al veelzeggend, 
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want om welke kunstvorm gaat het eigenlijk als we over installaties praten. Het gaat om een 
mengeling van verschillende kunstvormen, zoals we gezien hebben aan de hand van de 
voorbeelden van de Documenta. Misschien kunnen we hier van een hybride ontwikkeling 
spreken, een soort transculturaliteit (Welsch) tussen de kunstvormen. Ik wil hier geenszins 
suggereren dat er alleen nog maar hybride kunstvormen bestaan die allemaal op ervaring 
gericht zijn. Natuurlijk bestaan er wel degelijk nog kunstwerken die ondubbelzinnig bij een 
bepaalde kunstvorm kunnen worden ingedeeld. Installatiekunst en conceptkunst bestaan 
trouwens ook al sinds ongeveer de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Waar het om 
gaat is, dat deze hybride vormen (laten we ze hier maar zo noemen) nog steeds bestaan en dat 
ze terrein winnen (al moet beklemtoond worden dat hun opzet en concept vandaag de dag 
anders zijn dan in de ontstaansperiode). Iets aan installaties spreekt het publiek blijkbaar in 
sterke mate aan: iets wat bekend is en past in deze tijd. Dit ‘iets’ is volgens mij onder andere 
het gericht zijn op de ervaring en dan vooral ook de zintuiglijke ervaring. Zoals we in de 
bespreking van Welsch aan het begin van dit hoofdstuk hebben gezien, is het gericht zijn op 
de ervaring een aanwijsbare tendens in alles wat we doen. Daarom is deze gerichtheid heel 
goed waarneembaar voor mensen die naar een tentoonstelling of uitvoering gaan. 
 Kort wil ik nog op een andere hybride kunstvorm ingaan, namelijk de ‘performance 
art’. Hierin speelt muziek meestal een belangrijkere rol dan in de installatiekunst. The Oxford 
Dictionary of Art definieert performance art als volgt: 

 
An art form combining elements of theatre, music, and the visual arts. It is related to the 
happening (the two terms are sometimes used synonymously), but Performance art is usually 
more carefully programmed and generally does not involve audience participation. The 
tradition of Performance art can be traced back to the Futurists, Dadaists, and Surrealists, who 
often staged humorous or provocative events to promote their work or ideas… However, it 
was only in the later 1960s and particularly in the 1970s that Performance art became 
recognized as a category of art in itself.114 

 
Het publiek wordt dus meestal niet actief bij performance art betrokken, maar wel moet het 
publiek uiteraard lichamelijk aanwezig zijn. Vaak worden performances aangepast aan de 
locatie waar ze plaatsvinden. De ruimte – en daarmee het ervaren van de ruimte – speelt 
meestal een belangrijke rol. Het publiek participeert weliswaar niet op een directe manier, 
maar wel op een indirecte.  
 Een groot probleem met deze op ervaring gerichte kunstvormen is het vastleggen en 
conserveren ervan. Want eigenlijk willen of wilden deze kunstvormen een vastgelegd 
werkconcept juist uit de weg gaan en ter discussie stellen. Ze streefden naar een grotere 
interactie met en invloed van het publiek, weg van het vastleggen van het kunstwerk door de 
kunstenaar. Verder wilden ze zich aan de kunstmarkt onttrekken door onverkoopbare kunst te 
maken. Maar dit streven bleek niet haalbaar te zijn, misschien vooral omdat kunst ook 
commercieel is en verkocht moet worden. Dit probleem geldt voor conceptual art, 
performance art, body art enzovoorts. ‘These have all been seen as aspects of the reaction 
against the formalism and commercialism of Minimal art. However, Conceptual art has 
proved just as susceptible to commercial exploitation as other forms of avant-garde 
expression, with dealers selling the documentation of Conceptual works to collectors and 
museums.’115  

                                                 
114 ‘Performance art’, in The Oxford Dictionary of Art. red. Ian Chilvers. Oxford University Press, 2004. Oxford 
Reference Online. http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t2.e2694 
(geraadpleegd 29 juli 2008). 
115 ‘Conceptual art’, in The Oxford Dictionary of Art. red. Ian Chilvers. Oxford University Press, 2004. Oxford 
Reference Online. http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t2.e860 
(geraadpleegd 29 juli 2008). 
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 Met betrekking tot muziek is dit probleem het beste te zien aan de hand van de vraag 
of een stuk wel of niet wordt uitgegeven – dus genoteerd – of opgenomen, want met deze 
twee middelen (noteren en opnemen) leg je een stuk vast. Kunstenaars komen in een dilemma 
terecht: aan de ene kant willen ze dat een stuk vooral procesgericht is en zich aan de 
omstandigheden kan aanpassen. Aan de andere kant willen ze ook dat hun stukken 
‘overleven’ doordat ze op de een of andere manier reproduceerbaar gemaakt worden. Het 
probleem van notatie is voor de meeste kunstenaars dat daarin niet alles vastgelegd kan 
worden. Meredith Monk formuleert het dilemma als volgt: ‘[W]hat you see on the page is 
what you get. I don’t know how you would notate some of the vocal work, and I don’t know 
if I want to or not. I’m struggling with that right now because I do want to pass my work on. 
It’s not that I don’t want to have other people do it, but I think that the way it’s made comes 
from a primal, oral tradition that is much more about music for the ears.’116 
 
 
De functie van muziek 

 
In het algemeen lijkt het dus een tendens te zijn om kunst en muziek meer ervaarbaar te 
maken. Dit houdt in dat de nadruk sterker op de uitvoering komt te liggen in plaats van louter 
op het bestaan van een onaantastbare tekst. ‘Uitvoering’ kan als een basisbehoefte van de 
mens beschouwd worden. Zo schrijft Jonathan Dunsby: 
  

Music-making is a virtually universal human activity. At its most fundamental, it is a form of 
private biological necessity (in that, for example, individual survival is assisted by being sung 
to as a baby by a birth mother). At its most elevated, musical performance is public property; 
it played a pivotal role in some of the earliest traces of elaborate Western art, with the story of 
Orpheus, a pre-Homeric hero (thus now of at least some 3000 years’ standing), possessing the 
legendary ability to tame wild animals and resist the Sirens by singing and by playing the lyre. 
Across the ages and throughout world civilizations it is the actual, direct, live experience of 
music that seems to have been integral to the human culture carried forward from its apparent 
European origins some 40.000 years ago to the modern world.117 

 
Interessant aan dit citaat is dat Dunsby het aspect van de uitvoering als een 
gemeenschappelijke noemer van alle tijden en culturen beschrijft. Het klinkt ook vrij logisch: 
natuurlijk moet muziek in een uitvoering ten gehore gebracht worden. Muziek is immers een 
medium dat uitgevoerd moet worden om in zijn hoedanigheid als klank te kunnen bestaan en 
waargenomen te kunnen worden. Waarom legt hij dan de nadruk op dit aspect? Het zou 
kunnen zijn dat hij dit vanzelfsprekende aspect van de uitvoering heeft gekozen bij gebrek aan 
andere gemeenschappelijke aspecten (want dat tonaliteit niet zo’n aspect is – hoewel dat 
vroeger wel werd gedacht – , is allang duidelijk geworden). Maar het zou ook kunnen zijn dat 
hij het uitvoeringsaspect in de westerse wereld niet meer als een vanzelfsprekend gegeven 
ziet. 
 Zoals Dunsby kort beschrijft, zijn uitvoeringen of muziek maken vaak op een doel 
gericht. Orpheus temde door zijn zang de wilde dieren, in de kerk wordt God met muziek 
geprezen en in rituelen wordt met behulp van muziek geprobeerd bepaalde krachten te 
bewegen en gunstig te stemmen. Bij feesten en vrolijke gelegenheden is muziek bedoeld om 
de luchtigheid en vrolijkheid te versterken en natuurlijk om op te dansen. Kortom, deze 
manieren van muziek maken en de daarmee verbonden uitvoeringen zijn ingebed in de 
betreffende gemeenschap of maatschappij. Ze stonden en staan, zoals Gadamer zei, ‘in einem 
                                                 
116 Smith en Smith 1994, p. 189. 
117 Jonathan Dunsby, ‘Performance’, in Grove Music Online. Oxford Music Online. 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43819 (geraadpleegd 29 juli 2008). 
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großen Rechtfertigungszusammenhang mit der Welt’.118 Dat kan ook gelden voor kunst in het 
algemeen. Toen muziek een doel op zichzelf werd en steeds meer los kwam te staan van het 
‘gewone’ leven, werd langzamerhand ook de band met bepaalde gemeenschappen en met de 
maatschappij zwakker. Kunst werd nadrukkelijker een wereld op zich, vaak een 
toevluchtsoord. Dit verschijnsel is goed te zien in de romantiek. Zoals boven al beschreven is, 
kwam de nadruk hierdoor steeds meer op de partituur en op het contemplatieve moment te 
liggen. Voordat de mogelijkheid tot opnemen bestond, moest de muziek uitgevoerd worden 
om gehoord te kunnen worden. In deze tijd werd ook steeds meer bladmuziek verkocht voor 
liefhebbers, dus amateur-musici. Voor een deel ging dat om stukken die bedoeld waren om 
thuis te spelen, voor een ander deel waren het bewerkingen voor piano van symfonieën en 
strijkkwartetten. Het bestuderen van de noten en het aandachtig luisteren kwamen in ieder 
geval steeds meer op de voorgrond te staan. Deze ontwikkelingen zijn in de twintigste eeuw 
verder versterkt, met name binnen de muziek die als mainstream van de klassieke muziek 
beschouwd wordt. De gevolgen zijn bekend: steeds minder mensen die zich voor klassieke 
muziek, dat wil zeggen voor de muziek die aandacht vereist, interesseren, steeds minder 
concertbezoekers en een steeds groter wordende kloof tussen populaire en serieuze muziek.  
 De tijd dat kunst en muziek zich buiten het sociale en politieke leven wilden houden, 
lijkt inmiddels voorbij te zijn. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de 
betrokkenheid of juist niet-betrokkenheid van kunst daarbij – zowel in de periode vóór als 
tijdens de oorlog – zijn weliswaar niet vergeten maar worden nu in een ander licht bezien: 
kunst kan zich niet buiten het sociale en politieke leven houden omdat kunst door mensen 
gemaakt wordt die in hun tijd gevangen zijn. De kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog 
zagen zich geconfronteerd met de vraag hoe het nu verder moest. ‘Those who looked to the 
future in the defeated parts of Europe saw the present as Stunde Null, a “zero hour”, meaning 
a time without a past. The necessity to start from scratch, to reject the past in its totality … 
was a watchword.’119 De voortzetting van de strikte toepassing van de twaalftoonstechniek 
door Anton Webern leek de enige oplossing waarvan onder anderen Pierre Boulez een groot 
voorstaander was. Deze muziek was echter niet sociaal verantwoord dat wil zeggen: ze was 
niet gemaakt voor het publiek. ‘In the minds of many, one served one’s art or one’s society, 
and loyalty to the one precluded loyalty to the other.’120 Benjamin Britten is een voorbeeld 
van iemand die voor de sociale verantwoordelijkheid koos waardoor hij ‘the musical darling 
of his nation’121 werd zoals Taruskin het verwoord.  
 In de tegenwoordige tijd zijn er weer veel kunstenaars die een politieke boodschap 
willen overbrengen, verantwoordelijkheid willen dragen voor gedachten en ideeën. De 
Documenta 12 is hier weer een goed voorbeeld van. In de aankondigingen van de 
tentoonstelling werd al prijzend gesproken over het feit dat veel kunstwerken een politieke 
boodschap hadden. Of de artistieke vertaling van deze boodschap altijd geslaagd was, is een 
andere discussie (een giraffe uit een Palestijnse dierentuin leverde de meeste controversen 
op). Waar het om gaat is dat kunstenaars iets willen zeggen, dus zich expliciet engageren met 
het sociale en politieke leven (en inmiddels ook met de milieukwestie). Het verschil met vóór 
en vlak na de Tweede Wereldoorlog ligt volgens mij in de explicietheid waarmee dit 
engagement naar voren gebracht wordt. Destijds zijn bijvoorbeeld ook opera’s met een 
politieke lading gecomponeerd zoals enkele opera’s van Kurt Weill en Intolleranza 1960 
(1961) van Luigi Nono. Maar toch denk ik dat het uitgangspunt toen heel anders was dan nu. 
Vandaag valt de nadruk veel meer op juist dit engagement en op de boodschap die men wil 
overbrengen, zodat er in dit opzicht een accentverschuiving heeft plaatsgevonden. 

                                                 
118 Gadamer 1977, p. 7. 
119 Taruskin 2005, Volume 5, p. 18. 
120 Ibid., p. 221. 
121 Ibid., p. 224. 
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 Blijk gevend van aandacht voor de nieuwe mondiale problemen en voor de 
transculturaliteit is de opera Bintou Were die in 2007 tijdens het Holland Festival in 
Amsterdam is opgevoerd en die gerealiseerd is door een team van theatermakers afkomstig uit 
de verschillende Sahellanden. In deze opera wordt de problematiek behandeld van een 
Afrikaanse vrouw die geen andere keuze meer ziet dan naar de westerse wereld te vluchten. 
 Maatschappelijk engagement is zeker geen monopolie van serieuze muziek. Ook in de 
lichtere genres worden bijvoorbeeld politieke onderwerpen behandeld. Bij de musical staat 
West Side Story (1957) van Leonard Bernstein voorop. Maar ook in de populaire muziek 
worden hedendaagse problemen aangesneden. Hier valt met name te denken aan rappers zoals 
Tupac en 50 Cent. De teksten van 50 Cent zijn omstreden omdat daarin volgens sommigen 
het geweld verheerlijkt wordt. Maar volgens anderen (onder wie 50 Cent zelf) laten de teksten 
zien hoe het er in een bepaald milieu aan toe gaat, met de bedoeling afschrikkend te werken. 
Het meest actuele gebeuren in dit verband was het gigantische Live Earth-concert in juli 2007 
met acht concerten op zeven continenten, om de aandacht op de klimaatverandering te richten. 
Iets dergelijks was al eerder georganiseerd met betrekking tot aids – allemaal actuele sociale 
en politieke thema’s. Een kanttekening is wederom op haar plaats. Ook hier geldt dat ook in 
vroegere tijden al politieke onderwerpen aan bod zijn gekomen. Maar de grootse opzet die op 
dit moment aan concerten voor een politiek doel wordt gegeven, is nieuw. Ik wil helemaal in 
het midden laten of dit soort evenementen vooral commercieel is of dat het daadwerkelijk 
effect sorteert. Het enige waar ik de nadruk op wil leggen is, dat het bestaan van deze 
evenementen laat zien dat kunst en muziek een rol in ons politieke en sociale leven willen 
spelen en ook spelen. 

Verder is er een speciaal thema dat steeds meer aandacht krijgt: spiritualiteit. Mensen 
zijn op zoek naar iets waar ze in kunnen geloven. Dat geïnstitutionaliseerde religie op dit 
gebied haar voorrangspositie verliest, neemt niet weg dat mensen behoefte hebben aan 
religieuze ervaringen. Het lijkt erop alsof ook de kwestie van het geloven geïndividualiseerd 
is. Iedereen zoekt dat geloof of die spiritualiteit die bij hem past. Deze tendens is tevens in de 
kunst en in de muziek terug te vinden. ‘The success of “Holy Minimalists” like Pärt, Gorecki, 
and Tavener in the 1980s was more specifically related to the coming Bobo phenomenon122. 
It already bespoke the desire for a way to return “aesthetically” or “appreciatively” to a world 
of “spiritual wholeness” without assuming the burdens of an actual religious commitment.’123 
Een gevolg van deze nieuwe spiritualiteit in muziek is volgens Karol Berger het volgende: 
‘The perspectives of new music seem brighter today than at any point in the last fifty years, 
as the hunger for art carrying a spiritual significance reasserts itself and as the mid-century 
Cold War conditions become a faint memory.’124 In de jaren vijftig en zestig componeerden 
componisten ook met een religieus of spiritueel uitgangspunt zoals Stockhausen 
(katholicisme) en Cage (zenboeddhisme). Maar toen werd er niet zo expliciet over gesproken 
als nu. Spiritualiteit is vandaag de dag een ‘item’. In cd-winkels zijn rekken met ‘spirituele 
muziek’ uitgestald. Hier is zeker geen Stockhausen te vinden maar wel Pärt omdat hijzelf en 
anderen hun spiritualiteit expliciet naar voren brengen.125

 Verder valt op dat sommige 
componisten nog steeds de traditionele christelijke teksten of verhalen gebruiken. Zo zijn er 
de laatste tijd betrekkelijk veel passies geschreven (onder andere door Wolfgang Rihm en 

