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Tengeleide

De meest voor de hand liggende manier om mu-
ziek te benaderen is de esthetische: de vraag naar
het hoe en waarom van de schoonheid ervan. Een
ander perspectief vanwaaruit men muziek en an-
dere vormen van kunst kan beschouwen, is deze
te zien als menselijke mogelijkheden tot zelfex-
pressie en communicatie. In de humanistische
traditie binnen onze cultuur staan deze menselij-
ke mogelijkheden bij uitstek centraal; kunst en
cultuur hebben daarin altijd een belangrijke rol
gespeeld. Humanisme heeft hechte banden met
literatuur, filosofie, retorica, beeldende kunst en
architectuur. Met muziek lijkt dat wat anders te
liggen. In het streven van de humanist naar 'het
goede en schone' heeft het verbale, inhoudelijke,
normatieve en beeldende element van oudsher
een belangrijker en meer in het oog springende
rol gespeeld dan het abstract-esthetische en emo-
tionele.
In dit themanummer van Rekenschap willen

we een poging wagen om te komen tot een her-
waardering van de plaats van muziek in het hu-
manistische denken en beleven. De rode draad is
de verbinding die we willen leggen tussen ener-
zijds muziek als menselijke mogelijkheid tot
zelfexpressie en communicatie en anderzijds hu-
manisme: de mentaliteit en levensbeschouwing
die in het menselijke streven naar 'zelfbestem-
ming' , de vormgeving van het eigen leven, de
menselijke mogelijkheden (en onmogelijkhe-
den) centraal stelt.
Het eerste thema-artikel is een onthullende be-

standsopname door Casper Vogel van de be-
staande belangstelling in het georganiseerde hu-
manisme voor kunst en muziek in het bijzonder.
Muziek zal ongetwijfeld ook bij humanisten in
het persoonlijk leven een belangrijke rol spelen,
maar tot voor kort werd er bijvoorbeeld in huma-
nistische periodieken maar zelden iets over kunst
en nagenoeg niets over muziek gepubliceerd.
Ook Rekenschap, 'humanistisch tijdschrift voor
wetenschap en cultuur', kan de hand in eigen boe-
zem steken; het laatste artikel over muziek da-
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teert nota bene van 28 jaar geleden! Uitgaande
van de opvatting dat humanisme niet alleen ratio-
neel is maar ook een gevoelslading heeft, komt de
schrijver tot een aanzet tot terreinverkenning van
de relatie tussen humanisme en muziek, een ge-
bied dat in de volgende artikelen uitgebreider
geëxploreerd zal worden.
Hoe ligt die relatie bijvoorbeeld historisch?

Cas Smithuijsen onderzoekt of het 'humanistisch
ideaal' , zoals dat in de Renaissance opgeld deed,
dat wil zeggen het stimuleren van mensen om in
zichzelf 'het hogere' tot ontwikkeling te brengen,
ook in de muziekgeschiedenis te herkennen valt.
Hij komt uit bij de zogenoemde Camerata-com-
ponisten, die omstreeks 1600 geen genoegen
meer namen met de meerstemmige instrumentele
muziek, die volgens hen was verworden tot een
intellectuele Spielerei en geen ware gevoelens
meer kon oproepen. Zij componeerden muziek
die wèl authentieke gevoelens tot uitdrukking
wilde brengen en initieerden daarmee een tradi-
tie, waarin het werk van Claudio Monteverdi een
voorlopig hoogtepunt vormde. De expressie van
menselijke gevoelens en de andere kenmerken
van het Renaissance-ideaal van humanisme zijn
later zó vanzelfsprekend geworden, zeker in de
Romantiek, dat de humanistische oorsprong en
motivatie ervan nauwelijks meer herkend wor-
den. Er bestaat trouwens tegenwoordig een over-
stelpend aanbod van muziekvormen en er zijn
verschillende muziekculturen waaruit consu-
menten kunnen kiezen en waarvan zij zelf kun-
nen uitmaken of ze die betreffende muziek 'ver-
heffend' vinden of niet.
In deze tijd is het ook mogelijk dat muziek niet

met 'het schone en goede' maar met 'het ver-
schrikkelijke' in verband wordt gebracht. Sabine
Lichtenstein analyseert de opvattingen van de
grote Duitse schrijver Thomas Mann, die in zijn
muziekroman Doktor Faustus muziek en huma-
nisme als strijdig tegenover elkaar zet. Humanis-
me is voor hem het tegendeel van fanatisme: een
bij uitstek kritische instelling; muziek daarente-



gen is de 'demonische' poging tot betovering.
Een tegenstelling die Mann als humanist èn mu-
ziekliefhebber probeert te overbruggen met zijn
naar poëzie neigende romanschrijfkunst.
Etty Mulder trekt in het volgende artikel de lijn

van Thomas Mann door en constateert met de fi-
losoof Theodor Adorno, dat begin deze eeuw in
de doorbraak van de twaalftoonsmuziek en in de
breuk met het tonaal-harmonische componeren
de oorspronkelijke directe verbinding tussen mu-
ziek en gevoel, in dit geval het levensgevoel van
'het verschrikkelijke', hersteld is. Paradoxaal ge-
noeg is er tegelijkertijd ook nog de betoverende
werking die van muziek uitgaat en die zelfs op
plaatsen van demonie en verschrikking, zoals de
vernietigingskampen, mensen troost en geeste-
lijk houvast geboden schijnt te hebben.
Waaruit bestaat eigenlijk die geheimzinnige

kracht tot betovering, zo vraagt de filosoof
Jacques De Visscher zich af. Hij ziet het eigene
van de muziek in het niet-talige ervan als expres-
siemiddel en met name in de expressiviteit van
het onuitsprekelijke, die mensen zowel het mys-
terie als de eenheid en de zin van het leven kan
laten ervaren. Muziek kan dan ook helend en
zinverschaffend werken; muziektherapeut Henk
Smeijsters legt in dit verband uit hoe muzikale
processen psychische processen niet alleen kun-
nen weerspiegelen, maar ook beïnvloeden.
De artikelen tot nu toe golden alle muziek,

maar hebben het vooral over de 'klassieke' of' se-
rieuze' muziek gehad. Wim van Noort vraagt in
een apart artikel speciale aandacht voor popmu-
ziek en met name voor de relatie tussen bepaalde
vormen ervan met aparte subculturen, levensstij-
len en de emancipatie van jongeren.
In het laatste thema-artikel zet Roelie Koning

de hark tegenover de stemvork als symbolen voor
respectievelijk die mensen die hun humanisme
vooral rationeel opvatten en diegenen die het ook
kunstzinnig en emotioneel willen beleven. Dit
lijkt een tegenstelling, maar hoeft het niet te zijn:
eerstgenoemden willen mogelijkerwijs de niet-
rationele kanten van hun persoonlijkheid, die ze
zeker hebben, buiten hun humanisme of huma-
nistische organisatie beleven. Beide categorieën
humanisten, zo stelt schrijfster, hebben in ieder
geval de verantwoordelijkheid gemeen voor een
zo groot mogelijke diversiteit in aanbod van
kunst en muziek èn voor de ontwikkeling van een
'betrokken en competent' publiek.

Albert Nieuwland

Bij de samenstelling van dit themanummer is
Casper Vogel, directeur van het Noordhollands
Philharmonisch Orkest, als gastredacteur opge-
treden, waarvoor de redactie hem hartelijk dank
zegt.
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Levensbeluistering en het humanisme
Muziek als stiefkind en bron van besef

Casper Vogel

'Droomland, droomland, 0, ik verlang zo naar
droomland,' zingt Paul de Leeuw in een meesle-
pend duet met André Hazes. 1 'Daar is steeds vreê,
dus ga met mij mee, samen naar 't heerlijke
droomland.' De jengelende mondharmonica in
de inleiding mag dan al voor kippevel zorgen;
door een kleine harmonische wending van Ha-
zes' tweede stem in elk refrein wéét je wat mu-
ziek je doet.

Ik had ook kunnen beginnen met Rilkes An die
Musik2, waarin de dichter muziek beschrijft in
termen als 'de adem van standbeelden, de stilte
van schilderijen, de taal waar talen ophouden,
hoorbaar landschap, gij vreemdeling: muziek
(...), andere zijde van de lucht: rein, groots, niet
meer bewoonbaar.' Ja, waar begin je eigenlijk, op
zoek naar wat humanisten, hun organisaties en
hun denkwereld zien in muziek?

Muziek is een tweede openbaring van de we-
reld, vond Richard Wagner. Maar met openba-
ring heeft het humanisme altijd weinig op gehad.
Dat zou een haastige verklaring kunnen zijn
waarom er zowel in praktijk als theorie van deze
levensovertuiging zo weinig terug te vinden is
over muziek.

In dit artikel wordt beschreven wat een eerste
oogst op dit punt oplevert. Het tweede deel richt
zich op mogelijke stimuli tot verdieping en ont-
wikkeling van de relatie muziek en humanistisch
denken en doen.

Natuurlijk lijdt het geen twijfel dat ook voor
humanisten muziek van fundamentele betekenis
is in het persoonlijk leven.3 Toch werd er tot voor
enkele jaren in humanistische periodieken maar
zelden iets over kunst en nagenoeg niets over mu-
ziek gepubliceerd. De laatste keer dat er in dit
tijdschrift ('voor wetenschap en cultuur') een ar-
tikel aan werd gewijd, dateert van 28 jaar gele-
den.4 Als er nadien al aandacht aan kunst werd
besteed, betrof dat meestal literatuur.

Het enige Nederlandse humanistische medium
waar verschillende vormen van kunst al decennia
lang van tijd tot tijd opdoken waren de radio- en
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televisie-uitzendingen. De laatste jaren ruimt
met name ook het maandblad Humanist meer
plaats in voor onderwerpen op het gebied van
kunst. Wellicht is het een symptoom van een ke-
rend tij, dat ten langen leste toch zijn weerslag
zou moeten vinden in een geschakeerder praktijk
en een genuanceerder beeld van humanisme dan
tijden lang geboden werd.

Wie nu denkt dat in de internationale humanis-
tische tijdschriften meer interesse voor muziek
blijkt, wacht teleurstelling. Het doorbladeren van
vele jaargangen toonaangevende Duitse, Engelse
en Amerikaanse bladen5 levert niets op. Daarom
verbaast het ook nauwelijks dat de bibliotheek
van de enige Universiteit voor Humanistiek die
de wereld rijk is, in z'n systematische catalogus
het trefwoord 'muziek' mist. Bij de kunsten - ook
daar een magere oogst - lijkt vooral de literatuur
het laatste woord te hebben: the rest is silence.

Inde marge
In de bijna halve eeuw van zijn bestaan liet het
Humanistisch Verbond muziek blijkbaar slechts
tot de marge toe. Was in de beginjaren muzikale
omlijsting van sprekers op zondagochtendbij-
eenkomsten zeker geen uitzondering, later ver-
dween dit fenomeen nagenoeg, vooral natuurlijk
onder de ijver om iedere associatie met kerkdien-
sten te vermijden. Het afscheid als bestuursvoor-
zitter van oprichter dr. J.P. van Praag in 1969
werd nog opgeluisterd met een heuse composi-
tieopdracht aan Herman Strategier.6 Nadien zag
van tijd tot tijd een bevlogen lid zijn hardnekkige
poging tot introductie van zoiets als een 'ver-
bondslied ' in plaatselijke gemeenschap of lande-
lijk ledencongres keer op keer sneuvelen. En als
dan na vele jaren de aanhouder wint?, moet helaas
de nuchtere beschouwer constateren dat de Ne-
derlandse humanistische liedcultuur zoveel jaar
na dato het karakter van Jan Pierewiet8 helaas
nooit echt ontgroeide.

Ook hier wordt het er in internationaal verband
niet veel beter op. Zeker, anders dan in Nederland



hielden bezinningsbijeenkomsten met muzikale
omlijsting het veel langer uit in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten (Ethical Culture, met name) en
Duitsland (Bund Freireligiäser Gemeinden), al
liep de belangstelling voor deze vormen ook daar
terug. Een improvisatorisch gezongen welkomst-
woord op een internationaal congres van atheïs-
ten in India vormde eens een verrassende uitzon-
dering op de talloze redevoeringen en discussies
die dergelijke bijeenkomsten altijd kenmerken.9
Op het congres van de International Humanist
and Ethical Union klonken vorig jaar de woorden
'Erd, Himmel, See umgeben uns, des Weltalls
Kinder, wir', op de golven van de in de Angelsak-
sische wereld klassieke meedeiner Auld lang sy-
ne.JO
Zo zal er - naar oud recept - onder humanisten

wel vaker op bekende wijs een gelegenheidstekst
zijn vervaardigd. Zoals van veel mythische beel-
den de ene godsdienstige voorstelling de andere
opvolgde, kon men van vele oude melodieën
door de eeuwen heen de tekst vervangen zien
door heel andere. Als dit echter de praktijk van de
relatie humanisme-muziek zou kenmerken, kon
de stereotiepe kritiek dat het humanisme in z'n
verschijningsvorm vaak zo'n kale bedoening is,
op dit punt wel eens hout snijden.
Wat zeggen de woorden ook over de muziek

die ze draagt; waarvan ze deel uitmaken? Brahms
maakte er korte metten mee, toen hij over zijn
Schicksalslied (op tekst van Hälderlin) schreef
'Ich sage ja eben etwas, was der Dichter nicht
sagt und freilich wäre es besser, wenn ihm das
Fehlende die Hauptsache gewesen wäre.' 1 I

Schuberts bekende lied An die Musik kent een
pendant in Liszts Die Macht der Musik, voor
zangstem en piano. Het lijkt een ode van de mu-
ziek aan zichzelf, via zichzelf. Je kunt het ook een
dubbel pleonasme voor zangstem en piano noe-
men, waarvan de strekking door menig ander
werk van deze componist overtuigender werd ge-
demonstreerd.
Misschien omdat hij een schrijver is, ontsnapte

Kurt Vonnegut, op zoek naar 'een muzikaal hu-
manistisch alternatief', niet aan de taal. Geïrri-
teerd door het feit dat zelfs het Requiem van de
hedendaagse musical-componist Lloyd Webber
voorzien was van traditionele liturgische teksten,
liet deze bekende Amerikaanse schrijver een ei-
gen, meer wereldse tekst in het Latijn vertalen en

van passende muziek voorzien. De vraag blijft
welke zaak Vonnegut hiermee dacht te dienen.
Een sympathiserend criticus, maar met een op
deze kerktaal 'ongespitst oor', hoorde in elk ge-
val geen verschil met oude, liturgische teksten. 12
En of de muziek er beter van werd?
Wanneer het erom gaat hun gedachtengoed tot

uitdrukking te brengen blijken humanisten kort-
om doorgaans net zozeer mensen van het woord
te zijn als Dordtse bevindelijke gereformeerden.
Muziek is er vooral ter illustratie, als voertuig.
Weinig aangeraakt blijven daardoor binnen de
humanistische bezinning vragen als wat in de
menselijke ervaring muziek is en welke beteke-
nis in het bijzonder muziek heeft in het kader van
een humanistische levensbeschouwing.

Weinig aanknopingspunten
Van de honderden afstudeerscripties die de hu-
manistische beroepsopleiding voor geestelijk
werker tot dusver opleverde, zijn er slechts twee
waarin gepoogd werd met kunst een relatie te leg-
gen.13 Muziek speelt daarbij hoogstens een se-
cundaire rol. Beide werkstukken hebben in theo-
retisch opzicht niet veel te bieden; een grondslag
in de humanistiek vinden ze nauwelijks, hoog-
stens ergens een vage, mager uitgewerkte of on-
derbouwde verwijzing naar het begrip zingeving.
Veel aanknopingspunten voor reflectie vanuit

de theorie van het humanisme op het fenomeen
muziek zijn ook niet voorhanden. Oud-directeur
Wim Fiege van het Humanistisch Verbond was,
voor zover ik weet, de enige die de kunst in zijn
'religieus humanisme als tragisch-heroïsche le-
venshouding' een centrale plaats toekende als
'middel tot ordening van het innerlijk van de
mens als hoofdvoorwaarde tot geestelijke groei,
om tot zelfverwerkelijking te komen'. Fieges
boek Leven zonder antwoordl4 is een stilistisch
barokke en nogal retorisch aandoende poging,
die 'velen weer uitzicht wil geven op een zinvol
bestaan'. Kunst beschrijft hij als één van de drie
oriëntatiebakens van het mens-zijn, naast de kos-
mos en 'de ander'. Deze bakens noemt hij 'fana-
len' (Frans voor vuurtoren of kunstlicht). 'In!
door kunst kan de mens zich buiten de gewone
tijd plaatsen, het menselijke zijn ont-dekken.
Kunst schept eenheid van datgene wat met mate-
rie en wat met geest wordt aangeduid: gebonden
aan materie brengt kunst ook dat onstoffelijke ge-
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geven tot uitdrukking. Kunst transcendeert. In
die expressie kan kunst, als creatieve dialoog, de
mens, dus maker èn ontvanger, vervoeren tot de
beleving van zichzelf als twee-eenheid van stof
en geest. De muziek is hiervan een klinkend voor-
beeld. Want is het wezen van de muziek niet juist
de revelatie, de onthulling van die eenheid in een
beleving die bevrijdend werkt?'
De Engelse humanistische beweging produ-

ceerde in de jaren zestig ineens een paar essays
over kunst. Daarna werd het weer stiller. Een en-
kei opstel hield er een beperkte bekendheid aan
over, maar, ze nog eens doorlezend in het kader
van dit artikel, moest het maar blijven bij een
simpele verwijzing ten behoeve van de geïnteres-
seerde lezer: het gaat om de opstellen van de
componist sir Michael Tippett ('Towards the
condition of music') en de dichter Stephen Spen-
der ('Social purpose and the integrity of the ar-
tist') in de verzamelbundel waarin samensteller
sir lulian Huxley in zijn inleiding trouwens ook
ruime aandacht schenkt aan de betekenis van
kunst.15 In een latere soortgelijke Engelse 'rea-
der'16 is een beschouwing van de schrijfster
Kathleen Nott opgenomen ('Humanism and the
arts'). Ook H.l. Blackham, jarenlang directeur
van de British Humanist Association, besteedde
in zijn inleidende boek Humanism17 (oorspron-
kelijk als Penguin-pocket verschenen) een apart
hoofdstuk aan 'the humanities and the arts'.

Zwijgen
Zoekend naar de meest bruikbare aanknopings-
punten voor een betekenisgeving van kunst in het
algemeen en muziek in het bijzonder, komt men
toch bij Van Praag terecht. AI in 1952 vroeg hij in
een inleiding op een Socrates-conferentie aan-
dacht voor de 'complementaire begrippen be-
schouwing en beleving'.18 Een kwart eeuw later
zijn de daarin ontwikkelde denkbeelden even-
wichtig geïntegreerd in zijn hoofdwerk Grond-
slagen van humanisme. 19

Bij zijn rondgang langs humanistische stro-
mingen in de filosofie noemt Van Praag hier een
karakteristieke figuur als Cassirer, die zijn aan-
dacht richt op de mens als cultuurwezen, 'dat zich
oriënteert in de werkelijkheid met behulp van
(taal)symbolen. De symbolen wijzen aan en dui-
den relaties. Mythen, religie, historie, kunst en
wetenschap verschaffen symbolen, waardoor de
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mens ook zichzelf duidt als verantwoordelijk en
scheppend wezen. Daardoor schept hij ook zich-
zelf. '20
De wereld is ervaarbaar, luidt een van Van

Praags ontologische postulaten. Opnieuw legt hij
hier de nadruk op de begrippen 'beleving' en 'be-
schouwing': 'De beleving is een heel belangrijke
ervaringswijze: als het gaat om levens- en we-
reldbesef, is de beleving primair. Het feit dat de
menselijke verstandhouding zich nu eenmaal
volgens de beschouwing moet voltrekken, mag
het inzicht niet verdoezelen, dat in existentiële
zaken de beleving de grondslag voor de beschou-
wing levert. De beleving zelf laat zich eigenlijk
niet overdragen. De sensatie van gebeurtenissen,
de ervaring van feest of sport, het opgaan in aan-
schouwing of klank, de ondervinding van natuur
en wereld, kunnen alleen uitgedrukt worden door
emotionele tekens - aangrijpend, geweldig, af-
schuwelijk, ontzagwekkend - waarin veronder-
steld wordt dat ze een beroep doen op soortgelij-
ke ervaringen van de ander. Maar als dat niet zo
is, kan men ook niets uitleggen. Wel kan de be-
schouwing een nog vage beleving ondersteunen,
maar zij kan ze niet opwekken. De beleving ver-
tegenwoordigt voor velen - als het er op aan komt
misschien wel voor allen - een dimensie van het
bestaan die ze onuitsprekelijk verrijkt. Ze kunnen
er verzoening en bezieling uit putten, en met
name de beleving van samenhang in al het zijnde
verleent aan hun leven een achtergrond van ver-
wondering, ontzag en gegrepenheid, die men het
beste religieus kan noemen. Zo kan men spreken
over een (ongodsdienstig) religieus humanisme.
Het symboliseert de beleving van de wereld in
zijn ondoorgrondelijkheid, overweldigend en
boeiend. '21

Beleving laat zich wel beschouwen, maar niet
overdragen, signaleert Van Praag, terecht. De
vraag rijst waarom hij niet in één adem memo-
reert dat beleving, als inhoud wellicht minder dan
als concrete ervaring, zich wel - en dit tot veler
vreugd - laat delen? En dat daarover objective-
rende kennis en verstandhouding mogelijk is?
Dat wordt uitgesteld en slechts impliciet aange-
stipt als hij ten slotte uitkomt bij humanistische
kernbegrippen als zelfaanvaarding, zelfbestem-
ming, verbondenheid en - terloops - 'de verzoe-
ning van de kunst': 'In de diepte kan de mens een-
zaam zijn; en het zijn juist zelfaanvaarding en



zeltbestemming, die hem in staat stellen dat te
aanvaarden en er zelfs onvermoede kracht uit te
putten. Soms moet hij inkeren tot het verborgen
zelf, zoals Henriëtte Roland Holst zei, tot waar de
wortels van de tijd niet reiken. Maar ook dan
hoeft hij niet alleen te zijn, omdat die eenzaam-
heid hem met anderen gemeenzaam is. '22

Eerder al hoorde men de echo's van Dewey23
en Otto24door wie Van Praag vaker toonde sterk
geïnspireerd te zijn. Geen wonder dat hij, de ver-
kenning van de humanistische levenspraktijk af-
rondend25, terugkomt op dat besef van religiosi-
teit en deze in verband brengt met - bijvoorbeeld
- de beleving van muziek. Al eindigt hij verras-
send genoeg met de machteloze verzuchting die
wellicht veel verklaart van de hierboven gesigna-
leerde artistieke armoede binnen het georgani-
seerde humanisme: 'Maar hier zijn we in een
sfeer waarin redelijke betogen geen overtuigende
kracht hebben. Dan doet men er het beste het
zwijgen toe. '

Tussenbalans
Als we op dit punt aangeland een ruwe balans
moeten opmaken van met name de Nederlandse
humanistische bemoeienis met muziek, spreekt
dit zwijgen boekdelen. In het zijspoor van voor-
oorlogse ondogmatisch-religieuze groeperingen
als De Vrije Gemeente of de (vrijzinnige) Neder-
landse Protestanten Bond, verwelkomden huma-
nisten bij hun bezinningsbijeenkomsten aanvan-
kelijk ook muzikale entourage. Het orgel was in-
geruild voor piano, fluit of - desnoods - grammo-
foonplaat; samen gezongen werd er vrijwel niet
meer.26 Dat van deze praktijk gaandeweg steeds
meer afstand genomen werd, voelde als een ge-
mis, vooral onder de humanistische erfgenamen
van het vooroorlogse socialisme, waarin het mu-
zisch aspect leefde en waarvan de liederencultuur
een wezenlijk onderdeel uitmaakte. Wij zagen
ook dat er bar weinig studie is gemaakt van de
verhouding tussen muziek en humanisme. Voor
zover er in Engelse humanistische publicaties tij-
delijk wel aandacht voor kunst was, overheerste
de aandacht voor de sociale functies daarvan. Op
het individuele vlak werd kunstbeleving veelal in
verband gebracht met - ondogmatisch - religieus
gevoel.

Hoezeer humanisten op papier, in het diepst
van hun gedachten of op het eenzaamste punt van

hun gevoelsleven ook 'gemeenzaamheid' erva-
ren (Van Praag), van al te veel gemeenschappe-
lijkheid moeten de meesten als rechtgeaarde in-
dividualisten ook weer niks hebben. Muziek
hoort meer thuis in de privé-sfeer.

En daar lijkt ze ook te bloeien. Want zo weinig
als humanisten er gezamenlijk aan doen, zo veel
tijd besteden ze verhoudingsgewijs indiyidueel
aan kunst, literatuur, toneel en concerten. In"con-
crete getallen laat zich dit moeilijk uitdrukken,
maar de indruk die ik zelfhebna 17jaar in diverse
functies in de Nederlandse humanistische bewe-
ging te hebben gewerkt, wordt bevestigd in een
sociaal-psychologisch onderzoek uit 1975.27
Daaruit blijkt de (beroeps)interesse bij humanis-
ten niet zo sterk te zijn in natuurwetenschappelij-
ke arbeid. Meer waardering hecht men aan so-
ciaal-maatschappelijk werk, kunst en literaire ar-
beid.

Symbolentaal
Bij deze wat uitgerekte, beschrijvende verzuch-
tingen zouden we het kunnen laten. Maar - eer-
lijk is eerlijk - de binnen (en trouwens ook bui-
ten) de humanistische beweging kennelijk weer
oplevende belangstelling voor kunst en vooral
muziek daagt uit tot meer dan zuchten en zwij-
gen.

Om de plaats van een mens te kunnen bepalen
in een verhouding tot het 'onbenoembare', 'het
heilige' (Otto, Eliade28) of het 'gans Andere'29,
dat - om misverstanden te vermijden - niet bui-
ten de menselijke beleving gezocht hoeft te wor-
den, wees Van Praag al op het grote belang van
symbolen (Cassirer). Hoewel dit onderwerp hem
beslist na aan het hart lag30,werkte Van Praag, als
theoreticus van het humanisme, dit belang elders
nauwelijks uit of zette hij anderen daartoe aan.

De befaamde studie van Suzanne Langer over
het symbolisme in de rede, de ritus en de kunst
kan ons op dit punt misschien verder helpen. Phi-
losophy in a new key analyseert en vergelijkt de
symboolsystemen van taal, mythe, sacrament en
muziek, om zich uiteindelijk te richten op de
vraag hoe betekenisgeving eigenlijk in z'n werk
gaat.31Over muziek komt Langer tot inspireren-
de conclusies, als resultaat van een proces waarin
ze de taal van de muziek definieert in symbolen,
maar anders dan gewoonlijk, symbolen waaraan
ieder zijn eigen persoonlijke betekenis toekent.
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Muziek is niet aan conventies gebonden, is woor-
deloze vrijheid van gedachten. Haar kracht ligt in
het feit dat deze gedachten in het gevoelsleven als
'waar' kunnen worden ervaren op een manier
waartoe de taal niet bij machte is. Muziek roept
gevoelens op, zonder met ze samen te vallen; zo-
als een algebraïsche formule een symbool is dat
beantwoordt aan de eisen van logica, maar als ab-
stractie geen vaste concrete inhoud heeft.
In het hoofdstuk 'On significanee in music' ty-

peert Langer muziek als 'onze mythe van ons in-
nerlijk leven - een jonge, vitale en betekenisvolle
mythe, recentelijk geïnspireerd en nog steeds in
woekerende groei.' Juist door z'n abstracte ka-
rakter, vindt Langer, loopt muziek - anders dan
de vroegere mythen - niet zo'n risico dat de sym-
bolen verward worden of samenvallen met het-
geen ze representeren. Niet communicatie, maar
inzicht is het wat muziek ons te bieden heeft. En
als het al kennis genoemd mag worden, dan: ken-
nis van 'hoe gevoelens gaan' .32
Het toekennen van betekenis noemt Langer

een caleidoscopisch spel, waarschijnlijk onder de
drempel van het bewustzijn en zeker buiten het
bereik van het discursieve denken. De verbeel-
dingskracht waarmee we op muziek reageren is
persoonlijk, associatief en logisch, gekleurd met
gevoelens, aan lichaamsritmen en aan dromen,
maar bezig met een rijkdom aan formules, aan
woordloze kennis, aan emotionele en organische
ervaringen, aan levensimpulsen, evenwicht, con-
flict, manieren van leven, sterven en voelen.
Mij dunkt dat werking en beleving van mu-

ziek, aldus beschouwd, al iets meer reliëf en in-
houd kan geven aan de globale notie dat muziek
ons verrijkt. Het wijst ons, ook leesbaar als een
aansporing, de weg verder naar binnen, of het nu
gericht is op bevestiging en verdieping van ons
levensgevoel en ons zelfbewustzijn, of op ver-
kenning en verruiming daarvan.33

Lichaam en geest
Is het een historisch misverstand of moet het mo-
derne humanisme, geworteld als het is in de ratio-
naliteit van de Aufklärung en geharnast als het
werd in z'n strijd tegen het geestelijk en maat-
schappelijk imperialisme van godsdienst en kerk,
echt en terecht van muziek niks hebben? De hu-
manisten van de Renaissance wisten beter.
De op Pythagoras (580-500 v. Chr.) teruggaan-
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de gedachte dat de muziek beheerst wordt door
dezelfde getalsmatige verhoudingen die ook de
loop van de menselijke natuur en die van het heel-
al bepalen, hield door de Middeleeuwen heen
stand. Zozeer als in het antieke Griekse denken
daaruit scherpe leefregels voortvloeiden op het
gebied van opvoeding en maatschappelijk leven,
kon de middeleeuwse muziektheoreticus Johan-
nes De Muris daarom uitleggen waarom de mu-
ziek tot de geneeskunst behoort.34 Boëthius (480-
524) vatte met zijn begrip 'musica humana' voor
eeuwen samen hoe in bijvoorbeeld de menselijke
polsslag, net zo goed als in de 'musica instrumen-
talis' , tegelijkertijd ook Plato' s muziek der sferen
(omgang van de planeten) als 'musica mundana'
weerklinkt.
KümmeJ35 toont aan hoe op basis van het hu-

manisme van het eind van de l5de eeuw, met
name de dialectische eenheid van lichaam en
geest, men sindsdien het begrip 'musica humana'
steeds meer verbijzonderd, concreter en dynami-
scher gaat interpreteren. De muziek van de mens
wordt gaandeweg steeds meer letterlijk geno-
men. Getalsverhoudingen worden preciezer ge-
meten, inhoudelijke opvattingen zo vernieuwd
en uitgebreid dat ereen rijk geschakeerde genees-
kunst groeit, waarin direct verband wordt gelegd
tussen bijvoorbeeld polsslag en cycli van koorts,
lichaamssappen en vruchtbaarheid of muzikale
intervallen en de samenstelling van geneesmid-
delen.
Ook de platonische 'ethos' -leer over de weer-

slag van muziek op het geestesleven kent zijn
echo' s in de eeuwen die volgen, tot op de huidige
dag. Ontwikkeling en praktijk van de hedendaag-
se muziektherapie vinden er hun wortels in.
Ook vandaag kan men blijven zoeken naar oor-

zaken en inhouden, maar niet twijfelen aan de fei-
te~ijkheid van het effect van muziek op lichaam
en geest. Of het nu een door machtige geluidsver-
sterking trillend middenrif op popconcerten is,
beukende hoofden tijdens een 'house-party', het
grote zuchten onder een Mahler-symfonie, het
gejuich na de Verdi-aria of de door Koos Alberts
verwekte traan; muziek 'doet' ons wat. Maar
wat?

Psychologie
Kunst moet de gepantserde deuren van de ziel op-
blazen, vond Von Hofmannsthal. Zachtzinnig



klinkt dat niet, duidelijk is het wel wat hij be-
doelt. Er is naast de filosofische, inderdaad ook
een andere invalshoek, die het uitzicht verruimt
op de betekenis van muziek bij existentieel ge-
richte bezinning: die van de psychologie.

Smeijsters36 vat bondig samen hoe de wortels
van de in Amerika tot bloei gekomen humanisti-
sche psychologie liggen in Europa, waarbij het
adjectief humanistisch verwijst naar de innerlijke
vrijheid en scheppende kracht van het individu.
'Het verzet van Dilthey - die de psyche van de
mens beschouwde als een" gansheitlicher Sinn-
zusammenhang" - tegen de elementenpsycholo-
gie van Wundt vormde de eerste radicale afwij-
zing van een mechanisch verklaarbare psyche.
Het gaf de stoot tot de ontwikkeling van een
Ganzheitpsychologie van Krueger, Wellek en
anderen, waarin gevoelens als niet figuratieve
"Komplexqualitäten" worden beschouwd en de
psyche wordt opgevat als een "structuur", een
"relativ überdauemdes Gefüge".'