                                                 
122 Zie hoofdstuk 1, p. 8. 
123 Taruskin 2005, Volume 5, p. 526. 
124 Berger 2000, p. 151. 
125 ‘In my dark hours, I have the certain feeling that everything outside this one thing has no meaning. The 
complex and many-faceted only confuses me, and I must search for unity. What is it, this one thing, and how do 
I find my way to it? Traces of this perfect thing appear in many guises – and everything that is unimportant falls 
away. Tintinnabulation [bepaald harmonisch idioom door Pärt ontwikkeld] is like this … I work with very few 
elements – with one voice, with two voices. I build with the most primitive materials – with the triad, with one 
specific tonality.’ Brief van Pärt aan Hillier in Taruskin 2005, Volume 5, p. 407. 
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Sofia Gubaidulina). Vaak worden traditionele christelijke teksten ook gecombineerd met 
andere ‘spirituele’ teksten zoals in het Adams-Sellars oratorium El Niño.126 Sowieso zijn 
‘wijsheidsteksten’ uit de hele wereld erg in trek als tekst voor vocale muziek. Waar het om 
gaat is dus, dat componisten iets willen vertellen, dat ze de mensen een boodschap willen 
brengen met middelen die vrij gekozen kunnen worden in een globale en multiculturele 
wereld.  
 Deze tendens van spirituele of levensbeschouwelijke boodschappen is ook in populaire 
muziek terug te vinden. Te denken valt hier vooral aan balladezangers zoals Reinhard May 
met ‘Das Leben’ of Herbert Grönemeyer met ‘Stück vom Himmel’. Hun muziek is met name 
gekenmerkt door het gebruik van alleen gitaar of piano in plaats van grote bezettingen met 
allerlei effecten. De transparantie van de instrumentatie komt de boodschap ten goede omdat 
de tekst hierdoor beter te volgen is. Een ander voorbeeld is ‘When you believe’ van Whitney 
Houston. 
 De ‘honger naar spiritualiteit’ is dus alom voelbaar. Taruskin neemt hiertegenover een 
eerder kritische houding aan. Hij constateert aan het einde van The Oxford History of Western 
Music dat zijn geschiedschrijving met sacrale (klassieke) muziek begon en ook weer eindigt, 
alhoewel hij een groot verschil ziet in de vormen van sacraliteit. Dat verschil wordt heel 
duidelijk in zijn benaming van de hedendaagse sacrale muziek als ‘sacred entertainment’: [I]t 
[Taruskins muziekgeschiedenis] is ending with a sacred entertainment only because at the 
moment of writing that sort of works seems to be the most marketable and profitable music 
the literate tradition can boast at a time when its end has become foreseeable.’127 Taruskin 
signaleert terecht dat er veel geld verdiend kan worden door op spiritualiteit in te gaan, omdat 
daar nu eenmaal vraag naar is. Aan de andere kant vind ik wel dat er nuances tussen 
verschillende componisten aangebracht moeten worden (wat Taruskin zelf trouwens ook doet) 
en dat niet bij iedereen dezelfde bedoelingen aanwezig verondersteld kunnen worden. In elk 
geval weerspiegelt deze hele richting precies een bepaalde manier van leven, namelijk dat 
wordt ingegaan op datgene waar behoefte aan is.  
 Het derde punt waar ik op in wil gaan, hangt met de twee voorafgaande samen. Zowel 
iemands sociale en politieke betrokkenheid en mening als zijn spiritualiteit hebben te maken 
met diens identiteit. Identiteit is een woord dat moeilijk te definiëren is, respectievelijk 
verschillende definities kent. In de filosofie en ook in de theologie is er uitgebreid op 
ingegaan. Deze definities en daarmee gepaard gaande filosofische problemen omtrent 
identiteit worden vandaag de dag meestal niet bedoeld als men over identiteit praat. Identiteit 
is een veelgebruikt en vaak toegepast modewoord geworden. In het gewone spraakgebruik 
wordt met identiteit meestal gedoeld op het zelf en tevens op de invloed die zowel de persoon 
zelf als de omgeving erop heeft. Ik wil hier met name ingaan op deze psychologische 
dimensie van het woord en ik volg hierbij de definities van de gangbare encyclopedieën en 
woordenboeken en dus niet de filosofische definities. In de Duden staat bij identiteit in 
psychologische zin: ‘die als “Selbst” erlebte innere Einheit der Person’. In de Van Dale 
vinden we onder identiteit: ‘dat wat eigen is aan een persoon’ en: ‘de eigenschappen waardoor 
mensen of dingen anders zijn dan andere mensen of dingen’.  
 Het gaat dus om het ervaren van de eigen persoonlijkheid. Bij het ervaren van de eigen 
identiteit speelt het individuele aspect een grote rol: ‘Een bekende these is dat binnen de 
westerse moderniteit, in afwijking van andere culturen en van de eigen premoderne tradities, 
de identiteitsvorming het individu als vertrekpunt neemt.’128 Door de pluraliteit en door het 
grote aantal keuzemogelijkheden wordt inmiddels gesuggereerd dat het mogelijk is geworden 
om, tot op zekere hoogte, zijn eigen identiteit te kiezen in plaats van ermee geboren te zijn 
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(althans in de westerse wereld en uitgaande van de betekenis van identiteit in het 
tegenwoordige spraakgebruik). Het kan weliswaar niet geloochend worden dat afkomst en 
sociaal milieu nog steeds een niet te verwaarlozen rol spelen. Kinderen van academisch 
opgeleide ouders gaan bijvoorbeeld nog steeds relatief meer naar de universiteit dan kinderen 
van arbeiders. Opleiding en beroep bepalen voor een groot deel iemands identiteit. Maar het 
lijkt erop alsof inmiddels bovendien vooral statusgerichte objecten en bezigheden bepalend 
zijn geworden. Vanzelfsprekend zijn die er altijd al geweest maar het lijken er steeds meer te 
worden. Daarbij brengt een bepaalde identiteitsbepalende status dikwijls ook nog zijn eigen 
symbolen met zich mee, die al evenzeer identiteitsbepalend zijn. Zo is er een duidelijk 
verband tussen bepaalde muziek en bepaalde kleren. Dus de betreffende muziek en kleren zijn 
niet alleen een uitdrukking van iemands smaak maar ze bepalen ook zijn – zoals dat nu 
genoemd wordt – lifestyle. Iemand geeft door deze statussymbolen en deze lifestyle direct te 
kennen bij een bepaalde groep te horen. Maar spreekt dit de bovengenoemde omschrijving 
van identiteit als eigenheid niet tegen? De persoon met de laaghangende broek suggereert 
daarmee immers een gelijkheid aan anderen, die met dezelfde soort kleren rondlopen en naar 
dezelfde muziek luisteren als hij. We komen hier inderdaad, zoals wel vaker, een 
merkwaardige paradox tegen: aan de ene kant is er sprake van individualisering en aan de 
andere kant van een enorm ‘kuddegedrag’. Desalniettemin dragen beide elementen bij aan 
iemands identiteitsvorming en dus aan zijn zelfervaring als persoon.  
 Muziek is iets wat ervaren wordt – alleen of samen met anderen. De met anderen 
gedeelde ervaring heeft vooral met lifestyle te maken. Deze lifestyle wordt uitgedragen. 
Ringtones van mobiele telefoons zijn hier een klein voorbeeld van. Het zich indirect 
overgeven aan de groep waar men bij hoort – bijvoorbeeld in de trein – door middel van een 
mp3-speler is een ander voorbeeld. Daarbij maakt het niet uit of er populaire of klassieke 
muziek op de speler staat. Ook in de klassieke muziek zijn er immers verschillende groepen 
met verschillende lifestyles aanwijsbaar. Mensen die zich met oude muziek bezighouden zijn 
meestal van een heel andere soort dan liefhebbers van moderne muziek. Hoe dan ook, muziek 
bepaalt in hoge mate iemands identiteit of anders gezegd: iemands identiteit bepaalt in hoge 
mate naar welke muziek hij luistert en daarmee bij welke groep hij zich voornamelijk aansluit.  
 Een aspect dat hierbij niet vergeten mag worden is dat muziek bijna altijd en overal op 
de achtergrond aanwezig is. We zijn constant door muziek uit de een of andere luidspreker 
omgeven, of we ons nu in de supermarkt, in een restaurant, in de wachtkamer bij de huisarts 
of in een wachtrij bij telefoongesprekken bevinden. Deze muziek kunnen we niet zelf kiezen, 
ze wordt ons opgedrongen. Sommigen zullen zich er niet aan storen, misschien merken ze 
zelfs niet eens meer dat er muziek aanstaat omdat er overal muziek klinkt. Deze muziek wordt 
in zekere zin niet ervaren, tenminste niet als muziek die bij iemands identiteit hoort. Maar de 
achtergrondmuziek is er wel en ze heeft meestal een bepaald doel, dat zeer divers kan zijn: het 
koopgedrag stimuleren, de wachtende geruststellen of afleiden enzovoorts. Deze muziek 
wordt dus ingezet om mensen tot op zekere hoogte te manipuleren. Dat klinkt misschien 
negatief maar de manipulatie kan vanzelfsprekend ook positief zijn. De werking van muziek 
wordt natuurlijk al veel langer gebruikt. Het beste voorbeeld is de muziek en het getrommel 
bij oorlogsvoering. Om welk continent het ook gaat, overal wordt muziek of beter gezegd 
vooral ritme ingezet om eenheid bij de soldaten of strijders te smeden. En het werkt! Hoeveel 
gemakkelijker is het niet om te marcheren als men een lied zingt en op het ritme daarvan 
loopt. 
 Of het nu gaat om aansluiting bij actuele thema’s, om ondersteuning van spiritualiteit 
of om identiteitsvorming, telkens blijkt dat muziek langzamerhand weer ‘echt’ bij het leven 
hoort en daarin een functie vervult. (Natuurlijk heeft muziek ook een soort functie vervuld 
toen ze voornamelijk op zichzelf gericht was of minstens als op zichzelf gericht beschouwd 
werd, maar dat was een veel minder expliciete functie.) 
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Hoofdstuk 4: Muziekwetenschap, crisis en kansen  

 

 

De geesteswetenschappen 

 

Sinds enkele decennia hebben de geesteswetenschappen het niet gemakkelijk. Ze moeten 
zichzelf constant verdedigen en rechtvaardigen en hun nut aantonen. Dit in tegenstelling tot 
de natuurwetenschappen. De status van de natuurwetenschappen staat niet ter discussie, 
hoewel de gewone man of vrouw weinig begrijpt van datgene waar de natuurwetenschappen 
mee bezig zijn. De geesteswetenschappen, die zich bezighouden met de mensen en met hun 
uitingen in al hun gevarieerdheid – of zoals Michiel Leezenberg en Gerard de Vries zeggen: 
‘de geesteswetenschappen richten zich alle op de producten van de menselijke geest’129 –, 
worden daarentegen als minder ‘hard’ beschouwd. Misschien komt het respect voor de 
natuurwetenschappen voor een deel juist voort uit het niet begrijpen ervan. Meestal kijkt men 
op tegen dingen die men niet begrijpt. Voor een ander deel moet vanzelfsprekend worden 
vastgesteld dat de natuurwetenschappen onder meer tastbare producten leveren waar de 
mensheid iets aan heeft. Vrijwel alle technologische ontwikkelingen zijn te danken geweest 
aan natuurwetenschappelijk onderzoek – soms als bijproduct van datgene waar de 
natuurwetenschap eigenlijk mee bezig was (zoals bijvoorbeeld het internet). Een ander sterk 
punt in de ogen van de mensen is de meetbaarheid van de resultaten van de 
natuurwetenschappen, dankzij de empirische methode. ‘De in de natuurwetenschap 
gewortelde traditie associeert wetenschap met kennis van oorzaken en stelt dat het de taak van 
de wetenschap is om de waarheid te vinden … Wanneer een nieuwe bewering niet logisch 
met een eerdere bewering te verenigen valt, is het van tweeën een.’130 Deze meetbaarheid 
geldt als garantie voor objectiviteit. Vreemd genoeg heeft het postmodernisme hier nauwelijks 
invloed op gehad, evenmin als het gegeven dat bepaalde vindingen van grote onderzoekers – 
bijvoorbeeld Einstein – niet meer helemaal onderschreven kunnen worden. Uiteraard blijft er 
wat het ‘bewijzen’ betreft een groot verschil bestaan tussen natuur- en geesteswetenschappen. 
De geesteswetenschappen willen niet alleen maar iets met ‘harde feiten’ bewijzen. Ze willen 
daarentegen iets plausibel maken. In de geesteswetenschappen ‘zoekt men niet zozeer naar 
“de waarheid”, maar probeert men een uitleg van “betekenissen” van teksten of kunstwerken 
te geven … Een nieuwe interpretatie … hoeft … niet noodzakelijk een eerdere interpretatie te 
verdringen.’131  
 In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw hebben Odo Marquard, 
Hermann Lübbe en anderen geprobeerd om de geesteswetenschappen weer een betekenis te 
geven door hun compensatietheorie.132 Kort samengevat houdt deze theorie in dat er door de 
technologische wereld deficits voor de mensen ontstaan en dat de geesteswetenschappen deze 
deficits kunnen verhelpen en wel door middel van verhalen in plaats van door kennis. Maar in 
de ogen van Hartmut Böhme is compensatie geen goede oplossing want ‘Kompensation heißt 
dabei, daß die Geisteswissenschaften ihre kritische Funktion aufzugeben haben.’133 Verder 
constateert hij dat de moderne kunst alles doet behalve compenseren. ‘Diese Kunst der 

                                                 
129 Leezenberg 2001, p. 22-23. 
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Moderne hatte nie kompensatorische Funktion – und die Wissenschaften, die jene zu vertreten 
haben, auf Kompensation festzulegen, hieße eine Form struktureller Zensur.’134  
 Een ander probleem waar Böhme op ingaat, is dat de geesteswetenschappen door een 
gebrek aan eigen paradigma’s afhankelijk zijn van, bijvoorbeeld, de filosofie. ‘Noch immer 
nämlich gilt: sind die Philosophien defizitär, so auch die Geisteswissenschaften.’135 Het gaat 
hem erom dat ook de geesteswetenschappen een eigen bijdrage moeten leveren op bepaalde 
crisismomenten van de wetenschappelijk-technische civilisatie en dat ze niet alleen een 
museale functie vervullen. ‘[D]ie Legitimität der Kulturwissenschaften erweist sich durch ihre 
Qualität, mit der sie ihre mögliche Rolle in der technischen Moderne ausfüllen.’136 Böhme is 
er echter geen voorstander van om nu ineens de brede massa te willen bereiken. Zoals al 
eerder in hoofdstuk 1 besproken is, kan en hoeft niet alles voor iedereen te zijn. Onze tijd 
wordt gekenmerkt door het bestaan van een groot aantal groepen op alle mogelijke niveaus. 
Daarom hoeft op zichzelf nu niet ineens iedereen zich voor de geesteswetenschappen te gaan 
interesseren. Maar dat de geesteswetenschappen niet voor iedereen hoeven te zijn, neemt niet 
weg dat ze betekenisvolle arbeid moeten leveren, dat wil zeggen dat ze niet alleen omwille 
van zichzelf bezig moeten zijn. Ik besef dat het moeilijk is om aan de hand van criteria vast te 
stellen of ze dat al of niet doen. Men kan bijvoorbeeld moeilijk zeggen dat de 
geesteswetenschappen een bepaald aantal mensen moeten bereiken en dat hun werk dan 
betekenisvol is. Misschien ligt het betekenisvolle eerder in het ontwikkelen van eigen 
paradigma’s die vervolgens door andere disciplines kunnen worden overgenomen.  
 Samenvattend kunnen drie belangrijke aspecten vastgehouden worden: ten eerste 
moeten de geesteswetenschappen niet proberen met de natuurwetenschappen te concurreren. 
Ten tweede hebben de geesteswetenschappen het niet nodig om als compensatie voor deficits 
van de technologische samenleving te fungeren. Het derde aspect is een soort conclusie uit de 
twee voorafgaande, namelijk dat de geesteswetenschappen om betekenisvol te zijn eigen 
ideeën, methoden en theorieën moeten ontwikkelen die op de huidige samenleving zijn 
afgestemd. Dit laatste is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar een begin is er 
zeker gemaakt. De vele discussies over het vak en over mogelijke richtingen geven er blijk 
van dat er hard aan een verandering gewerkt wordt (wat overigens niet inhoudt dat alles uit 
het verleden slecht zou zijn).  
 Ed Jonker constateert: ‘De recente onvrede [in de geesteswetenschappen] komt voort 
uit de postmoderne, relativerende, bespiegelende en afstandelijke rol die de 
geesteswetenschappen zichzelf hebben aangemeten.’137 Volgens hem is dan ook te zien ‘dat in 
veel wetenschappelijke disciplines van de geesteswetenschappen en van de sociale 
wetenschappen afscheid wordt genomen van het postmodernisme.’138 Het kernprobleem van 
de huidige onvrede kan volgens hem omschreven worden ‘als de driehoek van identiteit, 
tolerantie en solidariteit.’139 Hieruit volgt wat de geesteswetenschappen moeten doen:  
 

De opdracht is dan ook om de postmoderne vrijheid te combineren met nieuwe vormen van 
gemeenschapszin en solidariteit … Daarom moeten we op zoek naar nieuwe vormen van 
gemeenschapsdenken en naar nieuwe verhoudingen tussen het publieke en private domein. 
Hier komen de menswetenschappen in beeld. Want die zijn nodig voor een broodnodige 
rethinking of old concepts [cursivering Jonker].140 
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Hiermee doelt hij op herbronning, dus het opnieuw nadenken over bepaalde begrippen met 
behulp van oudere theorieën. Het mag echter niet zo zijn dat deze theorieën letterlijk worden 
overgenomen want dat zou een stap achteruit in plaats van vooruit betekenen. Het doel van de 
herbronning mag evenmin zijn om houvast te zoeken in tradities maar om uit vergelijkbare 
vroegere situaties lering te trekken: ‘Men zoekt naar inzichten die voortkomen uit onbehagen, 
verwarring en betwisting.’141 Een ander kenmerk van de feitelijke herbronning dat Jonker 
noemt, is dat de oude tradities en debatten niet chronologisch gebruikt worden. Veeleer 
worden de bronnen eclectisch gebruikt omdat men zich niet tot een paradigma wil bekennen. 
Historici achten deze werkwijze onverantwoord omdat ze volgens hen noch hermeneutisch 
noch contextualistisch is.142 Maar post-postmodernisten vinden deze werkwijze wèl 
verantwoord: ‘In hun ogen kunnen alleen onze huidige percepties van het verleden relevant 
zijn voor eigentijdse debatten.’143  
 Na het postmodernisme lijkt er dus weer een behoefte te zijn om via een herbronning 
tot waarden en normen te komen. Dat neemt niet weg dat met de uitkomsten van het 
postmodernisme rekening moet worden gehouden. ‘Literaire en culturele studies, grofweg 
overeenkomend met geestes- en sociale wetenschappen, moeten loskomen van hun 
aanmatigende, kritische houding en op veel bescheidener toon bijdragen proberen te leveren 
aan de rijkdom van het menselijk bestaan.’144 
 
 

Muziekwetenschap 

 
Voor de muziekwetenschap geldt in principe hetzelfde als voor de geesteswetenschappen – 
misschien zelfs in hogere mate. De muziekwetenschap staat er slechter voor dan bijvoorbeeld 
de literatuurwetenschap, in zoverre vooral voor de muziekwetenschap geldt dat methoden en 
theorieën van andere geesteswetenschappen werden en worden overgenomen. Zo schrijft Jan 
Christiaens:  
 

[D]e muziekwetenschap [is er] in haar relatief korte geschiedenis nog niet in geslaagd zelf 
een aanzienlijke bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van een specifiek musicologisch 
wetenschapstheoretisch apparaat, laat staan dat de musicologie een rol van betekenis speelt 
in de ontwikkelingen binnen de geesteswetenschappen, die momenteel volop op gang 
zijn…Als het op theorievorming omtrent haar statuut en haar werkwijze aankomt, dan is de 
musicologie blijkbaar aangewezen op import vanuit andere disciplines.145 
 

Het is natuurlijk ook wel bitter voor de musicologen. Misschien denkt menigeen vol weemoed 
terug aan de tijd toen muziek de toon aangaf. Ik doel op de tijd van Arthur Schopenhauer. 
Voor muziekliefhebbers en muziekkenners is het nog steeds interessant de pathetische 
passages van Schopenhauer over muziek te lezen. Toen bepaalde de kunst en met name de 
muziek de filosofie. Maar de tijden zijn veranderd. Hoe dan ook, er zijn voldoende analyses 
en theorieën over wat er is misgegaan in de muziekwetenschap van met name de laatste tijd. 
De onderkenning is dus volop gaande. Nu gaat het om de oplossing. 

Muziekwetenschap wordt vaak als ouderwets beschouwd, zowel in haar methoden als 
in haar onderwerpen. Wat inderdaad opvalt is een zekere terughoudendheid met betrekking tot 
het heden. Een mens zou te zeer bevangen zijn door zijn eigen tijd om er iets zinnigs over te 
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kunnen zeggen. De bevangenheid door de eigen tijd is inderdaad zonder meer duidelijk. Men 
heeft minder afstand van de tijd waarin men zelf leeft dan van het verleden, dat men niet zelf 
aan den lijve ervaren heeft. Ongetwijfeld zal over vijftig jaar anders over het heden gedacht 
en geschreven worden dan nu. Maar ik meen dat dit geen redenen zijn om nu niet over het 
heden te schrijven. Geschiedenissen worden altijd herschreven. De manier waarop een 
geschiedenis geschreven is, weerspiegelt immers de ontstaansperiode, zoals Carl Dahlhaus 
opmerkt: ‘Daß Geschichtsschreibung durch die Gegenwart, in der die Historiker leben, 
mitgeprägt wird, ist ein Gemeinplatz, an dem niemand zweifelt, …’146

 Dat geldt zowel voor 
een geschiedenis over het verleden, waarbij een tijdelijke afstand bestaat, als voor een 
beschrijving van het heden. Onderzoekers kunnen uit een vroeger geschreven geschiedenis 
een indruk verwerven van de ideeën en gedachten van de ontstaanstijd van de betreffende 
geschiedenis.  
 Als we van de opvatting uitgaan dat kunst respectievelijk muziek een uitdrukking is 
van de manier waarop mensen in het leven staan en met het leven omgaan, dan kan de realiteit 
ons heel veel vertellen. Leonard B. Meyer noemt dan ook als één van de belangrijkste taken 
van de onderzoeker: ‘we must ask the most fundamental questions that can be asked: 
questions about the nature of man, his relationships to other men, and his place in the 
universe.’147 In de geschiedenis van de esthetica en in de feitelijke kunstwerken en technieken 
zijn de verbanden met de ‘fundamental questions’ heel duidelijk te zien. Zo is het allesbehalve 
toevallig dat de verzelfstandiging van de kunst alsmede het beschouwen van de kunstenaar als 
een genie in het begin van de negentiende eeuw begonnen op te komen. Een aantal factoren 
met betrekking tot het ‘in het leven staan’ begon op een ingrijpende wijze te veranderen en de 
kunst ging daarin mee. Misschien speelde de kunst ook de rol van pionier, maar over oorzaak 
en gevolg wil ik het nu niet hebben. Waar het om gaat is, dat de manier van leven en van 
tegen het leven aankijken samengaat met de manier waarop kunst beoefend wordt.  
 Zoals inmiddels al verschillende keren geconstateerd is, wordt onze tegenwoordige 
manier van leven met name bepaald door de technologie (misschien meer onbewust dan 
bewust). De tendensen die onder andere daaruit voortkomen zijn in de voorafgaande 
hoofdstukken besproken. Het moeilijke is nu om deze tendensen op een gepaste manier een 
plaats in de muziekwetenschap te geven, dat wil zeggen zonder modieus te zijn. Een ander 
moeilijk punt is om die aspecten die sommige onderzoekers waardevol vinden maar die door 
de meesten als ouderwets en waardeloos bestempeld worden te bewaren en te verdedigen. Een 
balans vinden tussen het verleden en het heden is uitermate precair en moeilijk en er valt 
volgens mij ook niet veel te zeggen over wat juist is en wat niet. Het enige middel om een 
weg te vinden is die weg uit te proberen.  