Het in de humanistische psychologie centrale
begrip 'zelfactualisatie' , als verwerkelijking van
de mogelijkheden die de mens in zichzelf kan
ontdekken, verbindt Smeijsters' typering van de
denkbeelden van de belangrijkste woordvoerders
in deze stroming (Rogers, Maslov, Frankl,
Fromm). Deze bevatten ook implicaties voor het
denken over muziek: 'Volgens Maslovs theorie
zou de zelf-actualiseerder behagen scheppen in
het onbegrijpelijke en geheimzinnige van de he-
dendaagse muziek en tegelijk in staat zijn een
juiste beoordeling te geven, zodoende kwaliteit
herkennen. Hij zou zowel conventioneel als on-
conventioneel zijn, niet gemotiveerd om de mu-
zikale traditie met alle geweld af te breken, maar
wel in staat op een geheel nieuwe manier vorm te
geven aan het muzikale materiaal. Een werk van
kwaliteit zou steeds weer fris en enthousiast wor-
den waargenomen. De schoonheid of waarheid
van bijvoorbeeld een symfonie kan zich elk mo-
ment opnieuw openbaren. '37

Van de velen die gewezen hebben op de func-
tie van kunst als emotioneel herstel en verbinding
tot fundamentele eenheid, verwoordde de psy-
choanalyticus Otto Rank een inzicht dat ook hu-
manisten zou kunnen aanspreken, namelijk toen
hij kunst kenschetste als de menselijke poging
om tijdens het leven de, sinds de geboorte door-
sneden eenheid te herbeleven. Omdat voor Rank

een geestelijke verbondenheid tussen kunstenaar
en toeschouwer of luisteraar impliciet aanwezig
is, heeft deze laatste daarom ook deel aan deze
eenheidsbeleving, die uiteraard slechts tijdelijk
en symbolisch is.38

Vanwege de diepe bevrediging die hier echter
van uitgaat, ziet Rank deze beleving van verbon-
denheid als meer dan de voorbijgaande identifi-
catie van twee individUen: het kan ervaren wor-
den als het 'potentieel herstel' van de eenheid
met de Kosmos, die ooit bestond en verloren
ging.39 De individuele wortels van dit eenheids-
gevoel zag Rank in de omstandigheden voor de
geboorte, welke het individu in zijn verlangen
naar onsterfelijkheid zou willen herstellen. De
basis voor deze visie legde hij in 1924 in zijn stu-
die The Trauma of Birth. Daarin wordt de mense-
lijke zucht naar het herstellen van een verloren
eenheid gezien als de drijvende factor in de pro-
duktie van menselijke culturele waarden.

Coda
Wat humanisten aan dergelijke overwegingen
hebben, moeten humanisten uiteraard zelf maar
uitmaken. Ontvankelijkheid voor dergelijke in-
valshoeken kan echter ook het begin zijn van ei-
gen interpretatie en herwaardering van de klas-
sieke mythologie met betrekking tot de oor-
sprong van muziek. Van de Griekse Orpheus-
mythe, teruggaand tot de klank 'om' die volgens
de Indiase Oepanisjads het wereldbegin inluidt,
of de liederen waarmee de oude, wijze zanger
Vainamönen in het Finse epos Kalevala bergen
liet trillen en wilgestruiken ontspruiten. Wat in
dit verband helpt, is de goede raad die ik thuis al
vroeg kreeg: 'Jongen, dat hoef je allemaal niet zo
letterlijk te nemen!'

In den beginne was de klank, zeggen verhalen.
In den beginne was het woord, heeft Johannes er
in de christelijke mythologie van gemaakt, de
klank verbijzonderend, maar ook inperkend tot
instrument van ons discursieve denken (Langer),
ingebed in de cultuur van het woord die ook het
humanisme voortbracht en in het humanisme tot
op heden dominant voortleeft.

Heeft het humanisme zijn verhouding tot deze
woordcultuur echter ook ooit voldoende gedefi-
nieerd en gerelativeerd? Bestaat er belangstelling
voor het liedje achter de woorden, voor de melo-
die en de klank daarachter? En voor de muziek
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tussen de noten (Mahler)?
Humanisme is eens treffend getypeerd als

'staat van besef'4o, daarmee de voor het christen-
dom kenmerkende staat van genade parafrase-
rend. Het woord 'besef' verwijst naar een type
bewustzijn dat naast een begripsmatige, ook een
gevoelsmatige lading heeft. Wie beseft dat iets
waar is, wéét dat niet alleen, maar voelt het ook.
Inzichten krijgen er een emotionele lading mee.
Men kan tegenwerpen: met alle risico's van dien!
Dat moet erkend worden. Maar men kan ook on-
derstrepen: met alle vOOïdelen van dien, verwij-
zend naar de ondersteunende betekenis van zulk
besef in ieders streven naar identiteit (plaatsbepa-
ling) en zingeving. Besef heeft te maken met die
dimensie die, naast beschouwing, verwijst naar
beleving - en waarom ook niet: beluistering van
het leven.

Noten
I. Varagram, 1993, VMC 473963 4.
2. R.M. Rilke, Sàintliche Wake, 11(Frankfurt alM.

1966).
3. Het maandblad Humanist (dec. 1989) publiceerde

in een themanummer over muziek een bloemlezing uit
een groot aantal reacties van lezers op de vraag wat mu-
ziek voor hen betekent.

4. M. Marcenaro-Huygens, 'Ontmenselijking van
muziek', in: Rekenschap (sept. 1965).
5. New Humanist (UK), The Humanist (us), Der Hu-

manist (BRD).
6. Herman Strategier, 'Colloquia familiaria' , voor

koor, sopraan en strijkorkest, op tekst van Desiderius
Erasmus (Donemus, Amsterdam).
7. Mijn gedachten zijn vrij, tekst G.l. den Besten,

muziek Chris Rabé, uitgevoerd op het congres van het
Humanistisch Verbond, mei 1987.

8. Populaire bundel volksliederen, vooral in zwang
bij de vooroorlogse socialistische beweging.

9. Second World Atheist Conference, Vijayawada,
India, dec. 1980. Radio-reportage, Humanistische Om-
roep Stichting, Hilversum.

ID. International Humanist, autumn (IHEU, Utrecht
1992).

11. G.J. van der Leeuw, Wegen en grenzen (Amster-
dam 1955) p. 325.

12. Kurt Vonnegut/Edgar Grana, Requiem, voor ge-
mengd koor, solisten en 4 synthesizers. Première 13
maart 1988, Unitarian Universalist Church (Musical
America, July 1988)

13. Martine van Dam, Kunst, romantiek, erotiek en
geestelijk werk (HOI, Utrecht 1988); Hanneke Terpstra-

202

Ales, De kunst van het leven (HOI, Utrecht 1990).
14. W.C. Fiege, Leven zonder antwoord (Assen

1985).
15. The Humanist Frame (Londen 1961).
16. The Humanist Outlook, ed. by A.l. Ayer (Londen

1968).
17. H.l. Blackham, Humanism (Londen 1968,

1976).
18. J.P. van Praag, 'Beschouwing en beleving, com-

plementaire begrippen in het denken over de mens'; In-
leiding gehouden op de eerste landdag van de Stichting
Socrates op 6 april 1952, in Amersfoort. Opgenomen in
de verzamelbundel Rede en religie in het humanisme
(Amsterdam 1962).

19. J.P. van Praag, Grondslagen van humanisme
(Meppel 1978).

20. Ibidem, p. 57.
21. Ibidem, p. 96.
22. Ibidem, p. 182.
23. John Dewey, A Common Faith (New Haven/

Londen 1934).
24. Rudolf Otto, Das Heilige (Breslau 1917; Ned.

vert. Hilversum 1963).
25. Van Praag, Grondslagen, p. 185.
26. De gemeenschap Amsterdam van het Humanis-

tisch Verbond kende nog lange tijd het gemengde koor
'Vox Humana'.

27. G.B. Kosse, Persoonlijkheidseigenschappen van
de georganiseerde humanist (Psychologisch Laborato-
rium, Universiteit van Amsterdam, 1975).

28. M. Eliade, Het heilige en het profane (Hilversum
1962/Amsterdam 1977).

29. Van der Leeuw, op cit., p. 244.
30. Zoals blijkt uit op band vastgelegde en geautori-

seerde (auto)biografische gesprekken die ik met Van
Praag in 1975n6 voerde.

31. Suzanne K. Langer, Philosophy in a new key, a
study in the symbolism of reason, rite, and art (Cam-
bridge, Mass. 1942/1979).
32. Ibidem, p. 244.
33. Zie bijvoorbeeld mijn 'Adem en hartslag in een

eeuwig moment - muziekbeleving in sneltreinvaart',
in: Humanist (dec. 1989).

34. W.F. Kümmel, 'Musik und Medizin im Huma-
nismus', in: Musik in Humanismus und Renaissance
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, Weinheim, Acta
Humaniora, 1983).
35. Ibidem, p. 42 v.
36. H. Smeijsters, Muziek & Psyche (Assen/Maas-

tricht 1987).
37. Ibidem, p. 48.
38. Olto Rank, Art and Artist, Creative urge and per-

sonality development (New York 1932/1989).
39. Ibidem, p. 113.
40. P. Spigt, In staat van besef (Utrecht 1981).



Muziek, hart en hoofd
Klassieke muziek en het humanistisch ideaal

Cas Smithuijsen

Inleiding
Omstreeks 1600 vormde zich in Florence een
groep componisten met uitgesproken ideeën over
de muziek. Kunst, dus ook muziek was naar hun
mening een zelfstandig cultuurgoed dat zich uit-
sluitend volgens zijn eigen wetten ontwikkelt.
Daarom wilden ze de muziek verder losmaken uit
de rite-gebondenheid die zij vooral binnen de re-
ligie ondervond. Ten tweede vonden deze zoge-
naamde Camerata-componisten dat toonkunste-
naars hun gehoor aan zich zouden moeten binden
door direct aan menselijke emoties te refereren.
Muziek moest haar publiek niet verstrooien of af-
leiding bezorgen, maar juist aanzetten tot actief
luistergedrag. Daardoor zou de luisteraar in zijn
menselijke waardigheid bevestigd worden.
Vooral met dit laatste aspect legden de Italiaanse
componisten bewust een verband tussen muzika-
le activiteit en het destijds opgeld doend huma-
nistisch ideaal. Immers, het humanistisch ideaal
stimuleerde de mensen het 'hogere' in zichzelf te
ontwikkelen, juist op het terrein van wetenschap
en kunst.l
Tussen 1600 en 2000 wordt de muziekpraktijk

alsmaar rijker en gevarieerder. Door die rijkdom
en variatie wordt het moeilijk na te gaan of, en zo
ja, hoe de compositorische beginselen van het hu-
manistisch ideaal, waarover ik verder kom te
spreken, nog steeds in de muziekpraktijk zijn te-
rug te vinden. Om daar toch iets over te kunnen
zeggen wordt eerst geïnventariseerd wat de com-
ponisten van het humanistisch ideaal eigenlijk
wilden en hoe dat aansluit op de meer algemene
imperatieven van het humanistisch ideaal. Voor-
al het autonomiebegrip en de inhoudelijke zeg-
gingskracht van muziek blijken daarbij van be-
lang te zijn. Het autonomiebegrip wordt verbon-
den met het gaandeweg zelfstandiger opereren
van de toonkunst. In dat perspectief wordt de ont-
wikkeling van de muziek naar een zelfstandige
muze gevolgd.
In eerste instantie betreft die de 'materiële on-

derlaag' van de muziek. Men moet daarbij den-

ken aan de vervolmaking van instrumenten, toon-
systemen en het notenschrift. Op die materiële
onderlaag komen in de loop van de zeventiende
en achttiende eeuw de gespecialiseerde muziek-
accommodaties tot ontwikkeling. Het formele
concertieven van de negentiende en twintigste
eeuw voltrekt zich meer en meer in concertge-
bouwen en aanverwante zalen. In die zalen ko-
men omgangsvormen tot bloei die de gevorderde
staat van autonomie van de muziek weerspiege-
len. In muzikaal en sociaal opzicht kan de con-
certzaal worden opgevat als het voorlopig sluit-
stuk van de emancipatie van de muziek uit haar
overwegend religieuze dienstbaarheid.
Uiteraard wordt ook gekeken naar de inhoude-

lijke kant van het concerteren: de muzikale zeg-
gingskracht. Speelt het opwekken van emoties
nog een rol in de klassieke muziek van vandaag?
Die vraag wordt in de vierde paragraaf aan de
orde gesteld. Ten slotte keer ik terug naar het hu-
manistisch ideaal en wordt voor wat zijn aandeel
in het concertieven betreft de balans opgemaakt.

De componisten van het humanistisch
ideaal
Omstreeks 1600 vormde zich in Florence de Ca-
merata dei Bardi. Rondom de persoon van de
graaf van Giovanni de Bardi verzamelden zich
componisten die de muziekpraktijk wilden ver-
nieuwen. Zij hadden weinig affiniteit met in de
Renaissanceperiode gangbaar geworden polyfo-
ne instrumentale muziek die volgens hen was
verworden tot een intellectuele Spielerei en geen
ware gevoelens bij de luisteraar meer kon oproe-
pen. Het Renaissancerepertoire stond door zijn
onduidelijk stemmenweefsel een heldere com-
municatie in de weg en leidde af van de werkelij-
ke 'boodschap'. Waar instrumenten werden ge-
bruikt raakte men zelfs nog verder van het doel af.
Het oor werd wel gestreeld, een ijdel genot wel
geboden, maar ideeën werden niet overgedragen.
De Camerata-componist Vincenzo Galilei was
wars van dissonante akkoorden die droefheid
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zouden moeten uitdrukken, imitaties van gelui-
den uit de natuur en virtuoze passages op instru-
menten. De componisten van de Camerata beoor-
deelden de waarde van muziek kortom allereerst
op haar uitdrukkingskracht.

Die beoordeling vond plaats in een 'accade-
mia' waar de kunstenaars intellectuele en artis-
tieke kwesties met elkaar bespraken. Eén van die
kwesties, niet de minst belangrijke, ging over de
relatie tussen muziek en menselijke emoties. Mu-
ziek zou zó moeten worden gecomponeerd dat zij
erin slaagde menselijke emoties op authentieke
wijze bij het gehoor op te roepen.2 Wilde dit op
een juiste wijze gebeuren, dan mochten de stem-
mingen niet door elkaar lopen, maar moest elk
karakter één stemming vertegenwoordigen. Dat
dergelijk instructies werkelijk als leidraad bij het
componeren werden genomen, blijkt uit de mu-
ziekstukken die destijds tot stand kwamen. Zo
worden in de opera l'Amjiparnasso van Orazio
Vecchi veertien karakters ten tonele gevoerd, ge-
speeld door evenzovele spelers die Ernstig, Vro-
lijk, Zwartgallig enzovoort heten.3 Door de emo-
ties strikt van elkaar te scheiden kon de luisteraar
de onderscheiden stemmingen elk voor zich tot
hun recht laten komen. Zo bevorderde men dat de
bedoeling van het kunstwerk goed overkwam.
Met het consequent toepassen van hun uitgangs-
punten legden de Camerata-componisten de ba-
sis voor de expressieve Italiaanse madrigaalstijl,
zoals die met name door Claudio Monteverdi tot
grote hoogte werd gebracht. Evenzeer droegen
zij bij aan het fundament van de meest expressie-
ve muziekvorm in het Westen: de opera.

De Camerata-componisten beschouwen zich-
zelf als vertegenwoordigers van het humanis-
tisch ideaal. Zij vatten de muziek niet op als de
verklanking van de goddelijke logos en evenmin
als de weerspiegeling van een onwrikbare kosmi-
sche orde. In hun streven de mens in de muze cen-
traal te stellen, beijverden zij zich om de muziek
van de Griekse beschaving weer tot leven te wek-
ken. Dat resulteerde in 'humanistische muziek'
die werd gedomineerd door gezongen tekst in een
monodische stijl. In tegenstelling tot de polyfo-
nie voorzag de monodie in de mogelijkheid de
toonkunst ondergeschikt te maken aan de taal.
Want niet de muziek, maar de taal werd gezien
als de feitelijke drager van authentiek menselijke
emoties en stemmingen.4
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De opera's en madrigalen van Monteverdi en
de zijnen kunnen ongetwijfeld worden betiteld
als zeventiende-eeuwse monumenten van uit-
drukkingskracht. De gevoelens die erin worden
opgeroepen, worden tegelijk verwoord en ver-
klankt; daartussen zit hoegenaamd geen ruimte.
Overigens moet worden opgemerkt dat Monte-
verdi een niet onaanzienlijk instrumentarium ge-
bruikt om de zangstemmen aan te vullen. Dat de
ontwikkeling van instrumenten in de muziekge-
schiedenis een hoge vlucht zal nemen, hoeft niet
perse in strijd te zijn met het humanistisch ideaal.
Langzamerhand krijgen de instrumenten immers
de mogelijkheid in volume en klankkleur te
nuanceren, waarmee zij de karakteristieken van
de menselijke stem - in een al dan niet bewuste
imitatie - steeds dichter benaderen. In de opera' s
van Wagner worden zangstemmen zelfs opgevat
als instrumenten. De muziekinstrumenten heb-
ben voor de negentiende-eeuwse componist ken-
nelijk een dermate hoog ontwikkelingsniveau
bereikt dat ze uitwisselbaar worden met zang-
stemmen.

De socioloog Johan Goudsblom vat het huma-
nistisch idealisme samen in een aantal kernbe-
grippen: universalisme, rationalisme, eigen ver-
antwoordelijkheid en individueel initiatief.5 De
eerste twee kernbegrippen - universalisme en ra-
tionalisme - kunnen zonder al te veel moeite in
verband worden gebracht met de muzikale vorm,
de materiële onderlaag van het musiceren. Mu-
ziek opgevat als organisatie van geluid, ontwik-
kelt zich in de westerse samenleving op hoofdza-
kelijk rationele wijze. Dat zullen we zien inde vol-
gende paragraaf. Met haar toonsysteem, instru-
mentarium en muzikale vormen heeft de westerse
toonkunst ook de pretentie van universalisme ge-
kregen en dat geldt ook voor compositievormen
als symfonie en sonate. De laatste kernbegrippen
van Goudsblom - eigen verantwoordelijkheid en
individueel initiatief-zijn eveneens te transpone-
ren naar de muziek. Zij verwijzen eerder naar de
inhoud dan naar de vorm. Individualiteit wordt in
de muziek, en ook in de andere kunsten, een lei-
dend beginsel. Compositiestijlen worden steeds
meer individuele stijlen, resulterend in een om-
vangrijke stijlverscheidenheid.

Dan is er ten slotte nog de door Goudsblom ge-
registreerde humanistische opdracht dat de mens
het hogere in zichzelf dient te ontwikkelen. Dit



streven is terug te vinden in praktische program-
ma's die vooral in de twintigste eeuw rondom de
muziek zijn ontwikkeld met het oog op muzikale
opvoeding. Ze is ook terug te vinden in de wel-
overwogen pogingen de muziek als cultuurgoed
te spreiden over alle lagen van de bevolking.6 Dit
aspect van het humanistisch idealisme richt zich
primair op de receptie van cultuurgoed, wat in
ons bestek neerkomt op het stimuleren van de
aanvaarding van de muziek door een publiek. De
receptie, verspreiding en 'verhandeling' van het
cultuurgoed muziek gebeurt vanuit een rationeel
ingericht centrum: de concertzaal. Zij kan wor-
den gezien als een specifieke 'artistieke encadre-
ring'?, die bepalend is voor de ontwikkeling van
de muziek, maar ook voor de gedisciplineerde
manier waarop musici en publiek met elkaar en
met muziek omgaan. Het is deze sociaal-psycho-
logische disciplinering die associaties met 'hu-
maan gedrag' of 'processen van humanisering'
oproept.

Naar een zelfstandige muziek praktijk
De socioloog Max Weber heeft de ontwikkeling
van de muziek benaderd in het perspectief van de
westerse rationaliteit. 'Rationeel' noemt hij de
ontwikkeling van het westerse toonsysteem, van

het notatiesysteem en het instrumentarium. In
hun vergevorderde staat van perfectie vormen
deze drie elementen ook het voetstuk van de mu-
ziek die op zichzelf staat. Zij symboliseren de de-
finitieve ontsnapping van de muziek uit de
dienstbaarheid aan religie en magie. In die servie-
le toestand waren het nog priesters en religieuze
schriftgeleerden die de grenzen aan de muzikale
mogelijkheden stelden. Krachtens het l' art pour
['art-beginsel wordt de kunstenaar dienaar van
de muziek en stelt de groep van beroepsbeoefena-
ren spelregels voornamelijk ten behoeve van
zichzelf op. 8 De opkomst van de beroepscompo-
nist verbindt Weber aan het toenemende belang
van muziekschrift binnen de muziekpraktijk. De
componist-als-componist maakt van muziek een
systeem dat een ongekende hoeveelheid variaties
in zich bergt. Het uitproberen van compositori-
sche mogelijkheden brengt de muziek in de wes-
terse wereld in een staat van permanente ontwik-
keling.9

De muziekpraktijk bereikt omstreeks 1800 een
internationale standaard die tot op vandaag nog
steeds vrijwel ongewijzigd geldig is. De stan-
daardisatie zit hem vooral in de beschikbare
muzikale expressiemiddelen. Toonhoogte en
toonduur worden in steeds genuanceerdere scha-
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keringen vastgelegd, en dat gaat ook op voor
klankkleur, tempi en klanksterkte. Door de fijn-
mazige structuur van het notatie- en toonsysteem
(het octaaf kent twaalf relatief kleine toonsaf-
standen) ontstaat een welhaast onbegrensd reser-
voir van middelen om individuele gevoelens en
stemmingen in muzikale codes vast te leggen.
Variëteit in muzikale expressie kan vervolgens
worden verkregen door te kiezen uit een zeer uit-
gebreide reeks standaardbezettingen: van sona-
tes voor piano-solo tot breed georkestreerde sym-
fonieën.

Ook de uitvoeringspraktijk wordt toenemend
gestandaardiseerd en gereguleerd. De kwaliteit
van de uitvoering gaat omhoog doordat het met
behulp van uitgeschreven partijen mogelijk
wordt muzikaal optreden voor te bereiden. Com-
ponisten ontwerpen een stuk waarin zij hun mu-
zikale ingevingen en vondsten verwerken. Het
geheel wordt vastgelegd op muziekpapier. Ver-
volgens worden de partijen rondgedeeld aan de
uitvoerende musici en repetities georganiseerd.
Die repetities worden geleid door de componist,
die er een directiefunctie bij heeft. In een volgend
stadium van functiedifferentiatie worden compo-
nisten van dirigenten gescheiden. Niet-compone-
rende dirigenten worden geacht de op schrift ge-
stelde bedoelingen van de componist door te ge-
ven. Aanvankelijk gedragen dirigenten zich hier
en daar nog als componisten en brengen coupures
of veranderingen aan in de composities die zij ten
gehore brengen. Later - als zij zich verder van het
componistendom hebben verwijderd - onder-
scheiden zij zich van hun dirigerende collega's
door middel van individueel getinte interpreta-
ties van authentieke scheppingen.

Doordat het musiceren binnen speciaal op de
muziek afgestemde accommodaties wordt ge-
concentreerd, wordt het tevens mogelijk - en
vanwege de rationele planning ook noodzakelijk
- de muzikale functies over meerdere actoren te
verdelen. In en rondom de concertzaal breidt het
aantal beroepen in het muziekvak zich verder uit:
naast componist, dirigent en uitvoerend musicus
verschijnen artistiek en zakelijk leider, concert-
meester, repetitor, arrangeur, zaalbeheerder, im-
presario, publiekswerver, educatief medewerker
en akoestisch deskundige. Het ontstaan van nieu-
we beroepen in de muziek gaat hand in hand met
de opkomst van rationele organisatie en bureau-
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cratisering.
Het meest kenmerkende element van de con-

certpraktijk wordt gaandeweg dat van de herha-
ling. Naarmate muziek zich autonomer kan op-
stellen - haar functie niet meer ontleent aan een
bijdrage aan een niet-muzikale gebeurtenis - kan
zij zichzelf ook meer herhalen, hetzij om pedago-
gische, hetzij om commerciële redenen. In ieder
geval is hier de factor publiek sterk op van in-
vloed. Vóór de introductie van mechanische re-
produktie (pianola) en elektronische reproduktie
(grammofoon) was herhaling van een stuk alleen
mogelijk met behulp van reprises. Een tijdperk
dat te vergelijken was met het simpelweg over-
schrijven van boeken: monnikenwerk. Na de uit-
vinding van de boekdrukkunst en het kopieerap-
paraat was het gedaan met het monnikenwerk -
zoniet in de muziek. Essentieel voor de analyse
van de hedendaagse muziekpraktijk is dat origi-
nelen en kopieën van muziekstukken tegelijker-
tijd op relatief ruime schaal voorhanden zijn.
Daarmee is de mogelijkheid van eindeloze herha-
ling gegeven en kan iedereen zich voortdurend
die delen van de muziekgeschiedenis toeëigenen
die hij of zij verkiest. In de tijd van de Camerata
begon het besef van 'muziekgeschiedenis' - de
indeling van muziek in elkaar opvolgende tijd-
vakken - net door te dringen. Maar de buitenker-
kelijke muziekpraktijk was in de zeventiende en
achttiende eeuw bij gebrek aan een op het publiek
gerichte herhalingsgewoonte nog doorlopend he-
dendaags, gericht op ontwikkeling. De ontwikke-
ling van de autonome muziek was primair een
zaak van experimenterende componisten.

Dankzij die experimenteerlust zijn de muzika-
le mogelijkheden in de negentiende-eeuwse con-
certzaal rijk aan nuance en diversiteit. De muzi-
kale vormen zijn breed ontwikkeld, goed opge-
leide uitvoerende musici en in de scheppende
toonkunst geschoolde componisten kunnen hun
leven grotendeels aan de muziek wijden; een
vakkundig gemaakt instrumentarium is beschik-
baar en concertzalen worden in hoog tempo over-
al in de westerse wereld neergezet. Aanvankelijk
worden concerten nog door weinigen bijge-
woond, later stroomt het publiek in groteren geta-
le binnen. Zelfstandige bedrijfsvoering van con-
certondememingen wordt mogelijk door middel
van recettes, particuliere steun en overheidssub-
sidie. In de negentiende eeuw groeit concertmu-



ziek naar een gehalte waarmee zij later, met te-
rugwerkende kracht het predikaat 'klassiek' in de
wacht heeft weten te slepen. Waarbij de term
klassiek moet worden geïnterpreteerd zoals de
Van Dale dat doet: 'voorbeeldig in haar soort; als
model aanvaard of kunnende dienen; waaraan
blijvend gezag toegekend wordt'.

Muziek als emotie
De negentiende eeuw brengt ook het 'romantisch
repertoire'. De perfectionering van toonsysteem,
instrumentarium en akoestische ambiance heeft
een hausse van muzikale expressiviteit tot ge-
volg. Negentiende eeuwse componisten weten
elk op individuele wijze inhoud te geven aan de
beschikbare muzikale vormen. Al vóór het mid-
den van de eeuw zijn sonate en symfonie - om bij
de reeds genoemde vormen te blijven - tot de
hoogste staat van ontwikkeling gebracht. Ter-
zelfder tijd spreiden uitvoerende musici bij de
vertolking van al die composities een virtuositeit
ten toon die de bedoeling heeft het publiek recht
in het hart te treffen. Het negentiende-eeuwse re-
pertoire is herkenbaar aan zijn doorlopende in-
spanning om de onder de mensen levende emo-
ties in een onuitputtelijke hoeveelheid nieuwe
nuanceringen telkens opnieuw te bereiken. Met
die intentie ontstaat in relatief korte tijd een over-
vloedig aantal composities, waarvan een groot
gedeelte zich tot op de dag van vandaag met her-
uitvoeringen op de concertpodia heeft weten te
handhaven. Het romantisch repertoire heeft een
gebruikswaarde gekregen die zowel 'tijdloos' als
universeel kan worden genoemd. Zou dat beteke-
nen dat de gevoelens en stemmingen die klassie-
ke muziek bij haar luisteraars oproept ook tende-
ren naar tijdloosheid en universalisme? In ieder
geval is het zo, dat romantische, klassieke mu-
ziek nog steeds aansluit bij de gevoelens van
mensen die leven aan het einde van de twintigste
eeuw. Het is kennelijk mogelijk de eigen ge-
moedstoestand in de muziek die anderhalve eeuw
geleden is gecomponeerd, terug te horen.1O Dat
kan verklaren hoe het komt dat na het verstrijken
van de muziekhistorische periode van de roman-
tiek de expansie daarvan via de uitvoeringsprak-
tijk onverminderd verder gaat.

Maar hoe zit het met de muziek van de twintig-
ste eeuw? Als we de in het vakgebied van de
muzieksociologie veel geciteerde Alphonse

Silbermann mogen geloven, lijkt het erop dat de
materiële ontwikkeling van de muziek als zelf-
standige kunstvorm in de loop van de twintigste
eeuw de expressiviteit ervan is gaan dwarsbo-
men. Hij spreekt zelfs van een angst voor het op-
wekken van emoties, ZQwelbij musici als bij luis-
teraars. Hij wijst op componisten die verklaren
niet de bedoeling te hebben om ook maar de ge-
ringste emotionele muzikale ervaring bij de luis-
teraar teweeg te brengen. 'Intellectuele' musici
zouden superieur zijn aan hun 'emotionele' col-
lega's die compositorisch maar wat aanromme-
len. Ook luisteraars zouden door muziek ontke-
tende gevoelens verwerpen als zijnde passé, of
juist de betekenisloosheid van moderne muziek
aanklagen omdat zij niet in staat zou zijn om bij
hen ook maar de geringste zieleroerselen op te
wekken.

Silbermann verwerpt deze angst voor emoties.
Hij blijft geloven in de muzikale macht om ons
boven onszelf uit te tillen en pleit dan ook voor
herstel van de creatieve deelname aan muziek bij
luisteraar en vertolker. Het emotionele element
mag niet worden ontkend en door muzikale
opvoeding moet de muzikale ervaring worden
geïntensiveerd. De angst dat rationele inzichten
verloren gaan als het emotionele element vrij spel
krijgt moet volgens Silbermann worden uit-
gelegd als een weigering om het emotionele
element als een volwaardig sociaal fenomeen te
erkennen. Hij waarschuwt ervoor muzikale erva-
ringen eenzijdig rationeel te willen analyseren.
Toegegeven: het is moeilijk te generaliseren over
muzikale ervaringen, omdat die zo verschillend
kunnen zijn: (over)gevoelig, romantisch, intel-
lectueel, direct of indirect, positief of negatief.
Daarnaast zijn er graden van emotionele intensi-
teit te onderscheiden, lopend van het 'primitieve'
stadium van zwelgen in de emotie tot het herken-
nen en op waarde schatten van formele structuren
en technische details.11 Maar toch ontslaat ons
dat volgens Silbermann niet van de plicht de
zeggingskracht van muziek voorop te stellen. Het
rationele aspect en de 'wetenschappelijke verkla-
ringen' van de muzikale rol binnen de samenle-
ving zijn van secundair belang.

De waarnemingen van Silbermann moeten
worden begrepen tegen de achtergrond van ver-
anderende verhoudingen in de concertpraktijk.
Aldaar verliest de componist zijn toonaangeven-
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de positie langzaam maar zeker aan uitvoerende
musici, met name aan dirigenten en solisten. Ter-
wijl deze ontwikkelingen in de machtsverhou-
dingen tussen kunstenaars zich voltrekken komt
in de ontwikkeling van het klassieke repertoire
een sterke vertraging. Het artistiek zwaartepunt
in de voor de concertzaal gecomponeerde muziek
blijft liggen in de negentiende eeuw.12 De eman-
ciperende kracht die werd aangeleverd door com-
ponisten en die muziek een autonomer bestaan
verleende, is veranderd in de conserverende
kracht van uitvoerende musici, met behulp waar-
van klassieke muziek binnen de concertzaal ver-
der wordt geconsolideerd en gecanoniseerd. Dat
de concertzaal blijft voortbestaan moet steeds
minder worden toegeschreven aan de rol van
componisten van hedendaagse muziek, maar aan
de aantrekkingskracht die het klassieke repertoi-
re met behulp van uitvoerende musici op het pu-
bliek uitoefent. Mensen worden geroerd door in-
terpretaties van werken die zij al lang kennen,
hetzij uit herhalingen, hetzij via radio of CD. De
muziekjournalist Paul Luttikhuis beweert in dit
verband dat het Concertgebouw een karakterve-
randering aan het doormaken is. Ooit had het de
rol van Stedelijk Museum dat wordt geacht conti-
nu aandacht te besteden aan actuele kunst. Nu is
het te vergelijken met het Rijksmuseum, dat de
eens verworven kunstschatten jaar in jaar uit sta-
tisch toont. Hij schrijft: 'Musici en publiek wen-
telen zich zelfgenoegzaam rond in de herkenning
van steeds dezelfde muziek [...] De Grote zaal is
heilig verklaard, geen spatje verf mag de al lang
verbleekte muren opfrissen, omdat Mahler er an-
ders over honderd jaar misschien een fractie an-
ders zal klinken dan nu.' 13
In 1969 verzetten de verre nazaten van de Ca-

merata-componisten zich tegen de 'traditionele'
programmering van het Concertgebouworkest in
het Concertgebouw te Amsterdam. Door middel
van de zogenaamde 'Notenkrakeractie' -de ver-
storing van de orde tijdens een klassiek concert-
trachtten zij hun zaak publiekelijk te bepleiten.
Het was hen er om te doen een tweede dirigent bij
het orkest aan te stellen die aandacht zou schen-
ken aan hedendaags werk. De actie is te typeren
als een achterhoedegevecht. Inmiddels is de con-
temporaine muziek in een aantal specialismen
uiteengevallen, dat elk op alternatieve wijze bij
een eigen publiekssegment emoties tracht op te
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roepen. Elk specialisme is gehuisvest in een ei-
gen accommodatie en co-existeert vreedzaam
met de gemusealiseerde klassieke muziek. Voor
veel nieuwe muzieksoorten geldt de specifieke
indeling en vormgeving van het klassieke con-
certgebouw evenwel onverkort als norm voor de
binnenhuisarchitectuur. Ook het notenschrift, het
instrumentarium en het toonsysteem worden in
de meeste gevallen ongewijzigd overgenomen.

Conclusie
Tussen 1600 en 2000 zijn de muzikale uitdruk-
kingsmiddelen aanzienlijk uitgebreid en ver-
fijnd. Deze 'rationele' ontwikkeling is alleen te
begrijpen als zij wordt gezien in samenhang met
de groeiende behoefte aan muzikale expressie-
middelen bij componisten en later ook bij uitvoe-
rende musici en uiteraard publiek. De behoefte
aan meer dynamiek schiep een beter muziekin-
strumentarium; dat betere muziekinstrumenta-
rium maakte verdere articulatie van de muzikale
emotie mogelijk, enzovoort. De speciale behui-
zing van de muziek in concertzalen vormde bin-
nen het aangegeven tijdvak de bekroning van het
streven naar muzikale autonomie. Binnen de mu-
ren van de concertzaal werden composities tel-
kens opnieuw gespeeld en ontstond gaandeweg
een vast repertoire aan klassieke stukken. De her-
haling is tevens een indicatie voor een vertraging
in het ontwikkelingstempo. Dat geldt dan het
sterkst voor het compositorische aspect; voor de
uitvoerende musicus lijkt het klassieke repertoire
nog voldoende ontwikkelingsperspectief te be-
vatten.
De emotionele huishouding in de concertzaal

lijkt met deze veranderingen mee te gaan. Zij is
nu meer te typeren als een 'feest der herkenning',
een tamelijk rationele gemoedstoestand die een
relatief grote (voor)kennis van het repertoire
paart aan de spanning van een specifieke uitvoe-
ring op een gegeven moment. Kennis van muziek
doen mensen buiten de concertzaal op, met be-
hulp van het mechanisme van reproduktie - een
technische variant op de reprises in de concert-
zaal. Op grote schaal bouwen mensen collecties
op uit banden, grammofoonplaten en cd's. Daar-
mee kunnen zij het muziekaanbod naar hun hand
zetten: bij elke emotie past een muziekstuk dat
direct tot klinken kan worden gebracht. De arti-
culatie van stemmingen zoals de Camerata-com-



ponisten zich wensten, werd nog met een univer-
sele pretentie van bovenaf opgelegd. Nu is alles
beschikbaar en naar eigen keuze oproepbaar.
Muziekliefhebbers maken uit het universele aan-
bod van klassieke muziek een eigen selectie,
overeenkomstig hun individuele gemoedstoe-
stand.

De Camerata-componisten konden het muzi-
kale spectrum verhoudingsgewijs goed overzien
en zelfs in behoorlijke mate bepalen. Nu is het
muziekleven dermate gecompartimentaliseerd
dat het steeds minder vanuit een centrum is te stu-
ren. Tussen de popmuziek, de jazz, de house en
wat er nog meer aan muziekvormen voorhanden
is, vervult de klassieke muziek in gemusealiseer-
de toestand een voorbeeldfunctie. Het is in deze
functie dat de uitvoerend musicus, met name diri-
gent en solist, de rol van componist overvleugelt.
Individualiteit, kernbegrip van het humanistisch
ideaal, hecht zich in de concertzaal primair aan de
uitvoerders. De originaliteit zit hem dan in de in-
dividueel gemodelleerde virtuositeit waarmee
andermans compositie wordt vertolkt. Het klas-
sieke repertoire is de universele constante, de
nuancering in de uitvoering ervan de individuele
variabele.

In de concertzaal maken de gedragsvormen
een beheerste indruk en ook de emoties lijken
vergaand getemperd. Of nu hartverscheurende
taferelen met scherpe contrasten worden getoon-
zet, of zeer subtiele emotionele sfeerverschillen
worden geschilderd met langzaam verlopende
klanknuanceringen, men blijft er rustig onder,
schijnbaar onaangedaan. Men neemt de muziek
zwijgend in zich op en applaudisseert doorgaans
eerbiedig na afloop. Het zegt niets over de psy-
chologische gewaarwording van artistieke im-
pulsen of over de individuele dan wel collectieve
ontvankelijkheid voor muzikale details. Het zegt
meer over het algemeen geldend proces van 'hu-
manisering', zeer verwant met het meeromvat-
tende proces van civilisering. Een proces dat in

zijn brede maatschappelijke werking vanzelf-
sprekend ook de gedragspatronen in de concert-
zaal beïnvloedt.

Het humanistisch ideaal is niet meer herken-
baar als een pakket leerstellingen dat van bovenaf
op de mensen neerdaalt. Het laat zich voor de
goede verstaander eerder aflezen aan levensstij-
len van afzonderlijke individuen die zich binnen
grotere sociale verbanden op een gereguleerde
manier ten opzichte van elkaar gedragen. Ratio-
naliteit als richtsnoer voor het individuele gedrag
en gereguleerde emotie voor de beleving van col-
lectieve waarden kunnen binnen en buiten de
concertzaal tenminste voor een deel gezien wor-
den als hedendaagse verwijzingen naar dat verre
ideaal.
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Muziek of humanisme:
een tegenstelling?
Het standpunt van Thomas Mann

Sabine Lichtenstein

Tijdens de oorlogsjaren schreef Thomas Mann
zijn roman Doktor Faustus, Das Leben des deut-
schen Tonsetzers Adrian Leverklihn erzahlt von
einem Freunde.1 Het was het werk van een groot
muziekliefhebber èn iemand die zich zelf een hu-
manist noemde. Mann vatte het begrip humanis-
me op als een instelling die het beste ontkennend
te definiëren viel, namelijk als het tegendeel van
fanatisme. Het humanisme streeft in zijn ogen
dan ook niet alleen naar vrijheid en rechtvaardig-
heid maar ook naar kennis en kritiek. Dat brengt
vanzelf twijfel, relativering en daarom ook to-
lerantie met zich mee. En het onophoudelijk zoe-
ken naar waarheid sluit apodictische overtuigin-
gen en fanatisme uit.2
Na voltooiing van de roman, de meest bespro-

ken 'muziekroman' van deze eeuw, merkte hij
ten aanzien daarvan op: 'De muziek is demonisch
gebied (...) Ze is christelijke kunst met een nega-
tief voorteken (...) rijk aan bezwerende, incanta-
tieve gestes (...) de het verst van de werkelijkheid
verwijderde en tegelijk de meest gepassioneerde
der kunsten. Als Faust de representant van de
Duitse ziel moet zijn, dan zou hij muzikaal moe-
ten zijn; want abstract en mystiek, dat wil zeggen
muzikaal, is de verhouding van het Duitse tot de
wereld (...) bepaald door het hoogmoedige be-
wustzijn in diepgang superieur aan de wereld te
zijn. '3
De Duitse ziel, superioriteitsbewustzijn, chris-

tendom in negatief, Faust, muziek - Mann, dat
moge duidelijk zijn, twijfelde aan een hartelijke
verhouding tussen muziek en humanisme.
De voor hem belangrijkste wegwijzers naar

zijn opvatting over muziek waren drie landgeno-
ten: Schopenhauer, Wagner en Nietzsche. De
eerste - wiens morele leer, indien consequent na-
geleefd, uitmondt in het uitsterven van de mens -
droeg de muziek hoog in het vaandel. Hij schreef
dat zij superieur is aan de andere kunsten omdat
ze het wezen van de wereld het onmiddellijkst re-
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flecteert. Van hem leerde de schrijver dat de dood
en de muziek nauw verbonden zijn. Wagner,
Schopenhaueriaan en schepper van Germaans-
mythologische muziekdrama's zowel als van het
mystieke 'Bühnenweihfestspiel' Parsifal, was in
Manns ogen een geniale komediant en dema-
goog, een rattenvanger van HameIen. Hij be-
schouwde hem zijn leven lang als zijn grootste
leermeester in compositietechniek. Nietzsche ten
slotte, Wagneriaan ènWagnerhater, groot denker
zonder mededogen en componist, werd als repre-
sentant van de Duitse ziel Manns belangrijkste
model voor zijn Faustus.
Zoals Manns Faust zich aanvankelijk (ver-

geefs) trachtte voor muziek te hoeden, meende
ook Nietzsche een kritische afstand te moeten be-
waren. De filosoof merkte eens op: 'En nu nog
(...) laat de meest wijze van ons zich soms bedot-
ten door het ritme, al was het maar in die zin dat
hij een gedachte als meer waar ervaart wanneer
deze een melodische vorm heeft en met een god-
delijk hopsasa tevoorschijn komt.'4
En - kan het puntiger: 'Veel immers liegen de
zangers!'5
Hij en Mann stonden met hun wantrouwen je-

gens de muziek in een lange traditie, begirmend
bij Plato. Mann behoefde zover niet terug te gaan
doch kon halt houden bij Agrippa von Nettes-
heim in wiens woorden hij veel van zijn eigen, in
de roman verwerkte ideeën herkende. Hij citeert
hem dan ook met genoegen: 'Om echt de waar-
heid te zeggen, wat is er toch nuttelozer, verach-
telijker en meer te mijden dan de pijpers, de zan-
gers en andere vergelijkbare musici, welke ...
door een als het ware vergiftigde zoetheid, zoals
de sirenen met hun lichtzinnige zingen, schijnge-
drag en klank er op uit zijn het gemoed van de
mens te betoveren en in te palmen.'6 Een verwijt
dat de muziek te maken viel, was dus dat zij
schijn is, een machtig en gevaarlijk tovermiddel
dat ten onrechte suggereert iets te zeggen te heb-



ben. Nietzsche formuleerde dat kort en krachtig
met: 'Wie zou een toon kunnen weerleggen?'?
Muziek, kortom, doet de waarheid geweld aan

en brengt de kritiek tot zwijgen. Daarmee plaatst
zij zich tegenover de letteren. Thomas Mann
bracht dat prachtig onder woorden in zijn Doktor
Faustus. Of beter: hij liet het onder woorden
brengen door de verteller van het verhaal, een
Duitse humanist die de wortels van de ophanden
zijnde Tweede Wereldoorlog tracht bloot te leg-
gen.
Alles aan hem is typerend. Hij heet Serenus

Zeitblom en is een bewonderaar van de antieke
cultuur, leraar oude talen aan een gymnasium en
in zijn vrije tijd bespeler van de viola d'amore.
Over de muziek, waarmee zijn vriend Doktor
Faustus zich tenslotte beroepsmatig inlaat, zegt
hij: 'De man van de natuurwetenschappelijke
realia kan wel een leraar, maar nooit in dezelfde
zin en mate een opvoeder zijn als de discipelen
van de bonae litterae. Ook die andere, misschien
gevoelvollere, maar wonderlijk ongearticuleerde
taal, die van de klanken (als men de muziek zo
mag noemen), valt naar mijn mening buiten de
pedagogisch-humane sfeer (...) Veeleer heb ik de
indruk dat zij, bij alle logisch-morele strengheid
waarvan zij het air kan aannemen, tot een gees-
teswereld behoort voor welker absolute betrouw-
baarheid terzake van rede en menselijke waardig-
heid ik niet bepaald mijn hand in het vuur zou
willen steken.'8
Niet alleen als 'toneelspeler', vermomd in het

kostuum van Zeitblom, en niet pas tijdens de
Tweede Wereldoorlog bracht Thomas Mann
deze overtuiging onder woorden. Al tijdens de
Eerste Wereldoorlog stelt hij onder eigen naam
nadrukkelijk: 'Woordeloosheid is mensonwaar-
dig, is inhumaan. Niet alleen het humanisme -
humaniteit überhaupt (...) is (...) onlosmakelijk
met literatuur verbonden. Niet met muziek (...)
De verhouding van de muziek tot de humaniteit is
dusdanig veel losser dan die van de literatuur, dat
op de literaire zin voor deugd de muzikale instel-
ling op zijn minst onbetrouwbaar, op zijn minst
verdacht overkomt. '9
Hier doet zich echter een probleem voor. Van

Nietzsche weten we dat hij meer dan welke filo-
soof ook van muziek hield. Hij zag zich dus
gedwongen af te wijzen wat hij beminde. En
Thomas Mann zelf? We merkten al op dat hij een

muziekliefhebber was. Toen hij stelde: 'De mu-
ziek was altijd verdacht, vooral in de ogen van
diegenen die het meest intens van haar hielden,
zoals Nietzsche'lO, had hij ook zijn eigen naam
kunnen noemen. Bij hem bestond dus hetzelfde
persoonlijke conflict als bij de filosoof het geval
lijkt te zijn. Als vakman echter lijkt Mann voor-
alsnog niets te duchten te hebben. Hij was im-
mers geen musicus, maar schrijver en dus waar-
dig, kritisch, humaan.
Helaas ligt de zaak gecompliceerder en be-

stond er wel degelijk ook een professioneel con-
flict. Laat ons zien hoe Mann de boven geciteerde
uitspraak, waarin hij het verbond van humanisme
met muziek ontkent, vervolgt: 'Ook niet met poë-
zie: daarmee is het al net zo gesteld als met de
muziek; het woord van de geest speelt er in een al
te indirecte, listige, overantwoordelijke en daar-
om eveneens onbetrouwbare rol. Maar uitdruk-
kelijk met literatuur, met in taal gearticuleerde
geest.' 11Mann verstaat poëzie als muzikaal ge-
bonden taal. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn op-
merking: 'Mijn tolstoisme maakt dat ik bijkans al
rijm en ritme als gewetenloos ervaar.'12 Een ont-
boezeming die opnieuw duidelijk maakt hoe
lichtzinnig en amoreel in zijn ogen ook de dichter
is. Maar aangezien de auteur zich, enkele uitzon-
deringen daargelaten, niet met de dichtkunst in-
liet, lijkt het conflict nog steeds niet duidelijk.
Dat wordt het pas wanneer men weet dat Mann
wel degelijk, en met alle geweld, een dichter wil-
de zijn.
Wat daar de reden voor was en hoe hevig de

schrijver met het probleem worstelde, verraden
notities bestemd voor de nooit voltooide studie
Geist und Kunst. Wat hem bekommerde, was de
kwestie van het kunstenaarschap van een schrij-
ver. Was diens naar kritiek, recht en relativering
strevende tekst niet meer 'Geist' dan schoonheid,
meer wetenschap dan kunst, levenloos kortom?
'Dat spreekt de geest. "Is het leven dan een argu-
ment?" , Voor de kunst echter is het Leven alfa
en omega. Zowel de schrijver als de dichter
schieten in hun eenzijdigheid dus tekort. De eer-
ste kwijt zich van een ethische taak, de dichter
blaast de ethiek Leven in. Wil men deze construc-
tie toepassen op Doktor Faustus, dan zou men
kunnen zeggen: de schrijver Mann ontleedde er
Duitsland, de dichter Mann schreef een aangrij-
pende biografie.
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De auteur beschouwde de zuivere dichtkunst
ontmaskerd als moreel verwerpelijk en wees op
het terreinverlies dat zij in de moderne tijd dan
ook terecht had geleden. Hij acht het daarom de
taak van de moderne romanschrijver - die huma-
nist zowel als kunstenaar dient te zijn - om de
taak van de dichter over te nemen door het proza
(als expressiemiddel van het bewustzijn, van de
geest) en de poëzie (als vormgeving van het on-
bewuste, van het leven) te verweven. De roman
moest een soort van gedicht worden, oftewel het
proza diende poëtisch te zijn. 'In onze beste uren
zijn alle schrijvers dichters' gaf hij eens toe.
Moest de schrijver dan zelf in rijmelarijen ver-

vallen? Uit de aard der zaak niet. Wat Thomas
Mann verdedigde, is het hanteren van 'poëtische'
technieken: 'polyfonie', dialoog en citaat. Alle
drie worden in Doktor Faustus - en niet alleen
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daar, maar daar wel het meest consequent - door
hem ingezet. Een voorbeeld van polyfonie is de
tijdsoverlapping; de roman werd tijdens de oor-
log geschreven doch een man in de mond gelegd
die, vertellend tijdens de Tweede Wereldoorlog
en het interbellum, maar over de daaraan vooraf-
gaande halve eeuw, zijn tijd bovendien regelma-
tig spiegelt aan het Lutherse tijdperk. Wat het ci-
taat (waaronder het 'Leitmotiv', een vorm van
zelfcitaat) betreft: Mann noemde het werkelijk-
heid die in fictie verandert en een specifiek muzi-
kale techniek. Hij vergeleek het met de dialoog
(als parenthese binnen een vertelling) en was zich
bewust van hun ritmische werking. Zo mocht hij
waarachtig ook zijn Faustroman tevreden 'een
goede partituur' noemen.
Het was Mann dus gelukt de aanstootgevende

dichtkunst achter zich te laten en toch de brood-



nodige poëzie in zijn werk aan te brengen. Maar
daarvoor greep hij wel naar 'poëtische' technie-
ken die hij zelf openlijk muzikaal noemde. Voor
hem was een roman 'altijd een symfonie, een
contrapuntisch werk, een weefsel van thema's,
waarin de ideeën de rol van muzikale motieven
spelen.' 13 Voorts gaf hij ruiterlijk toe dat die
technieken vormen van parodie zijn die hij had
ontleend aan zijn amorele komedianten broeders,
de dichters en componisten. En hij bekende dan
ook ze in feite bedenkelijk te vinden. In zijn ogen
waren ze niet minder dan het gevolg van een zich-
laten-gaan ('eine seelische Lockerung'), hetzelf-
de wat hij bij zijn landgenoten bespeurde en in de
roman hard aan de kaak stelde. Een kras staaltje
van zelfkastijding. Maar Mann was van mening
dat kritiek op het eigen volk altijd een produkt is
van zelfkritiek.
Thomas Mann bleef dus gebonden aan dat wat

hij zelf als moreel twijfelachtig had bestempeld.
Hij was zich van deze inconsequentie terdege be-
wust. Niet voor niets noemde hij Doktor Faustus
zijn levensbiecht. Mann bekende daar zich privé
en als schrijver niet aan de muziek, de bedenkelij-
ke kunstvorm bij uitstek, te kunnen onttrekken.
Mocht hij zich dan eigenlijk wel een humanist
noemen? Ook dat blijkt een moeilijkere vraag
dan aanvankelijk leek. Hij liet Zeitblom met het
conflict worstelen. Deze trachtte, ondanks zijn
dodelijke ongerustheid over de gebeurtenissen
die zich om hem heen voltrokken, op de woest
barbaarse uitlatingen van zijn omgeving tactvol
en bescheiden, dat wil zeggen als humanist, te
reageren. Later veroordeelde hij zijn eigen hou-
ding en daarmee het humanisme: 'zelfs in het
anti-geestelijke eerbiedigt en ontziet [de kies
voelende mens] het geestelijke. Op de huidige
dag ziet men wel in dat het de fout van onze civili-
satie is geweest, dat zij die toegevendheid en dat
respect in al te grootmoedige mate heeft betracht,
- terwijl zij toch met je reinste vlerkerij en verbe-
ten intolerantie bij de tegenpartij werd gecon-
fronteerd.'14 (Het valt dan ook te vrezen dat de
viola d'amore die humanist Zeitblom bespeelt,
een dubbele symboliek bergt; het instrument
heeft immers niet alleen een liefdevolle naam
maar is ook verouderd, een anachronisme in de
twintigste eeuw.)
Er blijven dus twee ethische vragen te beant-

woorden, een over Manns uiteindelijke houding

ten aanzien van het humanisme en een over die
ten aanzien van de muziek.
Zeitblom had aangegeven dat het humanisme

met alle tolerantie en twijfel een inadequaat ant-
woord op het fascisme was gebleken. Had het dus
afgedaan? Het zou onzorgvuldig zijn dit als
Manns oplossing te beschouwen. Mann in eigen
persoon lijkt het begrip door een andere term te
vervangen. Bestempelde hij Goethes Faust als
een mens op de grenslijn tussen middeleeuwen en
humanisme, zijn eigen Faust bevond zich op de
grenslijn tussen opnieuw opgedoemde middel-
eeuwen en democratie. Was het humanisme voor
Mann dus toch dood? Geenszins. Zeitblom had
het begrip in zijn ogen slechts te beperkt opgevat.
De door de humanisten nagestreefde vrijheid mag
geen vrijbrief zijn voor haar moordenaars. De tact
en de twijfel mogen niet worden overwonnen
door een vijand die geen tact en twijfel kent. Het
humanisme heeft de plicht zich te weren. Europa
is, aldus Mann, een met het humanisme onlosma-
kelijk verbonden begrip. Welnu, er zal alleen een
Europa zijn als het humanisme een militant hu-
manisme wordt. 15De hier door Thomas Mann ge-
formuleerde dialectiek zal elke democraat be-
kend voorkomen.
En ten slotte de vraag wat aan te vangen met

zijn argwaan en inconsequente houding tegen-
over muziek. Kan men hem die aanrekenen? Ten
eerste mag men zich afvragen of hij gelijk had
met zijn stelling dat alle muziek een beheks end
vermogen bezit en een faustisch streven weer-
spiegelt. De schrijver van Doktor Faustus behan-
delt weliswaar de hele muziekgeschiedenis vanaf
de eerste meerstemmigheid tot en met de atonali-
teit en waarschuwt voor het misleidende 'air van
logisch-morele strengheid' dat muziek weet aan
te nemen. Zelf was hij echter vooral in de ban van
Wagner, wiens werk hij beschouwde als muziek
par excellence. Ware hij bijvoorbeeld een Bizet-
adept geweest, dan is het minder waarschijnlijk
dat hij muziek met hoogmoed, Duitsland, ver-
keerd christendom en Faust had verbonden.
Maar er is nog iets te bedenken. Mann koester-

de wantrouwen. Dat wijst er echter op dat hij de
muziek en de dichtkunst niet a priori en volmon-
dig afwees. Goethe bijvoorbeeld diende voor
hem als hoopvol model van de dichterlijke syn-
these tussen ziel en geest, tussen plastiek en kri-
tiek. En de muziek zelf wordt door Thomas
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Manns Faustus tweeduidig genoemd. Persoon-
lijk kenschetste hij haar in een kort essay als 'mo-
raal en verleiding tegelijk', aanzettend tot 'een
hoogste vorm van bewustzijn en verlokking tot
zoete toverslaap tegelijk', 'rationaliteit en irra-
tionaliteit'. 16 In het zelfde opstel preciseert hij de
morele kant: het pedagogische vermogen en stre-
ven van muziek. Muziek weerspiegelde dus niet
alleen het demonische maar het 'geheel van de
wereld, van het leven, van de mens, van de cul-
tuur', dus eveneens het humane (althans het stre-
ven ernaar) en ook in die opvatting wist hij zich
gesteund door een lange denktraditie. Het muzi-
kale hoogtepunt van humanistisch streven vond
Mann in Beethovens Negende Symfonie met de
beroemde tekst van Schiller. Niet toevallig con-
stateert Doktor Faustus op een dieptepunt in zijn
leven: 'Het mag niet zijn (...) het goede en edele
(...), dat wat men het menselijke noemt, hoewel
het goed is en edel. Waar de mensen om gevoch-
ten hebben, waar ze citadellen voor hebben be-
stormd, en wat de vervulden jubelend hebben
verkondigd, dat mag niet zijn. Het wordt terugge-
nomen. Ik wil het terugnemen (...) De Negende
Symfonie.' 17
We moeten dus constateren dat niet pas de be-

middelende poëtische romanschrijver een oplos-
sing biedt voor het conflict tussen kunst en kri-
tiek; de muziek zelf dwingt tot het loslaten van de
antithese van gevoel en verstand en dus van mu-
ziek en moraal.
Maar zelfs al zou men met de grote schrijver

van mening zijn dat muziek in haar geheel vooral
een gevaarlijke kunst is, en daarom vinden dat
Mann die volgens zijn eigen logica uit de weg had
moeten gaan, dan nog kan de tolerante humanist
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moeilijk anders dan instemmen met de handige
zelfabsolutie van vriend Zeitblom: 'Dat ik haar
niettemin van harte ben toegedaan, is één van die
tegenstrijdigheden die, of men dat nu betreurt of
leuk vindt, niet van de menselijke natuur te schei-
den zijn. '18
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De muziek op de plaats van de dood
Etty Mulder

Denn das Sch6"neist nichts als des Schrecklichen Anfang ...
R.M. Rilke

Aan het verband tussen 'de kunst' en 'het ver-
schrikkelijke' is pas in de twintigste eeuw bewust
en opzettelijk vorm gegeven, zowel in kunstzin-
nige uitingen zelf alsook in velerlei vormen van
reflectie daarop. Dat de muziek in de westerse ge-
schiedenis tegelijkertijd een esthetische en socia-
le functie vervulde, is in de muziekhistoriografie
als vanzelfsprekend aangenomen en als zodanig
beschreven. Maar dat sociale aspect is in deze sa-
menhang altijd in hoge mate statisch geweest;
onder de sociale betekenis en context van de mu-
ziek verstond men uiteindelijk niet méér dan het
simpele feit dat zij nu eenmaal bestemd was voor
een specifieke ambiance: de kerk, de kroeg, de
markt, de concertzaal, het theater, de straathoek,
het stadion.
De muziek zelf, haar tekenfunctie, terugwij-

zend naar in oorsprong orfische machten over de
natuur, bleef daarbij verhuld. Anders gezegd: de
muziek was van die functies vervreemd, nadat zij
in de zeventiende eeuw als onderdeel van een ge-
standaardiseerd concerti even op een podium was
gezet, en aldaar geritualiseerd, op veilige afstand
van toehoorders. Het feit dat de muziek in wezen
bestaat uit een non-verbale symbolisering van in-
nerlijke bewegingen, gemoedstoestanden en ook
geesteshoudingen, kon pas na de 'ontdekking'
van het onbewuste en de daarmee samenhangen-
de ontwikkeling van de psychoanalyse ten volle
doordringen.
In meer precieze zin heeft de rationalistische

inkapseling van de functies van muziek als esthe-
tisch versiersel van een bij uitstek op het woord
gerichte cultuur moeten voortduren totdat de
oude mythe opnieuw, zoals mythen betaamt, met
een verpletterend waarheidsgehalte aan het licht
kwam, namelijk 'totdat Orpheus zes miljoen
maal alleen terugkeerde uit de onderwereld' .
De inkapseling van de muziek in de sociale

systemen, de verhulling van haar in oorsprong
numineuze en demonische functies binnen een
culturele traditie die zich baseerde op een essen-

tieel onderscheid tussen esthetiek en ethos, 'het
schone en het goede', zonder enig overgangsge-
bied, heeft in onze eigen eeuw tot een doorbraak
uit de eeuwenlange traditie geleid. Een door-
braak die zowel het idioom en de syntaxis van de
muziek betrof alsook haar interactie met de luis-
teraar.
Deze doorbraak is weergaloos aangevoeld en

beschreven door Thomas Mann in zijn roman
Doktor Faustus. Dit boek, geschreven in de jaren
van de Tweede Wereldoorlog, in Amerikaanse
ballingschap, is door de schrijver zelf veelzeg-
gend aangeduid als 'Eine Künstlerbiographie, in
welche das Schicksal der Musik als Paradigma
der Krisis der Kunst selbst, der Kultur überhaupt,
behandelt ist.' Met andere woorden: uit 'het lot'
van de muziek, direct samenhangend met een cri-
sis in de ontwikkeling van de kunst in het alge-
meen, zou men de crisis in de cultuur zèlfkunnen
aflezen. De muziek is de spiegel van de cultuur:
op het moment dat zij stamelt of zwijgt bedient de
destructieve communicatie die tot de ondergang
van de cultuur heeft geleid zich van haar stem.
Het is de weergaloze verdienste van Thomas

Mann dat hij de kern van de muzikale schep-
pingskracht, en in het bijzonder de geniale schep-
pingskracht waaraan de westerse geschiedenis
zoveel schoons en verhevens ontleent, recht-
streeks in verband brengt met lijden. 'Doktor
Fausti Weheklag', de klacht van Doktor Faustus
(in de figuur van de hoofdpersoon van het boek,
de componist Adrian Leverkühn) waarmee diens
oeuvre afsluit in waanzin, verwijst zeer cryptisch
naar de toen actuele stand van zaken in het muzi-
kale scheppingsproces: de in de roman aan
Schönberg ontleende twaalftoonsmuziek1 (die
hier zeer negatieve tendenties krijgt omdat zij
leidt tot een Nietzscheaanse 'Zusammenbruch'
van de componist Leverkühn). Tegelijk verwijst
het stuk, in flash-back, naar het begin van de har-
monisch-tonale traditie, het 'officiële' begin van
de muziekgeschiedenis in de vroege zeventiende
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eeuw. Met name in de hier bedoelde karakteris-
tiek vroeg-barokke muzikale vorm van het La-
mento (klacht), met impliciete verwijzing naar de
eerste muziek-dramatische compositie van enige
allure: het operafragment Lamento d'Arianna
van Claudio Monteverdi.
De twaalf lettergrepen waaruit het grondthema

van dit opus ultimum in Doktor Fallstlls bestaat,
te weten: 'denn ich sterbe als ein böser und guter
Christ', zijn gekoppeld aan een twaalftoonsreeks
die in het boek niet wordt onthuld. Wel wordt dui-
delijk dat deze zinsnede gelezen moet worden als
een toespeling op het genoemde Lamento van
Monteverdi, openend met de aangrijpende frase:
lasciate mi morire (laat mij sterven). Zo wordt op

Thomas Mann niet alleen om de muzikale taal,
maar ook om de psychologische betekenis te
doen. De hoogbloei van de westerse muziektradi-
tie, die synchroon loopt met de bloei van de hu-
manistische idealen betreffende de viering van de
individuele waarden en de rationaliteit als basis
van een levenshouding, wordt door Thomas
Mann, in het volle bewustzijn van de Holocaust,
gespiegeld in een soort muzikaal oerbegin: een
klacht die de zelfdestructieve neiging van de
westerse cultuur verklankt: lasciate mi morire.
Zonder een gedegen kennis van het muzikale

systeem waarmee zijn vriend Amold Schönberg
de 'Durchbruch' uit de traditie van de tonale har-
monie bewerkstelligt, had Thomas Mann deze

wel zeer expressieve wijze een schakel gelegd
tussen de zeventiende en de twintigste eeuw,
door middel van twee - weliswaar op tekst ge-
componeerde - muziekwerken, waarvan het ene
fictief is (maar heel goed in realiteit geschreven
had kunnen zijn) en het andere gezien kan worden
als dramatisch hoogtepunt van de vroege opera-
traditie. Monteverdi's muziek, representatief
voor de vroege, experimentele fase van de tonale
harmonie die de grondwet van alle muziek in de
achttiende en negentiende eeuw zal gaan vormen,
raakt in haar extreme dissonantie aan het vroege
atonale en dodecafonische idioom. Maar het is
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boog niet kunnen spannen. Het was immers
Schönberg die het waarheidsgehalte van de mu-
ziek postuleerde in zijn stelling Musik soll nicht
schmllcken, sie soll wahr sein. Het waren ook
Schönbergs vernieuwingen die de filosoof
Theodor W. Adorno tot het inzicht brachten dat
in deze muziek niet langer, zoals voorheen in de
romantische traditie, gevoelens en hartstochten
werden gefingeerd, maar dat deze muziek zelf de
rechtstreekse uitdrukking vormde van angst en
trauma.
In de doorbraak naar de dodecafonie en het

pijnlijk omwoelend proces dat daaraan ten



grondslag ligt, komt met name in het werk van de
componisten van de Tweede Weense School
(Schönberg, Berg, Webern) de directe verbin-
ding tussen 'de muziek' en 'het verschrikkelijke'
tot stand.
Men zou op twee muzikale kunstwerken kun-

nen wijzen die, direct na de Tweede Wereldoor-
log, de infernale verschrikking onderbrachten in
een vormentaal die in de vorige eeuw nog als es-
thetische categorie omschreven zou zijn, met
name de poëzie en het muziekdrama. Twee wer-
ken waarin het muzikale oerbegin van het lijden
en de 'klacht om de dood' opnieuw in alle duide-
lijkheid wordt gelegitimeerd, alsof de muziek na
AUSCHWITZ opnieuw moet beginnen. Kunstwer-
ken die tegelijkertijd een uitdagend antwoord
vormen juist op dat overbekende adagium van
Adorno, inhoudende: 'Nach AUSCHWITZ keine
Poesie' . Een uitspraak waarvan hij zoals bekend
naderhand afstand deed, hetgeen uiteraard niets
afdeed aan de suggestieve strekking ervan. (Ter-
zijde is in dit verband ook mogelijk de betreffen-
de uitspraak te bevestigen door eraan toe te voe-
gen: tenzij poëzie van of over AUSCHWITZ. Het
woord poëzie kan hier overdrachtelijk gelden
voor elke vorm van verbeeldingsvolle vormge-
ving en verhulling van de werkelijkheid.)
Met de twee kunstwerken wordt gedoeld op

achtereenvolgens Paul Celans gedicht Todesfllge
uit 1945, waarvan de poëtische structuur is ont-
leend aan Bachs fuga nr. 4 in cis-moll (uit Das
Wohltemperierte Klavier, deel 1) en Schönbergs
compositie A Sllrvivor from Warsaw uit 1947,
voor spreekstem, mannenkoor en orkest.
Overeenkomstig de moderne visies op kunst-

vormen als tekensystemen is het zonder meer
geoorloofd om Celans Todesfllge ook werkelijk
als muziek te beluisteren en te benaderen, gezien
de structuur en opbouw van het werk. In het hart
van de Todesfuge evoceert Celan de kern van de
'verschrikkelijke paradox' waarop de muziek
van West-Europa is gebaseerd, in de woorden:
der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
Naast de muzikale component in dit beeld van

de Meister staat 'de man' die de 'verschrikkelij-
ke' verbinding tussen de muziek en de dood ver-
woordt:

Er ruft spielt süsser den Tod der Tod is ein Meister
aus Deutschland

er ruft streicht dunkier die Geigen dann steigt ihr als
Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man
nicht eng2

Achter het beeld van de Meister aus Deutschland
staat behalve l.S. Bach, de meester van het con-
trapunt (de techniek volgens welke het gedicht
geschreven is), ook de schaduw van Mozart, de
maker van de meest sublieme, hoogst individue-
le, en in die hoogstaande zin 'anonieme' muziek,
die (ook) in een massagraf belandde ...