 Zoals boven al gezegd is, zijn musicologen wel degelijk bezig met de verkenning en 
de oplossing van de problemen. Een probleem waardoor de discipline als ouderwets wordt 
beschouwd, wordt gevormd door het werkconcept dat nog steeds min of meer wordt 
aangehangen. Er is al vaak geprobeerd (overigens eerder door musici en componisten dan 
door musicologen) om dit werkconcept te verlaten of om minstens veranderingen aan te 
brengen. Maar veranderingen van tendensen of concepten vinden nooit plotseling plaats. En 
vaak blijkt een vermeende verandering achteraf helemaal geen verandering geweest te zijn. Ik 
doel hier bijvoorbeeld op de ‘breuk’ met de traditie die ongeveer in de jaren zestig van de 
vorige eeuw zou hebben plaatsgehad. De kunstenaars die toen ongewone middelen hanteerden 
om hun kunst te laten ontstaan, shockeerden weliswaar het publiek en hebben vele 
waardevolle vragen opgeworpen. Maar het kunst- of werkconcept konden ze niet veranderen. 
Hun probleem was zelfs dat zij erin gevangen zaten en dat ze er als het ware zelf slachtoffer 
van werden. ‘Despite all their claims that their music should not be seen in such and such a 
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way, they continue to see it treated in just that way’, schrijft Lydia Goehr.148 Goehrs boek legt 
heel verhelderend uit hoe concepten functioneren. Zij gaat ervan uit dat het traditionele 
werkconcept bij het componeren van (kunst-)muziek nog steeds toegepast wordt. Verder legt 
ze duidelijk uit dat een concept niet zo gemakkelijk veranderd kan worden, zeker niet als het 
zo’n sterk en overtuigend concept is als het gebruikelijke werkconcept lijkt te zijn. Een 
concept kan sowieso niet zomaar nietig verklaard worden. Degenen die een concept willen 
aanvechten moeten zich volgens haar in elk geval van twee facetten van conceptuele 
verandering bewust zijn: ‘first, those who wish to challenge a concept’s regulative force 
usually find themselves paradoxically situated in a practice that is regulated by the very 
concept they want to challenge; second, that a regulative concept’s alteration or demise is no 
less complicated a process than its emergence.’149 Vervolgens gaat ze in op de verschillende 
aspecten die kunnen worden aangevochten. Een daarvan is het materiaal: het materiaal dus dat 
gebruikt wordt bij het componeren en het uitvoeren van muziek. Op dit terrein hebben veel 
veranderingen plaatsgevonden maar: ‘It is less clear, however, that these challenges have 
affected the packaging or individuation of music into works – say, the interrelations between 
performances and scores. Thus one can bring about material changes without thereby bringing 
about formal changes in a practice.’150 De andere aspecten betreffen de heersende esthetische, 
politieke en sociale theorieën. Veranderingen op materieel terrein – zoals veelvuldig toegepast 
– zijn volgens Goehr niet sterk genoeg om een concept te veranderen. Omdat zo’n concept 
doorgaans open en flexibel is, is het in de gelegenheid zich aan de nieuwe materiële condities 
aan te passen en zich uit te breiden, maar het verandert niet. Dat neemt niet weg dat het 
volgens Goehr wel mogelijk is om een concept te veranderen en wel als volgt: ‘When 
musicians want to challenge a concept, they first have to acknowledge that the present 
meaning of the work-concept is as it is.’151 Vervolgens legt ze uit: 

 
Dismantling the force of a regulative concept requires more than overthrowing or negating the 
original moments of its birth. Where a concept has separated itself from those moments 
through neutralization or any other sort of change, we have to challenge it also on 
contemporary terms in order to dismantle it. Small-scale challenges are inadequate to the 
whole job. To fully dismantle the force of a concept, one needs a global paradigmatic shift, of 
at least equal complexity to the shift that founded the force of the concept in the first place.152 
 

Ze vult nog aan dat zo’n ‘global paradigmatic shift’ zich niet kan voordoen zonder ‘new 
desires, new beliefs, new theories, and innovative and provocative experiments of 
imagination, all of which have to bring about a general feeling of discontent with the old.’153  
 Wanneer men in den brede in de muziekwereld rondkijkt – conservatoria, orkesten, 
platenmaatschappijen, populaire muziek, wetenschap – kan men mijns inziens veilig stellen 
dat het werkconcept nog steeds van kracht is. Zoals Goehr zegt hoeft dat op zichzelf geen 
probleem te zijn als dit gegeven maar geaccepteerd wordt. Een nieuw concept kan men niet 
afdwingen. Het ontstaan ervan is een lang proces en in dit proces is het verstandig om uit te 
gaan van datgene wat er al is. 
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Kansen met en zonder het verleden 

 

In het nu volgende wil ik een aantal auteurs bespreken die verschillende suggesties hebben 
gedaan met betrekking tot nieuwe wegen in de muziekwetenschap. Eerst wil ik ingaan op 
enkele artikelen uit het Tijdschrift voor Muziektheorie waarin sinds 2004 een discussie gaande 
is over de toekomst van de muziekwetenschap. 
 Boven heb ik al geciteerd uit een artikel van Jan Christiaens. Volgens Christiaens is de 
muziekwetenschap door het postmodernistische gedachtegoed in de problemen gekomen, 
doordat er ‘een nieuwe conceptuele orde [werd] geïnstalleerd, waarin traditionele 
fundamenten van wetenschappelijke kennis een flink stuk van hun autoriteit hebben moeten 
inleveren.’154 De muziekwetenschap ondervindt hiervan met name de gevolgen wanneer het 
gaat over haar studieobject en over haar subject (de musicoloog). Voor het studieobject 
betekende het dat het muziekwerk niet langer als autonoom en ‘zelfreferentieel’ gezien wordt. 
‘De “identiteiten” waarmee gewerkt wordt (bijvoorbeeld werkbegrip, de westerse muziek, de 
kunstmuziek, de partituur…) worden meer als een constructie dan als een gegevenheid 
beschouwd.’155 Ook de musicoloog werd niet langer gezien als een objectieve instantie maar 
als gesitueerd in een bepaalde context. Volgens Christiaens is de muziekwetenschap bijzonder 
traag in het toepassen van de verworvenheden van de postmodernistische kritiek. Ook komt 
de discipline er zelf niet aan toe eigen theorieën te vormen, maar importeert ze deze vanuit 
andere disciplines. Christiaens is van mening dat de muziek zelf hierin een grote rol speelt. 
‘Het medium zelf verhindert als het ware de ontdekking van een meer dan mediumspecifieke 
theoretische rijkdom.’156 Maar volgens hem is het medium een slecht excuus voor het 
ontbreken van theorievorming. Zijn conclusie luidt dan ook: ‘De muziekwetenschap lijdt 
blijkbaar niet in eerste instantie onder een theoretisch handelstekort, maar onder slechte 
ontginning en marketing door de muziekwetenschappers zelf.’157 
 Vervolgens gaat Christiaens in op de kansen die door de postmoderne kritiek naar 
voren komen. Hij denkt dat de bestaande methodes herijkt kunnen worden door steeds en 
volledig uit te gaan van de specificiteit van de te bestuderen muziek. Hiermee zou de muziek 
het uitgangspunt gaan vormen en niet de methode. Met deze aanpak gaan echter 
meerduidigheid, meerdere interpretaties en zelfs onbeslistheid gepaard. Maar, ‘indien 
muziekwetenschap de muziek als zodanig (als muzikaliteit) wil bestuderen, dan kan haar 
wetenschappelijkheid niet uitsluitend afgelezen worden aan het sluitend/verifieerbaar karakter 
van de onderzoeksresultaten, maar ook en vooral aan de intellectuele gestrengheid waarmee 
niet-sluitende, niet restloos conceptualiseerbare – en in die zin ‘muzikale’ – 
onderzoeksgegevens worden geargumenteerd  en onderbouwd.’158 
 Christiaens noemt niet alleen de kansen maar ook twee gevaren waartoe de 
postmodernistische kritiek kan leiden. Het eerste gevaar ziet hij in nieuwe monopoliserende 
waarheidsclaims. Als voorbeeld noemt hij het discours van de interdisciplinariteit die een doel 
op zichzelf wordt in plaats van een methode. ‘Hoe meer deze verabsolutering van 
interdisciplinariteit wordt gepredikt, hoe minder denkbeeldig het mij lijkt dat het begrip de 
facto leidt tot ‘infra-disciplinariteit’, tot het soort wetenschappelijke kennis dat methodes en 
inhouden van verschillende disciplines met elkaar in correlatie wil brengen, maar daarbij 
pijnlijk onder (‘infra’) de kwaliteitsstandaarden van die disciplines blijft.’159 Christiaens is 
weliswaar voorstaander van interdisciplinariteit, maar dan als methode die uitgaat van de 
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probleemstelling in kwestie en niet als doel op zichzelf. Want pas dan blijft de methode 
secundair ten opzichte van de probleemstelling. Een tweede gevaar ligt volgens hem in het 
feit dat het postmodernisme methodologie verdacht maakt: methodologie wordt verdacht van 
centralisering, monopolisering en een verborgen machtsagenda. Toch hoort afbakening, of 
anders gezegd een welomschreven doelstelling, volgens Christiaens tot het 
wetenschapsbedrijf en impliceert dit niet noodzakelijk een blikvernauwing. De vormanalyse 
heeft in het bijzonder onder de omwentelingen te lijden gehad maar volgens Christiaens blijft 
het ook in de toekomst een van de kerntaken van de muziekwetenschap om te bestuderen hoe 
de muziek is gemaakt. 
 Zoals uit de samenvatting tot nu toe blijkt, geeft Christiaens, naast kansen, vooral 
problemen en gevaren weer en biedt hij niet zozeer een toekomstvisie. Pas aan het einde van 
zijn artikel gaat hij voor België en Nederland enigszins op de toekomst in. Volgens hem biedt 
de centrale ligging van deze landen tussen de Anglo-Amerikaanse musicologie en de 
continentale, Oostenrijks-Duitse muziekwetenschap een kans. Hij is er niet vóór om een van 
de beide richtingen te kiezen. 
 

Veeleer pleit ik voor het behoud van onze centrale positie, netjes tussen de twee in, in de 
breuk die de muziekwetenschap doortrekt. Het plaatsnemen in die centrale breuk houdt vele 
voordelen in: je hebt zo de vrijheid om de blik naar rechts of links te wenden; je hebt als 
buitenstaander meestal een klaardere kijk op de zaken dan wie er met beide voeten in staat, 
maar bovenal besef je vanuit die breuk beter hoe ernstig de situatie is.160 
 

Voor de vraag hoe de toekomstige muziekwetenschap eruit kan zien geeft Christiaens niet 
veel aanknopingspunten. Duidelijk is dat hij ten aanzien van de verworvenheden van het 
postmodernisme eerder terughoudend is en voorzichtig. Voor hem vormt de te bestuderen 
muziek het uitgangspunt; de methodes moeten daaraan worden aangepast. Ook komt bij hem 
de muzikale analyse op de eerste plaats; daarop volgt de contextuele analyse in de breedste 
zin van het woord. Verder is hij ervan overtuigd dat, wanneer men van de muziek uitgaat, 
theorievorming wel degelijk mogelijk is, zelfs theorievorming die ook interessant is voor 
andere disciplines. 
 Vervolgens wil ik een artikel van Sander van Maas bespreken, die voor een ‘radicale 
musicologie’ pleit.161 Volgens Van Maas doen zich in de muziekwetenschap twee 
‘verlegenheden’ voor. Ten eerste de verlegenheid jegens andere disciplines, waarop hij doelt 
met de term het ‘theoretische handelstekort’. Ten tweede noemt hij de verlegenheid ten 
overstaan van de muziekpraktijk.162 Over de oorzaken van de eerste verlegenheid maakt Van 
Maas twee opmerkingen. ‘Ten eerste: in tegenstelling tot veel andere disciplines in de 
geesteswetenschappen, is de musicologie in hoge mate praktisch gericht.’163 Hiermee bedoelt 
hij – zoals in het vervolg duidelijk wordt – dat de meeste musicologen zelf een instrument 
bespelen. Zijn conclusie uit dit gegeven luidt: ‘Het [zelf muziek maken] is welhaast 
karakteristiek voor de musicologie; een charmante afwijking, maar ook een die verdere 
methodologische en theoretische ontwikkeling belemmert.’164 Ten eerste legt hij niet uit waar 
de genoemde belemmeringen voor de wetenschappelijke producten van de musicologen dan 
concreet uit bestaan en ten tweede zijn er juist musicologen die hun ervaring van het zelf 
muziek maken gebruiken om in de theorievorming een ander perspectief te ontwikkelen, zoals 
Carolyn Abbate, op wie ik later in zal gaan. Het laatste geldt ook voor Marion Guck die in een 
artikel het Adagio van Mozarts pianoconcert in A-majeur, KV 488 bespreekt: ‘My view of the 
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solo results largely from playing the passage: I know it through touch as well as sound – I 
know how it moves from moving it.’165 Als anti-empirisch argument is Van Maas’ opmerking 
zeker waardevol. Men hoeft niet alles zelf ervaren te hebben om er iets zinvols over te kunnen 
zeggen zoals ook uit andere disciplines als kunstgeschiedenis of psychologie blijkt. Maar 
mijns inziens bedoelen de mensen die aan een musicoloog vragen wat hij speelt, die eis ook 
niet te stellen. Verder ben ik het eens met Thomas op de Coul166 die opmerkt: ‘Het fenomeen 
van het uitvoeren (‘realiserend interpreteren’) is echter een eigenschap die uniek is voor de 
muziek – en daar kan de musicoloog gebruik van maken [cursivering Op de Coul]’.167  Het 
unieke van muziek is dat ze op zoveel verschillende niveaus ervaren kan worden, zelf muziek 
maken is er daar één van. Het lijkt me geen belemmering als een musicoloog deze ervaring 
kent.  
 Van Maas’ tweede opmerking over de verlegenheid jegens andere disciplines luidt: 
‘De ‘resistance to theory’ die kenmerkend is voor de musicologie lijkt soms samen te hangen 
met een merkwaardige hoogmoed.’168 
 Als oplossing voor de eerste ‘verlegenheid’ van de muziekwetenschap (het 
theoretische handelstekort) ziet Van Maas een omwenteling in de muziekanalyse. ‘Alleen via 
een reflectief geïnformeerde analyse kan de musicologie een originele bijdrage leveren aan 
het geesteswetenschappelijk debat.’169 Deze nieuwe analyse moet bijdragen aan de 
toekomstige en betekenisvolle muziekwetenschap. ‘Daarbij hoort onder meer het onderzoek  
… met het oog op de ontwikkeling van digitale instrumenten voor “symbolische” 
muziekanalyse.’170 Deze omwenteling houdt volgens Van Maas de belofte in van 
‘“exporteerbare” muziekgerelateerde concepten.’171 
 De tweede ‘verlegenheid’ die Van Maas noemde, is de verhouding tot de 
muziekpraktijk (waarmee hij iets anders bedoelt dan zelf muziek maken). Volgens hem speelt 
de musicologie in de hedendaagse muziekwereld geen rol. ‘We hebben in toenemende mate te 
maken met de musicologie als dienstverlenende instantie [cursivering Van Maas]’.172 De 
musicologie zou zich meer moeten bezighouden met vragen die tevens in de muziekpraktijk 
leven. Als voorbeeld wordt Adorno genoemd, die de Darmstädter Ferienkurse bezocht en daar 
onmiddellijk in publicaties op reageerde. ‘Een dergelijk onbeschroomd intellectueel 
engagement met de actuele praktijk … is van grote betekenis, en niet alleen voor het 
zelfbewustzijn van de musicologie [cursivering Van Maas]’.173 Volgens Van Maas is er een 
dubbele verleiding voor de discipline: enerzijds de theoretische reflectie, gepaard gaande met 
intellectuele en creatieve vrijheid, anderzijds de onmiddellijke, passionerende (zoals hij het 
zegt) omgang met muziek. 
 

Wat de toekomst betreft verbeeld ik mij een musicologie die deze dubbele verleiding in zijn 
systematiek en strategie radicaliseert, en de figuur zelf van deze double bind tot zijn 
embleem maakt. … Het idee voelt wellicht nog wat onwennig, maar voorwaar ik zeg u: de 
toekomst is aan de musicoloog als intellectueel [cursivering Van Maas].174 
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Hoewel ik het niet helemaal eens ben met Van Maas, ben ik wel met hem van mening – zoals 
intussen duidelijk geworden zal zijn – dat de musicologie te weinig verbonden is met de 
hedendaagse muziekwereld: ze is er te weinig bij betrokken en ze heeft er te weinig invloed 
op. 
 
 

Kansen door pluraliteit en diversiteit 

 
De twee volgende auteurs die ik wil bespreken proberen door middel van concepten 
suggesties voor een nieuwe aanpak te doen. Kenmerkend is – gelet op het bovengenoemde 
probleem van de theorie-import – dat beiden inderdaad auteurs en theorieën uit andere 
disciplines aanhalen en op muziek toepassen.  
 Ik wil beginnen met het artikel ‘De toekomst van de muziekwetenschappen: 
Ontwikkeling van polyfonie’ van Rokus de Groot.175 In dit artikel verkent De Groot de 
mogelijkheden van het concept polyfonie zowel wetenschappelijk en maatschappelijk als 
muzikaal, en ook als metafoor. ‘Ik vat polyfonie op als een gelijktijdigheid van stemmen, elk 
met een eigen identiteit en tegelijk met een ‘verantwoordelijkheid’ voor elkaar en voor het 
geheel.’176 Als dimensies van ordening binnen de polyfonie onderscheidt De Groot contrapunt 
en harmonie. De genoemde ‘verantwoordelijkheid’ heeft betrekking op juist deze 
ordeningsdimensies: ‘zowel op de relatie van de ene individuele stem tot de andere 
(contrapuntisch) als op de relatie tussen een individuele stem en het collectief (harmonisch). 
Vanwege het “in staat zijn tot respons” transformeren de stemmen elkaar voortdurend.’177 
 Vervolgens bespreekt De Groot contrapunt als metafoor bij Edward Said. Volgens De 
Groot kan polyfonie in de context van Saids denken opgevat worden als een ‘emancipatoir 
model of representatie van radicaal humanisme.’178 De Groot beschrijft vervolgens enkele 
‘contrapuntische’ en ‘harmonische’ aspecten van polyfonie in metaforische zin die bij Said 
opvallen: 
- verscheidenheid van gelijktijdige ‘stemmen’, met respect voor verschil en zonder 
dominantie; 
- gedeeld ‘harmonisch’ kader: ‘[Bij Said bestaat] het gedeelde “harmonische” kader krachtens 
welk de “contrapuntische stemmen” kunnen interageren, in het interculturele perspectief van 
een radicale seculiere humanistische emancipatie. Dat impliceert wederzijds respect en een 
vreugdevolle bereidheid tot “antwoorden” in complementariteit. Opnieuw: er is geen tirannie 
van de meerderheid (of machtige minderheid)’;179 
- een ‘alternatief’ tijdsconcept: geen strikte temporele lineariteit zoals in de sonatevorm (waar 
volgens Said een tijdsconcept heerst van zich verplicht voelen, van productiedwang) maar een 
ruim de tijd nemen voor reflectie en contemplatie, een zichzelf de gelegenheid geven tot 
rijping, een nadruk op variatie en op elaboratie zoals in de polyfonie;180 
- ruimte voor dissidentie: in de polyfonie zijn stemmen veelvuldig in conflict met de 
heersende harmonie (dissonanties); in de samenleving moet volgens Said ook ruimte zijn voor 
dissidenten; 
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- alomtegenwoordig potentieel van transgressie: Said is van mening dat er altijd 
mogelijkheden zijn tot transgressie dus dat het totaliserende in absolute zin niet bestaat; in de 
polyfonie transformeren de stemmen elkaar. 
 