- ... lässt schaufeln ein Grab in der
Erde er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz

- Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr
andem singet und spielt

- stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andem spielt
weiter zum Tanz aur

Geen componist in onze muziekgeschiedenis dan
Mozart heeft de dood, althans in gedachten, op
zo'n onnadrukkelijke wijze, door zijn muziek
dichterbij, en schijnbaar binnen bereik gebracht.
Het gedicht van Paul Celan gaat zover dat de
dood en de muziek omwisselbaar zijn geworden.
In het 'spielt süsser den Tod' ligt die identificatie
besloten: de dood heeft de plaats van de muziek
ingenomen en het lijkt of hij die altijd al heeft be-
zet gehouden. Overeenkomstig de analogie met
het oude verhaal is de weg naar de onderwereld
(metafoor van zowel het onderbewuste als voor
de dood) gebaand door muziek. We stuiten hier
op een contaminatie van de muziek en de dood
die eeuwenlang in de vergetelheid is geraakt.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de

grote betekenis die, zoals beschreven door over-
levenden van de Holocaust, is verleend aan (flar-
den van) muziek die in de Duitse concentratie-
kampen heeft geklonken, onder meer ook samen-
hangt met de (naast alle andere omverwerpende
en ontwrichtende vormen van verwarring) ver-
warrende pluriformiteit van talen en dialecten, de
spraakverwarring in de conglomeratie van natio-
naliteiten. In die Babylonische spraakverwarring
moet de muziek als buiten-talige, meest intense
communicatievorm een extreem houvast gebo-
den hebben - voor allen verstaanbaar, en als 'lief-
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de' zelfs gemeengoed, gemeenschappelijk bezit
van onderdrukkers en onderdrukten.
De veeltaligheid staat centraal in Arnold

Schönbergs A Survivor trom Warsaw, dat vol-
gens een streng dodecafonisch procédé is gecom-
poneerd. De veeltaligheid accentueert het pro-
bleem van de onmogelijkheid die de componist
gevoeld moet hebben ten aanzien van het gebruik
van zijn eigen taal: het Duits. Hoezeer die taal,
zoals onder meer bij Paul Celan, óók een taal van
de slachtoffers is geweest.
De 'Sprechstimme' in het stuk, die als ik-fi-

guur een overlevende van een vernietigingskamp
personifieert (uit de inhoud van de tekst blijkt dat
Schönberg op een hem kenmerkende wijze ver-
meden heeft om de naam te noemen waar War-
schau - dat zeker óók een rol speelt - hier voor
'staat') is met opzet in het Engels geschreven.
Met uitzondering echter van de passages waarin
hij refereert aan het hysterische verbale geweld
van de 'Feldwebel' die de slachtoffers op de ap-
pelplaats van het niet genoemde vernietigings-
kamp tot snelheid maant in het 'Abzählen': 'In
einer Minute will ich wissen, wie viele ich zur
Gaskammer abliefere'.
Voor deze twaalftoons-compositie schreef

Schönberg een zeer exacte uitvoeringsduur voor
van niet meer dan zes minuten, waardoor de luis-
terervaring een uitermate ingrijpende, panische
en traumatiserende gebeurtenis is.
Het werk 'verhaalt' een herinneringsflard, een

reeks beelden die maar ternauwernood tot het be-
wustzijn kunnen doordringen, waardoor de mu-
ziek in de meest letterlijke zin het trauma draagt.
De eerste woorden luiden: 'I must have been un-
conscious most of the time'. Het belangrijkste dat
zich in de herinnering opdringt en waar het werk
in uitmondt is 'het plotselinge moment waarop
zij (de gevangenen op de appelplaats) het oude,
bijna vergeten gebed begonnen te zingen'. Met
deze herinnering wordt gedoeld op één van de
momenten die ook in de werkelijkheid hebben
plaatsgehad - ook Claude Lanzmanss Shoah ge-
tuigt van zo'n ogenblik. In deze compositie wordt
verhaald hoe 'zij', alsof ze het samen hadden af-
gesproken, onder de druk van dreiging en doods-
angst, het Shema Israel (Hoor, Israël, de eeuwige
is onze god) begonnen te zingen, kern van de
joodse geloofsbelijdenis. Dit gebed wordt in
Schönbergs werk in het Hebreeuws gezongen,
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zodat er, in het uiterst beknopte bestek van zes
minuten, inhoudelijk vervuld van een ondragelij-
ke lading, drie talen worden gesproken.
Het emotionele belang overstijgt vanzelfspre-

kend het musicologische in deze compositie.
Niettemin is het musicologisch van uitermate
grote betekenis dat de componist hier, in een
streng dodecafonische structuur, bij wijze van
spreken deze structuur gebruikt om 'de oude mu-
ziek', 'de muziek van weleer' of ook: 'de muziek I
zelf', namelijk het gebedslied tot onderdeel en
onderwerp van zijn compositie te verheffen, zo-
dat hier sprake is van een 'muziek binnen de mu-
ziek'.
De muziek die op deze wijze centraal wordt

gesteld, de muziek waarop al onze ogen gericht
zijn op het moment dat zij plotseling begint te
klinken, is van een totaal andere orde dan de mu-
ziek die dit effect voor ons bewerkstelligt:
Schönbergs eigen muzikale idioom. Het lijkt of
hij op deze wijze duidelijk wil maken - en dit zou
geheel overeenkomen met de strekking van zijn
wijze van 'muziek-denken' -dat hij degene is die
ons attendeert op de betekenis van het oude lied,
door zelf als eigentijds componist de muziek-
technische consequenties te verbinden aan de uit-
putting van het harmonisch-tonale idioom en een
geheel andere nieuwe muzikale taal te spreken
waarin de waarde van de oude muziek-taal, zoals
hier, ten hoogste nog geprovoceerd kan worden.

'De techniek van het citeren' waaraan in deze
context misschien valt te denken, drukt onvol-
doende uit wat de lading is van dit fenomeen
waarbij de ene muziek door de andere 'aan de
orde wordt gebracht' en er een soort gelaagdheid
in de beleving wordt gecreëerd waarin schoon-
heid uitgesloten is. Men wordt hier teruggewor-
pen op kale waarheid die - door de metafysische
dimensie van het heilige lied - zweemt naar
waarachtigheid.
De in cultureel opzicht 'laatste' muziek van de

westerse traditie (het werk van Schönberg wordt
door Adorno omschreven als 'Flaschenpost')
ontleent haar boodschap aan een opzettelijk cor-
rumperen van de schoonheid. Anders dan zó kan
zij, de schoonheid, niet meer aan de orde worden
gebracht. Het proces vindt plaats omwille van de
waarheid, en aldus heeft in onze eeuw een zeer
wezenlijke verschuiving in de betekenis van de
muziek plaatsgehad.



De scène die inA Survivor trom Warsaw wordt
opgeroepen en zo voor altijd is vastgelegd, repre-
senteert de werkelijkheid van de muziek in het
vernietigingskamp. In het domein van de dood
heeft, overeenkomstig velerlei getuigenis, de mu-
ziek ook in realiteit gefungeerd als reminiscentie
aan wat Freud omschreef als 'eine ganz andere
Lokalität', als houvast aan een vroeger en een la-
ter, het leven zelf, waarbij dat woord 'leven' op
zichzelf als superlatief gelezen zou moeten wor-
den. Er waren 'Lagerkapellen' en kamp-orkesten.
In Theresienstadt, dat een bijzondere functie ver-
vulde als een soort misleidende muzikale vitrine
van het nazisme, en waarde kunst althans tijdelijk
sterk op de voorgrond werd geplaatst om instan-
ties als het Rode Kruis van onschuld te overtui-
gen, speelde de dirigent Karel Ancerl Brahms,
Mozart en Janacek. Frans Klein dirigeerde er Tos-
ca en Rigo/etto, met een Duits koor. Bedrich
Weiss speelde er jazz, met zijn Ghetto Swingers.
Maar ook de 'Lagerführer' van Auschwitz-Birke-
nau, Schwarzhuber, liet gevangenen een potpour-
ri van melodieën ten gehore brengen onder de titel
Erinnerungen an Schubert.
Hoe schokkend dit 'neben-einander' van ont-

menselijking, vernietiging en in de kampsituatie
zelf georganiseerde muziek al mag zijn, de meest
aangrijpende momenten zijn die waarop er in of
rond de barakken flarden muziek opklinken, van-
uit de ruimten waar de bewakers verblijven: pla-
ten, radio, soms piano.
Een ss'er die piano speelt in de verte: 'Gedu-

rende één seconde worden wij overspoeld met
een gevoel van zachtheid, intimiteit, een gevoel
dat er een buitenwereld bestaat. '
Een gevangene die Bach speelt op een gitaar in

zijn barak: 'Het contrast tussen die zuiverheid en
ons lijden leek elke muzikale zin in ons te prenten
met een extreme diepte. Gedurende enkele ogen-
blikken, de ogenblikken waarop de muziek
klinkt, zijn we weer gewone mensen.'

Zoals al eerder werd opgemerkt heeft de parado-
xale verbinding tussen de muziek en de dood pas
aan het licht kunnen komen in onze eigen eeuw.
In zijn recensie op Hector Berlioz' Symphonie
Fantastique suggereert Robert Schumann dat wij
'Schreckliche Dinge' zouden ervaren wanneer
we bij alle kunstwerken tot op de bodem van hun
ontstaan zouden kunnen kijken. Alle kunstwer-

ken hebben volgens Schumann, op grond van hun
ontstaansproces, met 'Schreckliche Dinge' te
maken, met verscheurende tegenstrijdigheden,
met existentiële conflicten. De muziek bestaat bij
de gratie van dit uitgangspunt. Zij vormt in haar
meest wezenlijke hoedanigheid als kunst van de
tijd de verbinding tussen leven en dood: het besef
van eindigheid.

Noten
1. In de twaalftoonsmuziek (dodecafonie) wordt,

i.p.v. de gebruikelijke toonladder met grondtoon, ge-
bruik gemaakt van de rangschikking van 12tonen in een
bepaalde reeks zonder harmonisch verband (atonali-
teit). (Redactie)
2. Vertaling:

Hij roept speel de dood eens wat zoeter de dood is een
meester uit Duitsland
hij roept strijk de violen wat triester dan stijg je als rook
naar de hemel
dan krijg je een graf in de wolken daar ligt men niet krap
3. Vertaling:

...beveelt ze een graf in de aarde te graven
hij beveelt ons speel dat de dans kan beginnen
Hij roept steek dieper de grond in jullie hier jullie daar
zing en speel
steek dieper de spaden opdat men zal dansen
(vert. Peter Nijmeijer)
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Het raadsel van de materialiteit van de
muziek
Jacques De Visscher

Bij het beluisteren van een muziekstuk - zij het
een pianosonate van Mozart of een saxofoonim-
provisatie van Coleman Hawkins - heb ik zo
vaak de sterke indruk dat deze muziek tot mij
spreekt. Deze muziek is mij soms zo uitdruk-
kingsvol dat ik haast op dit spreken zou kunnen
antwoorden of dat ik dit verhaal, dat mij wordt
verteld, zou willen doorvertellen aan diegene die
met mij naar die muziek zit te luisteren. Maar op
het ogenblik dat ik dit wil doen, schieten de woor-
den mij te kort. De zeggingskracht ligt hier aan de
basis van een bijna verstaan. De wijze waarop ik
mij door de sonate of de improvisatie gepakt
voel, vormt de grondslag voor een begrijpen,
hoewel de concrete betekenisinhoud van deze
muziek net niet vatbaar lijkt.
Als ik over deze situatie nadenk, ontdek ik de

hele problematiek van de betekenis van de mu-
ziek. Immers, van haar wordt soms gezegd dat zij
een taal is zonder de betekenis, of dat zij met de
taal overeenstemt zonder haar' externe' relaties -
dus in de zin dat de muziek naar niets in de 'bui-
tenwereld , zou verwijzen.
Als het nu echter zo is dat ik de concrete inhoud

van een muziekstuk niet kan achterhalen, hoe kan
ik dan mijn ervaring begrijpen dat heel wat con-
certo' s, sonates of jazzimprovisaties voor mij een
sterke zeggingskracht hebben? Ik ken hier een
spanning tussen ervaring en het begrijpen van die
ervaring. Tegelijk weet ik dat ik in die ervaring
niet alleen sta: zovele anderen voelen zich even-
eens door bepaalde muziekstukken tot ontroerens
toe aangesproken. Daarenboven is deze aan-
spraak zeker niet slechts een particuliere aangele-
genheid. Hele groepen voelen zich als groep of
collectiviteit door bepaalde muziekstukken aan-
gesproken. Ik denk aan de massale respons op een
pop-rockfestival of aan de spontane uitbarsting
van applaus en enthousiasme na een meeslepen-
de vertolking van Beethovens Hymne aan de
vreugde.
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Expressie en expressiviteit I
Een muziekstuk is geen levend wezen dat iets
over zichzelf meedeelt. Maar, is het dan een ding
en kan zo'n ding expressie of expressief zijn?
Moet ik niet veeleer stellen dat alleen mensen ex-
pressiefkunnen zijn en dat zij zich bijgevolg uit-
drukken en iets meedelen? In dit perspectief kun-
nen kunstwerken nooit expressief zijn of iets voor
mij openbaren. Kunstwerken, zoals muziekstuk-
ken, zijn dan zelf niet expressief omdat de makers
zich door middel van een melodie zouden hebben
uitgedrukt. Het zal wel zo zijn dat kunstenaars
zich in een muziekstuk uitdrukken, maar dat lijkt
me niet erg relevant voor wat ik ervaar bij het be-
luisteren van een muziekstuk. Mijn beluisteren is
immers geen passieve registratie van de expres-
sie van iemand als Louis Armstrong met een
blues ofvan de uitdrukking van Alexander Skria-
bin met een van zijn sonates. Als luisteraar heb ik
geen communicatie of zelfs contact met Arm-
strong of Skriabin zelf - ook niet in een verlate
vorm. Daarom zijn beschouwingen over de ex-
pressie van het innerlijke van de kunstenaars niet
ter zake. Het probleem blijft de expressie van het
werk. Maar dat werk is geen ding of een object.
Zolang ik het immers als een ding of zelfs als een
te contempleren esthetisch object zou beschou-
wen, kan ik het niet als expressief ervaren, aange-
zien een expressie - naar de spontane eerste bete-
kenis - altijd een uitdrukking van iets anders is
dan de expressie zelf. Ze suggereert een innerlijk-
heid, en expressief zijn voltrekt een beweging
van innerlijkheid naar uiterlijkheid. Dingen of
objecten doen dit niet.
Expressies bestaan niet op zichzelf of zijn niet

objectief; ze worden niet door een interne dyna-
miek veroorzaakt. Ook zijn ze niet de latente uit-
werking van een soort magische bezieling van
een stuk materie door een kunstenaar. Alleen
mensen zijn expressief. Het hebben over de ex-
pressie van een muziekstuk of een schilderij kan
dan slechts in overdrachtelijke zin, omdat ex-
pressie, expressief zijn, expressiviteit en zeg-



gingskracht hoedanigheden van de mens en zijn
subjectiviteit zijn. Bijgevolg ben ik als luisteraar
de bepalingsgrond en de bestaansvoorwaarde
voor de expressieve werkzaamheid van het mu-
ziekstuk als kunstwerk. Zonder toeschouwer of
luisteraar is geen enkel schilderij of muziekstuk
expressief. Het is also/de uitdrukkingskracht een
objectieve eigenschap van een sonore structuur
als muziekstuk is, maar eigenlijk ben ik het
die, in het emotioneel geraakt worden, in de voor-
stelling van het muziekstuk de expressie
constitueer of tot stand breng. Onderken ik de uit-
drukking en de uitdrukkingskracht van een mij
gegeven object, dan moet ik mij realiseren dat zij
wezenlijk subjectieve, dat wil zeggen menselijke
aangelegenheden zijn, die hun oorsprong niet
in de objecten zelf hebben. Objecten vertonen
pas dan zeggingskracht als ze, in de perceptie,
bezield worden en vooral als ze als expressies
geïnterpreteerd of geduid worden.

De wereldlijkheid van de expressie
Deze eerste benadering is echter niet adequaat
genoeg om de zeggingskracht van een muziek-
stuk of van een schilderij goed te begrijpen. Bo-
venstaande analyse zit nog te vast in een artificië-
le subject-objectsplitsing. Wat ik als expressief
ervaar, kan ik eigenlijk slechts ervaren wanneer
ik het in de wereld ervaar. Het expressieve is -
wanneer ik mijn existentie goed onderken -
steeds wereldlijk. Niets kan zeggingskracht uit-
stralen wat in de wereld niet voor mij beschikbaar
is. Kunstwerken zijn in de wereld en zijn van de
wereld, en bij elk kunstwerk heb ik de wereld al
voorondersteld.
Mijn existentie - die niet als een geïsoleerd

atoompje kan worden gedacht - is wereldstich-
tend, maar wordt tegelijk door de wereld gesticht.
Dit is een a priori dat elk particulier analyseren of
specifiek kennen voorafgaat. Eén specifiek mu-
ziekstuk beluisteren impliceert al een hele wereld
die dit luisteren, onder meer, mogelijk maakt. En
deze wereld is er met mijn bestaan. De wereld
omvat dus alles wat mij vooronderstelt en dat
maakt mij met de beschikbaarheid van de wereld
vertrouwd. Iets in de wereld ontdekken betekent
tegelijk een verheldering van mijn existentie. De
wereldlijkheid waarvan ik deel uitmaak, kan dan
'gezien' worden als een 'bedrijvige structuur',
een geheel van verwijzingen waardoor ontdek-

king en verhelderingen geschieden. Het is een ge-
heel van beschikbaarheden waarvan de betekenis
nooit objectivistisch, dat wil zeggen als eigen-
schappen van objecten mag worden opgevat.
Wat ik nu als expressief ontdek, is geen eigen-

schap van een object, maar een zijnswijze van
iets wat in-de-wereld beschikbaar is, en wat op-
genomen is in het geheel van verwijzingen dat de
wereld is. De expressie van de dingen kan ik nu
begrijpen als een ontdekking van de vertrouwde
beschikbaarheid van de - uiteraard bezielde -
wereld die de mijne is. Bijgevolg kan ik de ex-
pressie van een muziekstuk pas ervaren in een zo-
zijn laten van de vertrouwde beschikbare wereld.
Dit is het verstaan van de wereld dat Heidegger in
Sein und Zeit zo nauw aan het hart ligt. Dit ge-
schiedt in het luisteren. In de mate waarin een ex-
pressie door een muziekstuk zich als dusdanig
manifesteert, dat wil zeggen: zich in zijn zijn laat
ontdekken, is het beschikbaar in de mij omspan-
nende wereld, en is het niet eerst een object, niet
eerst sonore materie. De expressie speelt zich dus
af in de duidbaarheid van de wereld. In de binnen-
wereldlijke verbondenheid met de wereld, de
vertrouwdheid met de wereld, dit is: in het ver-
staan van de expressieve beschikbaarheid van de
kunst, duid ik het zijn en kunnen-zijn van me zelf
in het ter sprake brengen van het muzikale kunst-
werk. Ik geef me zelf iets te begrijpen wat mijn
zijn-in-de-wereld oorspronkelijk is. Het is in
deze zin dat ik het luisteren naar expressies moet
begrijpen. De vertrouwdheid die zich hier mani-
festeert, behoort wezenlijk tot de subjectiviteit
als het vermogen tot nabij brengen in de aan-
spraak, tot het opheffen van de afstand - 'Entfer-
nung'.

Expressie en expressiviteit II
Wanneer ik naar een van de vele glasheldere so-
nates van Mozart luister, ervaar ik de melodie als
een vertrouwde uiting waardoor ik mij in de we-
reld thuis voel. Ik kan niet ontkennen dat er één
begrijpen is, zodat ik deze muziek metaforisch te-
gelijk als een gedachtengang en als een gemoeds-
beweging beleef die mij tot zelf-voelen en zelf-
denken aanzetten. In de vertrouwdheid ervaar ik
mij bij het ontvouwen van het muziekstuk per-
soonlijk betrokken. 'Muzikale expressie is dan
geen van beelden afgeleide uitbeelding, maar een
zich in het luisterproces integrerende uitdruk-
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king.' 1 Als ik dit op die manier, met de woorden
van J.L. Broeckx, formuleer, dan kom ik wel ge-
makkelijk tot de gedachte dat de melodische lij-
nen en sonore figuren vaak op zinnen lijken en
zelfs de indruk wekken een discours, een vertoog
of een verhalend spreken te vormen. Als ik aan-
dachtig naar Mozarts Fantasia in C mineur voor
klavier (K.V. 475) luister, dan roept dit stuk iets
op van een retoriek die, zoals in elke samen-
spraak, zo graag en gemakkelijk van uiteenzet-
tingen, hernemingen en variaties gebruik maakt.
Het variërend hernemen doet trouwens denken
aan het luisterend beantwoorden: diegene die
luistert, neemt de gedachte van de andere over
om die dan invoel end, empathisch te bewerken.
Het adagio waarmee deze Fantasia wordt inge-
zet, getuigt eigenlijk wel van een 'intieme ernst';
de retorische bewegingen weten de luisteraar bij
het indrukwekkende 'gebeuren' te betrekken.
Maar wat drukt dit discours dan werkelijk uit?

Is deze vraag wel een vraag die men zich met be-
trekking tot de muziek kan stellen? In ieder geval
is het wel zo dat bepaalde muziekstukken bij mij
een en ander kunnen oproepen en dat iets beteke-
nisvols door de vertrouwde melodie in mijn bele-
vingswereld te voorschijn komt. Maar kan ik
deze betekenis daadwerkelijk ter sprake brengen
op een manier die ook anderen kunnen begrijpen
en haar in dit muziekstuk kunnen herkennen? In-
dien dit zo is en indien dit verwoorden een cohe-
rent en consistent verhaal wordt, moet ik het dan
niet de interpretatie van het stuk noemen?
Voor een dergelijk hermeneutisch werk, zo

vrees ik, komt de muziek niet in aanmerking. Wat
de muziek zou uitdrukken kan ik niet thematise-
rend en betogend interpreteren. Wat zou op die
manier de betekenis van de genoemde Fantasia
van Mozart kunnen zijn? Dit stuk valt niet om te
zetten in een verhaal of een vertoog waaruit een
en ander zou kunnen worden bevestigd of weer-
legd. Door de afwezigheid van een achterhaal-
baar figuratief karakter wordt de betekenis door
de vormelijkheid van de melodie, het ritme en de
harmonie opgeslorpt, zodat ik uiteindelijk niet
kan spreken over de inhoud - expressie in strikte
zin - van de muziek. Is expressiviteit dan geen
betere notie? Een onderscheid dat Susanne K.
Langer maakt, lijkt me wel suggestief; ze geeft er
de voorkeur aan om het over de expressiviteit van
de muziek te hebben en niet over haar expressie:
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'Articulation is its life, but not assertion; expres-
siveness, not expression. The actual function of
meaning, which caBs for permanent contents, is
not fulfilled: for the assignment of one rather than
another possible meaning to each form is never
explicitly made.'2
Dit is wellicht het onderscheid dat men inzake

muziek moet maken: zij is eerder expressiviteit
dan expressie. Op die manier kan ik goed inzien
dat 'muziek beluisteren' het ervaren van zinvolle
vormen betekent, vormen die ik in mijn zelfge-
voel duidelijk herken en die mij heel vertrouwd
voorkomen, maar tegelijk onverklaarbaar en in
hun betekenis niet mededeelbaar blijken te zijn -
is dit, in deze context, niet de betekenis van een
melodie? Is dit ook niet het typische voor het pre-
sentatieve karakter van de muziek waarvan de
melodische en ritmische retoriek de mobiliseren-
de krachten zijn?

De esthetische omgang met de muziek
Is de muziek als expressiviteit dan slechts object
van een louter esthetisch gevoel, waarbij ik bij de
schone melodieën verwijl en de pakkende ritmi-
sche kadansen en harmonische structuren belan-
geloos smaak? In dat geval neem ik aan dat mu-
ziek geen uitdrukkelijke expressieve betekenis
heeft, maar formeel de uitdrukkingsbeweging
zelf is en dus zonder concrete vertaalbare beteke-
nisinhoud blijft. In dat perspectief zie ik het zelf-
gevoel van de luisteraar niet als een zichzelf be-
grijpen in het vertrouwd-zijn met de melodie en
het ritme. Het is veeleer een 'Zweckmässigkeit
ohne Zweck', een doelmatigheid zonder doel, om
een passende notie van Immanuel Kant te gebrui-
ken.3 Dat wil zeggen dat ik vanuit het esthetise-
rende gezichtspunt de melodische, ritmische en
harmonische vormelijkheid als een muzikale ge-
stalte beschouw die zichzelf in mijn voorstel-
lingswereld genoeg is en die ik als luisteraar in
die voorstellingswereld verzelfstandig en aldus
zichzelflaat zijn. Zonder concrete inhoud en zon-
der praktisch doel blijft deze gestalte een formele
vorm, 'sine materia' zoals Proust zegt wanneer
Swann voor het eerst la sonate de Vinteuil hoort.4
Het is nu met deze presentatieve ritmische en me-
lodische beweging dat ik mij als luisteraar ver-
bind. Hier participeer ik aan en voltrek ik in mij
de genoemde doelmatigheid (de formele bewe-
ging) zonder doel.



In de esthetiserende intentionaliteit kan ik al-
les tot zo'n formele muziek herleiden, als ik er
maar in slaag de geluiden die ik mij in mijn voor-
stelling toeëigen, van hun anekdotisch en ding-
matig karakter te ontdoen, als ik erin slaag alle
concrete connotaties met de melodie, de hele fe-
nomenaliteit van het concrete muziekstuk, die
Fantasia van Mozart bijvoorbeeld, door abstra-
hering tot een louter spel van sonore vormen te
herleiden - te muzikaliseren in de enge formalis-
tische zin. Zuiver esthetisch hebben de vormen
geen inhoud, betekenis of zin, maar worden ze
omwille van hun (sonore) gestalte in een sfeer
van ongebonden welbehagen bewaard en geculti-
veerd. Het is door zo'n verzelfstandiging van de
klanken dat ik het gedaver van de treinwielen
over de rails, het lawaai van de verkeersdrukte in
de straten, de rauwe saxofoonklanken van Cole-
man Hawkins, het geschal van de Tibetaanse ba-
zuinen en de Gregoriaanse gezangen in de abdij
van Solesmes kan 'muzikaliseren'. De zuivere
esthetische beschouwing is niets anders dan een
contemplatie van gestalten.

Zijn er aan zo'n muzikaliteit grenzen te stel-
len? Het lijkt natuurlijk eenvoudig en probleem-
loos wanneer ik mij van de wereld niets meen te
moeten aantrekken en ik mij aan een strikt muzi-
kale visie houd, wanneer ik alles wat ik hoor aan
het louter muzikale toets. Maar, is dat haalbaar?
Kan ik de hele wereld-als-wereld opzij schuiven
of de wereld als een conglomeraat van objecten
zonder meer esthetiseren? Is het echter niet zo dat
de wereld mij ethisch dwingt aan mijn esthetise-
ringen en muzikaliseringen grenzen te stellen?
Kan ik zomaar het geschreeuw van de gefolterde
mens als een esthetisch-muzikale expressiviteit
appreciëren? Kan ik de andere uitsluitend omwil-
le van de uiterlijke gestalte esthetiseren en
schoon vinden, en intussen vergeten dat hij een
mens is?

Als ik daartegenover stel dat de muziek geen
eiland is waarop ik mij terugtrek en isoleer, en dat
het esthetisch opgaan in het muzische ritme in
mijn existentie geen prioriteit krijgt, dan moet ik
de wereldlijkheid van de muziek onderkennen.
Dat wil zeggen dat de muzikale kunstwerken deel
uitmaken van een dicht netwerk van referenties
en ervaringen die als dusdanig met de esthetisch-
categoriale bepaling van muziek niets te maken
hebben. Op die manier behoort het muzikale

kunstwerk tot de wereld van het alledaagse
bestaan. In deze context kan ik begrijpen dat de
muziek verbonden is met al wat ter sprake kan
komen en dat het gesproken woord zelfs de
voorwaarde voor het muzikale beleven is.

Muziek en het gesproken woord
In de tendens om de muziek esthetisch te verzelf-
standigen bestaat de hardnekkige overtuiging dat
taal en muziek volledig uit elkaar liggen en dat de

. muziek de taal zelfs vooraf zou gaan.5 Ik geloof
eerder in het tegendeel. Om dit toe te lichten, be-
gin ik met zo concreet mogelijke vragen.

Is het niet zo dat vóór ik naar muziek heb ge-
luisterd, ik allang het gesproken woord van mijn
moeder en vader, van mijn oudere zus en broers
heb gehoord? Wellicht was er in die eerste perio-
de in mijn leven, toen ik met de wereld kennis
maakte en bijgevolg mijn wereld ging uitbou-
wen, ergens in de huiskamer een radio die mij ook
muziek gaf, maar mag ik nu niet redelijkerwijze
aannemen dat mijn eerste aandachtig luisteren
naar het mij toegesproken woord ging, waardoor
ik ten slotte zelf begon te praten? Mag ik hieruit
niet afleiden dat het constitutieve of stichtende
model van datgene wat ik later muziek ben begin-
nen noemen, de talige sonore structuur van het
aansprekende woord is? En als het zo is dat in dit
'eerste' aansprekende woord niet uitsluitend de
zakelijke informatie van tel is, maar ook en voor-
al de wijze waarop het woord wordt uitgesproken
voor mij van belang moet zijn geweest, mag ik
hieruit dan ook niet afleiden dat de expressiviteit
van de muziek haar eerste model in de expressivi-
teit (intonatie, woord- en zinsritme) van het ge-
sproken woord moet zoeken? Mag ik hieruit ten
slotte niet afleiden dat de muziek, deze taal zon-
der de betekenis, een als het ware abstraherende
deductie is van de taal, waarin het uitgedrukte,
namelijk de expressie, van de beweging van het
zich uitdrukken, namelijk de expressiviteit,
wordt afgeroomd, zodat precies die expressiviteit
als articulatie van de expressie-als-evocatie ver-
zelfstandigd wordt? Bijgevolg zou de muziek de
taal wel als noodzakelijke mogelijkheidsvoor-
waarde kennen, maar zou ze slechts door een re-
ductie in de esthetische apperceptie als een taal
zonder de betekenis te voorschijn komen.

Nu hoef ik deze abstrahering door de esthetise-
rende reductie niet door te voeren; ik hoef mijn
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ervaring van de wereld niet op te schorten als ik
naar een muzikaal kunstwerk luister; ik hoef die
expressiviteit ook niet te verzelfstandigen door
haar van haar wortels te beroven, met name de
vruchtbare, materiële grond van de wereld, van
de expressie. Ik kan daartegenover de muziek in
mijn gemoed zo laten inwerken dat motieven en
zinnen mij duidelijk worden; ik kan, met andere
woorden, naar de muziek als ritmische en harmo-
nische melodie luisteren. Zelfs als ik moet vast-
stellen dat geen enkele muzikale compositie a
priori een concrete, confirmeerbare betekenisin-
houd vertoont, is zo'n muzikaal kunstwerk toch
een gestalte van de wereld, en heeft het de moge-
lijkheid om een concrete betekenisinhoud op te
roepen. Zij presenteert en articuleert de vorm die
om een vervulling kan vragen, althans indien ik
mijn a priori - en dit a priori kan niets anders dan
de wereld zijn - wil onderkennen.
In een esthetische benadering betrek ik de mu-

ziek op mezelf in mijn levensgevoel, zonder dat
het muziekstuk een specifieke betekenis heeft -
ik geniet zonder meer. Thematiseer ik daarente-
gen mijn bestaan in de wereldlijkheid van de we-
reld en al haar expressies, dan kan de muziek
symbool zijn, en dan overschrijdt het beluisterde
muziekstuk in mijn gemoed het smaakvolle ver-
wijlen en krijgt het een verwijzingskarakter. Niet
langer presentatief representeert het mijn exis-
tentie die zich een weg baant in de expressiemo-
gelijkheden en in de vertrouwdheid met de be-
schikbare duidbaarheden van de wereld. Daarbij
maak ik zeker gebruik van de verworven intona-
tiemogelijkheden van de gesproken taal die ik
heb verworven.
De paradoxale formule dat muziek 'zonder be-

tekenis zou zijn, maar toch symbolisch', vind ik
bij Igor Stravinsky. 6Voor hem en voor zovele an-
deren is het duidelijk dat om het even welk mu-
ziekstuk in zijn muzikaliteit alleen zichzelf kan
vertegenwoordigen en dat het een formele open
'taal' is. Maar juist daardoor kunnen zovele com-
posities in de analogie, die zich overigens nooit
kan opdringen, zo rijk aan betekenis zijn. Zij zijn
meerduidig, zoals het symbolen past - hoewel ze
hierin bijzonder sterk aan de situaties schatplich-
tig zijn, meer dan de literaire en plastische sym-
bolen uit de schilderkunst. In hun overschrijding
van de strikt formele muzikale grenzen verwijzen
ze dan naar het onnoemelijk Andere dat de mens
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in zich heeft, maar nooit als een bezit beheerst.
Daarom kan de muziek religieus zijn (als de luis-
teraar religieus is), naar het leven verwijzen, de
liefde evoceren, het erotische begeleiden, vrede
en vreugde brengen, diepe onrust wekken, het on-
eindige verlangen oproepen en natuurlijk ook het
mysterie van de dood dichterbij brengenJ
Opdat de muziek in deze rijkdom haar formele

zuiverheid zou verliezen, en daarvoor pleit ook
Hegel in zijn Vorlesungen uber die AesthetiJ<8,
mag ik geen abstraherende reducties uitvoeren en
moet ik onthouden dat de menselijke stem in het
gesproken woord in de kern van de muziek aan-
wezig blijft. Op die manier werkt de muziek als
een herinnering, een 'anamnesis'. Daarom blijft
het lied het sterkst met de wortels van de muziek
verbonden, en hiermee verwant de blaasinstru-
menten - ik denk weer aan de saxofoon van Cole-
man Hawkins - die zowel sonoor als pneuma-
tisch in het verlengde van de stem moeten worden
gesitueerd. Maar tegelijk moet ik weer vaststel-
len dat deze vocale kunst in de receptie eveneens
geësthetiseerd en verzelfstandigd wordt - denk
aan sommige liefhebbers van de bel canto. Dit is
de stem loskoppelen uit haar vruchtbare grond. Is
het niet zo dat vanaf het ogenblik dat de stem nog
uitsluitend als muzikaal instrument en de
taalklanken slechts als timbres worden beluis-
terd, de betekenis verloren gaat en het lied van
zijn wortels ontdaan wordt? Als luisteraar sluit ik
mij dan in mijn esthetisch solipsisme op. Dat wil
zeggen dat ik alleen mijn formaliserend zelf-
bewustzijn als enige ontvankelijkheid en inten-
tionaliteit bewaar, waardoor ik mijn mezelf-
genoeg-zijn niet door de betekenisinhoud van
het oorspronkelijke woord in de muziek laat ver-
storen.

Muziek en het onuitsprekelijke
De esthetiserende houding roept bij velen een on-
behagen op, een onvervuld verlangen, een nostal-
gie naar de zin van de muziek als een betekenis-
volle taal, een ervaring die een hartstochtelijke
aspiratie kent om zich met het gesproken woord
te verbinden.9
Componisten hebben inderdaad veel stukken

geschreven die ik als abstracte vormen kan be-
luisteren en ook vaak met genoegen beluister.
Maar hoe vaak voel ik in dit luisteren ook niet de
fascinatie van het onuitsprekelijke? Het is als het



ware de 'wetenschap' dat ik op een onuitspreke-
lijke manier word aangesproken, waarin ik be-
grijp zonder een enkel begrip te decoderen of te
ontcijferen, waarin ik mij harmonieus weet af te
stemmen op die oorspronkelijkheid van de ex-
pressiviteit zonder de expressie-inhoud te kun-
nen onthullen. Invoelend inzicht en affect kunnen
hier samengaan.
Hoe moet ik dit begrijpen? De verklaring is

vermoedelijk de volgende. Als het constitutieve
of stichtende model, ook voor de abstracte mu-
ziek, het oorspronkelijke, wellicht nooit volledig
te demythiseren, gesproken woord is, dan zal dit
gesproken woord toch ook een regulatieve werk-
zaamheid blijven uitoefenen. Bijgevolg heb ik
ook de indruk dat die muziekvormen die mij aan-
spreken, als het ware het oorspronkelijke aan-
sprekende woord in herinnering brengen, in de
vorm van het verhaal dat mijn intimiteit, integri-
teit en subjectiviteit heeft opgewekt. Deze muzi-
kale kunstwerken zijn in hun narrativiteit niet zo-
maar een quasi-taal, maar symbolisch de analoge
structuraties van het oorspronkelijke spreken in
zijn expressiviteit. Het oorspronkelijke in de mu-
ziek verwijst naar de nooit te verzelfstandigen
vorm van het oorspronkelijke spreken en naar het
spreken überhaupt, dat aan alle concrete vormen
van spreken voorafgaat. Het is een type-vorm,
een oerbeeld of' exemplum' - een transcendenta-
le voorwaarde. Het is alsof die muziekvormen
'zeggen' dat zó gesproken kan worden. Op die
manier is de muziek tegelijk enigmatisch de su-
blieme metafoor van de gave van het woord. Juist
daarom wil de paradox dat deze sprekende gave,
dit expressieve geschenk onuitsprekelijk is.
Wat mij oorspronkelijk gezegd werd, kan nu

niet meer worden uitgesproken zoals toen. Niet
dat er nu geen oorspronkelijke aanspraak meer
zou zijn, maar het toenmalige stichtende aanspre-
ken is niet meer te achterhalen en niet meer terug
te halen. De stichting heeft plaatsgegrepen - ik
zou anders nooit hebben kunnen spreken -, heeft
haar werking gehad en heeft die nog steeds. Dit
oorspronkelijke is zelfs altijd als het onzegbare in
het zegbare aanwezig. Alleen de raadselachtige
vorm van het oorspronkeleijke is er nog, maar een
vorm die niet leeg is, zodat de expressiviteit uit-
eindelijk nog altijd de drager van de expressie is,
tenzij in het verzelfstandigend estheticisme. Wat
deze vorm echter bevat of draagt, waarvan zij de

incarnatie is, blijft onuitsprekelijk. Als de mu-
ziek presentatief is, actualiseert ze wat niet te
zeggen valt; haar 'zelfstandige' retoriek verhult
het' gezegde'. Het onuitsprekelijke, hoewel ze de
taal tot voorwaarde heeft, verbreekt, doorbreekt
de hegemonie van de taal. Rilke zegt: 'Du Spra-
che wo Sprachen enden'.
Het meeste spreken en schrijven hebben een

differentiërende en scheidende implicatie (omnis
determinatio est negatio'); in het beschrijven van
de wereld articuleer ik de wereld en in het objecti-
verende discours voltrek ik de 'Subjekt/Objekt-
SpaItung'. Is het nu omdat deze taal niet actuali-
seert of niet in herinnering brengt wat oorspron-
kelijk verbindt dat de wereld de muziek nodig
heeft? Beantwoordt de muziek aan een verlangen
naar eenheid, is zij de taal - zonder cognitieve
betekenis, weliswaar - die verbindt door haar
melodie, ritme en harmonie? Dit wellicht in de
lijn van wat Vladimir Jankelévitch over de
muziek schrijft: 'Elle nous découvre à nous-
même notre joie profonde, notre joie ignorée,
méconnue,notre joie essentielIe dissimulée sous
les soucis. ' JO
Luisteren naar muziek vraagt om een andere

instelling dan het berekenende en het discursie-
ve; muziek vraagt veeleer om 'Gelassenheit',
waarin ik kan ontdekken wat haar 'materialiteit'
is. Deze zou ik willen karakteriseren met een
beeld dat ik aan Roland Barthes ontleen - zonder
mij hier nu te bekommeren ofik Barthes zelf vol-
ledig recht doe. De materialiteit van de muziek is
'Ie grain de la voix': 'Le "grain", ce serait cela:
la materialité du corps parlant sa langue mater-
nelle' 11, het is de verlijfelijking van het eerste
spreken waarin datgene wat ter sprake komt, in de
aanspraak, het appel, opgaat. In deze materialiteit
zit niet alleen 'mater' van de moedertaal, maar
ook de werkzame vruchtbaarheid, kenmerkend
voor de taal die mij uit de geslotenheid van de na-
tuur bevrijdt. Op die manier herinnert mij elk mu-
ziek-beluisteren - dat aards is, dat' Ie grain de la
voix' weet te ont -dekken, dat de expressieve wor-
tels articuleert - dat ik dank zij deze mater-ialiteit
uit de natuur te voorschijn ben gekomen. 'Le
grain', die vruchtbare zaadkorrel, is het onver-
taalbare lijf van de stem die stichtend en verbin-
dend spreekt; het is de liefdevolle dialectiek uit
Plato's Phaedrus (276e-277a): 'Vindt de dialec-
ticus een geschikte ziel, dan plant en zaait hij
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daarin betogen die vergezeld gaan van kennis, en
die in staat zijn èn zichzelf èn de zaaier te helpen,
betogen die, ver van onvruchtbaar te blijven, een
kiem insluiten, waaruit in andere gemoederen
weer andere betogen opschieten, zodat ze de
kiemkracht onsterfelijk weten te houden, beto-
gen die hun bezitter zo gelukkig maken als een
mens gelukkig zijn kan.'
Deze 'grain' is ook de stem die zingt of is het

instrument dat speelt: Kathleen Ferrier die
Brahms zingt, David Oistrach die het vioolcon-
certo van Stravinski vertolkt of de saxofonist Co-
leman Hawkins die improviseert - ze spreken en
hebben 'Ie grain'. In de jazzmuziek is dit wel heel
sterk; zij is een muziek die zelfs ironisch en sar-
castisch spreekt, de ernst kan doorbreken en de
erotische vruchtbaarheid kan zingen, en dit alles
in de uitdrukkingswijze, de expressiviteit die de
onuitsprekelijke expressie blijft evoceren.

'Le grain de la voix', die oncontroleerbaar in
alle niet-geësthetiseerde muziek werkzaam is en
die iedereen bij het beluisteren in zichzelf moet
voltrekken, is de metafoor van de materialiteit
van de muziek. Deze metafoor, retorisch werk-
zaam en vruchtbaar in elk oorspronkelijk spreken
en luisteren, stelt telkens opnieuw tegenwoordig
dat het talig-zijn een mater-ialiteit heeft die niet
te objectiveren valt. Zij is vooral in de muziek
werkzaam, omdat zij het mysterie van het oor-
spronkelijke 'zeggen' in het onuitsprekelijke
muzisch weet te verlijfelijken en te symbolise-
ren. In de muziek wordt de herinnering van de
oorspronkelijke, niet-terughaalbare mater-iali-
teit van het stichtende woord in herinnering ge-
bracht. Daarom is muziek retorisch, mimetisch
en anamnetisch.
Retorisch is de muziek omdat ze aanspreekt,

meesleept, verleidt en overtuigt; ze is mimetisch
omdat ze niet zomaar nabootst, maar metaforisch
het spreken als oorspronkelijk model vertolkt -
hier staat de muziek het dichtst bij de oorspronke-
lijke betekenis van 'musikè', het woord dat tege-

226

lijk op muziek en woord slaat. De muziek is
anamnetisch omdat ze het onzegbare van het oor-
spronkelijke aanspreken, dat in het zegbare nog
steeds vruchtbaar leeft, metaforisch in herinne-
ring brengt. Hierdoor kan het retorisch niet wor-
den verzelfstandigd: ik wil me veeleer realiseren
dat muziek verbindend is, dat wil zeggen: reli-
gieus-erotisch de eenheid betracht die in de we-
reld van de discursieve en kritische taal en in het
berekenende denken verloren is gegaan.
Ik kan hier afsluiten met het volgende: muziek

komt uit het spreken en doet spreken, en tegelijk
laat zij horen hoe ontoereikend het huidige zeg-
bare spreken is.
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Het onuitsprekelijke verklankt
""'ilienk Smeijsters

-Inleiding
In Verval van het woord (1974) haalt George
Steiner een uitspraak van Vincent van Gogh aan
waarin deze verklaarde niet te schilderen wat ge-
zien kan worden, maar wat gevoeld wordt. 'Wat
wordt gezien', zo vervolgt Steiner, 'kan in woor-
den overgezet worden; wat wordt gevoeld, kan
voorkomen op een niveau dat voorafgaat aan de
taal of erbuiten ligt'. Höge komt, uitgaande van
de stelling van Gödel, tot eenzelfde conclusie
met te stellen dat het totaal aan potentiële proces-
sen in de hersenen groter is dan de hoeveelheid
processen die met taal beschreven kan worden.

Zowel Steiner als Höge gaan uit van ervarin-
gen die aan de taal voorafgaan of buiten het ge-
bied van de taal liggen. Ervaringen die aan de taal
voorafgaan verwijzen naar de vroegste periode in
de menselijke ontwikkeling. Binnen de psycho-
pathologie wordt deze ontwikkelingsfase vaak
aangewezen als de periode waarin de meest in-
grijpende psychische stoornissen hun oorsprong
vinden. Omdat ervaringen in die periode niet via
taal gerepresenteerd werden, moeten in een be-
handeling die als doel heeft de cliënt deze erva-
ringen opnieuw te laten ondergaan expressieve
middelen gehanteerd worden die aan de taal
voorafgaan.

Door ervaringen te noemen die 'buiten' de taal
liggen wordt tevens verondersteld dat er, los van
de preverbale ontwikkelingsfase, menselijke er-
varingen bestaan die met woorden niet te be-
schrijven zijn. We ontlenen aan dit gegeven het
bijna gelijkluidende gezegde dat iets niet met een
pen te beschrijven is.

Steiner veronderstelt verder dat de taal in onze
massacultuur veel van haar kracht verloren heeft
en daarmee nog minder in staat is tot het beschrij-
ven van ervaringen. De vraag of deze opvatting
recht doet aan hedendaagse schrijvers en dichters
die de taal proberen te beschermen tegen de maat-
schappelijke functionalisering, blijft hier buiten
beschouwing. Hier gaat het om de vraag welke
rol de muziek als vorm van symbolische expres-

sie kan spelen daar waar taal niet toereikend is.
Uitgaande van SteinersHetverbroken contract

(1990) worden wij nog met een ander probleem
geconfronteerd. Het is de paradox in woorden te
moeten beschrijven wat zijn kracht juist ontleent
aan het feit dat het weergeeft wat in woorden niet
te vangen is. Steiner voert dit probleem terug op
de 'onherleidbaarheid' van muziek. Muziek
trachten onder woorden te brengen leidt volgens
hem tot machteloze metaforen. Hij ontketent een
ware veldtocht tegen schrijvers over muziek die
in zijn ogen met woorden proberen te herleiden
wat onherleidbaar is en zich daardoor schuldig
maken aan secundaire 'valse' teksten.

Inderdaad is het onmogelijk de muzikale erva-
ring zelf te beschrijven en de essentiële kenmer-
ken van het ene medium, muziek, in het andere,
taal, om te zetten. Toch betekent dit niet dat wij er
verder het zwijgen toe moeten doen of moeten
volstaan met het uitsluitend aan elkaar laten ho-
ren van muziek in plaats van over muziek te
schrijven. Het is mogelijk over de muzikale erva-
ring te schrijven en deze ervaring te verhelderen
zonder de pretentie te hebben de ervaring zelf
weer te geven. Wordt in acht genomen dat met
woorden de muzikale ervaring benoemd, maar
niet ondergaan kan worden, dan is Steiners aan-
klacht tegen het geschrevene niet terecht. Zijn
verwijt dat secundaire teksten parasitair zijn,
doet daarbij denken aan de vaak verkondigde te-
genstelling dat uitvoerders, in tegenstelling tot
componisten, niet echt creatief zijn. Ook hier
wordt ten onrechte de ene activiteit beoordeeld
met criteria die voor de andere gelden.

Taal en muziek
Om te kunnen ontdekken wat in vergelijking tot
taal de eigen rol van muziek kan zijn, is het be-
langrijk te letten op overeenkomsten en verschil-
len tussen beide.

Met betrekking tot de syntaxis van muziek
wordt, verwijzend naar de taalanalyse van
Chomsky en de muziekanalyse van Schenker,
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vaak benadrukt dat de structuur van de muziek
overeenkomsten vertoont met de structuur van de
taal. Chomsky en Schenker zien respectievelijk
de taal en de muziek als bestaande uit een opper-
vlakte- en een dieptestructuur. De dieptestruc-
tuur bij de taal kan gezien worden als een omge-
keerde lege kruin van een boom waarvan de tak-
ken op verschillende niveaus van abstractie aan-
geven welke delen van de zin grammaticaal bij
elkaar horen. Bij de muziek bestaat, aldus Schen-
ker, de dieptestructuur in zijn meest elementaire
vorm uit de 'Ursatz': drie dalende secundes in de
melodie en de voortschrijding tonica-dominant-
tonica in de bas.

Deze overeenkomst is wat betreft oppervlakte-
en dieptestructuur echterniet volledig. Aan ande-
re zinnen liggen andere taalbomen ten grondslag,
terwijl andere muziekstukken ontstaan door een
verschil in oppervlaktestructuur bij eenzelfde Ur-
satz (Sloboda). In dit verband zou men kunnen
zeggen dat de dieptestructuur van de muziek een
universeler karakter bezit en dat muziek in meta-
fysische zin mogelijk verder reikt dan de taal.

Tegen het in structurele zin vereenzelvigen
van muziek en taal kunnen nog andere argumen-
ten worden aangevoerd. Lerdahl en Jackendoff
maken bezwaar omdat volgens hen in de muziek
geen elementen voorkomen die eenzelfde functie
vervullen als het zelfstandig naamwoord of
werkwoord. Deze en andere argumenten
rechtvaardigen de conclusie dat de muziek, on-
danks punten van gelijkenis met de taal, geheel
eigen kenmerken heeft.

Op het gebied van de semantiek zijn de ver-
schillen zonder enige twijfel sterker dan de over-
eenkomsten. Wat taal en muziek in dit opzicht
delen is dat zij beide vergezeld kunnen gaan van
connotaties. Een woord kan verwijzen naar een
bijkomende en niet letterlijke betekenis. Wan-
neer geliefden tot elkaar zeggen: 'Je bent een
schat' bedoelen ze niet dat de ander daadwerke-
lijk uit parels en goudstukken bestaat. Ook een
muziekstuk kan connotaties bezitten die niet tot
de muziek zelf behoren: leven, dood, kracht,
zwakte enzovoort. Maar alhoewel taal en muziek
beide connotatief zijn is taal, in tegenstelling tot
muziek, altijd ook denotatief. Woorden hebben
naast de eventuele bijbetekenis een vastomschre-
ven inhoud. Muziek is daarentegen niet denota-
tief, haar betekenis ligt niet vast.
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Taal is behalve denotatief ook digitaal, de
woorden zijn, enkele uitzonderingen daargela-
ten, geen afspiegeling van datgene waarnaar ze
verwijzen. Het digitale karakter van het woord-
maakt het woord afstandelijk. Net als de nullen
en enen van de computer, waarvan digitaal werd-
afgeleid, is het woord een abstractie van het wer-
kelijke ding. Woorden betekenen weliswaar din-
gen, maar bevinden zichzelf in een abstracte we-
reld buiten de wereld der dingen. Zij bevatten
geen kenmerken van de dingen, maar zijn hun ab-
stracte codes. Door een ervaring te benoemen kan
taal deze ervaring oproepen, maar zij kan de erva-
ring niet uitbeelden.

Bovendien kan in woorden slechts betekenis
worden gegeven aan datgene wat voldoet aan de
spelregels van de wereld van de taal. De wereld
van de taal gaat voorbij aan wat niet in taal uit-
drukbaar is. Tegen deze achtergrond kan de door
Steiner geciteerde uitspraak van Ionescu begre-
pen worden: 'Woorden hebben beelden vernie-
tigd ... Woorden zeggen niets ... Natuurlijk is niet
alles onzegbaar met woorden, alleen de levende
waarheid.' I

Muziek is, anders dan taal, analoog2, zij is in
staat gebeurtenissen en psychische processen te
weerspiegelen. Cooke herleidt de door muziek
geëvoceerde gevoelens tot de vorm van het muzi-
kale motief. Hij duidt bijvoorbeeld de kleine sext
die slechts een halve secunde verwijderd is van
de dominant, als een gevoel van kwelling en fru-
stratie als zij boven de kleine tonicadrieklank in
mineur wordt geplaatst. De grote sext boven een
grote drieklank drukt volgens hem daarentegen
een prettig verlangen naar bevrediging uit. Deze
nogal gedetailleerde duiding die hij ontleent aan
de vergelijking tussen tekst en muziek gaat even-
wel voorbij aan de vraag wat de wezenlijke over-
eenstemming is tussen een kleine sext en frustra-
tie. Van een echte analogie is pas sprake als het
muzikale en het psychische proces in essentie
met elkaar overeenkomen. Dit aspect wordt ver-
derop nader uitgewerkt.

Behalve dat de symbolisatie in de taal ge-
schiedt met woorden die een vaste betekenis heb-
ben en geen eigenschappen bezitten van datgene
waarover zij handelen, is taal gekenmerkt door
discursiviteit. In taal wordt stap voor stap voort-
geschreden, iets wordt beschreven door achter-
eenvolgens de kenmerken op te noemen. Taal



:mtrafelt. Een beschrijving van een boom vergt
vele pagina's terwijl ons oog de boom in een oog-
opslag kan waarnemen.3 Taal is door dit kenmerk

-bijzonder geschikt voor het logisch analytisch
denken en communiceren, maar leent zich niet zo
goed voor niet-logische, niet-analytische proces-
sen. Ervaringen die niet op deze wijze kunnen
worden weergegeven zijn daarom moeilijk in taal
uit te drukken. Nemen we als voorbeeld het ver-
schil tussen een redenering enerzijds en de intuï-
tie en een gevoel anderzijds. Een redenering kan
exact door taal worden weergegeven. Zij schrijdt
immers voort van het ene naar het andere mo-
ment. Het wezen van de intuïtie is daarentegen
het plotselinge, niet beredeneerde inzicht, een
vonk, een totaalindruk, een puzzel die vanzelf in
elkaar valt. Hetzelfde geldt voor een gevoel, het
is een totaalindruk, een 'Gestalt' . Rationele en
cognitieve aspecten lenen zich goed voor taal.
Voor de wereld van de intuïtie en het gevoel is
taal een ontoereikende uitdrukkingsvorm.

Ogenschijnlijk is muziek niet anders dan taal.
Ook in de muziek wordt immers stapsgewijs
voortgeschreden van thema naar thema, ook de
muziek kan cognitief en analytisch benaderd
worden. Maar bij muziek is het, anders dan bij
taal, mogelijk dat de luisteraar zich overgeeft aan
'ganzqualitative Erlebnisse von gros ser Bedeu-
tungstiefe wie vor allem die tiefen Gefühle' , in de
Ganzheitspsychologie aangeduid als 'Gestalttie-
fe.'4 Zonder de details van de muziek bewust te
volgen en het verhaal te construeren overweldigt
zij de luisteraar als totaalindruk. Zonder precies
te weten wat er gebeurt, zonder elementen te
combineren tot een geheel, ondergaat de luiste-
raar een ervaring die kan worden aangeduid als
een ervaring van diepte.

Bij wijze van samenvatting kan worden ge-
zegd dat muziek door haar niet-denotatieve, ana-
loge en niet-discursieve karakter als expressie-
middel in aanmerking komt bij ervaringen met
overeenkomstige kenmerken, ervaringen die on-
grijpbaar zijn, geen vaste betekenis bezitten, er-
varingen waarvoor niet meteen woorden voor-
handen zijn, ervaringen die niet logisch zijn.
Doordat de betekenis van muziek niet zonder
meer vastligt staat zij open voor betekenisgeving,
door haar analoge karakter is zij in staat ervarin-
gen uit te beelden, door haar Gestaltkarakter
brengt zij ervaringen die niet opeenvolgend zijn

tot expressie.
In de muziek zelf vinden we het thema van de

onmacht van het woord terug. In Schoenbergs
Moses und Aron schiet het woord te kort om Mo-
zes' openbaring te verkondigen.5 De openbaring
gaat verloren op het moment waarop zij in taal
wordt weergegeven. In Schumanns liederencycli
Frauenliebe und -leben en Dichterliebe volgt op
de tekst een voor die tijd ongewoon lang muzi-
kaal naspel op de piano dat nodig is om de gevoe-
lens echt uit te drukken.6

Steiner betitelt de muziek als numineus: irra-
tioneel en mysterieus, dieper en meeromvatten-
der dan taal. De vraag naar 'wat is muziek' stelt
hij gelijk aan de vraag 'wat is de mens'. 7

Muziek en analogie
Keren we terug naar het analoge aspect van mu-
ziek. Muziek is gekenmerkt door processen die
overeenkomst vertonen met processen die zich
afspelen in de menselijke psyche. Elementen als
toonduur, toonhoogte, dynamiek, tempo en klank
corresponderen ieder op hun eigen manier met
aspecten van onze cognitieve en affectieve bele-
ving.

Muzikale processen en gevoelens zijn beide
gekenmerkt door lang en kort, sterk en zacht, snel
en langzaam, continuïteit en verandering, toena-
me en afname, beweging en rust, spanning en
ontspanning. Muziek drukt echter niet exact een
specifiek gevoel uit maar processen die tijdens
het ondergaan van gevoelens optreden, de 'mor-
fologie' en de 'dynamic forms' van het gevoel.8
Dynamic forms betreffen kenmerken als intensi-
teit en duur, dynamic forms en morfologie ver-
wijzen beide naar de veranderingen hierin zoals
toename en afname.

Dat muzikale processen psychische processen
reflecteren kan verduidelijkt worden aan de hand
van een vergelijking tussen de zogenaamde 'ont-
wikkeling' in de sonatevorm en de processen
tijdens het dromen. Het gaat hier om het vorm-
aspect van zowel muziek als droom, de wijze
waarop elementen worden samengevoegd.

Freud beschreef de 'Traumarbeit' aan de hand
van processen als 'Verschiebung' en 'Verdich-
tung'. Verschiebung treedt op wanneer naar iets
verwezen wordt door middel van kenmerken die
er in de verte mee te maken hebben. Kenmerkend
voor Verdichtung is dat het thema wordt ingekort
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doordat een gedeelte wordt weggelaten, dat van
een complex geheel slechts een enkel element
wordt weergegeven of dat meerdere thema's tot
een nieuw geheel versmolten worden. In het laat-
ste geval kan er een 'Mischperson' ontstaan, een
persoon die kenmerken vertoont van meerdere
personen. Zo'n persoon, aldus Freud, lijkt bij-
voorbeeld op A, gaat gekleed als B en handelt als
C. Het optreden van deze Mischperson verklaart
Freud uit het feit dat deze drie personen voor de
dromer onbewust een belangrijke eigenschap
met elkaar gemeen hebben.
In de droomanalyse zoekt Freud achter perso-

nen en handelingen verborgen drijfveren. Rich-
ten we onze aandacht op een ander aspect van de
droom en laten we de interpretatie van Freud in
het licht van zijn opvatting van de droom als
wensvervulling buiten beschouwing, dan is met
betrekking tot muziek interessant dat de voor
Verschiebung kenmerkende processen in de mu-
ziek optreden. Kenmerkend voor de ontwikke-
ling, het middendeel van de sonatevorm, is onder
meer dat de thema' s uit de 'expositie' worden in-
gekort en met elkaar versmelten. Een voorbeeld
uit Beethovens Waldsteinsonate, op. 53, kan dit
verduidelijken.

Eerste thema:

Ontwikkeling (inkorting van het thema):

In de ontwikkeling worden de derde en vierde
(ofwel zevende en achtste) maat uit het beginthe-
ma gelicht, tot één maat gecomprimeerd en her-
haald. Na drie maten wordt het thema nog meer
ingekort tot het toonladderfiguurtje van vier zes-
tienden en een kwart.
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In het volgende voorbeeld is sprake van versmel-
ting:
Beethoven, Pathétique op. 13.

Eerste thema:

Tweede thema:

Ontwikkeling (versmelting):

In de ontwikkeling worden fragmenten van het
eerste en tweede thema met elkaar gecombi-
neerd.
In deze voorbeelden is sprake van een overeen-

komst in vormgeving. Niet de symbolische bete-
kenis, zoals in de droom analyse van Freud, staat
op de voorgrond maar de overeenkomst tussen de
Traumarbeit en het muzikale vormgevingspro-
ces, met andere woorden hoe het materiaal in res-
pectievelijk de droom en de muzikale compositie
wordt omgevormd. Alhoewel het omvormen van
het materiaal in de droom niet het resultaat is van
een bewuste vormgeving, componeren daarente-
gen wel bewust geschiedt, is dit verschil niet door-
slaggevend. Waarom componisten besluiten dat
iets 'mooi', 'goed' of 'waar' is, is mede afhanke-
lijk van het feit dat de muzikale structuren corres-
pondenties vertonen met psychische processen.



In de muziek komen psychische processen tot
expressie en het luisteren naar muziek berust om-
gekeerd op het op persoonlijke wijze ondergaan
van de in de muziek weerspiegelde psychologi-
sche processen. De muziek heeft met het psychi-
sche de morfologie en de dynamische vormen ge-
meen. De concrete betekenis die hieraan door de-
gene die muziek maakt of muziek beluistert
wordt gegeven verschilt van persoon tot persoon.

De Traumarbeit diende als illustratie van het
analogieprincipe. Andere voorbeelden kunnen
onder meer ontleend worden aan de wijze waarop
muziek cognitief wordt verwerkt, gestaltvor-
ming in de muziek en processen die optreden tij-
dens de muzikale improvisatie in de muziekthe-
rapie.9

Therapie en actualisatie
Dat muziek niet met woorden te beschrijven er-
varingen kan representeren maakt het mogelijk
dat cliënten met klanken tot expressie kunnen
brengen waartoe zij met woorden niet in staat zijn
of waar geen woorden voor zijn. Een cliënte
drukte het als volgt uit: 'So much of my experien-
ce in life ... has been to try to get what is inside out
in some way that would communicate. The words
always restricted and strained out a lot of depth.
There was a need to make manifest, not just to ex-
perience ... and that is what the sounds always did
for me. I needed not only to be in the experience,
but also to make a symbol, to make it manifest'. 10

Deze cliënte zegt in haar eigen woorden wat
voorheen werd aangeduid als het verschil tussen
taal en muziek: taal kan een ervaring benoemen,
maar muziek kan door haar analoge eigenschap-
pen de ervaring weerspiegelen. Het tot expressie
brengen van gevoelens voorkomt dat mensen
psychisch ziek worden en kan helpen bij het her-
stellen van een psychische ziekte.

De menselijke psyche heeft daarenboven be-
hoefte aan het ondergaan van wat wordt aange-
duid als 'topervaring' , momenten van het aller-
hoogste geluk en vervulling die kenmerkend zijn
voor zelf-actualisatie.!! Panzarella onderscheidt
op basis van onderzoek naar topervaringen vier
kenmerken: een extase waarin dingen mooier en
beter worden waargenomen dan voorheen, een
quasi-lichamelijk gevoel te drijven, een concen-
tratie van de waarneming en een gevoel van sym-
biose met de omgeving. Hij onderzocht het ont-

staan van topervaringen bij het zien van schilde-
rijen en het beluisteren van muziek. Het zou te ver
voeren hierop uitgebreid in te gaan, maar het is
een interessante vraag welke processen specifiek
zijn voor muziek en welke voor schilderkunst.
Panzarella constateerde dat muziek het hoogst
scoort bij de lichamelijke gevoelens en de gevoe-
lens van symbiose. Vooral bij muziek heeft de
mens het gevoel te drijven en te versmelten met
zijn omgeving.

Dergelijke als regressief aangeduide gevoe-
lens kunnen optreden tijdens therapeutische pro-
cessen. Drijven in water en versmelten met de
omgeving vormen een symbolische terugkeer
naar de allereerste levensfase. Het zijn ervarin-
gen die, mits professioneel begeleid, een thera-
peutische uitwerking op cliënten hebben.

Maar dergelijke ervaringen zijn niet alleen re-
gressief. Zij hebben ook een progressief karakter.
Bij de cliënt stimuleren zij de hoop op een betere
toekomst. Aan personen die niet psychisch ziek
zijn, geven zij een diepere zin aan hun leven.

Slot
Voor het uitdrukken van wat er in hem omgaat
heeft de mens de taal ter beschikking, een mach-
tig middel om ervaringen mee aan te duiden.
Toch bestaan er ervaringen die niet tegemoet ko-
men aan de regels waaraan taal voldoet.

In het voorafgaande werd, uitgaande van een
vergelijking tussen taal en muziek, muziek ge-
kwalificeerd als een niet-denotatief, analoog en
niet-discursief medium. Muziek is niet-denota-
tief omdat zij geen woorden met vastomlijnde be-
tekenissen bezit. Ze is analoog omdat muzikale
processen overeenstemmen met de morfologie
en de basale vormen van psychische processen.
Ze is niet-discursief omdat zij als totaalindruk
kan worden waargenomen. Ervaringen waaraan
geen vaste betekenis kan worden gegeven, erva-
ringen die niet benoemd maar gerepresenteerd
willen worden en ervaringen waarbij de totaalin-
druk belangrijk is, kunnen in muziek worden uit-
gedrukt.

Uit het gebeuren in de psychotherapeutische
en actualiserende muziektherapie blijkt dat mu-
ziek deze rol inderdaad vervult.

Noten
1. Steiner, Verval van het woord, p. 48.
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2. Smeijsters, Indicatie en analogie; Smeijsters,
MI/sic therapy.