Saids werk bergt de mogelijkheid van (her)emancipatie van muziek in zich. Zij kan een 
publieke rol krijgen als model voor een humanistische samenleving, een model dat dan 
wordt gezien als ‘polyfonie’ – d.w.z. een alternatief, niet-totaliserend tijdsconcept biedend –, 
en kan worden eigen gemaakt door middel van polyfonie.181 
 

Als deze voorstelling werkelijkheid zou worden, zou de muziekwetenschap ineens 
toonaangevend worden en zouden de mensen vredig in al hun verscheidenheid naast elkaar 
kunnen leven en elkaar respecteren. De Groot weet ongetwijfeld ook dat deze voorstelling een 
utopie is. Door de gehele geschiedenis is te zien dat er altijd een machtige meerderheid of 
minderheid is en dat dissidenten niet zomaar gerespecteerd worden. De tegenwoordige tijd 
kampt met het respecteren van verschillende culturen naast elkaar en spreekt van 
multiculturalisme. Maar Ed Jonker waarschuwt: ‘De multiculturele samenleving bestaat dus 
(nog) niet. Het is een constructie, een bedenksel. Wat wel bestaat is multiculturalisme. Dat is 
een stroming, die als ideaal de multiculturele samenleving voor ogen heeft.’182 Verder merkt 
hij op dat het ook maar zeer de vraag is of multiculturele samenlevingen gerealiseerd kunnen 
worden want: ‘Deze theorie [van het multiculturalisme] stelt namelijk wel erg hoge eisen aan 
tolerantie, erkenning en waarborging van cultuurverschillen.’183 Het concept van polyfonie is 
een mooie utopie maar het schiet wel langs de realiteit heen. 
  In het laatste gedeelte van zijn artikel past De Groot het concept van de polyfonie toe 
op een toekomstige muziekwetenschap.  

1. Onderzoek naar de mogelijkheden van een ‘polyfonie’ van muziekwetenschappen – in 
het meervoud: De Groot doelt hier op interferenties van de verschillende gebieden van 
de muziekwetenschap. Ieder laat zijn stem klinken waardoor onverwachte visies en 
perspectieven hoorbaar worden. 

2. Ontwikkeling door de muziekwetenschap van een eigen ‘contrapuntische stem’ binnen 
de geesteswetenschappen: het ontwerpen van eigen theoretische denkkaders. ‘Het gaat 
dan om concepten die te maken hebben met de voortdurende wederzijdse 
transformatie van “stemmen”. Dat impliceert een andere houding en denkmodaliteit 
dan een dialectische in termen van these en antithese.’184 

3. Het stimuleren en het ontwerpen van polyfonie en van ‘polyfone’ praktijken in het 
onderwijs, in het muziekleven en uiteindelijk in de samenleving als geheel: 
bijvoorbeeld muziekprojecten waarin verschillende sociaal-culturele ‘stemmen’ met 
elkaar in contrapunt treden; leren in het onderwijs om ‘polyfoon’ te luisteren. 
‘Muziek, en in het bijzonder polyfonie, kan op die manier een emanciperende rol voor 
de mensheid – en menselijkheid – ontwikkelen.’185 

4. Voortzetting van systematisch en muziekhistorisch onderzoek naar polyfonie: ‘Om 
deze wetenschappelijke en maatschappelijke taken te kunnen vervullen, is het nodig 
dat muziekwetenschap onverminderd doorgaat met historisch, theoretisch en 
muziekcognitief onderzoek naar het maken [(inclusief beluisteren)] van 
muziekstructuren en -processen.’186 
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5. Voortdurende reflectie over het concept ‘harmonisch kader’ in ‘polyfonie’ in De 
Groots zin: de normen van het harmonisch kader liggen niet vast; er moet steeds 
opnieuw over overlegd worden en ze moeten steeds opnieuw worden vastgesteld door 
de betrokkenen. 

 
Een ‘polyfone’ houding impliceert het kunnen verdragen van onzekerheid ten aanzien van 
het ‘harmonische’ kader, het ontwikkelen van openheid voor de ‘contrapuntiek’ van de 
‘stemmen’, en het aanvaarden van een fluïditeit in kennis vanwege de voortdurende 
wederzijdse transformatie van die ‘polyfone stemmen’.187 
 

Ook voor De Groots ideeën over muziekwetenschap geldt volgens mij dat ze eerder 
idealistisch en utopisch dan realistisch zijn. Veel van zijn punten zijn zeker de moeite waard 
om nagestreefd te worden. Maar met betrekking tot de vraag in hoeverre de toepassing van 
zijn ideeën haalbaar is, blijft de scepsis overheersen. Terwijl het er volgens mij op dit moment 
nu juist om gaat theorieën of ideeën te ontwikkelen die toepasbaar zijn, en niet concepten die 
moeilijk in realiteit omgezet kunnen worden. 

 

Het volgende artikel dat ik in deze samenhang wil bespreken is ‘The Location of Music: 
Towards a Hybrid Musicology’ van Wim van der Meer.188 Voordat hij specifiek op de 
muziekwetenschap ingaat, bespreekt Van der Meer het probleem van de vertaalbaarheid van 
muziek. Als steun voor zijn betoog maakt hij gebruik van de ideeën van Homi K. Bhabha. 
Diens belangrijkste uitgangspunt is: ‘Culture is performed, it exists in time, but we localize it 
in space.’189 Van der Meer benadrukt dat deze gedachte bij uitstek voor muziek geldt. Hij 
benadert de vertaalbaarheid van muziek dan ook vanuit deze gedachte. Bhaba ziet cultuur 
tegelijk als ‘transnational’ en als ‘translational’.190 Voor Van der Meer betekent dat: 
‘Transnational as a direct consequence of migrations, translational because of the necessity of 
coming to terms with the complex issue of cultural signification as a result of 
transnationality.’191 Van der Meer concludeert hieruit dat muziek minder geschikt is voor 
vertaling. Om een voorbeeld te geven van die ongeschiktheid verwijst hij onder meer naar de 
vele modaliteiten die een muzikale ‘vertaling’ (transcriptie) kan hebben. Een andere vorm van 
vertalen is voor hem het luisteren naar ‘andere’ muziek. Iedere luisteraar hangt het onbekende 
op aan iets dat hij kent. Nog een andere vorm is volgens Van der Meer het gebruik van niet-
westerse muziek door westerse componisten. 
 Vervolgens legt Van der Meer uit hoe hij hybridisatie begrijpt. Om te beginnen haalt 
hij Bhaba aan: ‘The great merit of the postcolonial methodology proposed by Homi Bhaba is 
that it challenges the reification and essentialization of identities.’192 Vervolgens noemt hij de 
gentheorie van Luigi Cavalli-Sforza.193 Van der Meer heeft voor deze theorie gekozen omdat 
deze volgens hem een antwoord geeft op de vraag naar de ‘reification’ van identiteiten en 
omdat ze een model geeft voor de studie van verandering, want: ‘[F]rom the single origin of 
mankind there has been a differentiation of genetic constitutions, but there has always been an 
infinite chain of rehybridization that maintained the genetic pool in a constant state of flux.’194 
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 Vervolgens stelt Van der Meer de muziekwetenschap aan de orde. Hij begint met te 
zeggen dat in de eenentwintigste eeuw de indelingen van Guido Adler (‘historische, 
systematische und vergleichende Musikwissenschaft’ in het artikel ‘Umfang, Methode und 
Ziel der Musikwissenschaft’ in Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft) en Joseph Kerman 
(‘historical study of Western art music (musicology), theory and analysis, ethnomusicology’ 
in Contemplating Music: Challenges to musicology195) niet meer houdbaar zijn. De 
muziekwetenschap kan het zich niet meer veroorloven om zich vooral te richten op westerse 
kunstmuziek en om al het andere onder de etnomusicologie te scharen. Bovendien vindt Van 
der Meer dat etnomusicologie zelf geen houdbare categorie meer is.196 Hij wil een poging 
doen om de gebieden van de muziekwetenschap in een aantal logische categorieën onder te 
brengen en hij wil proberen die categorieën te omschrijven. Aldus wil hij laten zien hoe deze 
gebieden zich tot elkaar verhouden en op welke manier ze met elkaar te maken hebben. 
 Hij begint met een categorisering van de verschillende gebieden. 
- Endomusicologie (historisch/kritisch/theoretisch): historisch gegroeid ten aanzien van een 
specifieke vorm van muziek in een specifieke cultuur. Wanneer musici over hun eigen muziek 
gaan denken en schrijven zijn ze endomusicologen. 
- Exomusicologie (comparatief/etnologisch/cultureel): ‘When a person from one culture looks 
at the music of another culture using the musicological categories and views from his own 
culture’.197 
- Metamusicologie (systematisch/empirisch/theoretisch): ‘[A] musicology that attempts to 
find universals in different musical traditions, or that negotiates a common ground for 
translating musical concepts and events between cultures’.198 
- Paramusicologie (musico-logics/musicosophy): ‘Thinking about music, thinking in music, 
thinking through music’.199 Hier wil Van der Meer erop wijzen dat muziek meer is dan alleen 
over de noten nadenken: het is ook een manier om over de wereld na te denken. 

Vervolgens brengt Van der Meer een categorisering aan op het gebied van de 
benaderingen of methodes. 

- Orthomusicologie: beschouwt muziek als een autonoom en objectief fenomeen. 
- Ecomusicologie: benadrukt op ecologische wijze de niet autonome status en de 
contextualiteit van muziek. 
- Biomusicologie: houdt zich bezig met de neurologische aspecten van muziek en omvat ook 
paleomusicologie.  

Na deze typologieën van muziekwetenschap gaat Van der Meer nog op enkele 
specifieke aspecten in. Zo ziet hij voor muziek een belangrijke rol weggelegd in het proces 
van het construeren van identiteit. Want volgens hem staan identiteiten niet vast maar worden 
deze geconstrueerd door definities. Muziek is dan belangrijk bij het definiëren van ‘ons’ en de 
‘anderen’, door het spreken over ‘onze muziek’ en ‘hun muziek’. Ook scholen en tradities 
beschouwt hij als identiteiten die geconstrueerd zijn.  
 ‘When we speak of hybridity, we refer to a process rather than a state. Hybridity is by 
nature an interaction.’200 Muzikale concepten en ideeën zijn volgens Van der Meer bij uitstek 
resultaten van hybridisatie omdat ze gekenmerkt worden door continue interactie en door een 
procesmatige ontwikkeling. Daardoor is muziek een perfect model om culturele processen te 
begrijpen. Refererend aan Bhaba stelt Van der Meer dat men om culturen inclusief hun 
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muziek te kunnen begrijpen noch een monistisch noch een dualistisch model moet volgen. ‘In 
my opinion this holds true not only for tribal, popular, traditional and contemporary musics 
that depend very much on the ‘moment now’, but also for ‘dead’ composers, since dead 
composers are only relevant insofar as they are alive in the minds of listeners, performers, 
composers, and scholars.’201 
 Omdat partituren en opnames slechts in beperkte mate de totaliteit van de muziek 
weergeven, pleit Van der Meer voor onderzoek dat de praktijk als uitgangspunt neemt. Verder 
constateert hij dat de meeste ‘performing arts’ hybride van karakter zijn: bij dans hoort 
bijvoorbeeld muziek en bij liederen tekst. Daarom vindt hij dat we er niet meer onderuit 
kunnen het multimediale aspect van de ‘performing arts’ te bestuderen. 
 Tot slot pleit Van der Meer nog eens voor een hybride muziekwetenschap. 
‘[M]usicology, like music, must be fundamentally hybrid.’202 Volgens hem vertoont muziek 
over de hele wereld bepaalde overeenkomsten zoals toonhoogte, ritme en melodie. 
‘Genetically, the tools for perceiving and producing music are very similar.’203  
 

Between musics the hybridizations, the borrowings, the incursions of one into another may 
even be stronger than with language. But rather than being ‘neither one thing nor the other’ 
a hybrid musicology would aim at being ‘both this and that’. Musics, like races, are not 
inherently separate entities.204 
 

Op zich lijkt een hybride muziekwetenschap mij een goed idee en ook dat hiervoor, zoals Van 
der Meer het beschrijft, meer van de praktijk uitgegaan moet worden. Maar ook hier ben ik 
van mening dat Van der Meer te idealistisch is en dat hij te zeer gelooft in de mogelijkheid 
om gelijkheid te verwerkelijken. De gentheorie kan nog zo overtuigend zijn, de realiteit ziet er 
heel anders uit, omdat het geheel van de menselijke samenleving veel complexer is dan de 
biologische theorie kan bevatten. Hetzelfde geldt voor muziek. Van der Meer zegt dat muziek 
over de hele wereld overeenkomsten vertoont, maar dat vind ik even twijfelachtig als wat de 
gentheorie zegt: het is een theorie, maar de realiteit wordt anders ervaren zoals onder meer de 
discussies over elite laten zien. De postmodernistische idee om vooral op minderheden in te 
gaan, schiet mij hier te ver door. We moeten wel degelijk ook naar minderheden kijken maar 
we zullen nooit met iedereen rekening kunnen houden en we moeten datgene wat voor ons op 
dit moment belangrijk is niet uit het oog verliezen. Ik stem in met Jonker, die zegt: ‘[M]en wil 
weer standpunten innemen op grond van normen en waarden. Er is weer behoefte aan het 
geven van oordelen over sommige anderen en over de ander in onszelf.’205 
 
 

Kansen door  muziek als uitvoering 

 
Een ontwikkeling die de laatste jaren in de muziekwetenschap steeds meer op de voorgrond is 
getreden, is muziek als uitvoering. Dat wil zeggen dat de aandacht niet alleen naar de partituur 
uitgaat maar tevens naar de uitvoering en naar uitvoeringspraktijken. Hierbij wordt rekening 
gehouden met muziek als een klinkend fenomeen: niet alles wat muziek tot muziek maakt is 
in een partituur vast te leggen. Deze visie wordt uiteraard gesteund door het bestaan van 
muziek die niet genoteerd wordt (vooral in andere culturen) of die geïmproviseerd wordt 
(zoals jazz).  
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 Er is echter ook een stroming binnen de muziekwetenschap die nog verder gaat en die 
zich geheel wil afkeren van de historische benadering. Deze stroming heet de cognitieve 
muziekwetenschap. Haar aanhangers richten zich volledig op de uitvoering en daarbij 
gebruiken ze de nieuwste technologieën. Hun methode is empirisch, ze meten bijvoorbeeld de 
timing van een uitvoering en aan de hand van de verzamelde gegevens ontwerpen ze hun 
interpretaties die dus empirisch gegrond zijn. Een voorbeeld hiervan is het boek Empirical 
Musicology van Nicholas Cook en Eric F. Clarke206 (hoewel voor Cook niet geldt dat hij zich 
helemaal afkeert van de historische benadering). In dit boek worden verschillende opnames 
van enkele Mazurka’s van Chopin geanalyseerd met gebruikmaking van nieuwe 
computerprogramma’s. De resultaten worden uiteindelijk in grafieken zichtbaar gemaakt. Het 
doel is drieledig: 1) de verhouding tussen de compositie- en de uitvoeringsstijl te 
onderzoeken; 2) binnen het onderzoek naar westerse kunstmuziek de mogelijkheden te 
onderzoeken van een stijlanalytische benadering die op de uitvoering is gebaseerd; en 3) bij te 
dragen aan de verspreiding van adequate computerprogramma’s door het aan de orde stellen 
van fundamentele muziekwetenschappelijke kwesties. Dit laatste doel wordt in het boek 
verder nagestreefd door de nieuwste computerprogramma’s uit te leggen. Voor dit soort van 
onderzoek is vanzelfsprekend een softwarespecialist nodig die de vereiste programma’s kan 
maken. Vandaar dat er inmiddels instituten bestaan die in dit onderzoek gespecialiseerd zijn 
zoals het AHRC Research Centre for the History and Analysis of Recorded Music (CHARM) 
in London waar het Mazurkaproject is uitgevoerd.  
 Door de empirische methode, het meten van en terugvallen op ‘feiten’, wordt in 
verband met cognitieve of systematische muziekwetenschap gesproken van een tendens naar 
verwetenschappelijking. Zoals boven besproken is, is het een uitdaging voor de 
geesteswetenschappen en voor de muziekwetenschap in het bijzonder om in de pas te lopen 
met de huidige ontwikkelingen. Omdat onze wereld vooral technologisch bepaald is en zeker 
ook steeds meer door de computer bepaald wordt, zou men kunnen zeggen dat de 
systematische of cognitieve muziekwetenschap perfect aansluit bij een vraag van onze tijd. 
Toch ben ik er niet van overtuigd dat dit nu de uitweg uit de crisis is. Deze vorm van 
verwetenschappelijking lijkt mij voor de geesteswetenschappen niet de oplossing te zijn. 
Hiermee wordt als het ware opnieuw (zoals ook al in de jaren vijftig) bevestigd dat we 
ondergeschikt zijn aan de natuurwetenschappen. Er worden immers allerlei pogingen gedaan 
om eveneens empirisch onderzoek te verrichten en om alles met feiten te onderbouwen. 
Vanzelfsprekend vertoont bijna alles, ook muziek, een meetbaar aspect dat door de moderne 
technologieën kan worden gemeten, maar de vraag is hoeveel dit meten nog met muziek te 
maken heeft – tenminste als we muziek zien als een uiting van het leven en zijn 
beslommeringen. Muziek is mijns inziens in dit opzicht niet vergelijkbaar met een atoom, 
quarks, energievelden, zwaartekracht, zwarte gaten of andere natuurverschijnselen. Zoals de 
naam al zegt houden de natuurwetenschappen zich met de natuur bezig en de 
geesteswetenschappen met voortbrengselen van de menselijke geest. Nogmaals, aan muziek 
zit uiteraard ook een natuurwetenschappelijke kant omdat ze uit klanken bestaat en omdat die 
klanken gemeten kunnen worden, evenals timing, wat Cook en Clarke en hun 
‘geestverwanten’ dan ook doen. Maar volgens mij gaat het bij muziek toch om andere vragen, 
vragen die eerder betrekking hebben op het menszijn zelf. Dat betekent overigens geenszins 
alleen maar een historische benadering. Psychologische en filosofische alsmede sociale 
aspecten zijn zonder enige twijfel evenzeer belangrijk. Als de geesteswetenschappen weer 
aanzien willen verwerven, moeten ze volgens mij dus niet proberen in de voetstappen van de 
natuurwetenschappen te treden maar iets eigens bij te dragen.  