3. Langer.
4. Wellek.
5. Steiner, Verval van het woord.
6. Haesler.
7. Steiner, Het verbroken contract.
8. Pavlicevic; Weymann.
9. Zie mijn publikaties uit 1987, 1992 en 1993.
10. Kenny, 'The use of musical space', p. 337.
11. Maslow.
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Popmuziek en subcultuur
Wim van Noort

Popmuziek neemt in het leven van de westerse
jeugd al enkele tientallen jaren lang een belang-
rijke plaats in. Miljoenen jongeren besteden een
groot deel van hun budget en vrije tijd aan platen
en cd's, concerten en door popmuziek geïnspi-
reerde mode. Hun muzikale voorkeur is voor gro-
te aantallen jongeren bepalend voor hun levens-
stijl en zelfs hun identiteit. Sommige popidolen
weten een mensenmassa op de been te brengen
waarop kerken, politieke partijen en sociale be-
wegingen jaloers zijn. Andere popartiesten heb-
ben minder fans maar beschikken wel over een
trouwe aanhang die zoveel mogelijk concerten
bijwoont en in kleding, gewoonten en vocabulai-
re de vereerde zanger of groep imiteert.
Het woord 'popmuziek' is afgeleid van popu-

laire muziek, muziek die geliefd is bij het volk.
Welnu, populaire muziek is al een oud verschijn-
sel, maar popmuziek in de zin van door ouderen
verafschuwde muziek voor jongeren, met daar-
aan gekoppeld specifieke waarden en normen en
een bepaalde levensstijl, is een betrekkelijk re-
cent fenomeen. Opmerkelijk genoeg zijn popu-
laire muziek en popmuziek tegenwoordig twee
verschillende muziekgenres; in platenwinkels
zijn er verschillende afdelingen voor 'pop' en
'populair' en ook in platenrubrieken wordt een
dergelijk onderscheid gehanteerd. 1 (In Engeland
spreekt men wel van 'pop' en 'light'.)
Het moge duidelijk zijn dat er geen haarscher-

pe grens tussen 'popmuziek' en 'populaire mu-
ziek' te trekken is; interessant is dat een bepaald
muzikaal genre in de loop van de jaren kan veran-
deren van 'pop' in 'populair' (het omgekeerde
komt bijna niet voor). Dat is bijvoorbeeld het lot
geweest van de Beatles, wier muziek en haar-
dracht aanvankelijk de weerzin van vele volwas-
senen opriep. Al spoedig echter hadden de deun-
tjes van de 'Fab Four' de status van ook door
ouderen gewaardeerde 'evergreens' verworven.
Het door mij gemaakte verschil is dan ook een
analytisch onderscheid, dat bovendien niet be-
trekking heeft op de intrinsieke eigenschappen

van de muziek maar op de appreciatie ervan door
het publiek.
Nu is popmuziek in de door mij bedoelde zin

nog steeds een zeer breed begrip. Dat blijkt bij-
voorbeeld als men kennis neemt van de onvolpre-
zen popencyclopedie van het tijdschrift Oor,
waarvan de makers impliciet een soortgelijke de-
finitie van popmuziek hanteren als ik. Toen ik in
de laatste, in 1992 verschenen editie het aantal
genoemde genres inventariseerde, was ik bij de
letter p al bij vierendertig gekomen. Bovendien
noemen de samenstellers ook nog diverse 'sub-
genres' alsmede zogeheten cross-overs, dat wil
zeggen mengsels van verschillende stijlen. De in
de encyclopedie opgenomen 'acts' variëren van
het in de jaren zeventig uiterst populaire Zweedse
Abba tot Napalm Death, een treffende benaming
voor de grafrochels en 'muziek' die dit Britse ge-
zelschap uitbraakt.
Wie popmuziek bestudeert, krijgt zo met een

dilemma te maken. Aan de ene kant is de ver-
scheidenheid aan muzikale stijlen zo groot dat
het zinloos lijkt algemene uitspraken te doen over
'de communicatieve vorming' en 'groepscul-
tuur-emanciperende' werking van popmuziek.
Aan de andere kant is het aantal genres zo groot
dat bestudering van een afzonderlijk genre nau-
welijks algemeen geldige inzichten lijkt op te le-
veren. Zelf heb ik geprobeerd dit dilemma te om-
zeilen door een globaal onderscheid te maken
tussen drie categorieën popmuziek, namelijk de
rages, de mainstream-pop en genres in sociologi-
sche zin.

Rages. Arbeidsvitaminen en genres
Een 'rage' is een kortstondige hausse rondom
een bepaalde artiest of muzikale stijl die niet van
blijvende betekenis is voor de popmuziek. Een
voorbeeld is de John Travolte-rage uit 1978; voor
korte tijd mocht de ster uit de film Grease zich in
een extreme populariteit verheugen, maar sporen
heeft hij niet nagelaten. Probleem is natuurlijk
dat altijd pas achteraf vast te stellen is of er inder-
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daad sprake is van een rage. In de jaren zestig de-
den zich bij de Beatles en de Rolling Stones de-
zelfde hysterische taferelen voor als later bij John
Travolta, maar beide Britse groepen hebben wel
hun stempel op de popmuziek weten te drukken.
Als zodanig is het verschijnsel' rage' hoogst inte-
ressant, maar in het kader van dit artikel zal ik het
verder buiten beschouwing laten.
Onder de mainstream-pop versta ik de popmu-

ziek die niet controversieel is, muziek voor elk
wat wils en net als het tijdschrift Kuifje voor 7 tot
77 jaar. Dit is ook de muziek die de hitlijsten do-
mineert en in de Arbeidsvitaminen te horen valt.
Dergelijke popmuziek sluit aan bij de 'univer-
sals ' , de algemeen geldende waarden en normen
van een samenleving. De artiesten geven net zo
min als hun teksten en muziek aanstoot en hun
fans hebben geen specifieke kenmerken. Men
kan op straat fans van dergelijke 'acts' als Abba,
Dire Straits ofPhil Collins veelal niet aan hun ui-
terlijk herkennen. Het zal duidelijk zijn dat de
mainstream-pop de overgang vormt tussen pop-
muziek en populaire muziek. Ook hier zal ik ver-
der niet op ingaan.
Ten slotte is er een aantal genres binnen de

popmuziek te onderscheiden, maar niet zo veel
als in de Oor-popencyclopedie. Bepalend voor de
afbakening van genres in sociologische zin is niet
alleen de muzikale stijl maar ook een specifieke
cultuur, een complex van waarden en normen dat
typerend is voor het desbetreffende genre en
waarmee de betrokkenen zich onderscheiden van
andere genres. Wanneer een jongere stelt dat hij
funker, houser, hardrocker of punker is, zegt dat
niet alleen wat over zijn muzikale voorkeur maar
ook over zijn uiterlijk, gedrag en opvattingen,
met andere woorden over zijn identiteit.
Van belang is hierbij het sociologische onder-

scheid tussen sub- en contracultuur. Het verschil
tussen beide is dat een contracultuur in tegenstel-
ling tot een subcultuur met de heersende, algeme-
ne cultuur strijdige elementen bevat en opposi-
tioneel is. De participanten aan een subcultuur
streven niet naar omverwerping van de bestaande
maatschappelijke orde, maar willen veeleer een
eigen 'vrijplaats' om daar hun gang te gaan.

Artiesten, fans en tussenpersonen
Wie een genre en de daarmee corresponderende
sub- of contracultuur wil bestuderen, dient op
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drie actoren te letten: (I) de artiesten, de produ-
centen van de muziek; (2) de fans, de consumen-
ten van de muziek; (3) de intermediairen ofwel de
schakels tussen producent en consument. Hier-
onder vallen de media, platenmaatschappijen, de
platenhandeI, producers, managers en impresa-
rio's.
Relevante kenmerken van artiesten zijn onder

andere hun composities (zowel tekst als muziek),
de bezetting van de groep, leefstijl, uiterlijk (met
name haardracht en kleding), hun opvattingen,
geslacht, huidkleur en leeftijd alsook de hoezen
en logo's van hun platen.
Te onderzoeken eigenschappen van de fans

zijn hun uiterlijk, muzikale voorkeur, leefstijl,
opvattingen, vrijetijdsbesteding, gedragingen en
consumptieve uitgaven alsmede 'achtergrond-
kenmerken' als leeftijd, huidkleur, geslacht, so-
ciaal-economische status en herkomst.
Ten slotte is het voor de studie van een genre

van belang het netwerk van 'intermediaire acto-
ren' te schetsen, dat wil zeggen de in het genre ge-
specialiseerde platenmaatschappijen, studio' s,
producers, winkels en podia en de radio- en tele-
visieprogramma's, bladen en journalisten die
veel aandacht aan een muzikale stijl besteden.

Hardrockals voorbeeld
Het is uiteraard in dit kader niet mogelijk een ana-
lyse te geven van alle genres die heden in de pop-
muziek te onderscheiden zijn. Ik zal hier bij wijze
van illustratie volstaan met de schets van één
genre en de daarmee corresponderende subcul-
tuur, namelijk de Nederlandse hardrock- en hea-
vy metal-scene. Voor buitenstaanders is hard-
rock synoniem aan herrie, vieze lange haren,
jeans, leer en 'machismo'. Tegelijkertijd is de
hardrock-scene het meest duidelijke voorbeeld
van een subcultuur in de popmuziek.
Hardrock heeft zijn muzikale wortels in de

blues-rock en de psychedelica van de late jaren
zestig. Aan de blues-rock ontleenden de latere
heavy metal-groepen de lange gitaarsoli en de
zware nadruk op de ritmesectie (bas en drums).
Eén van de eerste 'supergroepen', Cream, waar-
van Eric Clapton de gitarist was, is een goed
voorbeeld van de manier waarop blues-rock
overging in hardrock. De meest populaire heavy
metal-groep uit de jaren zeventig, Led Zeppelin,
bracht op haar eerste langspeelplaat een nummer



van bluesveteraan Willy Dixon ten gehore. Bo-
vendien had haar stergitarist Jimmy Page daar-
voor in de bluesformatie de Yardbirds gespeeld.

Van de omstreeks 1968 uiterst populaire psy-
chedelische muziek namen hardrock-artiesten
het gebruik van vervormde gitaren en 'feed back'
en de onheilspellende, morbide songteksten over.
Het on- en onderbewuste en het 'kwaad' nemen
in de teksten en de namen van hardrock-groepen
een centrale plaats in.

In 1970 bereikte hardrock dankzij successen
van groepen als Deep Purple, Black Sabbath en
Led Zeppelin een grote populariteit. Gedurende
de jaren zeventig verkochten deze drie groepen
en andere acts als Kiss, AC/DC en Grand Funk
Railroad miljoenen platen, maar de popcritici
waren minder enthousiast. Naarmate de popre-
censenten negatiever schreven over een groep,
was haar populariteit onder de 'kids' des te gro-
ter. Dat gold vooral voor Grand Funk Railroad,
de eerste groep die naar verluidt juist door de haat
van de popcritici een undergroundstatus verwor-
ven had. Over één ding waren de fans en de critici
het evenwel eens: in de jaren zeventig was hard-
rock ofwel heavy metal2 duidelijk te onderschei-
den als apart muziekgenre, met de volgende, ook
in de jaren tachtig en negentig nog steeds aanwe-
zige, kenmerken.

Hardrockals subcultuur
In een aantal opzichten is bij de hardrock-arties-
ten de erfenis van de jaren zestig terug te vinden:
lang haar, spijkerkleding, het grote belang van
authenticiteit en optredens zijn typische produk-
ten van de 'tegencultuur' van de jaren zestig.
Daar staat tegenover dat van maatschappijkritiek
geen sprake is. De belangrijkste waarden die de
artiesten uitdragen, zijn hedonisme en manne-
lijkheid. Maar zoals opgemerkt hebben de song-
teksten ook een duistere, morbide inslag. Het
kwaad, de dood, occultisme en daarme samen-
hangende religieuze thema's zijn favoriete on-
derwerpen. Vooral de Apocalyps en de Openba-
ring van Johannes blijken op heavy metal-arties-
ten grote indruk gemaakt te hebben, zoals blijkt
uit de titels van twee nummers van de meest po-
pulaire hardrock-groep uit de jaren tachtig, Iron
Maiden: The Number ofthe BeastenRevelations.
Het behoeft dan ook geen verwondering te wek-
ken dat zwart de favoriete kleur van heavy metal-

groepen is; er is zelfs een subgenre dat 'black me-
tal' heet.

Een groot verschil tussen heavy metal en een
andere 'alternatieve' muzikale stroming als punk
is dat 'craftmanship' voor de meeste hardrock-
groepen van groot belang is. Vooral sologitaris-
ten en drummers leveren vaak indrukwekkende
muzikale prestaties. Dat moet ook wel want zoals
opgemerkt nemen optredens een belangrijke
plaats in; hardrock-artiesten kunnen zich onder-
maatse concerten eenvoudig niet permitteren en
playbacken is volstrekt uit den boze.

Uit onderzoek is gebleken dat heavy metaI-
fans bepaald geen doorsnede van de jongeren
vormen maar specifieke achtergrondkenmerken
bezitten. De 'ideaaltypische' heavy metal-fan is
man, blank en onder de twintig, heeft een lage so-
ciaal-economische status en komt niet uit één van
de drie grote steden. Belangrijke heavy metal-
centra in ons land zijn onder andere Katwijk,
West-Friesland, de Achterhoek, Eindhoven en
Tilburg. De sociale binding tussen de fans is
groot, groter dan voor welk ander muziekgenre
ook. Tijdens de concerten is een sterk communi-
ty-gevoel aanwezig. Bij ieder groot concert laten
vele fans zich net als voetbalsupporters met spe-
ciale bussen vervoeren. In gedrag en opvattingen
vertonen de fans veel overeenstemming met de
artiesten; wie wel eens een concert bijwoont, zal
veel bier (maar weinig drugs!), lang haar en spij-
kerkleding aanschouwen.

Opmerkelijk is dat ook op het niveau van de in-
termediairen, de schakel tussen artiest en fan,
duidelijk sprake is van een typisch heavy metal-
netwerk. Er zijn in hardrock gespecialiseerde pla-
tenlabels, platenwinkels, zalen en bladen. Het
grootste hardrock -tijdschrift, Aardschok/ Metal
Hammer, heeft een even grote oplage als het
'toonaangevend muziektijdschrift' Oor, dertig-
duizend. Er is zelfs nog een tweede heavy metal-
periodiek, Watt, dat zich op een hoger geschoold
publiek richt. Tot voor kort was er ook een spe-
ciaal radioprogramma voor hardrockers, het door
Henk Westbroek gepresenteerde Vara's Vuur-
werk, maar dat is in het kader van de horizontale
programmering van radio 3 verdwenen.

Volwassenen, tegencultuur en religie
Een interessante vraag is waarom juist jongeren
met een lage sociaal-economische status zich
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aangetrokken voelen tot heavy metal. Naar mijn
mening schuilt de oorzaak hiervan in het feit dat
heavy metal als genre in een ambivalente verhou-
ding staat tot zowel de volwassenencultuur als de
'tegencultuur' van de jaren zestig; er is met ande-
re woorden sprake van continuïteit en disconti-
nuïteit met de volwassenencultuur en de tegen-
cultuur.
Enerzijds is het duidelijk dat heavy metal-fans

zich afzetten tegen de oudere generatie. Met hun
kleding, haardracht en muzikale voorkeur cho-
queren en provoceren ze veel ouderen. Ander-
zijds is er evenwel grote overeenstemming met
de waarden en normen van blanke, mannelijke
arbeiders. Dat geldt voor het sterke onderlinge
conformisme, de reeds gesignaleerde 'communi-
ty feeling', de accentuering van mannelijkheid en
stoerheid, de afkeer van hippies en 'mietjes' en
de voorliefde voor bier. De betrokkenheid bij de
heavy metal-cultuur is zo beschouwd een 'rite de
passage', een onderdeel van de socialisatie van
de arbeidersjeugd. Het valt dan ook op dat er nau-
welijks oudere heavy metal-fans zijn; wanneer
men een gezin gesticht heeft, kapt men er mee.
De heavy metal-cultuur is dan ook niet zozeer als
een contracultuur als wel als een subcultuur te be-
stempelen.
Hiermee is al aangegeven wat een groot ver-

schil is met de tegencultuur van de jaren zestig.
Van maatschappijkritiek en de bejubeling van
'love, drugs and happiness' is in de heavy metal-
cultuur met haar hedonistisch waardepatroon
vrijwel niets terug te vinden. Toch zijn er ook
overeenkomsten aanwezig. Dat geldt niet alleen
in muzikaal opzicht (de reeds genoemde invloe-
den van de blues-rock en de psychedelica), maar
ook voor bepaalde centrale waarden, met name
authenticiteit, en het uiterlijk: spijkerkleding en
lang haar. De heavy metal-cultuur zou men sa-
menvattend als de jongerencultuur van de arbei-
dersklasse kunnen bestempelen.
Speciaal de lezers van een humanistisch tijd-

schrift zal wellicht de vraag interesseren hoe de
relatie tussen heavy metal en religie is. Het merk-
waardige verschijnsel doet zich namelijk voor
dat juist in orthodox-protestantse en rooms-ka-
tholieke kringen veel metal-fans aan te treffen
zijn. Hier is sprake van dezelfde ambivalentie als
die we ook al in de verhouding tussen heavy me-
tal enerzijds en de volwassenencultuur en de te-
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gencultuur van de jaren zestig signaleerden.
Aan de ene kant bestaat er een duidelijke span-

ning tussen religie en de overgrote meerderheid
van de heavy metal-bands en -fans. Weliswaar
zijn er enkele zogeheten white metal-groepen,
zoals Believer en Stryper, die in hun teksten hun
christelijke levensovertuigingen tot uitdrukking
pogen te brengen, maar het gros van de bands ver-
toont een duidelijke aversie van georganiseerde
religie. Sommige acts, zoals Danzig en Morbid
Angel, geven zelfs blijk van een satanistische
overtuiging. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat heavy metal voor vele 'verontruste' ouders
een steen des aanstoots is. Dat geldt vooral voor
de Verenigde Staten, waar onder anderen de echt-
genote van de huidige vice-president Al Gore al
jaren actief is in het PMRC, een comité dat zich ver-
zet tegen onder andere aanstootgevende songtek-
sten. Verontruste ouders hebben zelfs een rechts-
zaak aangespannen tegen het muziekgezelschap
Judas Priest, wiens songteksten hun kinderen tot
zelfmoord aangezet zouden hebben. In Neder-
land loopt het zo'n vaart niet, maar enige tijd ge-
leden zag ik wel een televisiereportage van de
Evangelische Omroep waarin de duistere kanten
van heavy metal voor het voetlicht kwamen. Het
was overigens voor het eerst dat een Nederlandse
omroep zoveel aandacht aan hardrock besteedde.
Desalniettemin is er minder afstand tussen

heavy metal en religie dan men op het eerste ge-
zicht zou denken. Sterker nog, de songteksten
van heavy metal-bands zijn doordrenkt van reli-
gieuze thema's als het mysterie van het bestaan,
paranormale, bovennatuurlijke en transcendente
verschijnselen, en goed en kwaad, met vaak een
apocalyptische, dreigende ondertoon. Dat geldt
ook voor de muziek. Maar ook aan de kant van de
fans zijn er talrijke religieuze elementen aan te
wijzen, zoals het reeds gememoreerde gemeen-
schapsgevoel alsmede de vele rituelen die ken-
merkend zijn voor de concerten. Soms had ik als
toeschouwer het gevoel een zwarte mis bij te wo-
nen.
Uit dat oogpunt is het dan ook niet verwonder-

lijk dat juist de heavy metal ruimte biedt aan een
'subgenre' als white metal. White metal-groepen
onderscheiden zich behalve in hun teksten in
niets van de andere metal-groepen. Bovendien
zijn ook de teksten niet eens zo afwijkend; Belie-
ver en Stryper bezingen dezelfde thema' s als hun



anti-godsdienstige collega's, alleen vanuit een
omgekeerd perspectief. De white met al vormt
met haar eigen festivals weer een eigen subcul-
tuur.
Met enige overdrijving valt te concluderen dat

heavy metal Jeroen Bosch op muziek is. Veel
heavy metal-songs met hun accentuering van
dood en verderf verwoorden de angsten van me-
nig westers burger. Mede daardoor reageren zo
veel volwassenen ook zo panisch op heavy metal.

Popmuziek en levensstijl
Een van de grootste dooddoeners is het gezegde
dat over smaak niet te twisten valt. Aan dit gezeg-
de ligt de veronderstelling ten grondslag dat
smaak een kwestie van individuele voorkeur is.
Dat is echter niet het geval; een muzikale voor-
keur is sociaal bepaald. Wie dat niet gelooft,
moet maar eens een hard rock-, rap- of punkcon-
cert bijwonen en de sociale samenstelling van het
publiek vergelijken met die van de bezoekers van
de serie 'Pioniers van de twintigste eeuw' in het
Concertgebouw.
De muzikale voorkeur is voor een zeer groot

deel bepaald door iemands achtergrondkenmer-
ken, met name het geslacht, de huidkleur, de so-
ciaal-economische status en de geografische her-
komst. Muzikale smaak is bovendien verbonden
met andere onderdelen van iemands levensstijl
en kan zelfs één van de componenten van een
sub- of contracultuur vormen.
Ook op de vraag of heavy metal (of punk, of

rap) een' groepscultuur-emanciperende werking'
uitoefent, is geen ondubbelzinnig antwoord mo-
gelijk. Enerzijds valt de stelling te verdedigen dat
heavy metal en rap (voor punk geldt dat minder)
de sociale ongelijkheid in een samenleving re-
produceren. Per slot van rekening voelen vooral
jongeren met een lage sociale status, respectieve-
lijk jongeren uit de blanke arbeidersklasse en
zwarte jongeren, zich tot dergelijke muziek aan-
getrokken. Beide muziekstijlen staan maatschap-
pelijk in zeer laag aanzien en leveren dan ook om
met de Franse socioloog Bourdieu te spreken
nauwelijks cultureel kapitaal op.

Anderzijds versterkt het 'lidmaatschap' van
zulk een subcultuur de sociale samenhang en de
eigen identiteit van de betrokkenen; de fans zijn
trots op 'hun' muziek, 'hun' sterren en zichzelf.
Uit dat oogpunt is dan ook te hopen dat heavy me-
tal, rap en punk hun paria-status blijven houden.
Maar mocht dat niet langer het geval zijn, dan
zullen werkende, zwarte en rebelse jongeren op
den duur weer met andere muzikale stijlen een
vrijplaats scheppen.

Noten
1. Om jongerenmuziek duidelijk te onderscheiden

van populaire, op alle leeftijdsgroepen gerichte muziek
spreken sommigen van 'rock' in plaats van 'pop'. Het
bezwaar van die term is evenwel dat er ook genres bin-
nen de pop zijn die hun 'roots' niet in de rock 'n' roll
hebben, zoals soul, reggae en wellicht ook house, zodat
ik toch de term 'pop' prefereer.
2. De termen hardrock en heavy metal gebruik ik hier

als synoniemen.

Bronnen
Zelf ben ik al vele jaren heavy metal-liefhebber en de
bevindingen in dit artikel zijn dan ook voor een groot
deel gebaseerd op de observaties die ik tijdens concer-
ten gedaan heb, alsmede op het beluisteren van vele
heavy metal-platen. Een andere belangrijke bron is het
maandblad Aardschok/Metal Hammer. Daarnaast heb
ik gretig gebruik gemaakt van De hard rock & heavy
meta/ encyclopedie (Naarden 1992).
Een uitstekende sociologische verhandeling over

heavy metal is het door Deena Weinstein geschreven
Heavy Metal. A culrural Sociology (New York 1991).

Voor informatie over popmuziek in het algemeen
kan men terecht bij de Oor' s Eerste Nederlandse Pop-
encyclopedie (Amsterdam 19928). Ook het tijdschrift
Oor zelf is een belangrijke bron voor de popliefhebber.
Het standaardwerk over de geschiedenis van de pop-

muziek is The Rolling Stone Illustrated History o/Rock
& Roll (New York 1992).
Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van een door de

student sociologie Amold Rietdijk geschreven scriptie
over de sociale kenmerken van punk-, funk- en heavy
metal-fans en een door de onderzoeksassistente Inge
Barmentlo verricht vergelijkend onderzoek naar house
en heavy metal.
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De stemvork en de hark
Over (toon)kunst en humanisme

Roelie Koning

'Ik moet de laatste weken steeds aan de muziek denken, Kuku. De
platoonse harmonie der sferen is al sinds Newton uit de wereld
verdwenen, uit de muziek zelfverdween de harmonie met Schó'nberg, ten
tijde van Einstein. Maar net als die verdraaide zuilen daar in die
catalogus is ook de tonaliteit op het ogenblik aan het terugkeren, -
alleen is de muziek intussen van een zegen een plaag geworden. Wij
hebben het hier nog betrekkelijk rustig, hier blaffen alleen de honden,
maar in de stad is er niet meer aan te ontkomen, overal is muziek, tot in
de liften en de w.c.' s; uit de auto' s komt muziek en op de steigers heeft
elke bouwvakker zijn draagbare radio aan, zo hard hij kan. Overal is het
zoals het vroeger op de kermis was.'

H. Mulisch, De ontdekking van de hemel, 1992.

De oude man die deze woorden uitsprak, doceer-
de in zijn krachtiger dagen architectuurgeschie-
denis in Delft. Hij stelde zich de vraag: 'Hoe
komt het dat die Grieks-Romeinse architectuur
en die van de renaissance kon overgaan in het on-
menselijke gigantisme van iemand als Boullée?
En hoe kon het later, bij Speer, zelfs verworden
tot de uitdrukking van volkerenmoord?' Zijn ant-
woord erop was: 'Dat komt door de teloorgang
van de muziek. '
Dat is een intrigerend gezichtspunt, niet alleen

voor zijn jonge toehoorder Quinten Quist (alias
Kuku). Hoezo teloorgang? De vermoeide man
legt uit dat de humanistische bouwmeesters van
de zestiende en zeventiende eeuw ervan uitgin-
gen dat Pythagoras' ontdekking van de getalsma-
tige ordening der muzikale harmonieën de bouw
van de wereld, van lichaam en ziel blootlegde.
Bouwen voor mensen betekende dus de harmoni-
sche verhoudingen in acht nemen. De klad kwam
erin toen de moderne wetenschap de metafysi-
sche betekenis van de klassieke muziektheorie
verwierp. Harmonie verstoord! Her en der ellen-
de! Wel meent hij dat na het classicisme en neo-
classicisme de klassieke vormen voor de derde
keer aan het terugkomen zijn, nu op een postmo-
derne manier, in stukken en brokken, aangetast.
En dan laat hij Quinten zo'n aangetast ontwerp
zien, 'De Acropolis in een lachspiegel', uit de ca-
talogus van de Biennale in Venetië. Quinten staat

238

perplex; hij ziet' een paradoxale porticus met vier
dicht op elkaar staande kolommen: de eerste was
een naakte boomstam, de tweede stond op een
model van een huis, de derde bestond nog maar
voor de helft, dat wil zeggen de bovenste helft,
die in de lucht zweefde en toch nog voorgaf de ar-
chitraaf te stutten, de vierde was een zuil vormig
bijgeknipte heg; het tympanon werd aangeduid
door een gebogen strip blauw neonlicht. Alles
was van een sprookjesachtige paradoxaliteit, de
disharmonie als harmonie. Meneer Themaat
mocht onderwijl beweren dat het de klassieke
taal was, maar alle woorden verkeerd gespeld en
de syntaxis een augiasstal, zoals kleuters schre-
ven, - hem gaf het een overweldigend gevoel van
geluk.'
Wie in de ban is van harmonieën, kan de mu-

ziek zowel teloorgegaan als alom aanwezig zien.
Er is sprake van gevestigde vormen, verloede-
ring, prikkelende vernieuwing en democratische
verwatering annex overlast. Bovendien schermt
meneer Verloren van Themaat met het etiket 'hu-
manistisch' voor een harmonie die oog en oor
streelt, want overeenkomend met de menselijke
behoefte aan maat en vorm. Maar Quinten beleeft
ook bij disharmonie een overweldigend geluks-
gevoel. Onhumanistisch?
Themaats verzuchting betreffende de klad in

het maatgevoel is maar een kleine scène in een ro-
man als de bijbel, die ons een blik gunt in de he-



melse contreien. Het humanisme hoeft zich door
de tentoongespreide oppermacht niet aangetast te
voelen. Ook de hemel blijkt er hard voor te moe-
ten werken zijn wensen vervuld te krijgen. Het
probleem van de menselijke maat blijft, zoals
Themaat met het noemen van diverse onmatighe-
den aantoont. Kan de harmonie weer winnen, de
maat die inspeelt op wat mensen krachtens hun
aard aangenaam vinden, althans volgens klassie-
ke theorieën? En gaat het verkeerd met de wereld
als orde en maat verwaarloosd worden? Bestaan
er mensen zonder muziek in hun ziel?
Uit Mulisch' roman blijkt dat we van de hemel

geen rechtstreekse antwoorden hoeven te ver-
wachten. Mensen moeten zelf naar antwoorden
zoeken, als ze daartoe behoefte voelen. Meneer
Themaat meent in het ingewikkelde stelsel van
maten ergens de term 'humanistisch' op te mo-
gen plakken. Er zijn ook mensen die zich per-
soonlijk met die term tooien en er zich onder
groeperen. Betekent dat een georganiseerd voog-
dijschap over Themaats geliefde harmonische
maten? Willen humanisten die klassieke tonen in
onze onrustige tijd als heilzaam voor de ziel be-
hoeden?
Oh nee. Het hedendaags humanisme wil niet

van gisteren zijn en heeft het behoeden van alles
wat klassiek is opgegeven. Dat is verwezen naar
het gebied van de smaak en daarmee naar dat van
de individuele behoeftes. Natuurlijk kan een hu-
manist keurig kiezen voor klassiek en concertge-
bouwen dirigeerstok, met gedoging van fado en
flamenco en afwijzing van hiphop en house en
het orgasme van Madonna. Maar ook de omge-
keerde lijn komt voor voorkeur in aanmerking
evenals ruimte voor verrassing door 'onmogelij-
ke' disharmonieën. Over smaak valt best te twis-
ten. Laat iedere privé-persoon dat lekker doen,
dat geeft leven in de brouwerij en leidt hopelijk
tot mooie ontboezemingen. Het humanisme
claimt een heel andere taak: zorg voor de vrijheid
op het marktplein van vraag en aanbod.

Piano in de ban
In menig mens schuilt een zendeling. Hij heeft
iets ontdekt wat zijn ziel beroert, leven veredelt,
zintuigen streelt, noem maar op. Logisch dat hij
sociaal voelend anderen in zijn verrukking wil la-
ten delen. Dat recht gun ik zelfs de Jehova's aan
mijn deur. Die kleine storing in mijn privé-leven

neem ik voor lief, als ze daarna maar braaf ver-
trekken en niet de voet op de drempel zetten. Dat
ik Jehova's zelf niet lief heb, heeft niet te maken
met hun zendingsdrang maar met hun gebrek aan
respect voor andere meningen en hun benauwd-
heid voor vrije-marktpleinen.
Sommige mensen kennen dat verschil tussen

recht op privé-meningen en respect voor anders-
denkenden van nature of door opvoeding. Ande-
ren moeten zichzelf blijven beschouwen en blij-
ven betrappen bij het overschrijden van de grens
uit goedaardige aandriften als enthousiasme en
mededeelzaamheid. Hulp bij herkenning is nooit
weg, te meer niet daar van kwaadwillige drijfve-
ren sprake kan zijn. Het humanistisch gedachten-
goed is beschikbaar als helpende hand.
Want vrije-marktpleinen staan voortdurend

aan annexatiedrift bloot. Niet alleen individuen
maar ook politieke en religieuze systemen kun-
nen last hebben van zendingsdrang. Bij pogingen
mensen conform de eigen idealen te modelleren
moet soms ook kunst het ontgelden. En niet al-
leen het kritische woord is vijand. Ook muziek
kan door machthebbers bestreden worden als ont-
aard, decadent, klassevijandig, heidens of dui-
vels.
De vrije expressie en consumptie daarvan heb-

ben vijanden van allerlei slag en, naar maar waar,
ook binnen onze grenzen. De rechtstreekse vij-
andschap komt niet uit politieke hoek. Al wil met
name het sociaal gevoel wel eens moeite hebben
met gemeenschapsgeld voor de opera in plaats
van voor de dorpsfanfare, de politieke taal belijdt
dat vrije kunst moet. Binnen onze landsgrenzen
en in onze westerse wereld profileert de vijand
zich in streng-religieuze hoek, namelijk op die
plaatsen waar men precies weet waar het opper-
wezen van geniet.
Wat onze Nederlandse samenleving betreft,

laat de literatuur zien dat inderdaad niet alleen in
het verleden maar ook nog heden ten dage land-
genoten geringeloord worden door die interpreta-
tie van de christelijke boodschap die meent dat
alles wat niet ter meerdere glorie Gods strekt,
slechts het eigen genot dient, daarom verderfelijk
is en dus vermeden en verboden moet worden. In
onze literatuur betreft het steeds belijders van de
gereformeerde leer die verantwoordelijk zijn
voor het onderdrukken van genietingen die met
muziek verweven zijn.
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Uit het verleden stamt het 18de-eeuwse strijd-
schrift De menuet en de dominees pruik (1772),
van Betje Wolff. De vrijzinnige domineesvrouw
schreef dit satirische gedicht nadat ze vernomen
had dat in Groningen een ouderling door zijn ker-
keraad ernstig was berispt omdat hij op de brui-
loft van zijn dochter had gedanst. Gedanst, oh
walging! Ze gebruikt het gegeven ter bespotting
van de dorre, dogmatische geest die belangrijke
en sterke menselijke kwaliteiten bewust ver-
minkt ten gerieve van de overtuiging dat het men-
selijk leven ten dienste staat van Gods Glorie en
dat Gods Glorie op zichzelf staande genietingen
als zondig uitsluit. Het is een vrolijk stukje tekst,
waarin Betje Wolffs afkeer van de fijnen, in dit
stuk als de 'Zoo, Zoo's' getypeerd (je hoort ze
flemen), en haar sympathie voor een minder in-
gesnoerde levensstijl vorm krijgen. Die sympa-
thie legt zij bij een onberispelijk heer, gezegend
met de tekenende naam Eerryk, die weliswaar
zijn plichten nakomt maar ook de vreugde in zijn
huis niet doodt. Om die reden geeft hij op de brui-
loft van een dochter, na aanvankelijk tegenstrib-
belen, toe aan de aandrang van een vrolijke jon-
gere dochter, om met haar en het bruidspaar een
menuet te dansen. Gekrenkte dominees, het 'god-
loos danssen' bestrijdend, besluiten een daad te
stellen en voelen zich geruggesteund door een
bijna tweehonderd jaar oude richtlijn uit het ker-
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keboek die toneelvoorstellingen en feestmalen
verbiedt en dansen helemaal in de ban doet. De
braafborstige zoon van de onberispelijke vader
kan de kerkelijke kwezels al helemaal niet luch-
ten en verdedigt zijn vader door in hetzelfde ker-
keboek te snuffelen en daarin een voor gepruikte
l8de-eeuwers vreselijk decreet te ontdekken: het
ook eeuwenoude verbod om naar de Franse mode
een pruik te dragen. Wie kaal is, kan een kalotje
opzetten maar daarmee is de kous af. Nadat de va-
der zijn val als ouderling heeft aangehoord,
brengt hij het anti-pruikverbod in stelling, zodat
de vrome heren zienderogen verleppen en nog
kruiperig een gooi doen naar een compromis.
Maar ze worden zonder pardon het huis uitge-
werkt.
Het is een te optimistische visie, te menen dat

dit starre onthoudingsgeloof sindsdien is verdwe-
nen. In het proces van secularisatie is de reikwijd-
te van dergelijke zedenmeesterij natuurlijk ver-
minderd. Maar nog steeds leven er mensen onder
ons die zijn opgevoed in een traditie die de mu-
ziek van algemeen gerespecteerde groten als
Bach, MOZaI1,Beethoven al als 'frivool, heidens
lawaai' typeert. Immers, 'deze muziek was niet
tot eer van God gecomponeerd. Dat gold alleen
voor de muziek van de psalmen en misschien
voor vijf of zes van de negenentwintig gezangen
die de psalmbundel aanvulden.' Op naar het har-
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monium en het kerkorgel! Het is de schrijver
Maarten 't Hart die velen van zijn hoofdpersonen
een dergelijke jeugd meegeeft. Het betreft bij-
voorbeeld Ammer Stol in Stenen voor een Rans-
uil, 't Harts debuut uit 1971, dat ook een soort
ontdekking van de'hemel verbeeldt, namelijk het
gebied van de klassieke muziek. Het gaat op voor
Metten Anker, de muziekcriticus inDe droomko-
ningin (1980), wiens leven eveneens compleet
met muziek verweven is. Beiden stammen uit de
wereld van de verwerping, waarin een piano een
werelds ding is, Gode niet welgevallig. Het muzi-
kale kind dat de verboden wereld heeft ontdekt,
moet stiekem naar elders. In het mooiste geval
mag de jeugdige liefhebber met de radio naar de
keuken, maar hij moet met zijn oor het apparaat
in, want uiteraard wil niemand er last van hebben.
Goed, maar Maarten is inmiddels middelbaar,

kunnen we hoopvol denken. Echter, nog onlangs
is een debuut verschenen met een schets van nog
net zo'n soort vreugdeloze sfeer: Een hemels
meisje, van 1. Laurier, 1993. Het huiselijk leven
wordt getekend als immens saai en de moeder
weet met stroeve opmerkingen het zingen in een
evangelisatieband, enige klank en kleur in het le-
ven van haar dochter, nog te ontluisteren.