                                                 
206 Eric F. Clarke en Nicholas Cook, red. Empirical Musicology: Aims, Methods and Prospects. Oxford [etc.]: 
Oxford University Press, 2004. 
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 Het is niet mijn bedoeling om afbreuk te doen aan de verdiensten van deze stroming. 
Vanzelfsprekend bevindt de methodiek zich nog in een ontwikkelingsfase en kan ze nog niet 
met alles rekening houden. Maar nogmaals: volgens mij is verwetenschappelijking geen 
uitweg, althans niet op deze manier. 
 Een heel andere variant van een uitvoeringsgerichte benadering is te vinden in Carolyn 
Abbates artikel ‘Music – Drastic or Gnostic?’.207 Aan de hand van Vladimir Jankélévitchs 
boek Music and the Ineffable stelt Abbate dat ‘real music is music that exists in time, the 
material acoustic phenomenon.’208 Daarmee wordt duidelijk de voorkeur gegeven aan de 
uitvoering boven de abstractie ‘werk’ en ook boven datgene wat ‘erachter ligt’ en wat 
opgespoord zou moeten worden. Dit gesteld hebbend levert Abbate kritiek op de gangbare 
methoden van de muziekwetenschap want hierin wordt iets vergeten: ‘real music: the 
performances that were to remain in large part as marginal to criticism or hermeneutics as 
they had been to formalism, biography, history, or theory.’209 Ze erkent dat er wel degelijk 
over uitvoeringspraktijk geschreven en gediscussieerd is, maar toch mist zij in de geschriften 
iets wat moeilijk te vatten is. ‘And whatever its [the writings] vague outer limits, that mark 
has a dense center that has to do with musical performance’s strangeness, its unearthly as well 
as its earthly qualities, and its resemblance to magic shows and circuses.’210 Het probleem 
blijft hoe men de uitvoering in woorden kan vangen zonder juist aan datgene wat de 
uitvoering uitmaakt voorbij te schieten.  
 Het onderscheid tussen drastisch en gnostisch bij Jankélévitch houdt volgens Abbate 
meer in dan alleen het verschil tussen muziek in de praktijk en muziek in theorie.211  
 

[D]rastic connotes physicality, but also desperation and peril, involving a category of 
knowledge that flows from drastic actions or experiences and not from verbally mediated 
reasoning, Gnostic as its antithesis implies not just knowledge per se but making the opaque 
transparent, knowledge based on semiosis and disclosed secrets, reserved for the elite and 
hidden from others.212 
 

Vervolgens bespreekt ze de vraag of een gnostische houding bij een uitvoering uitgesloten is. 
Volgens haar eigen ervaring als uitvoerend musicus neemt ze tijdens het spelen geen 
gnostische houding aan, of hoogstens in zeer geringe mate. De vragen die een musicoloog aan 
een werk stelt, stelt een uitvoerder zich tijdens het spelen niet. Ook bij de luisteraar stelt ze 
een dergelijke ervaring vast. ‘[T]he experience of listening to a live performance solicits 
attention more for the performers and the event and far less for the work than is perhaps 
generally admitted.’213 Abbate verbindt ‘drastisch’ dus met de uitvoering en ‘gnostisch’ 
vooral met hermeneutiek en met formalisme. De twee laatstgenoemde methoden vragen beide 
om abstractie en reflectie en ze behandelen een werk als iets abstracts in plaats van in te gaan 
op de vluchtigheid van – wat zij noemt – de ‘real music’. Hierdoor wordt mysticisme rondom 
muziek bevorderd. ‘Ascribing revelatory force to music is a legacy from nineteenth-century 
musical aesthetics, but it found one outlet in twentieth-century psychoanalytic theories, which 
wholeheartedly embrace romanticism’s hypostatization of musical sounds, paradoxically seen 
as at once transcendent (therefore all-powerful) and nicely decodable.’214 Voor alle 
duidelijkheid: waar het Abbate om gaat is niet dat in muzikale werken een weerspiegeling van 
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culturele waarden of van biografische feiten gezien wordt. Daar kan ze mee instemmen. ‘The 
point is that these ideas and truths are being made monumental and given aura by music.’215 
 Abbate stoort zich nu – alhoewel ze erkent dat ze daaraan vroeger ook heeft 
meegedaan – met name aan de ‘decodering’ van muziek door de hermeneutiek. Ze noemt 
deze manier van omgaan met muziek het teweegbrengen van ‘het cryptografisch sublieme’. 
Maar het uitgangspunt moet volgens haar (in navolging van Jankélévitch) de uitvoering zijn 
want deze beïnvloedt ons fysiek, wat dan spirituele acties tot gevolg kan hebben. 
‘Jankélévitch’s argument acknowledges music’s precious humanity and social reality, not by 
insisting that musical works trace historical facts or release specific sanctioned cultural 
associations, but by emphasizing an engagement with music as tantamount to an engagement 
with the phenomenal world and its inhabitants.’216 
 Door een bepaalde ongemakkelijkheid die teweeggebracht wordt door uitgevoerde 
muziek, wordt een onuitgesproken wrok tegen muziek opgeroepen. ‘This grudge rejects the 
idea that forces unleashed in performance count more than immortal Works and the elaborate 
readings or formal descriptions that musicology assigns such abstractions.’217  
 Abbate pleit ervoor om van muziek niet als van een werk maar als van een gebeurtenis 
intellectueel te genieten. Want tussen de partituur en het muzikale werk dat in wezen een 
constructie is, ligt de uitvoering, ‘a huge phenomenal explosion’.218 In die zin hoeven het 
drastische en gnostische elkaar ook niet uit te sluiten.  
 

Music’s cryptographic sublimity is a contributing force in the clandestine mysticism that 
appears as a bystander in musical hermeneutics, just as music’s ineffability is what allows 
musical hermeneutics to exist. Music is ineffable in allowing multiple potential meanings 
and demanding none in particular, above all in its material form as real music, the social 
event that has carnal effects. The state engendered by real music, the drastic state, is 
unintellectual and common, familiar in performers and music lovers and annoying 
nonmusicologists, and it has value. When we cannot stare such embarrassing possibilities in 
the face and find some sympathy for them, when we deny that certain events or states are 
impenetrable to gnostic habits, hence make them invisible and inaudible, we are 
vulnerable.219 
 

Abbate gaat in dit artikel tamelijk ver in haar ideeën, waardoor niet alleen de sterke kanten 
ervan maar ook de problemen tegelijk naar voren komen. Zo erkent zij onder meer dat de 
muziekwetenschap niet helemaal zonder hermeneutiek kan en dat het drastische en het 
gnostische kunnen samengaan. Maar haar belangrijkste punt is volgens mij dat het gnostische 
niet altijd het uitgangspunt vormt of moet vormen, en dat het gnostische bovendien vaak niet 
zonder het drastische mogelijk zou zijn. Hiermee legt zij de nadruk op de ervaring. 
 In zijn artikel ‘Musicology According to Don Giovanni, or: Should We Get 
Drastic?’220 geeft Karol Berger onder andere commentaar op Abbates artikel. Volgens hem is 
de tegenstelling die Abbate maakt tussen de echte uitvoering en het imaginaire werk 
overdreven, want ook van de uitvoering kunnen bepaalde hermeneutische elementen niet 
worden weggedacht. Pure ervaring zonder invloed van interpretatie bestaat immers niet. ‘The 
experience is the gradually enriched palimpsest consisting of the superimposed layers of the 
constantly diminishing expected future, the ever changing marked present in which the 
expectations are confirmed or disproved and thus instantly transformed into memories, and 
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the ever growing remembered past.’221 Ik ben dit met Berger eens en Abbate zelf bevestigt dit 
punt eigenlijk ook in het laatste voorbeeld dat ze geeft. In dat voorbeeld beschrijft ze een 
Wagner-uitvoering waarin de stem van een zanger het begint te begeven. Omdat zij Die 
Meistersinger door haar ‘gnostische’ onderzoekingen heel goed kent, weet zij precies hoeveel 
moeilijke aria’s er voor deze rol nog komen. Zij gebruikt dit voorbeeld om de directe ervaring 
van een uitvoering te verduidelijken maar zonder haar verleden – haar intensieve bemoeienis 
met Wagner – zou haar ervaring er heel anders hebben uitgezien. Dus, in een tegenwoordige 
ervaring komen altijd verleden en heden bij elkaar. Dat betekent onvermijdelijk dat door 
interpretatie en door betekenisgeving afbreuk gedaan wordt aan de onmiddelijkheid van het 
moment. Bovendien wordt een ervaring onmiddellijk een herinnering en uiteindelijk kun je 
alleen maar over een herinnering praten of schrijven. Dat alles neemt voor Berger niet weg 
dat naar zijn mening zowel hermeneutiek als formalisme meer aandacht aan de uitvoering 
zouden moeten geven. Maar volgens hem kunnen we deze methodes geen van tweeën missen. 
‘But this is not necessarily a bad thing: Properly managed, they can actually enhance and 
enrich the experience of performance, not distract from it.’222 
 In Bergers boek A Theory of Art komen enkele punten met betrekking tot zijn 
toekomstvisie naar voren. Hij betoont zich voorstander van een strategie die bestaat uit ‘some 
form of rapprochement and accommodation between the abstract and mimetic ideas, a 
refertilization of abstraction with mimesis. In the case of instrumental music, such 
refertilization would necessarily mean putting the music back into a context that language can 
name.’223 Volgens Berger is deze tendens, dus de erosie van de tegenstelling tussen abstractie 
en mimesis, in de muziekgeschiedenis van de laatste decennia terug te vinden. Ook in de 
muziekwetenschap herkent hij deze tendens in de vorm van een hernieuwde introductie van 
muzikale hermeneutiek. 
 Berger verbindt de ontwikkelingen in de muziek met de rest van ons leven. 
Subjectieve vrijheid neemt hierbij een belangrijke plaats in.  
 

Abstract art, on the interpretation proposed here, is the form of modernity, a characteristic 
symptom of the modern condition diagnosed by Hegel, and hence its contemporary situation 
reflects faithfully the larger dilemma we face. We want to safeguard our modern right of 
subjective freedom but not at the cost of never exercising this right, and we hope to find 
ourselves in an objective social world that will offer us worthwhile opportunities for 
exercising it, a world of social practises we might want to participate in and extend and of 
institutions we might wish to preserve and improve. Our art reflects this situation like a good 
mirror. At its most radical, it celebrates the modern infinitely free subjectivity, intending 
everything, committed to nothing. And, precisely at its most radical, it finds itself facing the 
very same loss of significance and the very same sterility that is faced by the subjectivity it 
celebrates. What it needs is to leaven subjectivity with objectivity, abstraction with mimesis, 
that is, something the best music of the last two hundred years has been doing supremely 
well.224 
 

 
Er bestaan nog veel meer ideeën over de toekomst van de muziekwetenschap. Een voorbeeld 
is het boek Decentering Music van Kevin Korsyn.225 Hij probeert uiteindelijk om de theorie 
van Derrida op muziek toe te passen. Dit lijkt me weer een van de enkele decennia 
achterlopende toepassingen van theorieën in de muziekwetenschap die verder niets met de 
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tegenwoordige tendensen te maken hebben. Het gaat er mij juist om, te proberen om de 
huidige tendensen naar voren te halen (al sluimeren daar vanzelfsprekend tendensen en ideeën 
uit het verleden in) en om vanuit de huidige tendensen te vertrekken. Vandaar de gemaakte 
keuze van de besproken literatuur.  
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Hoofdstuk 5: Toepassing en daarmee gepaard gaande problemen en kansen 

 

 

Analyse 

 

In het vorige hoofdstuk is een aantal auteurs besproken die suggesties hebben gedaan voor 
een toekomstige muziekwetenschap. Een probleem dat daarbij al kort is vermeld is het 
probleem van de praktische toepassing van de ideeën. Goede concepten of methoden in 
praktische resultaten omzetten blijkt heel vaak moeilijk te zijn en brengt nieuwe problemen of 
vragen naar voren. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om vanuit de muzikale praktijk een 
theorie te ontwikkelen. Met ‘de muzikale praktijk’ bedoel ik (hier en ook verderop) zowel het 
compositietechnische als het uitvoeringstechnische gebruik van muziek, alsmede de 
tegenwoordige receptie van en omgang met muziek. Juist in de muziekwetenschap (en in de 
muziekwetenschap avant la lettre) is het vaak zo gegaan. Zo is bijvoorbeeld niet eerst een 
abstracte vorm met de naam sonatevorm bedacht, die de componisten vervolgens hebben 
gebruikt. Aanvankelijk bestond er wel een theoretisch idee van muziek als ‘Klangrede’. Uit 
dat idee heeft zich de vorm van het eerste deel van een instrumentaal stuk ontwikkeld. Vanuit 
het idee van de ‘Klangrede’ werd de vorm min of meer een vanzelfsprekendheid en door zijn 
vanzelfsprekendheid moest deze vorm ook gebruikt worden. Als uitgangspunt voor de vorm 
diende dus de manier waarop men toen muziek heeft begrepen en ervaren. Maar latere 
componisten hebben daarentegen wel vormen gebruikt die op dat moment niet 
vanzelfsprekend waren, zoals bijvoorbeeld Alfred Schnittke in zijn Concerto grosso no. 1 
(1976-1977). Dit soort toepassingen (zoals van de vorm ‘concerto grosso’) zijn eigenlijk 
bewuste anachronismen. Het bewust kiezen of bedenken van een vorm in plaats van het 
uitgaan van een vorm als vanzelfsprekendheid is in de hele compositiegeschiedenis van de 
twintigste eeuw waar te nemen. Steeds vaker werd eerst een concept voor een 
compositietechniek bedacht en werd dit concept vervolgens toegepast. De duidelijkste 
voorbeelden zijn vanzelfsprekend de twaalftoonstechniek alsmede de compositietechniek van 
onbepaaldheid.226 Maar dit verschijnsel is, zoals al gezegd, ook te zien bij componisten als 
Schnittke die een bestaande (oude) vorm als uitgangspunt nemen. Men zou nu terecht kunnen 
opmerken dat ook al aan het einde van de negentiende eeuw componisten, zoals bijvoorbeeld 
Johannes Brahms, vroegere vormen hebben toegepast. Het verschil met de sonatevorm is 
echter dat deze vorm in die tijd verheven was tot een ideaal dat de componist moest navolgen, 
zoals John Rink beschrijft:  ‘According to Rosen, sonata form was fixed once and for all after 
Czerny: even Brahms ‘could not change the form as Haydn or C.P.E. Bach had.’’227 De 
toepassing van de sonatevorm is zeker steeds complexer geworden maar het was min of meer 
‘verplicht’ om deze vorm in het eerste deel van een instrumentaal stuk te gebruiken. Voor 
Schnittke daarentegen bestond er geen enkele verplichting om de concerto-grossovorm te 
gebruiken (noch alle andere vormen en verwijzingen die hij gebruikt heeft). Er is dus een 
verschuiving te constateren van de vorm als een natuurlijk omhulsel dat gevuld wordt naar de 
vorm die niet alleen middel is maar tevens doel (waarbij ik nog wel een keer verwijs naar 
voetnoot 226). Men zou, met andere woorden, ook kunnen zeggen dat de 
compositietechnische aanpak technischer is geworden en daardoor abstracter (hier wil ik aan 
Berger herinneren p. 40-41). 
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 Soortgelijke ontwikkelingen zijn ook in de analyse te vinden. Zeker in de tweede helft 
van de twintigste eeuw zijn de analyses steeds technischer geworden, met het gevolg dat een 
luisteraar, ook als hij op zichzelf toch wel wat verstand van muziektheorie had, er niets meer 
van kon begrijpen. Dit is volgens Nicholas Cook zeker van toepassing voor de analyse na de 
Tweede Wereldoorlog. In die periode is vooral de harde wetenschap aan een opmars 
begonnen in de Amerikaanse academische wereld. ‘And the result was that theory and 
analysis became increasingly technical, increasingly incomprehensible to anyone except 
specialists.’228 Ook Carl Dahlhaus ziet een duidelijke omslag in de manier waarop analytici 
met muziek omgaan respectievelijk muziek benaderen. Speelde eerst platonisme een grote rol 
in hun denken, ‘so sind die meisten Analytiker der letzten Jahrzehnte entschiedene 
Nominalisten…[Sie] sehen nichts als Schemata, die keine normative, sondern lediglich eine 
heuristische Funktion erfüllen.’229 In Analyse und Werturteil legt Dahlhaus de omslag in de 
manieren van oordelen nog duidelijker uit.230 Volgens hem is er sprake van een verschuiving 
van een functioneel naar een esthetisch oordeel en van een esthetisch naar een historiserend 
oordeel. Hij argumenteert verder dat het esthetische oordeel lange tijd de schijn van 
pretentieloosheid heeft willen behouden omdat het destijds (in de negentiende eeuw) als 
tactloos gezien werd om over het metier te praten. In de twintigste eeuw daarentegen ‘ist die 
historisierende Kritik …, die ein Werk als Dokument des Entwicklungstandes der 
kompositorische  Methoden und des musikalischen Denkens analysiert, gerade umgekehrt 
dazu gezwungen, das Moment des Professionellen hervorzukehren, und zwar auch dann, 
wenn die Voraussetzungen brüchig sind. Das ästhetische Urteil verwandelt sich in ein 
technologisches.’231 Gelet op deze karakteriseringen hoeft het dus niet te verbazen dat het 
publiek analytici als een klein specialistengroepje ziet. Het streven naar strikt 
wetenschappelijke methodes was na de Tweede Wereldoorlog heel sterk en ook begrijpelijk 
(en trouwens ook historisch bepaald). Inmiddels leven we in de eenentwintigste eeuw. Is het 
nu misschien tijd voor een andere aanpak? Namelijk een aanpak die past bij het streven van 
deze tijd zoals geschetst in de voorafgaande hoofdstukken. 
 Volgens mij is analyse waardevol en kan ze ook waardevol blijven. Het doel hoeft niet 
te zijn om iedereen te bereiken. In zekere zin zal het altijd bij een klein groepje blijven. Het 
bereiken van een publiek is één kant. De andere kant – waar het mijns inziens om gaat – is de 
geloofwaardigheid van ons vak. Laten we voor het theoretische gemak even uitgaan van een 
ideale analyse. Ik doel op een analyse die vooral ook rekening houdt met datgene wat te horen 
is. Als het goed is, ondersteunt een analyse datgene wat een musicoloog wil overbrengen. De 
analyse houdt zich bezig met de muziek, met datgene wat tot klinken wordt gebracht. Meestal 
wordt voor een analyse gebruikgemaakt van een partituur omdat daarin tot op zekere hoogte 
is vastgelegd wat tot klinken wordt gebracht. Als er geen partituur voorhanden is, wordt 
meestal gebruikgemaakt van opnames die op hun beurt vaak worden getranscribeerd. Analyse 
houdt zich dus met de muziek op zichzelf bezig (zonder dat hiermee nu gesuggereerd wil 
worden dat muziek autonoom is). Dit is een belangrijk verschil met bijvoorbeeld de 
muziekpsychologie of datgene wat Van der Meer ‘biomusicologie’ heeft genoemd (zie p. 65). 
Dergelijke vakken bestuderen de muziek ook wel, maar ze bestuderen andere aspecten, of 
beter gezegd: het gaat deze vakken om de effecten van muziek op ons zenuwstelsel en op 
onze gevoelens. De informatie die hieruit voortkomt is zonder meer waardevol en interessant, 
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ook voor de muziekwetenschap, maar ze heeft volgens mij niets met muziekwetenschap als 
zodanig te maken. Ze gaat over het functioneren van de mens en over het reageren op 
bepaalde prikkels en ze is in die zin biologisch, neurologisch of psychologisch en niet 
geesteswetenschappelijk te noemen. Naar mijn mening moet de muziekwetenschap zich juist 
baseren op de daadwerkelijke klank. Dat doet verder geen enkele andere discipline en de 
muziekwetenschap moet iets eigens hebben als ze meer respect en waardering wil verwerven. 
Dat neemt geenszins weg dat er rekening moet worden gehouden met sociologische, 
historische en psychologische aspecten. De analyse moet een middel zijn om iets naar voren 
te brengen wat met ons en met het leven te maken heeft. Volgens mij kan niet volstrekt van 
analyse worden afgezien want wat dient dan als fundament? En wat is dan het specifieke van 
muziekwetenschap? Maar nogmaals: de analyse moet, als ze krachtig en overtuigend wil zijn, 
aangepast worden aan de tendensen van de tijd. Volgens Leo Treitler moet analyse ook tot 
doel hebben om de luisteraar te conditioneren tot waarnemend luisteren. Interessant is, dat hij 
hierbij een citaat van Babbitt gebruikt. ‘With this goal, musical analysis is the search for 
principles that will “codify previous hearing and extend and enrich the listener’s perceptive 
powers by making listening more efficient and meaningful, by explaining the formerly 
inexplicable.” (The quotation is from Milton Babbitt’s review of Felix Salzer’s book 
Structural Hearing.)’232 
 