Het cliché van de hark
Humanistische gelederen hoeden dus geen har-
monieën maar zijn tegenwoordig afgericht op het
bestrijden van allerlei vrijheidvijandigen. Ze
hebben zich de functie 'bewakingsdienst geeste-
lijke vrijheden' toegemeten. Dat oogt fraai na-
tuurlijk, maar ook schraal. Een vuist laat niet veel
gevoel zien en de rede loopt niet over van esthe-
tische behoeften.
Schraal, dat is wat sommigen aan de humanis-

tische geest beleven. Pretentieus bewakertje spe-
len maar zelf zonder kunstzin zijn, riekt dat niet
naar schijnheiligheid?
De bewering dat de humanist een verstands-

mens is met gebrek aan emotionele en artistieke
belevingen heeft een hoogwaardig clichékarak-
ter, evenals: de directeur en de filosoof worden
geacht niet te voetballen, de artistiekeling min-
acht sport, de sportheld minacht cultuur, de wis-
kundige leest niet en de literator heeft nooit iets
van natuurkunde begrepen.
Het prettige van clichés is hun gemakkelijke

hanteerbaarheid. Ze laten zich soepel tot een bed

van vooroordelen spreiden, waarop het aange-
naam rusten is. Systematische twijfel en eeuwige
openheid zijn van die vermoeiende verplichtin-
gen. En clichés hebben meestal een zeker gelijk.
De emoties tijdens een humanistisch koffieuurtje
verschillen zeker van die op een bijeenkomst
rond Billy Graham.
Het gekoesterde discussiepunt 'wel of niet ri-

tuelen in het Humanistisch Verbond' laat zien dat
er onder Hv-leden verschillende behoeften zijn
ten aanzien van wat men binnen het verbond be-
leven wil. Sommigen willen een nadrukkelijker
toewijding aan emoties en kunsten dan anderen.
Dat betekent niet automatisch dat die anderen
harken zonder gevoel en kunstzin zijn. Op zijn
minst moet met de mogelijkheid rekening gehou-
den worden dat ze dergelijke behoeften wel heb-
be, gewoon naast die rede, maar ze elders bevre-
digen, omdat ze die niet als bestaansgrond voor
het Verbond beleven.
De bewering dat de humanistische groep har-

kerig overkomt, is wel reden tot bezinning na-
tuurlijk. Maar wie waarneemt dat er minnaars
van muziek, van literatuur, van beeldende kun-
sten onder ons zijn, raakt niet geblokkeerd door
alarmfase I: dat de zorg voor vrijheid van expres-
sie en consumptie vaak alleen maar uitgeoefend
wordt in het speuren naar wetten en regels en
mentaliteiten die zinloos vrijheid beperken.
Onze literatuur heeft in Vestdijk en Haasse,

schrijvers die ooit in Rekenschap publiceerden,
het bewijs voorhanden dat met een aardige portie
rede begaafden tevens muziekminnaars kunnen
zijn. Maar het zou treurig zijn als mensen voor die
bevestiging de literatuur nodig hadden.

Diversiteit. ook zo'n mooi goed
Een mooi gevolg van vrijheid is natuurlijk diver-
siteit. Laat duizend klanken klinken. Ieder vogel-
tje zingt zoals het gebekt is. En laat ieder oor mo-
gen horen waarop het is afgestemd.
Niet alleen politieke en religieuze ideologieën

kunnen zware beperkingen aanbrengen. Ook de
cultuur zelf kan dat. Wat in een gemeenschap als
waardevol beschouwd wordt, heeft al een flink
schiftingsproces achter de rug. En lang niet alles
wat waardevol gevonden wordt, krijgt het predi-
kaat 'kunst'. Daar komen nog aardig wat eisen
bij. Ook die zijn subjectief want verbonden met
wensen die door enkelingen geformuleerd maar
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door het publiek geaccepteerd moeten worden.
Men kan willen dat kunst maatschappelijke doe-
len dient, mensen onderricht of sticht of veredelt
of juist schokt. In kunstgeschiedenissen volgen
de verschillende doelstellingen en voorschriften
elkaar op. Er zijn tijden geweest waarin de cul-
tuur de kunst strak aan de lijn hield met een vloed
aan toonaangevende voorschriften.
Ieder kunstwerk kan natuurlijk pats, ongeacht

welke conventie ook, mensen de adem benemen.
Als maatschappelijk verschijnsel is het om heel
andere redenen adembenemend. In het schif-
tingsproces spelen, naast kwaliteit, geld en macht
een rol. Allerlei stromingen en pretenties biggen
tegen elkaar op bij het streven naar aandacht, ac-
ceptatie en roem. Publiek en geldgevers moeten
bereikt worden en daarvoor is meestal meer no-
dig dan kwaliteit alleen.
Ik behoor niet tot het koor dat zing dat kwaliteit

altijd komt bovendrijven. Ik zie dat veel kwaliteit
een roemloze dood sterft en dat veel getalenteer-
den het onderspit delven op grond van andere dan
artistieke factoren. Tot overkoepelende zorg kan
gerekend worden een streven naar zoveel moge-
lijk eerlijke kansen, naar openheid en diversiteit.
Daar zie je dan ook onze overheid als subsidie-
gever wanhopig en voortdurend blootstaand aan
kritiek mee in de weer. Allerlei verschuivingen in
provinciale orkesten worden geprobeerd ter wille
van duidelijke en onduidelijke eerlijkheden met
als gevolg, dat hoeft geen betoog, massale onrust
binnen de betrokken gelederen.
De waarde van diversiteit is mooi maar de

schaarste aan middelen koppelt die aan mogelijk-
heden van manipulatie.
Voor mecenassen en hun moderne variant, de

bedrijfssponsoring, is diversiteit op de kunst-
markt geen waarde. Ze verbinden zich gewoon
met wat ze mooi vinden of waar ze eer mee kun-
nen inleggen. Pavarotti naar Nederland halen,
Aïda met sfinxen en olifanten uitrusten, Anton
Philipszaal bouwen, een gevierd violiste onder-
steunen, het is meegenomen voor een samenle-
ving met geld te kort. Schrijnend is natuurlijk on-
dertussen dat met het geld voor een oogstrelend
slavenkoor onder de sfinx dertig muziekscholen
hun laatste aantasting ongedaan hadden kunnen
maken. Maar een sponsor die gasten wil uitnodi-
gen, heeft iets geaccepteerds of spectaculairs no-
dig. Bij onappetijtelijk schetterend koperwerk
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staat het bedrijf knap voor aap.
Als het sociale aspect neigt naar het machtige

en gevestigde en gevaarloze, vereist diversiteit
tevens aandacht voor het jonge, experimentele.
Het toonaangevende valt binnen de conventies en
geniet daarom meer bescherming.
Als er veel kan en mag, ontstaat een veelvor-

mige cultuur. Men kan best op grond van eigen
aanleg vastgeklonken zitten aan zeg de monocul-
tuur van Middenroemeense zigeunermuziek,
maar dan hoeft het concertgebouw nog niet de
lucht in. En wie muziek het liefst beschaafd op
een stoel consumeert, moet geen verbod voor
straatmuziek en parkpop bepleiten.
Soms ontstaan situaties die de zwaar-gerefor-

meerde behoefte aan krasse maatregelen lijken te
evenaren. Een oor dat klassiek gevormd is, kan
zich gefolterd voelen door pop. Het houseritme
kan het tere lichaam ongewenst binnendringen.
Wie zichzelf of anderen ter wille van vrijheid en
diversiteit een maagzweer laat aandreunen, voedt
idealen met slachtofferschap. Als grens kan gel-
den gebleken schadelijkheid. Burengerucht en
een disco in de leegstaande zaal van het bejaar-
dentehuis zijn niet van dezelfde orde als de piano
in het oog van de Gereformeerde God.
Ook als het marktplein vrij is en er divers ge-

schetterd kan worden, is nog volop menselijke el-
lende mogelijk. Daarvan getuigt Vestdijks veel-
gelezen roman De koperen tuin (1950), met als
thema de liefde en muziek als allesdoordringend
motief. Liefde, passie, conventie, consumptie,
vernieuwing, verspilling ... al die aspecten die me-
neer Verloren van Themaat in zijn ontboezeming
over de muziek aanstipte, zijn waarneembaar in
het muziekleven van het stadje W... Model stond
Vestdijks eigen jeugdstad Leeuwarden en nog
onlangs heeft daar, uiteraard in de muziekkoepel
in de Prinsentuin, als eerbetoon aan boek en
schrijver, een leesmarathon plaatsgehad. Ruim
twintig bekende Nederlanders hebben van 's
morgens tien tot diep in de nacht de geschiedenis
voorgelezen die Vestdijk volgens zijn weduwe
als zijn beste en meest dierbare roman beschouw-
de. De emoties hebben zowel op het gebied van de
liefde als van de muziek de heftigheid als in een
klassiek drama. Het stadje kent een bloeiend pro-
vinciaal muziekleven, met koper in de muziek-
tent, zang op de planken en particuliere sponsors
voor een vleug allure. De gedreven pianoleraar



-Cuperus mag in het openbaar de muziekstok han-
-teren en proberen zijn amateurs tot wat edelers te

inspireren dan waar die zelf genoegen mee zou-
den nemen. Bij de uitvoering van Bizets Cmmen
stapelt zich tegenslag op tegenslag. Het dilettan-
tisme manifesteert zich in het gebrek aan discipli-
ne van de behanger-klarinettist die op de uitvoe-
ring zo graag leuk wil doen. De gepassioneerde
muziekminnaar eindigt zijn leven volkomen ge-
desillusioneerd.

Deceptie is verbonden met hartstocht. Die is
van alle tijden. Daar is geen kruid tegen gewas-
sen.

Burgerlijk standsgevoel
Kunst kan gedegradeerd worden tot consumptie-
artikel en kunstenaars tot amusementmakers.
Men kan de kunstwereld ook goddelijke aspira-
ties toedichten en verheven boven de wereld la-
ten rondzweven. Beide situaties doen geen recht
aan kunst als mogelijkheid tot communicatie.

Wil een gemeenschap zijn kunstenaars en
kunstwerken in ere houden, dan zijn niet alleen
zorg voor vrije expressie en consumptie en be-
scherming van diversiteit vereist, maar ook zorg
voor een geschoold en nieuwsgierig publiek. Di-
verse kunstenaars hebben in dankwoorden bij
prijzen de overheid hierop gewezen. Mooi mee-
genomen hoor, die duizendjes, maar werkelijk
gebaat zijn wij bij een betrokken en competent
publiek.

Niet alleen artiesten moeten dus kwaliteit le-
veren, ook het publiek. Móet? Welke hogere
macht zet hier het streepje? De bescháááving. En
dat is precies de reden waarom veel pubers thuis
en op school gaan dwarsliggen. Wat is die vage
beschaving precies, die zich vaak legitimeert met
de pretentie van het absolute gelijk? Waarom
moeten zij zo nodig bijgeschaafd? Ter wille van

wat? Ook Nol, de hoofdpersoon in Vestdijks ro-
man, rebelleerde aanvankelijk tegen de muziek-
cultuur in zijn ouderlijk huis.

Ouders en opvoeders moeten dus spitsroeden
lopen als ze smaakontwikkeling in het vormings-
pakket opnemen. Het esthetisch relativisme dat
in onze cultuur rondwaart in het kielzog van aller-
lei vrijheidsclaims, tast hun mentorschap aan.
Het meest geloofwaardig is hun eigen voorbeeld.
Als je dit of dat als waardevol tekent, laat het dan
zien in je eigen levensstijl. Sta zelf ergens voor.

Wijlen K.L. Poll, onder anderen essayist en
criticus bij NRC-Handelshlad, was de slaafse
burger een gruwel. Die liet zich te veel tot afhan-
kelijkheid aan vadertje staat verleiden. Die nam
zijn eigen verantwoordelijkheid niet maar bleef
onmachtig klagen en zaniken en maatregelen
eisen van de staat. Poll vond vorming van een ge-
schoold, betrokken publiek een taak van vrije
burgers die ook in het vrije veld moest plaatsheb-
ben. Bij mijn weten is het verschijnsel Cultureel
Supplement van de dagbladen een van zijn crea-
ties. Verder formuleerde hij in 1983 een 'Voor-
stel voor een niet-gouvernementele organisatie
voor onderwijs, kunst en wetenschap'. Het was
een appel aan eigen initiatief en verantwoorde-
lijkheid en geloof in de dialoog.

Die zorg voor een dialoog tussen producenten
en consumenten van kunst en kennis met weder-
zijdse stimulering als doel... ik vond die destijds
een waardige bijdrage aan waar het in kunst en
cultuur om gaat. Het behoort tot de kwaliteit van
een samenleving als producenten van kunst, ken-
nis en ideeën een inspirerend publiek als klank-
bord hebben en als beide partijen elkaar weten te
waarderen.

Opgeblazen pretentie en onverschilligheid
zijn geen eerbetoon aan onze rijke mogelijkhe-
den. Die verdienen een waardiger afstemming.
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Zorg of dienstverlening
Jan Glastra van Loon

Veel discussies worden beheerst door een twee-
deling. Dat is nuttig, want het schept orde in een
gedachtenwisseling die anders te gemakkelijk
alle kanten uit zou gaan. Het bergt ook gevaren in
zich, want het kan gemakkelijk ontaarden in al-
les-of-niets tegenstellingen. De kampioen van
alle zwart-witdenkers is nog steeds de Griekse fi-
losoof uit de zesde eeuw voor Christus, Parmeni-
des, van wie de uitspraak afkomstig is, dat wat is,
is en wat niet is, niet is en een derde niet mogelijk
is. Dat is een extreme soort tweedeling: er is geen
speld tussen te krijgen en zij laat ook geen enkele
ruimte over buiten zich. Een daarmee vergeleken
heel goedaardige maar nogal nutteloze vorm is
die van het welles-nietes gesprek. Daarmee komt
meteen een derde tweedeling om de hoek kijken.
Die namelijk tussen wat onafhankelijk van ons
vaststaat (het zijnde) en datgene dat door ons
wordt vastgesteld (het gestelde). Met de komst
van die derde indeling gebeurt er iets nieuws. In
tegenstelling tot de twee eerstgenoemde indelin-
gen (van zijn tegenover niet zijn en van welles te-
genover nietes) is die van het zijnde tegenover het
gestelde er immers een waarmee je nog op ver-
schillende manieren kunt spelen. Het is daardoor
ook een vruchtbare tweedeling. Zo vruchtbaar,
datje kunt stellen dat de filosofie in haar vele ver-
schillende gedaantes eruit is voortgekomen.
De vruchtbaarheid van de derde tweedeling (in

het verlengde waarvan ook die tussen natuur en
cultuur gedacht kan worden of die tussen 'Ding
an sich' en 'Erscheinung' enzovoort) rust op
twee pijlers. Ten eerste bevriest zij ons denken
niet meteen en legt het niet onwrikbaar vast op de
eenmaal getrokken scheidslijn. In de tweede
plaats verwijst zij naar een derde die buiten haar
valt en door haar niet gevangen kan worden: on-
szelf als maker en gebruiker van de indeling. De
indeling is er niet zomaar, zij is een gestelde en
veronderstelt als zodanig een steller, een 'sub-
ject' .
De eerste pijler kan worden herleid tot de uit de

aristotelische logica bekende onderscheiding van
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contradictoire en contraire tegenstellingen. De
tweede staat daar helemaal los van. Het gaat daar-
bij niet om iets dat in de indeling wordt begrepen,
maar om iets dat zij veronderstelt. Uitgaande van
dat laatste kan men uitkomen bij de bekende in-
deling in realistische en idealistische filosofieën.
De eerste herleiden alle indelingen die aanspraak
kunnen maken op geldigheid tot het objectief
zijnde, de laatste herleiden alle indelingen tot het
menselijke subject als hun maker. Ik wil die weg
niet op want hij loopt, al wordt er onderweg heel
wat opgehelderd, uiteindelijk dood. Ik vermeld
hem om hem duidelijk te onderscheiden van de
weg die ik wel op wil.
De terugverwijzing naar de mens als maker en

gebruiker van indelingen zegt ons het een en an-
der over onze verhouding tot de ons omringende
werkelijkheid, de manier waarop wij 'in de we-
reld staan'. Zo begrepen wordt de verwijzing
naar onszelf niet meteen versmald of vergeeste-
lijkt of 'getranscendentaliseerd' tot een verwij-
zing naar pure subjecten, loutere makers en ge-
bruikers van indelingen. Het gaat dan om levende
wezens van vlees en bloed die zeker ook denken,
willen, voelen maar niet minder handelen, dan-
sen, sporten, muziek maken, toneelspelen, kort-
om cultuur voortbrengen. In die rij horen ook
zorg en dienstverlening thuis.
Met de vaststelling dat het bij al die gedragin-

gen niet gaat om van nature vaststaande maar om
cultureel variabele patronen, door onszelf inge-
voerde manieren van doen die stuk voor stuk kun-
nen worden vervangen door andere, met die vast-
stelling komt iets aan het licht over de manier
waarop wij in de wereld staan dat verborgen blijft
zolang als wij de wereld alleen zien door de bril
van een bepaalde (onze eigen) cultuur. Met de
constatering van die culturele variabiliteit blijkt
namelijk de hoge mate van onzekerheid die onze
natuurlijke verhouding tot de werkelijkheid om
ons heen in zich bergt in vergelijking tot die van
alle andere levende wezens met wie wij die wer-
kelijkheid delen.



Daarmee komt tegelijkertijd een menselijke
vorm van behoeftigheid aan het licht die bedui-
dend verschilt van die van andere levende we-
zens, maar die in de discussies over dat onder-
werp onvoldoende aandacht krijgt. Mensen heb-
ben niet alleen behoefte aan voedsel, kleding, een
onderdak, bevrediging van hun seksuele en emo-
tionele behoeften. Mensen zijn nog op een andere
manier behoeftig: zij hebben hun cultuur ook no-
dig om zich in hun omgeving te kunnen oriënte-
ren, om hun weg te vinden in de wereld. Zij zijn
niet alleen van nature in hoge mate vrij in het uit-
stippelen van hun levensweg, zij gaan ook gebukt
onder hun keuzemogelijkheden. Zij moeten zich
om structuur aan te brengen in dat voor hen zo
open veld een 'tweede natuur' aanmeten. Dat aan
de condition humaine vastzittende probleem
krijgt een nieuwe dimensie op het moment waar-
op mensen niet meer aan één bepaalde levens-
overtuiging of wereldbeschouwelijk kader vast-
zitten, maar zich voor een veelvoud daarvan ge-
steld zien zonder één daarvan als de hunne, als het
eigen kompas, het eigen richtsnoer te kunnen be-
schouwen. Die nieuwe dimensie kwam naar mijn
mening niet aan bod in de lezingen en in de dis-
cussie op de vierde dies natalis van de Universi-
teit voor Humanistiek op 29 januari van dit jaar.
Zij komt evenmin aan de orde in de in Reken-
schap (juni 1993) gepubliceerde bewerking van
de door Harry Kunneman op die dag uitgespro-
ken lezing. Het probleem wordt daarin zelfs op
een ingenieuze manier voor humanisten buiten
de orde verklaard: humanisten zouden het zonder
(levensbeschouwing) doen. Tenzij ... tenzij de
slotalinea's van zijn tekst (impliciet) naar die le-
vensbeschouwelijke, onze plaats in de wereld be-
palende factor verwijzen. Ik kom daarop terug.
Want als dat zo is, valt er aan te knopen en toe te
voegen.

Kan humanisering worden bereikt door indivi-
dualisering? Harry Kunneman gaat, als ik het
goed zie, uit van hetzelfde probleem van de over-
maat aan (morele) keuzes waarvoor mensen kun-
nen worden gesteld (p. 115), dat ik hierboven
aanroerde. Hij ziet dat echter (anders dan ik) niet
als een algemeen menselijk probleem, maar al-
leen als een dat het leven in onze hoogontwikkel-
de westerse samenleving kenmerkt. Dat het in
onze samenleving een bijzonder grote rol speelt,
is tussen ons buiten kijf. Dat het voor hem niet,

voor mij wel geworteld is in de algemene gesteld-
heid van de mens als levend wezen bepaalt ons
verschil van inzicht in de rol van organisaties en
instituties in ons bestaan. Voor hem zijn het
machtsmiddelen waarvan het gebruik, zeker in de
zorg, moet worden opgeheven door individuali-
sering van de relaties tussen mensen. Ook voor
mij zijn het machtsmiddelen, maar bovendien
onmisbare hulpmiddelen voor het kunnen uit-
stippelen en volgen van een weg in de wereld.
Voor mij is macht daarom iets dat niet uit mense-
lijke verhoudingen kan worden verwijderd, maar
iets dat wij door de inrichting van onze samenle-
ving en van de organisaties die daarin een rol spe-
len onder de duim moeten zien te houden.
Kunneman en ik zijn het weer helemaal eens

over de wenselijkheid afstand te nemen van de
notie van morele verplichting als een ons (en ons
begrip van zorg) negatief belastende vooronder-
stelling van traditioneel-christelijke oorsprong
(p. 116). Maar ik kan mij niet verenigen met de
conclusie die hij hieraan verbindt, dat de motiva-
tie voor moreel handelen en voor zorgzaamheid
jegens anderen, na verwijdering van die van bui-
ten (boven) ons komende druk nog slechts zou
berusten op een binnen ons levende, 'eigen in-
schatting van de kwaliteit van het leven', zodat
het er alleen maar om zou gaan een van iedere
vorm van macht bevrijde communicatie tussen
individuen tot stand te brengen.
Om lange uitwijdingen te voorkomen spits ik

het meningsverschil, zoals ik dat zie, op een punt
toe. Dat vergroot tegelijkertijd de mogelijkheid
mijn zienswijze te corrigeren. Een van iedere
vorm van machtsuitoefening (ook van levensbe-
schouwelijke) vrije, niet door 'push' - maar alleen
door innerlijke 'pull' -factoren bepaalde commu-
nicatie veronderstelt een ten opzichte van die in-
nerlijke factoren volstrekt neutraal intermense-
lijk transportmiddel. Dat in het bijzonder door
Descartes en Leibniz in de vorm van een mathesis
universalis gekoesterde verlichtingsideaal (aan
de implementatie waarvan nog tot in deze eeuw
door bijvoorbeeld Bertrand RusselI is gesleuteld)
is intussen naar het rijk der fabelen verwezen.
Daarmee is het niet waardeloos geworden maar is
zijn betekenis fundamenteel anders geworden.
De inspanning is niet langer gericht op het ont-
wikkelen van zo'n taal, maar op de vormgeving
van het taalgebruik.
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Deze (door Wittgenstein en J.L. Austin inge-
zette) verschuiving van de aandacht van taal naar
taalgebruik heeft alles te maken met het inzicht,
dat taal niet alleen maar een uitdrukkingsmiddel
is ten behoeve van de communicatie van innerlij-
ke ('in ons bewustzijn' levende) voorstellingen
en belevenissen, maar een voorwaarde om ons op
een geordende manier rekenschap te kunnen ge-
ven van het verloop van onze voorstellingen en
belevenissen en dus ook van onze relaties tot de
werkelijkheid om ons heen. Taal is niet meer een
publicatiemiddel van private denkprocessen (zo-
dat wij er ook ieder een privé-taal op na zouden
kunnen houden); taal heeft een constitutieve be-
tekenis voor ons denken en handelen. Taal is een
sociale institutie die wij nodig hebben om te kun-
nen vertellen en beschrijven wat wij hebben erva-
ren, nu ervaren en verwachten (hopen, vrezen) te
zullen ervaren. Die verhalen (groot of klein) zijn
(veel of weinig omvattende) ordeningen van
onze ervaring die het ons mogelijk maken: a) op
geordende manieren om te gaan met de dingen
om ons heen, b) ons met elkaar te verstaan, maar
vooreerst en vooral c) ons te oriënteren, onze weg
te vinden van gisteren naar vandaag naar morgen
in een bonte, warrige, voor verschillende inter-
pretaties vatbare omgeving. Taalverlies heeft ten
minste even ernstige gevolgen voor ons bestaan
als totaal geheugenverlies.
De verhouding orde/wanorde van onze erva-

ring en die van onze relaties tot de werkelijkheid
om ons heen staan niet los van elkaar. Wat Kun-
neman aanduidt als de 'push' - en de 'pull' -facto-
ren op het terrein van de zorg (p. 116) doen dat
dus evenmin. Extrinsieke en intrinsieke motiva-
ties tot handelen zijn integendeel onlosmakelijk
(wat niet wil zeggen in verhoudingen van één op
één) met elkaar verbonden. Zo is bijvoorbeeld de
uitoefening van ons zelfbeschikkingsvermogen
afhankelijk van de manier waarop onze samenle-
ving is georganiseerd en is wat wij denken van
onszelf (ons mensbeeld) in hoge mate afhanke-
lijk van de daaromtrent in onze cultuur heersende
voorstellingen en gedachten. En zo is ook het uit-
stippelen van een levensweg en het volgen daar-
van niet een solitaire activiteit van enkelingen,
maar een kwestie van sociaal en institutioneel ge-
conditioneerde interactie van mensen met elkaar
en met wat hun uit het verleden is doorgegeven.
Het belang van instituties voor het menselijke

246

bestaan wordt naar het lijkt aan Kunnemans oog
onttrokken door de dominerende rol van een
tweedeling in zijn beschouwingen, in dit geval de
tweedeling van zorg tegenover dienstverlening
die is afgeleid van de tweedeling leefwereld te-
genover systeem. Ik kan dit als volgt illustreren.
Zorg wordt door Kunneman gekarakteriseerd als
een door een individuele persoon op een andere
individuele persoon gerichte activiteit die die an-
der moet doen ervaren, dat zij ertoe doet. Dienst-
verlening daarentegen wordt door professioneel
gekwalificeerde mensen gericht op bepaalde
door specifieke behoeftes gekenmerkte catego-
rieën van anderen met als doel die behoefte te be-
vredigen. De tweedeling schept orde, maar zij is
ontoereikend. Dat laatste blijkt op een eenvoudi-
ge manier, wanneer wij voor het object van res-
pectievelijk zorg en service in plaats van mensen
invullen: huisdier en vee. Mensen hebben nog
iets anders nodig dan wat wij aan zorg en dienst-
verlening kunnen geven aan dieren. Mensen zijn
namelijk nog op een andere manier behoeftig dan
zowel planten als dieren: zij staan niet van nature
'op hun eigen benen' en zijn niet al van nature in
staat zich in hun omgeving te oriënteren, zij kun-
nen maar moeten daarom ook zelf de koers van
hun gedragingen bepalen, zij moeten daartoe
vorm en zin geven aan hun bestaan. Mensen be-
hoeven daarom (in beduidende mate) anders dan
dieren instituties en in bepaalde, vooral door die
instituties veroorzaakte situaties ook institutio-
neelontwikkelde en aangeboden, kortom geïnsti-
tutionaliseerde 'geestelijke' verzorging.
Hiermee land ik aan bij het mogelijke aankno-

pingspunt tussen de uiteenzettingen van Kunne-
man en mijzelf. De georganiseerde zorg bevindt
zich, schrijft Kunneman (p. 118) tussen systeem
en leefwereld in, zij vertoont een spanningsvolle
eenheid van twee polen die een tegengestelde lo-
gica vertonen. Dat is in mijn ogen een te sterk ver-
eenvoudigde voorstelling van zaken. Mijns in-
ziens hebben we te maken niet met twee, maar
met drie factoren en is er dus sprake niet van een
bipolaire structuur maar van een driehoeksver-
houding. Tegenover de logica en de eisen van het
organiseren staan mijns inziens niet alleen de ei-
sen en de logica van het zich vanuit eigen indivi-
duele bijzonderheid engageren met anderen in
hun bijzonderheid (p. 119). Daar komen nog bij,
daar gaan zelfs aan vooraf de eisen en de logica



van het ons kunnen oriënteren in de wereld - een
al voor grote delen geïnstitutionaliseerde wereld,
maar die (en dat is een probleem dat onze tijd in
het bijzonder kenmerkt) op een veelheid van ma-
nieren vanuit verschillende gezichtspunten geïn-
stitutionaliseerd is. Die veelheid is niet alleen die
van een veelheid van culturen en levensbeschou-
wingen, het is ook die van de veelheid van vak-
wetenschappen en hun niet op één noemer te
brengen inzichten en de daarvan afgeleide met el-
kaar concurrerende technologieën. Zij vormen
het complex dat maakt, dat wij in vergelijking
met andere periodes worden belaagd door 'een
overmaat aan morele keuzes' (p. 115).

Juist in deze situatie is het mijns inziens niet
adequaat geestelijke verzorging toe te spitsen op
mensen in hun eigen bijzonderheid en de humani-
sering van die zorg te zoeken in de individualise-
ring ervan (rekening houdend met de eisen en de
logica van het organiseren). Juist in onze tijd
moet mijns inziens het gemeenschappelijke van
onze geestelijke noden een centrale plaats inne-
men en moeten daarom ook de institutionele wor-
tels van die noden aan de orde worden gesteld om
mensen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk
hun plaats daarin en daartegenover te bepalen.

Dat moet natuurlijk op een zo concreet mogelij-
ke, bij de bijzondere ervaringen en de levensweg
van de betrokkenen aansluitende manier gebeu-
ren. Het zal bovendien ruimte scheppend moeten
zijn in plaats van morele verplichtingen oproe-
pend en daardoor belastend (p. 116). Maar onder
ruimte moet in dit verband niet het oneindige,
lege, tijd- en richtingloze 'receptaculum' waar
nog alles in kan maar waarin niets een plaats heeft
van bijvoorbeeld de euclidische meetkunde, wor-
den verstaan. Het gaat integendeel om onze so-
ciaal-culturele, rijkelijk gestoffeerde maar niet
onveranderlijk vaststaande en niet eenduidig be-
paalde oriënterings-tijdruimte waarin wij zelf
onze weg moeten vinden. Dat vinden van een ei-
gen weg is tegelijkertijd het bepalen van je eigen
(sociale en historische) identiteit: wie je bent in
het kader van die zo begrepen ruimte en tijd. De
ervaring 'dat je ertoe doet, dat je er mag zijn ... '
(p. 117) maakt daarvan een (belangrijk) onder-
deel uit. Het schiet mijns inziens op een funda-
mentele manier te kort als een definitie of ken-
schetsing van de taak van geestelijke verzorging
en mist de boot als het gaat om de humanisering
daarvan.
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In memoriam Wim van Dooren
Op 17 oktober overleed Wim van Dooren. Zijn overlijden kwam voor velen - ondanks zijn
ziekte - onverwacht. Naast de vele andere activiteiten was Wim bijna tien jaar lang redacteur
van Rekenschap. Ik zie hem nog zitten tijdens de redactievergaderingen: vaak enigszins misprij-
zend onderuit kijkend vanonder zijn brilletje als wij discussieerden en redekavelden. Hij hield
zich dan stil, wachtend tot wij uitgesproken waren. Dan kwamen er van zijn kant vaak een haar-
scherpe analyse en afdoende argumenten om een artikel wel of niet te accepteren. Vergaderin-
gen waren altijd stimulerend, verfrissend en geanimeerd als hij erbij was.