 
Pluraliteit 

 
Een tendens die zowel in het alledaagse leven als in de tegenwoordige 
compositiegeschiedenis geconstateerd is, is een enorme pluraliteit. Er zijn heel veel 
mogelijkheden; die ene ‘juiste’ manier of weg bestaat niet. In deze stand van zaken liggen 
eigenlijk erg veel kansen voor de muziekwetenschap want de weg is hierdoor open voor 
velerlei verschillende methoden. Deze methoden bestaan natuurlijk al; ze maken zich tot nu 
toe vooral kenbaar in discussies van musicologen. Misschien zou het helpen wanneer de 
muziekwetenschap niet meer zou proberen om die ene juiste weg te vinden maar zou 
accepteren en tolereren dat er meerdere mogelijkheden bestaan. Als het postmodernisme ons 
iets geleerd heeft, dan is dat toch vooral dat er meerdere perspectieven mogelijk zijn en 
dientengevolge meerdere interpretaties. Dat betekent uiteraard niet dat een onderzoeker overal 
mee moet instemmen en het met alles eens moet zijn of dat er geen kritiek meer mag worden 
geuit. Het gaat erom om ook voor de goede aspecten en vooral voor de kansen van een andere 
aanpak oog te hebben en om hierdoor tot een soort transculturaliteit of, in de woorden van De 
Groot, tot polyfonie te komen.  
 Een probleem van pluraliteit bij de praktische toepassing van ideeën is dat er gekozen 
moet worden (dit is in elk geval voor mij een probleem). Er zijn veel goede mogelijkheden 
om een stuk te benaderen. Als je voor de ene mogelijkheid kiest ben je gedwongen de andere 
achterwege te laten want je kunt nooit alles noemen. Maar doordat er zoveel mogelijkheden 
zijn, leven we in een soort angst het verwijt te krijgen iets niet genoemd te hebben. Verder 
zijn er vrijwel altijd overtuigende tegenargumenten in te brengen die de eigen keuze weer ter 
discussie stellen. Maar al bij al is dit juist het uitdagende aan onderzoek: het kijken vanuit 
verschillende perspectieven, het benaderen vanuit verschillende richtingen, het openstaan 
voor nieuwe aspecten, het afwegen van het een tegen het ander. En het uitgangspunt voor de 
uiteindelijke afweging moet mijns inziens altijd het te bespreken kunstwerk zijn. De 
methoden kunnen verschillen naargelang van datgene wat men wil bespreken en wat men naar 
voren wil brengen. De keuze van het perspectief is afhankelijk van datgene wat ik wil 
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vertellen. Het aangename aan pluraliteit is dat er veel mogelijkheden en veel perspectieven 
zijn. Je bent niet vastgeketend aan één methode omdat er niet slechts één methode geschikt is 
om een verhaal te vertellen. Je kunt nu een methode kiezen die past bij jouw verhaal. Een 
dergelijke opstelling vraagt echter een heel open houding van de onderzoeker. Nogmaals, hij 
hoeft niet overal waardering voor op te brengen en ook niet alles uit te proberen. Waar het om 
gaat is het benutten van de kansen die de pluraliteit ons te bieden heeft. 
 De suggestie van Van der Meer om de muziekwetenschap opnieuw te categoriseren is 
misschien nuttig. Hierdoor kan meer onderlinge tolerantie ontstaan. In andere disciplines is 
een indeling allang vrij gebruikelijk. Zo is bijvoorbeeld de filosofie intussen onderverdeeld in 
de afzonderlijke gebieden waar men zich mee bezighoudt (overlappingen daargelaten). 
Indeling betekent echter weer niet dat men niets van de anderen hoeft te weten of niets van de 
anderen voor zichzelf kan gebruiken. Indeling kan bij een veelheid aan mogelijkheden iets 
meer houvast bieden. De vraag voor de muziekwetenschap is echter hoe die indeling er dan 
uit zou moeten zien. Misschien is het een suggestie – want voor meer is in deze thesis geen 
ruimte – om een indeling te maken vanuit de muzikale praktijk233, dat wil zeggen om een 
ordening te baseren op datgene wat er praktisch gaande is. Maar dat moet dan niet leiden tot 
een opberging in gesloten vakjes (wat altijd het gevaar is). Belangrijk zou zijn dat er alle 
ruimte is voor overlappingen en voor sprongen van het een naar het ander, zodat de 
mogelijkheid om een bepaald perspectief te kiezen open blijft. Belangrijk vind ik echter ook 
dat niet alles wat ook maar een beetje met muziek te maken heeft bij de muziekwetenschap 
wordt ingedeeld, zoals boven al is vermeld. Want een aspect dat we volgens mij vooral niet 
achterwege moeten laten is de esthetica, waarop ik nu wil ingaan. 
 
 

Esthetica 

 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is, vindt er al enige tijd een verandering plaats met betrekking 
tot esthetica. Het woord zelf duikt steeds vaker in het alledaagse leven op waardoor er van 
esthetiseringsprocessen gesproken kan worden. Ook in de kunst is niet steeds meer even 
duidelijk hoe men zich moet opstellen tegenover de esthetica zoals die tot nu toe begrepen is. 
Onder andere Lydia Goehr schrijft hierover: ‘How does one reconcile the desire to treat 
musical works as purely musical entities with value and significance of their own, on the one 
hand, with the desire, on the other, to acknowledge that such works are tainted, influenced, 
shaped, and conditioned by their contexts – historical, cultural, social, political, economic, 
religious, and psychological?’234 Zij ziet dus een conflict en ze zoekt de oorzaak daarvan met 
name in de onderscheiding tussen het ‘musical’ en het ‘extra-musical’235. Maar deze 
onderscheiding is, zoals zij duidelijk aangeeft, zo oud als de muziek zelf. Pas in de vroege 
negentiende eeuw ontstond hieruit een conflict en wel door een paradigmatische verandering. 
‘With this change, three forces that had been gathering power during the previous century – 
emancipation, independent institutionalization, and aestheticization – crystallized to produce 
for classical music a new understanding of its meaning, function and value.’236 Deze 
verandering hield met name in dat aan muziek niet meer de functies van catharsis en mimesis 
werden toegekend en dat muziek dientengevolge niet meer als deel van de sociale wereld werd 

                                                 
233 Zie p. 72 voor een omschrijving van ‘muzikale praktijk’. 
234 Lydia Goehr, ‘Writing Music History’, History and Theory 31 (1992), p. 185. 
235 Zie voor haar uitvoerige bespreking en definitie van deze begrippen en tevens voor haar onderscheiding van 
extra-musical van non-musical ibid., pp. 187-190. Belangrijk om te vermelden is: ‘All these formulations of the 
distinction between the musical and the extra-musical have presupposed an essentialist core. Unfortunately, this 
core is a problematic one.’ p. 188. 
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gezien (zie ook Berger p. 41). In tegenstelling daarmee werd muziek nu gezien als iets dat zijn 
waarde en betekenis alleen aan zichzelf ontleende. Dat betekende uiteindelijk dat muziek niet 
alleen als een middel gezien moest worden maar tevens als haar eigen doel. Om dit nieuwe 
perspectief te ondersteunen moesten theorieën ontwikkeld worden. Volgens Goehr zijn er twee 
theorieën ontstaan over de muzikale betekenis, namelijk transcendentalisme en formalisme. 
‘All these changes involved acts of severance or separability…Yet it was also these acts of 
severance that produced within romantic ideology the conflict with which we are concerned – 
that between the aesthetic and the historical [cursivering Goehr].’237 
 De emancipatie van de muziek schoot eigenlijk te ver door. Goehr stelt vervolgens de 
vraag naar een alternatieve opvatting die meer bevredigend kan zijn. Voor dit doel maakt ze 
een vergelijking met personen. ‘Just as a person is both an individual and a social animal – has 
an inward- and outward-looking face – so a musical work is both an aesthetic and an historical 
entity.’238 Het alternatief dat zij voorstelt houdt een combinatie en een evenwicht in van de 
twee ‘polen’, wat betekent dat de esthetische en de historische domeinen elkaar in een 
wederkerige wisselwerking beïnvloeden. ‘[T]he two sides are regarded as compatible or 
reconciable, though (in Adorno’s terms) still non-identical.’239 Goehr gaat hiermee de kant van 
de hermeneutiek op. Ze pleit niet voor een radicale aanpak maar veeleer voor een middenweg. 
Zij waarschuwt ervoor het conflict dat was ontstaan niet uit het oog te verliezen. Ze pleit 
weliswaar voor verzoening, maar niet voor een opheffing van grenzen. Verzoening vraagt 
vertrouwen en wel vertrouwen dat de ene kant de andere niet gaat overrompelen. Uiteindelijk 
gaat het volgens haar allemaal om het leggen en verleggen van grenzen: de grenzen van het 
‘musical’- en daarmee tevens die van het ‘extra-musical’-domein. 

 
 Yet if we accept that the borders of the musical domain are open and revisable, the threat always 

arises that they will collapse completely. It is just because of this that autonomy is always a 
pressing issue whether or not the issue produces conflict. The issue of autonomy is just that of 
preserving borders. Without borders, music lacks not only context, interest, and value, but also 
its very existence.240 

 

Tot zover Goehrs uiteenzetting over het historische en het esthetische domein. Voor de andere 
domeinen die hierboven besproken zijn geldt in dit opzicht hetzelfde als voor het historische 
domein. Waar het om gaat is, dat het muzikale gezichtspunt niet uit het oog verloren mag 
worden, ondanks alle invloeden die daarop worden uitgeoefend. Het gaat juist om de 
wisselwerking, dus niet om een gevecht tussen het een òf het ander. 
 In hoofdstuk 3 is al ingegaan op de esthetica en op de nieuwe vormen (of oude vormen 
zoals mimesis) die dit begrip verruimen. Mijns inziens blijft de esthetica een belangrijke rol 
spelen in de kunst en daarmee in de betreffende wetenschappen, maar dan niet als een 
transcendente contemplatie maar eerder als een lichamelijke en cognitieve ervaring, die 
tevens genot en diepgang voortbrengt. Want als we over kunst willen blijven praten moet er 
volgens mij een verschil worden aangehouden tussen kunst en puur entertainment, waar het 
cognitieve element ontbreekt. (Van de andere kant zit het element van entertainment 
vanzelfsprekend wel in kunst.) 
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Ervaren 

 

Laten we proberen ons ervan bewust te zijn dat het op de een of andere manier ervaren van 
muziek – en daarmee haar directe tegenwoordigheid – altijd het uitgangspunt vormt voor alles 
wat er vervolgens mee gedaan wordt. Met ‘het op de een of andere manier ervaren’ bedoel ik 
het ervaren van de verschillende gedaantes waarin muziek kan verschijnen. Zoals in 
hoofdstuk 3 besproken is, verschilt de ervaring naargelang van de vorm waarin muziek wordt 
ondergaan. Naar mijn mening telt ook de muziek mee die in gedachten gezongen wordt of de 
muziek die door het lezen van een partituur in het hoofd begint te klinken of die wordt 
gehoord bij het afspelen van een opname. Want het element van ervaren zit in alle gedaantes. 
(Opnieuw: vanzelfsprekend zijn er gradaties in de intensiteit van de ervaring te 
onderscheiden.)  
 Of we nu uitvoerders, luisteraars of onderzoekers zijn: bij allemaal begint het met het 
directe ervaren van de muziek, het ermee in aanraking komen. Het verdiepen, het verfijnen en 
het zoeken van samenhangen komt later. Alles wat we met muziek doen, heeft vervolgens wel 
invloed op onze ervaring ervan en geeft weer een andere dimensie aan deze ervaring. Leo 
Treitler beschrijft deze tegenwoordigheid van muziek niet als een belemmering, maar juist als 
een voordeel voor de geschiedschrijving (zijnde één doel van muziekwetenschap): 
 

Again and again music’s demand for attention to its present beauty and to its power to move 
the human spirit has been worried over as an obstacle in the way of historical thinking, a 
condition that must be dealt with in special ways. But it is a theme of this book that music’s 
insistence on its presentness is a benefit to the historical imagination, whose play over the 
field bounded by past and present is energized by that insistence. The meaningfulness of 
music through all its presents, from the moment of its creation to the historian’s present, is the 
content of historical thought about it. And the presence of music in the historian’s 
consciousness is the condition under which such thought can take place.241 
 

Het grootste probleem om ‘ervaren’ en ‘ervaringen’ in de wetenschap te gebruiken is het 
subjectieve aspect ervan. Maar dit probleem, waarvoor waarschijnlijk velen terugdeinzen, 
hoeft helemaal niet zo’n groot probleem te zijn. Bij ervaren gaat het immers niet alleen om 
mooi vinden, om een persoonlijke smaak of dergelijke dingen, dus om een louter subjectieve 
mening. Ervaren is voor een deel ook geconditioneerd, en daardoor vastliggend en 
voorspelbaar. Je kunt het min of meer bestuderen en er rekening mee houden. Een 
geconditioneerde ervaring is bijvoorbeeld dat wij in de westerse wereld een cadens zonder de 
afsluitende tonica als niet beëindigd ervaren. Uit de muziekgeschiedenis zijn talloze gevallen 
op te diepen waarin luisteraars verontwaardigd op een stuk hebben gereageerd omdat er voor 
hun ervaring iets ‘niet klopte’. Wij ervaren het als vanzelfsprekend dat we een cd kunnen 
afspelen, dat een symfonie met een langzame inleiding begint of dat we met 180 km/h over de 
snelweg kunnen suizen. Maar hoe vanzelfsprekend zijn deze ervaringen voor andere tijden en 
plaatsen? Ervaren heeft altijd ook iets met de betreffende tijd te maken, al wil ik niet 
ontkennen dat er een subjectief aspect aan kleeft. Bepaalde reacties zijn te voorspellen: men 
denkt te weten hoe de mensen op bepaalde situaties, producten of andere dingen zullen 
reageren.242 De pop-industrie draait voor het grootste gedeelte op dit tijdgebonden 
ervaringsaspect. Maar ook de klassieke muziek speelt daar op in. Marion Guck stelt het 
volgende: ‘The interaction between a piece and an individual is crucial and unavoidable. It is 
also ineluctably subjective, though subjectivity is always mediated by culture (or rather 
cultures: western culture, academic culture at least).’243 

                                                 
241 Treitler 1989, p. 1. 
242 Zie bijvoorbeeld Leezenberg 2001, ‘Het habitusbegrip: voorbij “structure” en “agency”’, p. 193-194. 
243 Guck 1996. 



 78 

 Mijn suggestie zou zijn dat de muziekwetenschap in haar uiteenzettingen gebruik 
maakt van deze tijdgebonden aspecten van ervaren. In het vorige hoofdstuk is een oproep naar 
voren gekomen om een grotere betrokkenheid van de geesteswetenschappen bij de huidige 
ontwikkelingen te bewerkstelligen. De kansen van een geesteswetenschappelijke onderzoeker 
om tot betekenisvol werk te komen liggen onder andere in het zich bewust zijn van deze 
ontwikkelingen en in het aantonen ervan. Wanneer onderzoekers en met name musicologen 
deze kansen aangrijpen, worden de huidige tendensen meteen in een betoog opgenomen en is 
de kans groter dat mensen een gevoel van herkenning hebben. Een van de tendensen die in de 
vorige hoofdstukken naar voren gekomen zijn is, dat ons handelen en denken bepaald zijn 
door de technologie. Dat geldt ook voor ons ervaren. Het in hoge mate beheersen van de 
natuur en het denken dat we nagenoeg alles kunnen controleren heeft invloed op ons ervaren, 
ook op ons ervaren van muziek, of we ons daar nu van bewust zijn of niet.  
 

 

Transculturaliteit 

 

Het concept van transculturaliteit (Welsch) is zeker ook op de muziekwetenschap toepasbaar. 
Tot op zekere hoogte is er al een versmelting van verschillende invalshoeken gaande zodat de 
oorsprong van een bepaalde benadering al niet meer duidelijk tot één stroming kan worden 
herleid. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan de etnomusicologie en aan de new musicology. 
Invloeden van deze beide richtingen zijn zonder meer te voelen in de rest van de 
muziekwetenschap. Ik kies bewust voor ‘voelen’, want wat er gebeurd is zou men inderdaad 
een versmelting met het oude kunnen noemen waaruit iets nieuws is ontstaan, zonder dat er 
nog duidelijk samenstellende elementen aan te wijzen zijn. Hetzelfde geldt voor de 
etnomusicologie: door deze manier van benaderen werd ook voor de rest van de 
muziekwetenschap duidelijk dat de sociaal-culturele context een moeilijk te overschatten 
plaats inneemt. Sommigen gaan zo ver om te zeggen dat alle musicologen inmiddels 
etnomusicologen zijn omdat context een belangrijkere plek verworven heeft dan de 
autonomiegedachte. Hoe dat ook zij, waar het mij om gaat is de interactie die tussen de 
verschillende methoden binnen de muziekwetenschap plaatsvindt. 
 Maar ook tussen de muziekwetenschap en andere disciplines bestaat interactie, zij het 
vooralsnog eenzijdiger, dat wil zeggen dat met name de muziekwetenschap andere disciplines 
raadpleegt en niet andersom. In de besprekingen in het vorige hoofdstuk is een aantal auteurs 
door musicologen genoemd en aangehaald die geen musicologen zijn. In de 
muziekgeschiedenissen van bijvoorbeeld Richard Taruskin244 en Carl  Dahlhaus245 wordt 
bepaald niet zuinig omgesprongen met sociologische en filosofische invalshoeken. Alle 
musicologen die al wel rekening houden met de context, kunnen eigenlijk ook moeilijk anders 
dan in een breder verband denken. Dat betekent onder meer dat ze volop andere disciplines 
raadplegen. Belangrijk blijft volgens mij wel dat de muziek het uitgangspunt vormt. Anders 
geven musicologen hun eigenheid prijs, gedragen ze zich alleen nog maar als vakbroeders van 
de anderen en zou blijken dat de sociologen, antropologen, filosofen en psychologen het op 
hun eigen terrein vele malen beter doen.  
 Ik wil nog een keer aan de polyfonie van De Groot herinneren. Hij beschrijft zo fraai 
hoe ieder zijn eigen stem kan laten horen, in reactie op de andere stem en zonder in respect 
voor die andere stem tekort te schieten. Door deze interactie ontstaat, ingaande op het 
uitgangspunt, iets nieuws. Elementen van de ene stem worden door de andere overgenomen. 
Diversiteit gepaard gaande met respect is mogelijk.  
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Toepassing 
 
In het nu volgende wil ik een poging wagen om het voorafgaande toe te passen. Ik zal drie 
stukken of werken bespreken, wat uiteraard ook al weer een keuze inhoudt. 
 
Schönberg, Sechs kleine Klavierstücke opus 19 nr. 6 
Voor opus 19 nr. 6 heb ik gekozen omdat het een atonaal stuk is en aan atonale muziek hangt 
het cliché dat deze muziek moeilijk is of zelfs geen muziek is. Het laatste stuk van de Sechs 
kleine Klavierstücke van Arnold Schönberg is – als men zich overgeeft aan de klank – een 
zeer expressief stuk. De analyse die ik hier wil geven, is in zekere zin de ‘conservatiefste’ van 
de drie omdat ik hier het meest op de partituur steun.246 Dit laatste doe ik omdat de muziek het 
uitgangspunt vormt en omdat het bij atonale muziek enorm behulpzaam is iets meer te weten 
dan alleen datgene wat te horen is. Dat neemt niet weg dat mijn grootste nadruk op het 
luisteren ligt. Dus deze analyse wordt een combinatie van horen en lezen. 
 De structuur en de indeling van opus 19 nr. 6 zijn zowel bij het horen als bij het lezen 
vrij duidelijk aan te wijzen. Aan de hand van de pauzes, herhalingen en nieuwe elementen is 
het stuk in zes eenheden onder te verdelen. Daarvan vormen de eerste drie eenheden (maat 1-
6) een groter samenhangend gedeelte, in maat 7 wordt een nieuw element voorgesteld, maat 8 
kan als een overgang gezien worden en maat 9 refereert aan het begin. Men zou kunnen 
zeggen dat er een ontwikkeling of opbouw plaatsvindt, een soort verdichting naar maat 7 toe. 
Ik zal dit hieronder nader toelichten. Schönberg hechtte grote waarde aan de traditie en aan 
traditionele vormen. Ook dit stuk geeft blijk van een duidelijke structuur, met ontwikkelingen 
en contrasterende elementen en met de terugkeer van materiaal van het begin. Het grootste 
verschil met de traditie ligt in de extreme kortheid van het stuk (ook al is het dan het langste 
van de Sechs kleine Klavierstücke). Een overeenkomst met de traditie is het gegeven dat de 
structuur puur op het gehoor herkenbaar is (misschien niet meteen bij een eerste keer 
luisteren, maar toch wordt de structuur wel aangevoeld) waardoor aan de luisteraar een 
bepaald houvast geboden wordt.  
 Opus 19 is in 1911 gecomponeerd, dus tamelijk in de beginperiode van de atonaliteit. 
Schönberg is hier in zekere zin nog aan het experimenteren met de mogelijkheden van de 
atonaliteit. Deze zes stukken nemen dan ook qua verdichte intensiteit en kortheid een 
bijzondere plek in zijn piano-oeuvre in. Opvallend aan opus 19 nr. 6 zijn de uitermate zachte 
dynamiek en het zeer langzame tempo, waardoor het gevoel van een puls verloren gaat. 
Voordat ik nader op het karakter inga, wil ik eerst de afzonderlijke eenheden of deeltjes 
bespreken om het gebruikte materiaal in kaart te brengen. 
 De eerste eenheid loopt van maat 1 met opmaat tot en met de tweede tel van maat 2. 
Hierin worden – wat ik zal noemen – de basisakkoorden voorgesteld. De rechterhand begint 
in pp met drie tonen (a¹-fis²-b²) in het middenregister. Na enige tijd, die  door het langzame 
tempo en de lengte van de tonen moeilijk te bepalen is, zet de linkerhand het tweede akkoord 
in, eveneens bestaande uit drie tonen (g-c¹-f¹). Door de zachte dynamiek, het langzame tempo, 
de gekozen intervallen en de ligging van de akkoorden, klinkt dit begin heel zwevend en 
mysterieus. Compositietechnisch gezien gebruikt Schönberg met deze twee akkoorden al zes 
tonen van de chromatische ladder. 

                                                 
246 Ook steun ik op respectievelijk verzet ik me tegen analyses die ik van dit stuk ken, te vinden in Richard 
Taruskin, The Oxford History of Westrn Music. Volume 4: The Early Twentieth Century. New York [etc.]: 
Oxford University Press, 2005, p. 347-348 en Jonathan Dunsby en Arnold Whittall, Music Analysis in Theory 
and Practice. London [etc.]: Faber, 1988. In dit boek wordt opus 19 nr. 6 vanuit verschillende uitgangspunten 
geanalyseerd. De analyses zijn over de tweede helft van het boek vanaf p. 103 verdeeld. 
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 De tweede eenheid sluit onmiddellijk op de eerste aan; ze begint dus op de derde tel in 
maat 2 en duurt tot en met de tweede of derde tel van maat 4. De derde tel van maat 4 is een 
pauze waardoor het moeilijk is om aan te geven waar de tweede eenheid precies ophoudt. Het 
eerste akkoord klinkt in dezelfde dynamiek en ligging als in het begin en het tweede akkoord 
zet evenals de eerste keer na drie tellen in. Maar op de volgende tel gebeurt iets nieuws. 
Zowel de rechter- als de linkerhand zetten een dis in (in octaafafstand: dis² en dis³). Opvallend 
zijn hier de stemkruising (al is die onhoorbaar), het accent op de dis² in p en de pppp die 
voorgeschreven staat voor de dis³. Schönberg streeft dus heel duidelijk een bepaalde klank na, 
die wederom het gevoel van een mysterieuze, men zou ook kunnen zeggen etherische, sfeer 
bevestigt doordat de dissonante samenklanken niet oplossen. Deze sfeer wordt vervolgens nog 
versterkt door de eerst stijgende kleine secunde van de dis³ naar de e³ en de vrijwel 
onmiddellijk volgende terugkeer naar de dis³. De dis² daarentegen blijft liggen maar wordt 
opnieuw aangeslagen bij de terugkeer van e³ naar dis³. Dit kleine motiefje treedt duidelijk op 
de voorgrond. De akkoorden fungeren als een soort tapijt waarop het motiefje kan klinken. 
Qua toonomvang heeft Schönberg hier twee nieuwe tonen toegevoegd, dus uit de verzameling 
van de zes tonen die nog resteerden. Als het motiefje geklonken heeft, klinken de akkoorden 
nog een tel lang door, natuurlijk haast niet meer hoorbaar omdat ze al zo lang liggen. Daarna 
volgt, zoals gezegd, een tel rust. 
 Dan volgt de derde eenheid (maat 4 op de vierde tel tot en met maat 6) die wederom 
met het eerste akkoord in pp begint. Maar nu vindt er een versnelling plaats zowel qua 
opeenvolging van de akkoorden als qua aantal tonen. Al na één tel wordt het tweede akkoord 
ingezet. Dan, weer twee tellen later, klinkt een derde akkoord, dat overigens een transpositie 
is van het tweede akkoord, namelijk een kwartenstapeling (c¹-f¹-bes¹). Na nog een tel volgt 
zelfs een vierde akkoord, maar dat bestaat slechts uit twee tonen in een lage ligging, voorzien 
van een accent (E-d). Na een achtste rust klinkt er duidelijk op de voorgrond weer een 
motiefje, maar nu blijft alleen de dalende lijn over, die nu uit een grote secunde (gis-fis) 
bestaat. Ook hier staat een accent aan het begin. Opvallend is dat Schönberg deze keer het 
motief met de akkoorden laat versmelten door het voorschrijven van een aangehouden pedaal 
en door fermates op alle tonen. Hierdoor wordt vanzelf een decrescendo gerealiseerd dat 
uitmondt in een ppp. 
 Na deze drievoudige opbouw, uitgaande van de twee basisakkoorden, alsmede een 
dalend motiefje, volgt in maat 7 na een tel rust iets volstrekt nieuws. Dit is wederom zowel 
voor de luisteraar als voor de lezer meteen duidelijk. In deze vierde eenheid vallen de 
akkoorden weg, er blijft alleen een eenstemmige melodie over. Ritmisch gezien is er voor het 
eerst een snellere beweging waardoor deze eenheid ook maar een maat duurt. De puls wordt 
echter door triolen en door een zwevend ritme waarin bijna alle inzetten op een zwak 
maatdeel beginnen, onduidelijk gemaakt. Ook de dynamiek bereikt een hoogtepunt, namelijk 
p (alleen de afzonderlijke dis² in maat 3 en 4 was eveneens in p). Daar komt daarenboven een 
crescendo-decrescendo bij, wat eveneens tot meer beweging leidt. Nieuw is ook de 
aanduiding van het karakter of van de speelmanier: ‘mit sehr zartem Ausdruck’. De grote 
sprong over iets meer dan twee octaven (d²-cis) naar de laagte heeft ook iets karakteristieks. 
Na deze grote sprong bewegen de tonen zich in dat lage register weer op kleine afstanden van 
elkaar: d²-cis-d-fis-es. En hiermee is aan het einde van deze lijn en van deze maat toch iets te 
vinden dat herkenbaar is uit het voorafgaande namelijk de dalende lijn aan het einde, deze 
keer in de vorm van een kleine terts. In deze dalende lijn is de toevoeging van telkens een 
kleine secunde opvallend – of dat nu toeval is of niet (kleine 2 in maat 4, grote 2 in maat 6, 
kleine 3 in maat 7). Van maat 7 kan dus gezegd worden dat deze contrasteert met de 
voorafgaande maten. Het karakter is dank zij de genoemde middelen minder statisch, er zit 
meer beweging in en de maat klinkt daardoor minder zwevend en etherisch.  
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 Maat 8 is de vijfde eenheid. Deze vormt een soort overgang voordat naar het begin 
wordt teruggekeerd. Allebei de elementen – akkoorden en een motiefje –  zijn hierin terug te 
vinden. Wel zijn de akkoorden in deze maat andere dan de basisakkoorden, namelijk d¹-gis¹-
c² en cis-b (dit komt overeen met E-d in maat 5). Nieuw is ook dat de akkoorden tegelijkertijd 
aangeslagen of ingezet worden en niet na elkaar. Ritmisch gezien refereert maat 8 nog aan 
maat 7 door zijn snellere beweging, zijn kortheid en een triool. Verder wordt er weer een 
speelaanduiding gegeven en wel ‘genau im Takt’. Het dalend motiefje is weer heel goed op de 
voorgrond te horen (e¹-es¹) vooral door zijn ander ritme. Er is ook een stijgende lijn in de 
linkerhand aanwezig (fis-g). De dynamiek is ook weer zachter namelijk pp, wel weer met een 
accent op de begintoon. Het toonmateriaal in de akkoorden is een mengeling van tonen uit de 
basisakkoorden en de andere zes tonen en vormt dus ook in die zin een overgang. Hierna 
volgt de langste pauze van het stuk namelijk tweeënhalve tel. 
 Dan volgt de zesde en laatste eenheid. Deze stemt duidelijk overeen met het begin 
maar is nog extremer qua intensiteit en karakter. Het eerste akkoord wordt in ppp ingezet en is 
van een fermate voorzien waardoor elke vorm van een puls verloren gaat. Na enige tijd wordt 
het tweede akkoord ingezet, wederom met een fermate. Bovendien is er de aanduiding ‘wie 
ein Hauch’. Heel verrassend klinkt daarna, helemaal uit de verte door de laagte en door de 
pppp, een BES-AS’ met een fermate. Dan verdwijnt het stuk in het niets.  
 Alle twaalf tonen komen aan bod. Zoals al in het begin gezegd is, bestaan de twee 
basisakkoorden uit zes tonen. Als men de tonen bekijkt die voor de motiefjes gebruikt 
worden, valt op dat de motiefjes samengesteld zijn uit de andere zes tonen en dat de 
akkoordtonen er niet in voorkomen. Een uitzondering vormen de fis en de g in de 
overgangsmaat 8: deze tonen komen wel in de akkoorden voor. Men zou dus grofweg kunnen 
zeggen dat Schönberg een hexachord voor de basisakkoorden gebruikt en dat hij het andere 
hexachord benut voor de motiefjes, bestaande uit met name dalende lijnen, en voor maat 7 
(uitzondering dus de fis-g in maat 8 en de fis in maat 7). 
 Maar het meest vallen aan het stuk zijn intensiteit en expressiviteit op. Het is heel 
indrukwekkend hoe Schönberg met vrij eenvoudige middelen een dergelijke sfeer weet op te 
roepen. Van essentieel belang voor deze sfeer is de geëmancipeerde dissonant.247 Met opzet 
heb ik in de analyse de ligging van de tonen beschreven, omdat deze ligging mijns inziens 
zeer bepalend is voor het luisteren en voor de sfeer die gecreëerd wordt. Het is bekend dat 
Schönberg grote aandacht had voor de manier waarop een stuk klinkt. Dat is natuurlijk ook 
uitermate belangrijk, want muziek is bedoeld om gehoord te worden en om mensen op de een 
of andere manier te bereiken. Dit laatste is Schönberg met zijn opus 19 nr. 6 zeker gelukt. 
 

In deze analyse ben ik met name van het luisteren uitgegaan, dat wil zeggen van de ervaring, 
maar ik heb daarbij wel degelijk de hulp van het lezen ingeroepen. Lezen is voor een 
gegronde analyse een noodzakelijk element. Waar het mij bij deze analyse met name om ging 
is, dat het lezen het luisteren als het ware helpt en bevestigt. Daarom ging het er mij minder 
om dat het lezen ook verbanden kan ontdekken die niet te horen zijn, zoals de onhoorbare 
verbanden tussen bepaalde tonen die Allan Forte met zijn pitch class set methode openlegt. 
Ik heb voor deze aanpak gekozen omdat ik duidelijk wilde maken dat van deze muziek ook 
analyses mogelijk zijn die ingaan op datgene waarvan de luisteraar kan genieten. Dit in 
tegenstelling tot analyses die vooral met de constructie van de muziek en met onderliggende 
verbanden bezig zijn. Door uit te leggen hoe bepaalde middelen gebruikt zijn en door de 
opbouw van het stuk duidelijker te maken, hoop ik de luisteraar te helpen om nog meer van 
het stuk te genieten. Ook heb ik geprobeerd om de lezer van de analyse respectievelijk de 

                                                 
247 Dahlhaus 1980, pp. 319-327. ‘Die emanzipierte Dissonanz ist jedoch, im Unterschied zur abhängigen, ein 
Ereignis ohne Folgen: ein isolierter Zusammenklang. Nicht die Verständlichkeit ist dem Akkord abgeschnitten, 
sondern die Konsequenz.’ p. 327. 
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luisteraar van opus 19 nr. 6 zo weinig mogelijk ruimte te ontnemen voor zijn eigen invulling 
en interpretatie. 
 

Beethoven, pianosonate opus 27 nr. 2 
Dit stuk, of preciezer gezegd het eerste deel ervan, heb ik gekozen omdat het een van de 
klassieke ‘highlights’ is. Iedereen heeft het wel eens gehoord, het wordt vaak gebruikt en het 
is al voor allerlei doeleinden ingezet. Niet zelden duiken de klassieke ‘highlights’ in de 
reclame op. Van opus 27 nr. 2 kon ik overigens een dergelijk gebruik niet aantreffen. Verder 
worden ‘highlights’ in films gebruikt. De muziek van opus 27 nr. 2 speelt zelfs een cruciale 
rol in een oude Nederlandse film van Kurt Gerron met de naam Het Mysterie van de 
Mondscheinsonate (1935). ‘Highlights’ worden inmiddels ook als ringtone geschikt bevonden 
zodat men in de trein niet verbaasd hoeft te zijn wanneer er ineens een elektronische versie 
van opus 27 nr. 2 klinkt. Verder zijn ‘highlights’ op YouTube goed vertegenwoordigd en ook 
wel met goede opnames. Zelfs de partituur van opus 27 nr. 2 kan men op het internet vinden. 
Opus 27 nr. 2 heeft dus ingang gevonden in onze multimediale wereld. Mensen houden ervan, 
ook al hebben ze geen affiniteit met klassieke muziek. Hoe komt het dat mensen opus 27 nr. 2 
mooie muziek vinden? Ik heb geen absoluut sluitend antwoord op deze vraag, maar ik wil via 
een analyse toch een suggestie wagen.  
 Het eerste deel van opus 27 nr. 2 heeft al in zijn ontstaanstijd (1801) voor verbazing 
gezorgd. Deze verbazing voelen wij vandaag echter niet meer want voor ons is het niet 
vreemd wanneer een sonate met een langzaam deel – in dit geval een Adagio sostenuto – 
begint in plaats van met een Allegro. Een ander opmerkelijk punt wordt gevormd door de titel 
van de sonate, namelijk: Sonata quasi una fantasia. Eigenlijk gaan een sonate en een fantasie 
niet samen. De eerste heeft een tamelijk vaste vorm, terwijl de tweede daarentegen een 
improvisatorisch karakter heeft. Beethoven geeft door de titel al het improvisatorische 
karakter van het eerste deel aan. De naam Mondscheinsonate is pas later (in 1832) door de 
Berlijnse dichter en muziekauteur Ludwig Rellstab (1799-1860) aan het werk gegeven: bij het 
beluisteren van met name het eerste deel haalde Rellstab zich de door maneschijn overgoten 
Vierwaldstättersee voor ogen. 
 In welke tijd dan ook maken de triolenbeweging en de langzame baslijn de meeste 
indruk op de luisteraars. De ligging is laag, de dynamiek is pp en Beethoven vermeldt er nog 
bij dat het hele stuk zeer zacht en met pedaal gespeeld moet worden (‘Si deve suonare tutto 
questo pezzo delicatissimamente e senza sordino’). De romantici hebben met dit soort 
elementen, waaronder met name de triolenbeweging, natuurbeelden en water verbonden;248 
daarom hoeft de naam die Rellstab gegeven heeft niet te verbazen. Wij hebben vandaag 
misschien niet een concreet beeld voor ogen maar de beweging raakt ons ook. Eigenlijk is het 
stuk heel eenvoudig. De triolen slingeren zich door het hele stuk heen en tussendoor klinkt af 
en toe een melodie die niet zeer uitgesproken is en tevens heel eenvoudig qua materiaal. Het 
hele deel krijgt hierdoor een oneindig karakter, een soort perpetuum mobile-idee. Maar niet 
alleen door de beweging en de dynamiek wordt dit eindeloze karakter opgewekt. De harmonie 
is essentieel voor het open karakter. Bijzonder is dat het deel in cis-mineur staat. Maar 
eigenlijk is dat maar heel even duidelijk. De muziek is wat de harmonie betreft even open als 
wat de beweging betreft. Hierdoor creëert Beethoven de mogelijkheid de beweging voort te 
zetten zonder dat het saai wordt. 
 De eerste vijf maten – dat is de inleiding, nog zonder de melodie – staan gewoon in 
cis-mineur. De vijfde maat komt weer op de tonica uit en met de opmaat van maat 6 begint de 
melodie. Zoals gezegd is de melodie heel eenvoudig. Eigenlijk bestaat ze maar uit vijf tonen 
en een ambitus van een kwart. De eerste keer blijft de melodie op de gis hangen. Wat het hier 

                                                 
248 Konrad Küster, Beethoven. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1994, p. 97. 
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interessant maakt zijn de baslijn en de harmonieverandering in de triolenbeweging. Verder 
begint de melodie met een karakteristieke puntering die tegen de triolenbeweging ingaat. De 
melodie duurt maar vier maten maar ze eindigt niet op de tonica en ook niet op de dominant 
maar in E-majeur. In de volgende maat (maat 10) gaat ze naar e-mineur. De melodie begint 
hier opnieuw; ze bestaat deze keer uit slechts vier tonen maar ze loopt over vijf maten. De lijn 
is licht veranderd maar niet het open einde: deze keer komt de melodie uit in b-mineur. Zo 
gaat het in principe door, zij het dat er tussengedeeltes zijn die een dominant-karakter hebben. 
In maat 42 klinkt weer cis-mineur; hier volgt een samenvatting van het voorafgaande waarna 
Beethoven in maat 60 tot een soort coda overgaat waarin het beginmotief van de melodie 
steeds in de bas herhaald wordt, voordat het geheel in de laatste vier maten door een dalende 
lijn tot stilstand wordt gebracht. 
 Het perpetuum mobile-karakter, alsmede de schijnbare eenvoud, het niet in één 
toonaard blijven en het improvisatorische karakter zorgen er volgens mij voor dat bijna 
iedereen door dit deel geraakt wordt. 

 
The opening reverie of the ‘Moonlight’ is such a startling conception, even today, that 
Beethoven’s very careful plotting of the sequence of the movements in this sonata seems to 
pale by comparison. Unprecedented for a sonata opening is the half-improvisatory texture, the 
unity of mood, and especially the mood itself – that romantic mestizia which will have 
overwhelmed all but the stoniest of listeners by the end of the melody’s first phrase.249 
 

Dit over Beethovens oorspronkelijke versie van opus 27 nr. 2. Waarschijnlijk is dit werk juist 
door het perpetuum mobile-karakter uitermate geschikt voor een dance remix en – gezien de 
sfeer van dit deel – dan vooral voor een trance remix. Verschillende dj’s hebben zich er dan 
ook aan gewaagd. Enkelen wil ik bespreken. 
 
Moonlight Sonata Techno Mix van Kay Cee250 
Eerst wil ik erop wijzen dat de clip hier van geen enkel belang is. Het is in feite een stilstaand 
plaatje (net als het icoontje dat men ziet wanneer een cd op de computer wordt afgespeeld). 
Zoals altijd bij een remix is alles elektronisch nagebootst respectievelijk zijn de instrumenten 
opgenomen en elektronisch omgezet. Voor het gemak noem ik steeds de instrumenten die 
nagebootst worden, zonder er elke keer bij te zeggen dat deze instrumenten niet echt zijn.  
 De remix begint met een bekkenslag. Daarna volgt de inleiding van opus 27 nr. 2 
waarbij de triolen eigenlijk geen triolen meer zijn maar elk van hen gesyncopeerd wordt met 
de baslijn. Dat betekent dus dat de baslijn niet meer langzaam en rustig is maar net zo vaak 
aangeslagen wordt als de ‘triolen’-beweging. Het karakter van de muziek heeft hierdoor niets 
meer van een ‘dromerij’ maar is door het napikken van de bas onrustig en ritmisch pregnant 
geprofileerd. Het perpetuum mobile-karakter wordt helemaal letterlijk genomen. Wanneer 
maat 5 van het origineel bereikt is, begint niet de melodie maar gaat Kay Cee simpelweg weer 
terug naar het begin. Op deze manier kan hij zich in een eindeloze lus bewegen zonder van 
harmonie te hoeven veranderen. Om saaiheid en een teveel aan herhaling te voorkomen wordt 
de instrumentatie veranderd. Zo neemt bijvoorbeeld het drumstel het napikken van de baslijn 
over op het moment dat de lus voor de tweede keer begint. Bij de vierde keer wordt een koor 
toegevoegd en wel met lange noten. Bij de zesde keer is voor het eerst een piano te horen 
(tevoren klinken abstracte elektronische geluiden). Het drumstel pikt nu niet meer na maar 
gaat in dezelfde beweging met de piano mee waardoor het karakter onmiddellijk rustiger 

                                                 
249 Joseph Kerman, Alan Tyson (with Scott G. Burnham), ‘Beethoven, Ludwig van §13: Music of the early 
Vienna period’, in Grove Music Online. Oxford Music Online. 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40026pg13  (geraadpleegd 29 juli 2008). 
250 Kay Cee, ‘Moonlight Sonata Techno Remix’. 
http://youtube.com/watch?v=D3Ifh3vutbs&feature=related (geraadpleegd 29 juli 2008). 
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wordt. Bij de zevende keer speelt de piano helemaal alleen waardoor de oorspronkelijke rust 
bereikt wordt. 
 In deze remix wordt de melodie dus helemaal niet gebruikt. Voor Kay Cee is blijkbaar 
de triolenbeweging interessant, maar dan niet opgevat als een stroom van vage triolen maar 
juist als een basisbeat die nagepikt kan worden. Het karakter van voortkabbelen is verdwenen 
door de invoering van de stevige beat, die vooral door het napikken gecreëerd wordt. Het 
eindeloze karakter is gehandhaafd door de letterlijke lus, met lichte variaties. 
 
Moonlight Sonata (Beethoven) van Tomena251 
Deze remix begint met een intro waarin de piano een soort melodie van lange noten speelt. 
Daaronder ontwikkelt zich langzamerhand de oorspronkelijke triolenbeweging maar niet meer 
met echte triolen. Veeleer worden de noten van de triool de kleinste eenheid van de tel 
waarbij deze noten echter sterk geritmiseerd zijn zodat een pregnant ritme te horen is. Aan het 
einde van de intro zet Tomena een Arp-effect252 in als overgang. In de clip is tijdens de intro 
Beethoven te zien die muziek opschrijft.  
 Na de intro volgt het begin van het eerste deel tot maat 15 zoals Beethoven dat 
geschreven heeft, behalve dan dat de piano nu begeleid wordt door een tapijt van strijkers die 
de harmonieën spelen. Opus 27 nr. 2 klinkt, zoals door Beethoven genoteerd, in cis-mineur, 
maar in de clip is de muziek van opus 27 nr. 2 in a-mineur te zien. Na het bereiken van B-
majeur in maat 15 zet Tomena weer een Arp-effect in. 
  Hierna gaat de remix weer verder in de stijl van de intro, dus de inleiding met 
geritmiseerde triolen. Nu doet Tomena hetzelfde als Kay Cee, namelijk de inleiding heel vaak 
herhalen. Na het genoemde effect gaat hij simpelweg weer terug naar cis-mineur en blijft dan 
doorgaan in de lus met gevarieerde stemmen. De geritmiseerde triolen blijven voortdurend 
aanwezig waardoor het karakter opnieuw zeer ritmisch en actief wordt. Vlak voor het einde 
laat Tomena de piano nog een heel andere passage spelen voordat hij weer teruggaat naar de 
inleiding. Aan het eind is heel zachtjes de melodie nog een keer te horen. In de clip zijn nu 
met name foto’s van dj’s en van feestende mensen te zien die dansen en lachen. Maar er zijn 
ook een paar natuurfoto’s te zien, waaronder één van een meer dat door de maan beschenen 
wordt. Helemaal aan het einde worden weer noten getoond, deze keer van een totaal ander 
pianostuk. Waarschijnlijk omdat dit er gewoon mooi uitziet. 
 Tomena kiest dus voor de tegenstelling rustig en actief. Voor het rustige gedeelte laat 
hij opus 27 nr. 2 min of meer zoals het is. In het actieve gedeelte speelt het ritme uiteraard een 
belangrijke rol, wat bereikt wordt door de triolenbeweging ritmisch te maken. 
 
Moonlight Sonata Hip-Hop Remix van Carib Beatz253 
Hier nog in het kort een hiphop-remix. Voordat de muziek begint wordt eerst een korte tekst 
uitgesproken met een effect (echo). Daarna speelt de piano eerst langzaam het begin van het 
eerste deel. Plotseling wordt het tempo dubbel zo snel en wordt de hiphop-beat toegevoegd. 
De triolen blijven in dit geval ook echt triolen. Beatz laat de melodie klinken tot maat 9 maar 
aan het einde verandert hij haar om een harmonieverandering te voorkomen. In plaats van fis-
b-e laat hij de fis een halve noot duren en laat hij daar een gis op volgen. Van hieruit gaat hij 
dan terug naar het begin. De lus is hier dus langer. Ook verandert Beatz, nadat de melodie 

                                                 
251 Tomena, ‘Moonlight Sonata’. http://youtube.com/watch?v=z4utS60ecyk&feature=related (geraadpleegd 29 
juli 2008). 
252 Het Arp-effect is een van de vele gebruiksmogelijkheden op een synthesizer. Dit effect is een abstract 
elektronisch geluid dat zich als een spiraal naar boven beweegt: de toonhoogte stijgt en dat gaat zowel met een 
crescendo als met een accelerando gepaard. 
253 Carib Beatz, ‘Moonlight Sonata hiphop Remix’. http://youtube.com/watch?v=_giNJ7HqDy8 (geraadpleegd 
29 juli 2008). 
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geklonken heeft, de bas die dan een soort melodie speelt. Dit verloop wordt heel vaak 
herhaald zonder noemenswaardige veranderingen. Het geheel loopt op een eind door fade-out. 
 In de clip worden ook deze keer noten afgebeeld, die continu te zien zijn. Maar het 
zijn weer noten van een ander stuk dan opus 27 nr. 2. 
 
In de genoemde remixes zijn dus andere elementen van belang dan in het oorspronkelijke 
opus 27 nr. 2. Terwijl Beethoven in zijn sonate door middel van de genoemde elementen een 
bepaalde stemming wil creëren, gaat het er in de remixes om dat de melodie respectievelijk de 
‘triolenbeweging’ aan de beat wordt aangepast of erin wordt gevoegd. Het belangrijkste bij 
dance is dat men in zijn hele lichaam de behoefte voelt om te bewegen. Harmonie is hierdoor 
minder belangrijk. Belangrijk zijn zoals gezegd de beat en de melodie of de triolenbeweging 
want deze maken het verschil tussen de nummers uit, en hierdoor wordt een nummer als mooi 
ervaren. Alhoewel het rustige karakter van opus 27 nr. 2 in de remixes vrijwel niet terug te 
vinden is, hebben de melodie en de triolenbeweging nog steeds een sterke werking zodat 
mensen het mooi vinden.  
 
Het uitgangspunt van deze analyse was de manier waarop in de tegenwoordige tijd wordt 
omgegaan met en gebruik gemaakt wordt van serieuze muziek of ‘highlights’, gericht op een 
publiek dat normaliter niet naar serieuze muziek luistert. In deze zin is dit dus een analyse die 
meer rekening houdt met de massa dan de voorafgaande deed. Ik heb hier vooral geprobeerd 
om in het onderzoek een brug te slaan tussen de serieuze en de populaire muziek. Zoals eerder 
besproken is en zoals uit de remixes blijkt, is deze brug al in de tegenwoordige muzikale 
realiteit terug te vinden. Er vindt niet alleen interactie plaats tussen verschillende culturen in 
de zin van volkeren maar dus ook tussen verschillende subculturen. In deze interactie ontstaat 
iets nieuws. Hierbij is verder interessant dat niet alleen serieus en populair maar tevens oud en 
nieuw met elkaar vermengd worden. Het valt dus niet te ontkennen dat de traditie hiermee 
wordt overgeleverd, zij het dan in een andere vorm. Mij lijkt het voorts interessant om te 
onderzoeken waardoor bepaalde serieuze muziekstukken bij velen in de smaak vallen en voor 
dit soort interacties gebruikt kunnen worden. In het eerste gedeelte van de analyse ben ik 
daarop ingegaan.  
 
Performances 
Eigenlijk had ik mijn laatste analyse aan een performance willen wijden omdat in 
performances een aantal van de genoemde tendensen terug te vinden is. Ik zeg ‘eigenlijk’ 
want ik werd meteen met enkele problemen geconfronteerd. Ten eerste bestaan van de meeste 
performances geen noten, al had dat nog niet het grootste probleem hoeven zijn. Ten tweede 
bestaan er van performances geen opnames of beter gezegd geen audio-opnames met beeld. 
Alleen uitgaan van een geluidsopname lijkt mij niet zo geschikt voor de analyse van een 
performance: het gaat immers om het geheel. De enige mogelijkheid is dus het live bijwonen 
van een performance. Een probleem hiervan voor een analyse is dat je bij slechts eenmaal 
luisteren niet alles kunt waarnemen. Een diepgaande analyse is dan erg moeilijk. Waar een 
analyse zich vooral op zou kunnen richten is het ervaringselement, het ‘eerste moment’ bij 
wijze van spreken. Maar ook dit is weer moeilijk want opschrijven doe je achteraf, vanuit de 
herinnering. Het derde probleem, dat uit de eerste twee voortkomt, is het probleem van de 
herhaalbaarheid en van het bewaren. Strikt genomen zijn herhaalbaarheid en bewaren niet 
haalbaar. Maar sommige kunstenaars hebben hier wel degelijk behoefte aan, zeker naarmate 
ze ouder worden. Zo ook Meredith Monk (zie hoofdstuk 3 p. 49). Wanneer muziek inderdaad 
ook steeds meer een aangelegenheid voor de ogen wordt, moet de methode van analyseren 
zich aanpassen. De realiteit is echter, hoe tegenstrijdig dat ook is met onze technologische 
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wereld, dat performances tot nu toe niet op dvd te verkrijgen zijn. Dit heeft waarschijnlijk 
opnieuw met commercie te maken, wat dan weer niet tegenstrijdig is met onze wereld.  

Richard Taruskin ziet juist een brugfunctie voor de technologie tussen het niet noteren 
en het toch beschikbaar stellen van muziek. De rode draad door Taruskins geschiedenis is 
‘literacy’. Hij acht dit verschijnsel typisch voor de westerse muziekgeschiedenis en hij 
verbindt het met de elite. Taruskin stelt dat wij een ‘illiterate music’ tegemoet gaan, een 
muziek die het zonder notatie stelt. Zijn samenvatting en conclusie luiden als volgt: 
 

So there have been two ways of doing without writing since the mid-twentieth century: the 
novel “autographic” or performerless way, in which the composer creates a unique object (as 
a painter produces a canvas) that can be mechanically reproduced but requires no re-
enactment in order to go on existing; and the age-old, traditionally “oral” way, in which there 
are only live performances, not objects (only acts, not texts). But an orally transmitted 
performance can also be recorded. And so twentieth-century technology has provided a bridge 
between the two methods to surround and attack the literate tradition like pincers. The 
paradoxical fact is that recording and electro-acoustical technologies have not only produced 
their own media, but also spurred the professional revival in the late twentieth century of age-
old oral practices normally associated with folklore, giving rise to the genre that is known, for 
want of a better term, as performance art.254 
 

Omdat het nu eenmaal ontbreekt aan opnames met beeld en geluid zal ik enkele performances 
kort bespreken, waarbij tevens de mogelijkheden van een performance of de nadruk die een 
performance kan leggen ter sprake zullen komen.  
 Enkele keren is Meredith Monk al genoemd. Zij gaat vooral uit van haar eigen 
lichaam, wat ertoe leidt dat met name haar stem en dans in haar performances terug te vinden 
zijn. Haar gaat het vooral om het experimenteren met de stem en met het lichaam, dus met het 
geheel. ‘I don’t think the voice is separate from the body. […] With a music concert, I’m very 
aware of what it would look like visually, and I still try to make as full a perceptual 
experience for an audience as possible.’255 Een ander aspect dat zij hierdoor aanraakt is 
transculturaliteit zoals we in hoofdstuk 3 pp. 47-49 hebben gezien. Bij Meredith Monk speelt 
de muziek die zij ontwikkelt een belangrijke rol. Vandaar waarschijnlijk dat er van haar 
performances wel geluidsopnames bestaan. Haar nieuwste opname bij EMC – het is de 
achtste cd – is er een van haar stuk Impermanence. De aanleiding voor dit stuk was het 
plotselinge overlijden van haar levenspartner Mieke van Hoek in 2002. Maar tevens speelt 
haar nalatenschap voor het nageslacht een belangrijke rol. In de ontstaanstijd van het stuk 
heeft Monk samengewerkt met hospitiumpatiënten in Engeland. Door dit alles gaat het stuk 
over de tijdelijkheid van het leven. Impermanence begint dan ook met een lied met de titel 
‘Last Song’, waarin Monk zichzelf op de piano begeleidt. De piano heeft alleen een reeks van 
akkoorden te spelen – de belangrijkste rol is weggelegd voor de stem die ze in haar eigen stijl 
op allerlei manieren gebruikt. De tekst bestaat uit weinig woorden: in overeenstemming met 
de titel draait alles om ‘last’. Ook zonder tekst zou aan het karakter van de muziek al duidelijk 
te horen zijn dat het om een serieus thema gaat, overigens zonder dat het stuk nu meteen heel 
verdrietig klinkt. De ervaring staat centraal. Om een indruk van het geheel te geven, volgt een 
beschrijving van haar ‘home site’ over Impermanence.  
 

In this fully staged production, the phenomenal Meredith Monk and her dynamic Vocal 
Ensemble combine music, dance and video to reflect the delicacy and power of the human 
spirit. Voice, piano, clarinet, bicycle wheel and other inventive instrumentation accompany an 
array of scenes – a montage of video portraits; performers balanced on chairs that seemingly 
float in space; a celebration dance; ten hands playing one piano; and songs of beginnings and 

                                                 
254 Taruskin 2005, Volume 5, p. 481. 
255 Smith en Smith, p. 185. 
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endings. impermanence creates a collage of emotion, image, and sound that gently transports 
the audience through a haunting, mysterious, and essentially human experience.256 
 

Er zijn echter ook soorten van performances waar het niet zozeer om de muziek zelf gaat als 
wel om effecten met geluid. Een voorbeeld hiervan is Reality Soundtrack van Tao G. Vrhovec 
Sambolec.257 Hij gebruikt alledaagse geluiden die hij combineert met een elektronische 
compositie. 25 mensen dragen een draagbare radio door openbare ruimtes zoals winkelstraten, 
stations enzovoorts. Elke radio ontvangt de elektronische compositie via een radiostation. 
Tegelijkertijd worden de omgevingsgeluiden naar een radiostation gezonden en met de 
compositie gecombineerd. Later worden alle 25 radio’s respectievelijk opnames in een 
installatie met elkaar gemengd. Dit hele gebeuren wordt tevens met een videocamera 
vastgelegd. De doelstelling van zijn concept omschrijft Tao G. Vrhovec Sambolec als volgt: 
 

The goal of the intervention is to transpose a real situation in public space onto a plane of 
fictionality. The sound intervention alters the mode of perception of a random passer-by 
listener. That which a listener sees becomes a fiction and support for that which he or she 
hears. The result of such alienation is that the listener no longer perceives reality as something 
that has any immediate effect on his or her own existence but, rather, accepts it as an aesthetic 
phenomenon; this, however, may present a direct threat to his or her own existence.258 

 
Om een voorstelling te geven van de manier waarop zo’n project wordt genoteerd, geef ik hier 
de partituur weer: 259 
 

 
 
 

                                                 
256 Meredith Monk, ‘Impermanence’. http://www.meredithmonk.org/Ladder/index.html#impermanence 
(geraadpleegd 29 juli 2008). 
257 ‘Reality Soundtrack’. http://www.realitysoundtrack.org/index_1.htm (geraadpleegd 29 juli 2008); met opzet 
kies ik voor hele jonge (onbekende) componisten en hun ideeën. 
258 Ibid. 
259 Ibid. 



 88 

Als laatste wil ik een voorbeeld noemen van een performance die vooral op het subjectieve 
ervaringsaspect ingaat. Het project heeft een kinderspel als uitgangspunt, namelijk het spel 
waarbij iemand fluisterend een verhaaltje doorgeeft aan een buurman/vrouw die het 
vervolgens weer verder moet doorgeven enzovoorts. Aan het einde heb je dan doorgaans een 
heel ander verhaal dan in het begin. Mathis B. Nitschke heeft op grond hiervan de 
performance Sing what you hear! gemaakt. De performance zit als volgt in elkaar:  
 

This piece is pretty similar to the child game «Chinese whispers». The original is a singing 
improvisation which I recorded onto Minidisc. This singing I gave 13 friends on headphones, 
each with the assignment to sing along what they’re hearing. While doing so I filmed them 
with my video camera. The resulting series of portraits is screened silently while the voice of 
these so portrayed people is given again on headphones of the music performer on stage - 
with exactly the same assignment: play along what you’re hearing as exactly as possible.260 
 

Het spreekt vanzelf dat elke uitvoering anders is.  
 
De bovenstaande drie analyses van performances maken naar mijn mening duidelijk dat de 
genoemde huidige tendensen in een performance terug te vinden zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit het feit dat het geheel van onze zintuigen wordt aangesproken. Onder meer het visuele 
aspect krijgt een plek, wat naar voren komt in het gebruik van video in alle drie de 
voorbeelden. Verder is er allerlei technologische apparatuur nodig om vorm te geven aan de 
ideeën. In hun doelstellingen willen de componisten een boodschap overbrengen. Door op de 
ervaring van het moment in te spelen, of anders gezegd op de ervaring die hun performance 
zal oproepen, proberen ze hun boodschap over te dragen.  
 Uiteraard zouden er nog vele andere voorbeelden van performances te noemen zijn die 
weer andere aspecten of tendensen zouden kunnen belichten die in de vorige hoofdstukken 
genoemd zijn. Maar ik denk dat voldoende duidelijk is geworden dat de muzikale praktijk261 
min of meer een weg heeft gevonden die aansluit bij onze huidige manier van leven, dat wil 
zeggen bij de genoemde tendensen. Dit soort van kunst zal weliswaar niet voor iedereen 
toegankelijk zijn, maar dat is volgens mij ook een onmogelijk ideaal.  
 Het zijn overigens niet alleen de performances die bij onze levensmanier aansluiten. 
De huidige compositie- en muziekpraktijk laat nog vele andere muziekvormen zien die 
eveneens ingaan op de huidige tendensen. Zo komt bijvoorbeeld de tendens van 
transculturaliteit in heel veel composities (auditief) naar voren (om enkele voorbeelden te 
noemen: in de westerse wereld wordt veel gebruik gemaakt van Indiase en Japanse muziek en 
Japanners en vele andere volkeren componeren westerse muziek). Ook wordt in een aantal 
muziekvormen de technologie veelvuldig benut, bijvoorbeeld bij het samenspelen van een 
instrumentalist of zanger met een vooraf gemaakte opname. Ik heb voor performances 
gekozen omdat hierin meerdere aspecten heel duidelijk bij elkaar komen. 
 
Naar mijn mening is het ook voor de muziekwetenschap mogelijk een weg te vinden die 
aansluit bij de huidige tendensen. We zijn al begonnen deze weg te begaan. We zullen 
misschien vallen en weer opstaan maar uiteindelijk zullen we de juiste manier vinden om 
betekenisvol te zijn. Belangrijk is volgens mij dat we – met medeneming van onze bagage – 
ons vooral richten op het heden. Dat betekent niet dat de  muziek van ‘dode’ componisten niet 
meer besproken moet worden of dat geschiedenissen voortaan overbodig zijn. Het betekent 
dat onze besprekingen ingaan op datgene wat voor ons vandaag belangrijk is. 

                                                 
260 Mathis B. Nitsche, ‘Music and Context’. http://www.mathis-nitschke.com/pageID_3358079.html 
(geraadpleegd 29 juli 2008). 
261 Zie p. 72 voor een omschrijving van ‘muzikale praktijk’. 
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