Wim kende een groot aantal mensen, en niet alleen uit de humanistische beweging. Voor een
redacteur een groot voordeel. Hij wist.altijd namen te noemen van auteurs of aanbevelingen te
doen voor schrijvers van artikelen. Hij had een brede belangstelling en zette zich in voor ideeën
die hem nieuw en interessant leken. Zijn voornaamste belangstelling gold uiteraard de filosofie,
met name de geschiedenis van de filosofie, het anarchisme, het humanisme en de Arabische
wijsbegeerte. Hij stond ook tegenover het humanisme kritisch, getuige zijn opmerking in 1989
dat 'een humanistische moraal hem alleen wat waard was als deze gepaard ging met een anar-
chistische mentaliteit'.

In 1989 schreef hij een artikel over de gewoonte om te pas en te onpas filosofen te citeren. Vaak
komt het voor dat deze filosofen of verkeerd geciteerd worden of dat het citaat uit het verband
wordt gehaald of dat er zelfs gebruik wordt gemaakt van niet-bestaande citaten. Het aanhalen
van citaten is aantrekkelijk en getuigt vaak van belezenheid, mits de uitspraken in de juiste zin
worden gebruikt en juist worden weergegeven.

In 1991 ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum bij de Technische Universiteit in Delft
sprak hij in zijn rede 'Ifigeneia in Tauris' zijn bezorgdheid uit ten aanzien van het lot van de
filosofie in de huidige universitaire situatie. Zal de filosofie worden geofferd zoals Ifigeneia
werd geofferd in Aulis? Heeft zij bovenaardse hulp nodig? Of kan de filosofie zich handhaven
dank zij haar bijzondere aard? De filosofie mag niet worden opgeofferd aan contractresearch, ze
moet aan en in de universiteiten laten zien dat onafhankelijk filosoferen mogelijk is en gewenst,
noodzakelijk, zo schreef hij.

In datzelfde jaar zei hij tegen me dat hij van plan was zich uit de redactie terug te trekken. Ik
dacht eerst' Dat zal zo 'n vaart niet lopen'. Maar ik had het mis. Ik probeerde hem over te halen
om te blijven, omdat hij degene was met wiens ideeën ik me het nauwst verwant voelde. Ik - en
anderen met mij - heb het als een groot gemis ervaren toen Wim in 1992 de daad bij het woord
voegde en zich uit de redactie terugtrok.

Tot de laatste werkzaamheden die hij voor de filosofie heeft gedaan, kunnen genoemd worden
de lezing die hij hield in augustus in Leusden over Arabische filosofie, de Anton Constandse-
lezing op 11september in Rotterdam, en de door hem georganiseerde Vlaams-Nederlandse filo-
sofiedag in Delft, die door hem werd geopend. In de bundel die naar aanleiding van deze dag
verscheen en door hem samen met Tineke Hoff werd geredigeerd, schreef hij het voorwoord.

Ik heb Wim de laatste maanden nog veel gezien en gesproken. Hij was altijd geestig en amusant
en klaagde niet, en zag altijd een lichtpuntje in zelfs sombere berichten.

Nu hij ons voor altijd heeft verlaten, kan hij ons niet meer amuseren, bekritiseren of stimuleren.
Zijn ideeën leven echter voort in de talrijke artikelen en boeken die hij heeft geschreven.

Emmy Jacobs
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Boeken

Kwame Anthony Appiah. In My Father's
House. Africa in the Philosophy of Cul ture
(Methuen, Londen 1992)366 p.

Op de voor- en achterkant van de omslag van het
boek van Appiah In My Fat/ler's House is een
houtsnijwerk afgebeeld van een Yoruba-man met
wat wonderlijke westerse kleren en een fiets. Dit
houtsnijwerk wordt als 'neo-traditioneel' geken-
merkt, dat wil zeggen het is met behulp van een
traditioneel voorkoloniale techniek gemaakt,
veronderstelt echter en richt zich op een huidige
postkoloniale wereld. Blijkbaar is het verder
voor de verkoop aan westerse of westers beÏn-
vloede mensen bedoeld. Omdat kunst in Afrika
tot voor kort werd gebruikt en verzameld als be-
horend bij een etnische groep (Yoruba, Baule,
Ashante etc.), niet bij een individu of een
'school', weten wij niet wie de maker is. De om-
schrijving 'postkoloniaal' verwijst voor het ont-
staan ervan naar de periode na 1960, het jaar van
het onafhankelijk worden van Nigeria, waar de
(meeste) Yoruba wonen. Een blik op deze afbeel-
ding en de bespreking ervan in het boek (p. 224
e.v.) brengt ons midden in de problematiek van
de huidige Afrikaanse cultuur.
Het voortbestaan van de Afrikaanse culturele

produktiviteit ondanks het onheil van de kolonia-
le en postkoloniale geschiedenis vat Appiah als
volgt samen: 'Ondanks de overweldigende reali-
teit van economische neergang, ondanks onvoor-
stelbare armoede, ondanks oorlogen, slechte voe-
ding, ziekte en politieke instabiliteit groeit de
Afrikaanse culturele produktiviteit steeds door:
populaire literaturen, mondelinge verteltraditie
en poëzie, dans, drama, muziek en visuele kunst
zijn er allemaal. De contemporaine culturele pro-
duktie van vele Afrikaanse maatschappijen .... is
een tegengif tegen het duistere visioen van de
postkoloniale romanschrijvers (p. 254). Tussen
postkoloniaal en postmodern ziet hij een affini-
teit, waardoor een andere affiniteit verondersteld
wordt: die van modem(iteit) en koloniaal. Deze

dubbele affiniteit komt in de filosofie daarin tot
uitdrukking dat de exclusiviteit van het funde-
ringsdenken, van de epistemologie, van het meta-
fysische realisme en van de ontologie, dat er maar
een waarheid is, dat wil zeggen het mo-
dern(istisch)e waarheidsbegrip, voorgoed wordt
doorbroken. In de politieke theorie betekent dit
dat het monisme van een dogmatisch marxisme
of liberalisme (van Marx of Mill) wordt verwor-
pen (p. 231).
Voordat hij het kleine houtsnijwerk van 35

inch op deze manier kon waarderen heeft Appiah
zelf een opmerkelijke ontwikkeling doorge-
maakt: van een metafysisch realisme dat de be-
staande werkelijkheid als het criterium voor de
waarheid aanneemt, naar een waarheidsbegrip
dat ook zoiets kent als 'tolerable falsehoods'.
Deze ontwikkeling, in een aantal belangrijke
boeken en artikelen gedocumenteerd, is op zich-
zelf al interessant genoeg. I Zij wordt hier alleen
maar aangehaald als het methodisch uitgangs-
punt van zijn cultuurfilosofie. Voor Appiahs
waarheidsbegrip is uiteindelijk doorslaggevend
dat communicatie mogelijk is en mogelijk blijft.
Hij zegt van zichzelf dat hij met dit waarheidsbe-
grip ergens tussen Davidson en Habermas te
plaatsen is.
Hieruit blijkt dat zijn biografie en zijn werk op

een onlosmakelijke manier met elkaar vervloch-
ten zijn. Zijn cultuurfilosofie brengt duidelijk
Afrikaanse, Britse en Noordamerikaanse erva-
ringen en achtergronden bij elkaar. Hij is de zoon
van een Afrikaanse vader en een Britse moeder;
zijn kindertijd heeft hij in Kumasi in het huidige
Ghana doorgebracht. En hij voelt zich ondubbel-
zinnig als Afrikaan, die nu al lange tijd in Enge-
land of in de Verenigde Staten van Amerika leeft.
Daarmee is een duidelijke standpuntkeuze aan-
gegeven. Voor zijn wijze van argumenteren is
echter vooral zijn filosofische opleiding aan de
Universiteit van Cambridge van belang. Het wer-
ken met begrippelijke onderscheidingen en een
kritisch-analytische denktrant kenmerken zijn fi-
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losofische stijl. Op gebieden waarop vooroorde-
len en ideologische standpunten de rationele dis-
cussies veelal overwoekeren, bijvoorbeeld in het
racisme-debat of bij de proclamatie van het pan-
Afrikanisme, blinken zijn bijdragen uit door hel-
derheid en nuchterheid.

Jean-Paul Sartre had al opgemerkt dat in het
Afrikaanse denken, met name in de négritude-be-
weging bij Senghor, Césaire en anderen, het ra-
cisme van de Europese kolonisten dat tegen de
zwarte mensen was gericht, door een antiracis-
tisch racisme werd beantwoord. Want deze be-
weging pleitte ten opzichte van bepaalde kwali-
teiten voor een superioriteit van het zwarte over
het blanke ras. De onderscheidingen van Appiah
zijn nog wezenlijk subtieler, wanneer hij ten op-
zichte van het racisme en het minder radicale ra-
cialisme een extrinsieke en een intrinsieke vorm
onderscheidt. Bepaalde opvattingen van A.
Crummel, E.W. Blyden, Africanus Horton en
ook W.E.B. Du Bois worden door hem als intrin-
siek racistisch en extrinsiek racialistisch aange-
merkt.

Deze theoretici uit de tweede helft van de 19de
en de eerste helft van de 20ste eeuw, die als
zwarte Amerikanen over hun situatie in dit land
nadenken, maar ook naar Afrika gaan om aan de
bevrijding van het kolonialisme mee te werken,
nemen vaak merkwaardige tussenposities in.
Voorzover zij christenen zijn nemen zij de voor-
oordelen van de missie over die het 'heidendom'
en het 'barbarisme' van de Afrikaanse religies af-
wijzen. Ook ten opzichte van de oppositie van
westerse civilisatie en Afrikaans 'primitivisme'
sluiten deze pleitbezorgers van Afrika aan bij een
westerse manier van denken. Uiteraard keren zij
zich op een felle manier tegen slavernij en kolo-
nialisme. Maar tevens erkennen zij argumenten
van het westerse denken die ervan uitgaan dat
Afrika pas door het kolonialisme op de weg naar
de civilisatie is gebracht. Binnen deze constella-
tie spreken zij van een boodschap van het zwarte
ras aan de wereld. Solidariteit en broederschap
staan in deze speciale boodschap voorop. In dit
opzicht kunnen alle Amerikanen van de zwarte
bevolking van hun land leren en kan de hele we-
reld van Afrika leren. De zwarte Amerikanen lo-
pen voorop en Afrika kan alleen op een adequate
manier volgen, indien de eenheid van dit conti-
nent begrepen en benadrukt wordt. Het pan-Afri-
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kanisme wordt uiteindelijk door de opvatting on-
derbouwd dat Afrika 'the natural and racial
home' van alle zwarte mensen is.

Zonder de bijdrage van deze theoretici tot de
bevrijding van slavernij en kolonialisme te mis-
kennen, laat Appiah zien dat hier op een verschil-
lende manier racistische en racialistische denk-
wijzen in het spel zijn. Hiertegenover laat hij
alleen bijzonderheden van Afrikanen en zwarte
Amerikanen gelden voorzover deze historisch,
sociologisch en cultureel beargumenteerd kun-
nen worden. In dit theoretische veld verdedigt hij
consequent de inzet, dat een biologische en antro-
pologische definitie van rassen niet mogelijk is
en dat alleen van socio-historische verschillen
gesproken kan worden (p. 44). Dat betekent ech-
ter niet dat hij een specifieke rol van Afrika in de
geschiedenis zou ontkennen. Deze berust welis-
waar niet op de 'banden van het bloed' en ook niet
op de eenheid van Afrika als het natuurlijke thuis
van alle zwarte mensen, maar op de veelvuldige
en rijke culturele tradities van dit continent.

De voorbeelden hiervoor zijn legio. Enkele er-
van worden in hoofdstuk 5 onderzocht: Chinua
Achebe, Wo Ie Soyinka, Ngugi wa Thiong'o en
vele andere schrijvers hebben eraan gewerkt om
de Afrikaanse literatuur te dekoloniseren. Het
doel is de 'echo' s van de taal van de kolonisten in
onze [Afrikaanse] discussies van de cultuur van
de 'inboorlingen' te vermijden (p. 39). Dit doel
wordt ook door de genoemde schrijvers niet altijd
bereikt. Zij blijven soms in tegenposities steken
die voor de bevrijding en ontwikkeling van Afri-
ka niet nuttig zijn. Dit geldt ook voor Soyinka's
opvatting van een gedeelte metafysica voor heel
Afrika, waarin zonder meer aan de oude goden
wordt vastgehouden (p. 285).

Ten opzichte van de etnofilosofie is Appiah
nogal terughoudend. Hij hanteert 'strenge' crite-
ria (in westerse zin?) voor wat als filosofie kan
gelden en hij betreurt de afwezigheid van het
schrift bij de meeste Afrikaanse volkeren. Daar-
om vindt hij ook in Afrika vooral volkswijsheid
('folk-philosophy'), als hij erop ingaat wat 'de
ouderen van vele Afrikaanse maatschappijen ....
over goed en kwaad, leven en dood, de persoon en
de onsterfelijkheid gediscussieerd hebben' (p.
146). Hij onderkent 'mystieke tradities', die aan
katholieke of boeddhistische mystiek verwant
zijn (p. 155), maar hij beschouwt Ogotemmêli



(uit Dogon-Iand in het huidige Mali) of Paul
Mbuya (een Luo-wijsgeer uit het huidige Kenia)
niet als voorbeelden van grote Afrikaanse den-
kers en zelfs ten opzichte van de oude Egyptische
wijsheidsleer is hij uiterst sceptisch: 'Het lijkt
mij dat [Cheikh Anta] Diop [de Senegalese histo-
ricus, politicus en filosoof] weinig overtuigende
argumenten kan bieden dat de Egyptische filoso-
fie meer is dan een gesystematiseerde, maar ta-
melijk onkritische volkswijsheid' (p. 162).

Deze positie van Appiah vind ik tamelijk
zwak, alleen al vanwege het esoterische karakter
van de Egyptische filosofie en haar invloed op
Plato en andere Griekse denkers. Bepaalde mo-
tieven, zoals de notie van 'levenskracht' waarvan
de fundamentele betekenis voor het Afrikaanse
denken door Tempels in het licht is gezet2, zijn
ver verspreid over zeer diverse etnische groepen
en veronderstellen een brede culturele uitwisse-
ling in de mondelinge tradities van Afrika. Ook al
denkt Appiah vrij laag over de traditionele den-
kers en de mondelinge overlevering, hij vindt
toch de 'voorkoloniale conceptuele werelden van
onze [Afrikaanse] culturen' de moeite waard om
daarbij aan te knopen als het erom gaat de 'Afri-
kaanse filosofische problemen' van vandaag te
doordenken (p. 165).

In de religie is volgens Appiah een dubbelheid
ontstaan van traditionele godsdiensten en het
christelijke of islamitische geloof. Ook indien
men zich bij één van de laatste geloofswijzen
heeft aangesloten blijft de aanname van de exis-
tentie van geesten van de voorouders ofvan dieren
en planten een vanzelfsprekende zaak. Dat komt
ook bij de viering van een bruiloft of van een be-
grafenis duidelijk tot uitdrukking: een uur na de
christelijke plechtigheid kan bijvoorbeeld een ri-
tueel voor de voorouders aan de orde komen. Ap-
piah laat zien dat een vergelijkbare gemengde si-
tuatie eveneens is aan te treffen in de epistemolo-
gie en in de politiek. De behandeling van de eerste
leidt onmiddellijk tot de discussie van de affiniteit
tussen postmodernisme en postkolonialisme,
waarmee deze bespreking werd ingeleid.

Het vasthouden aan het geloof in de aanwezig-
heid van de voorouders in het leven van vandaag
staat voor een 'ontologie van het onzichtbare' in
het denken van de meeste Afrikanen. Een weten-
schappelijke opleiding en het meedoen aan een
moderne levensstijl hebben blijkbaar niet tot ge-

volg dat deze ontologie wordt opgegeven. Het
komt tot 'tegenovergestelde, individualistische
kennisstijlen " tot 'verschillende "standards"
voor verschillende doelen' (p. 219/220). Deze
dubbelheid kan niet op een consistente manier
beredeneerd worden, maar er zijn voorbeelden in
de cultuurgeschiedenis dat dit soort situaties
vruchtbaar kan zijn. Gezien de ervaring dat we-
tenschap in menselijk opzicht vaak niet voldoet,
kan deze situatie aanleiding geven tot hoop.
Daarom is het zaak de specifieke ontologie en
epistemologie van het Afrikaanse denken op een
duidelijke en gedifferentieerde manier uit te wer-
ken. Want het Afrikaanse denken is alles behalve
uniform.

Op politiek gebied is door de ontwrichting
van de traditionele gemeenschapsvormen in de
geschiedenis van het kolonialisme en postkolo-
nialisme en door de introductie van westerse po-
litieke structuren van buiten af, een situatie van
instabiliteit ontstaan waarin burgerregeringen en
militaire dictaturen elkaar afwisselen en corrup-
tie in een overgrote maatstaf aan de orde van de
dag is. Niettemin ziet Appiah nieuwe politieke
structuren ontstaan. De traditionele verhoudin-
gen zijn niet helemaal verdwenen en krijgen vaak
binnen het politieke en maatschappelijke bestel
een nieuwe functie. In Ghana heeft bijvoorbeeld
de koning van Ashante nog steeds een grote mo-
rele en politieke invloed, ondanks het feit dat
constitutioneel de politieke macht volledig bij de
regering van de Ghanese staat geconcentreerd is.
Dit soort traditionele verhoudingen kan in de
plaats komen van de functie die in westerse staten
de burgerlijke maatschappij uitoefent. 'Demo-
cratie in deze context is niet eenvoudigweg een
kwestie van parlementen en verkiezingen ... maar
bevat de ontwikkeling van [specifieke] mecha-
nismen waardoor de regeerders [in hun macht]
ingeperkt kunnen worden door de geregeerden'
(p.277).

Een voorbeeld van het ontstaan van nieuwe
Afrikaanse identiteiten op basis van specifieke
historische en sociologische voorwaarden, die
niet alleen in de plaats komen van racistische en
racialistische redeneringen, maar ook een stevi-
gere basis vormen, zijn de persoonlijke ervarin-
gen van Appiah rond de begrafenis van zijn
vader. Omdat deze ervaringen een voorbeeld
kunnen zijn van de huidige situatie in Afrika
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heeft dit boek, het hoofdwerk van Appiah tot nog
toe, als titel meegekregen: In My Father' s House.
Dat Joe Appiah, de vader van Kwame Anthony,
uiteindelijk tegen de wil en de politieke invloed
van zijn zuster in (de eerste vrouw van de koning
van de Ashante) in overeenstemming met zijn
uitdrukkelijke wensen begraven kon worden,
werpt een licht op de machtsverhoudingen in een
land als Ghana. De verdediging van de traditione-
le
riten vond sterke steun bij de koning van de
Ashante zelf. Dat niettemin een hiervan afwij-
kend ritueel uiteindelijk werd uitgevoerd, voor
het grootste gedeelte door de inzet van Kwame,
de oudste en enige zoon van Joe Appiah, docu-
menteert een machtsverschuiving en het ontstaan
van een nieuw machtsevenwicht in Ghana, dat
door de aanwezigheid van Rawlings zelf, het
hoofd van de centrale regering in Accra, werd on-
derstreept.
Als wij ons goed voor de geest halen hoe in dit

boek persoonlijke en wetenschappelijk-filosofi-
sche aspecten met elkaar verbonden zijn, zou ik
willen zeggen, sit venia verbo: in een symboli-
sche betekenis van het kleine houten kunstwerk
op de voor- en achterkant van het boek is Kwame
Anthony Appiah zelf 'de man met de fiets'.

Heinz Kimmerle

Noten
1. K.A. Appiah, Assertion and Conditionals (Cam-

bridge 1985); For Trtah in Sematics (Oxford 1986);Ne-
ceSSalY QlIestions. An Introdllction to Philosophy
(New York 1989); 'Tolerabie Falsehoods. Agency and
the Interests of Theory', in: Some Conseqllences of
Theory, ed. B. Johnson/J. Arac (BaItimore 1990).
2. P. Tempels, Bantoe filosofie (Antwerpen 1946).

I.-F. Lyotard. Het Onmenselijke (Kok
Agora, Kampen 1992)160p.

In deze op zichzelf goede Nederlandse vertaling
van het in 1988 uitgekomen L' inhumain van
Jean-François Lyotard zijn slechts negen van de
oorspronkelijke zeventien hoofdstukken opgeno-
men. Het gaat om lezingen en artikelen geschre-
ven tussen 1985 en 1987. Het thema van 'het
onmenselijke' komt maar in één of twee teksten
expliciet voor. Niettemin is staande te houden dat
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alle (zeventien, negen) teksten 'het onmenselij-
ke' als leidmotief hebben. Misschien is het beter
te spreken van een toonzetting of teneur, omdat
Lyotard helemaal geen afgerond verhaal of slui-
tende theorie over het onmenselijke heeft.
De diverse hoofdstukken van Het Onmenselij-

ke stellen één groot probleem ter discussie, dat
van de begrensdheid van elke begrippelijke op-
vatting van het 'menselijke'. Hoe zouden we ooit
precies kunnen weten waar het menselijke begint
en ophoudt, en uitmaken wat binnen en buiten de
grenzen ervan valt? Al wie dat laatste meent te
kunnen vaststellen, stelt Lyotard een vraag als
deze: lijkt het alleen maar alsof de westerse tech-
no-wetenschappelijke trein ons als tijdelijke pas-
sagiers vervoert tot waar geen sprake meer kan
zijn van een lichamelijke, sterfelijke mens zoals
wij die kennen? Wie of wat bestuurt die trein en
welke maatstaven (zullen) gelden voor mense-
lijkheid?
Lyotard houdt in deze tekstbundel niet zozeer

een betoog over de destructieve almacht van wat
humanistisch geïnspireerde waarden en culturen
te boven gaat, zoals men na een eerste lezing ge-
neigd is te concluderen. Zoals in de meeste van
zijn teksten stelt hij bij nader inzien veel meer
onze overschatting van menselijke vermogens
ter discussie, en dan neemt hij ook steeds de 'ma-
teloosheid' van elk vermogen afzonderlijk op de
korrel: met name die van het (wetenschappelijke)
kennen en beschrijven, het speculeren in termen
van grote verhalen en ideologieën, maar ook de
mateloosheid in het alledaagse rationaliseren,
oordelen en verbeelden. Die mateloosheid mani-
festeert zich op veel manieren, maar één ervan
staat in Het Onmenselijke meer centraal dan in
andere teksten van Lyotard. In nu eens metafori-
sche, dan weer bijna metafysische doembeelden
schetst hij de contouren van een onmenselijke of
liever bovenmenselijke techno-evolutie, die ons
meevoert als verstekelingen, en dus niet als de be-
stuurders van een TGV naar de ondergang van
onze 'menselijke' planeet. Deze hyperbool wordt
plausibeler wanneer we haar in verband zien met
wat er als mogelijke weerstand tegenover wordt
gesteld. In dat licht laten de analyses van de
'boven' -menselijke techno-complexificatie zich
lezen als een kritiek op zekere overschatte men-
selijke vermogens, een overschatting die ten kos-
te gaat van andere vermogens, die we in onze cul-



tuur echter bijna niet anders kunnen zien als: on-
vermogens, on-volwassenheden, of nog erger:
het predikaat 'humaan' onwaardig.

In de tekst op de achterom slag van de Neder-
landse vertaling valt te lezen, dat 'wat Lyotard als
onmenselijk aanduidt in de eerste plaats het' 'sys-
teem" is, het samengaan van technologie, weten-
schap en kapitaal in een op hol geslagen dyna-
miek, gericht op het" alles kunnen, alles weten en
alles hebben" . Een tegenwicht tegen dit systeem
zou volgens Lyotard niet op een idee van mense-
lijkheid moeten worden gebaseerd, maar op een
tweede, positieve vorm van' 'onmenselijkheid",
op datgene wat aan de mens ontsnapt. Lyotard
voorziet dit tweede onmenselijke van verschillen-
de namen: het kind, het seksuele verschil, de mate-
rie, het sublieme, timbre en nuance.'

In deze beschrijving is het meest saillante van
het boek nog niet eens genoemd, namelijk de stel-
ling dat het 'systeem' vooral onmenselijk is, niet
omdat de mens 'ontspoort', maar omdat integen-
deel de mens slechts een tussenfase vormt in een
ontwikkelingsproces van zeg maar simpele rela-
ties tussen atomen en moleculen naar supercom-
plexe netwerken van intelligentie, die uiteinde-
lijk geen organisch lichaam, geen leefmilieu en
zelfs geen planeet Aarde meer nodig hebben. Het
belangrijkste wapen van de lichamelijke mens
zoals we die nu kennen, tégen dat proces is vol-
gens Lyotardjuist het 'kinderlijke' onvermogen,
dat wil zeggen vermogen te falen, te kort te schie-
ten, uit het gareel te lopen, maar dan vooral 'per
ongeluk', niet met voorbedachte rade. Alleen zó
zou iets als een verzet gestalte krijgen, weerstand
tegen een blinde lawine van steeds meer techno-
logie en efficiency in een steeds minder 'licha-
melijk' gebruik van ruimte en tijd.

Maar, zoals gezegd, het zou te simplistisch
zijn, de strekking van waar het Lyotard om te
doen is, te begrijpen als een bij voorbaat ongelij-
ke strijd tussen drie 'krachten': menselijke ver-
mogens, onmenselijke evolutie van een kosmi-
sche complexificatie en ten slotte de 'escape' van
het kinderlijke. Lyotard maakt het zijn lezers
echter niet gemakkelijk. Wie sommige extreme
metaforen en polarisaties al te letterlijk neemt,
houdt hem voor een onheilsprofeet met de stereo-
tiepe tijding, dat de mens hoe dan ook aan het
kortste eind zal trekken. Vraagtekens zet men
vooral bij de status van het 'kinderlijke' verzet,

volgens Lyotard karakteristiek voor de avant-
garde kunstenaar. Wat doet dit verzet ertoe, als de
ethisch blinde krachten van kapitaal en techniek,
werktuigen van de onmenselijke complexifica-
tie, op den duur toch het lichaam zouden digitali-
seren en laten verdwijnen in een mondiale, ja
zelfs een kosmische cyberspace?

Toch is het niet zo, dat Lyotard alleen maar ne-
gativeert, en niets in de plaats stelt voor datgene
dat hij bekritiseert. Om te beginnen zit er een
mentaliteit achter, een levenshouding, die over-
duidelijk ethisch is en betrokken op een integri-
teit van handelen en denken. Maar dan een inte-
griteit die staat of valt met het respecteren van ge-
voelens en directe ervaringen als bron van kritiek
op denkbeelden, maatstaven, regels, ideologieën,
-ismes en al te afgeronde levensbeschouwingen.

Het belangrijkste probleem hierbij is dat de
'kritische' emoties die Lyotard wil respecteren,
in principe niet goed gedacht, laat staan begrepen
kunnen worden, juist omdat ze een weerstand of
slechts een kwetsbaarheid, weerloosheid beli-
chamen tegenover het regulaire denken. In feite
zijn het 'onmenselijke' zieleroerselen die het niet
verdienen serieus te worden genomen door een
'ontwikkeld mens' en daarom meestal niet aan
bod komen.

Wat betekent het voor denken en oordelen om
zulke gevoelens en andere 'onbestemde' maar
toch ingrijpende ervaringen af te wegen tegen re-
gulaire, 'beproefde' vormen van denken en oor-
delen? Dat is de vraag waarmee Lyotard zich al
decennia bezighoudt, en waarmee hij allerlei dis-
ciplines, tradities en 'ismes' heeft bestookt, in-
clusief postmodernisme en humanisme, voor
zover daarin de mens centraal staat of tenminste
een hoofdrol is toebedeeld.

Hoewel Lyotard het permanent gemunt heeft
op mateloosheden van ('menselijk') weten, rede-
neren en verbeelden, stelt hij zekere andere ver-
mogens in een veel gunstiger daglicht. De tour de
force van Lyotards huidige denken zit hem nu in
zijn argumentatie, dat in onze cultuur zekere vor-
men van' gevoelsmatige reflectie' filosofisch in-
teressanter en vooral strijdbaarder zouden kun-
nen zijn dan louter intellectuele bespiegeling en
speculatie. Deze 'minimale', veelal 'mens-on-
waardig' geachte sensibiliteit wordt dan niet
gezien als metafysische of 'intersubjectieve'
grondslag, maar als bron en voedingsbodem voor
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zoveel mogelijk vruchtbare spanning en conflict,
voor zover daardoor onderdrukkende verhoudin-
gen en processen worden opengebroken. Een
onrustige en onrustbarende 'gevoeligheid', een
nooit precies in kaart te brengen, laat staan te be-
heersen 'set' van meest elementaire, minimale
predisposities om bewogen, aangeraakt, geaffec-
teerd te worden. Lyotard noemt die elementaire
gevoeligheid 'ziel' (anima, ame) en gooit daar-
mee de knuppel in het hok van de comtemporaine
filosofie. Hij wil aannemelijk maken dat de di-
verse vermogens waarover de mens (toevallig?)
kan beschikken, iets als een 'ziel' vooronderstel-
len, en dat veeleer deze 'ziel' de identiteit uit-
maakt, waar een ethisch denken zijn eer in kan
leggen. Geen subject, taal, macht, verlangen,
communicatie, maar iets 'armzaligs' als kwets-
baarheid is voor Lyotard de oorsprong èn het ver-
trekpunt voor het denken, wanneer dat in deze tijd
in onze cultuur geconfronteerd raakt met zijn
grenzen en beperkingen. Wanneer het denken
van de mens over zichzelf tegenwoordig stuk-
loopt in zelfoverschatting, dan misschien doordat
het niet alleen de eigen menselijke kwetsbaar-
heid vergeet, maar bovendien te weinig oog heeft
voor het fundamentele karakter van de grondcon-
ditie vóór alles geaffecteerd te kunnen worden.
Deze meest elementaire dispositie komt direct tot
uitdrukking in concrete en bijzondere gevallen
van conflict en geleden schade, maar is geen pri-
vilege van de mens. Eigenlijk is deze preconditie
zo elementair, dat zij ons bevattingsvermogen op
een bijna kosmische manier te boven gaat, terwijl
we er zelf desalniettemin met huid en haar van
doordrongen zijn, in talloze kleine en grote ge-
vallen van aangeraakt, geprikkeld, bewogen, ge-
wond te worden.

Zoals sommige muziek niet verstrooit of be-
haagt maar de (kritische) flexibiliteit op de proef
stelt, zo werken de meeste teksten van Lyotard
ontregelend, deconditionerend, inde zin dat ze het
denken op de proef stellen, en problemen eerder
aan de kaak stellen dan oplossen. Maar zijn lezers
hoeven zich dan niet het recht te laten ontzeggen,
te vragen waarom het denken ontregeld zou moe-
ten worden, en dan nog wel op de manier waarop
Lyotard dat doet. Zelfs doorgewinterde filosofen
biedt Lyotard allerminst licht verteerbare kost,
vooral omdat hij bijna per alinea kan wisselen van
perspectief en ingang, alsof hij zijn lezers bij
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voorbaat telkens op het verkeerde been wil zetten.
Maardat blijkt inderdaad de bedoeling, en in over-
eenstemming te zijn met zijn waardering voor en
preoccupatie met het onverwachte en onvoorspel-
bare. Hoe meer men van Lyotard leest, des te na-
drukkelijker grift zich in de geest hoe hij als filo-
soof 'denkt over het denken'. De opgave hoe te
denken (dat is tegelijk: oordelen, en dus ook: han-
delen) tegenover datgene, dat het denken te boven
gaat: het gebeuren dat niet alleen sprakeloze li-
chamen overkomt, maar alles wat kwetsbaar is, en
aangedaan, geaffecteerd kan worden. Zou de op-
gave die 'affecten' recht te doen uiteindelijk niet
realistischer kunnen zijn dan de pretentie, zoiets
als' de ontwikkeling van het mensdom' te kunnen
sturen en beheersen?

Richard Brons

Rigoberta Menchu, J, Rigoberta Menchu.
An Jndian Woman in Guatemala. Geredi-
geerd en ingeleid door Elisabeth Burgos-
Debray (Verso, Londen-New York).

De verschrikkingen in Bosnië halen dagelijks de
kranten. De etnische zuiveringen die de Serven
aanrichten doen veel Nederlanders en Westeuro-
peanen terugdenken aan de Tweede Wereldoor-
log, toen de Duitsers op joden joegen en hen de
vernietigingskampen indreven. Dat men in Gua-
temala getracht heeft Indianen uit te roeien, is
maar weinigen bekend. Indianen werden door de
blanke bevolking van Guatemala beschouwd als
mensen die maar net hun dierzijn ontworsteld
waren. Ze konden niet spreken, althans geen be-
schaafde taal, met name Spaans. Ze waren goed
om te werken op de plantages voor weinig loon,
dat ook nog bij de minste of geringste 'overtre-
ding' werd ingehouden; goed voor het gedwon-
gen dienstnemen in het leger waar ze in het voor-
ste gelid werden ingezet bij gevaarlijke tochten.
Rigoberta Menchu vertelt met liefde over de klei-
ne gemeenschap waarin zij leeft, over de ver-
schrikkingen die zij en haar familie hebben mee-
gemaakt.

Rigoberta woont in een bergstreek in een klein
dorp. Grote delen van het jaar trekken haar ouders
met de kinderen naar de kust om te werken op de
koffie- en katoenplantages. Als Rigoberta acht



jaar oud is helpt ze haar ouders geld te verdienen
met het plukken van koffie. Ook de andere kinde-
ren helpen mee. Twee broertjes sterven op de
plantage, een door ondervoeding, de ander door
vergiftiging. Vliegtuigen strooien pesticiden bo-
ven de plantages terwijl mensen aan het werk
zijn. Haar broertje overleeft dit niet. Ook een
vriendin, zeer geliefd in de Indianengemeen-
schap, vindt de dood. Rigoberta wordt hierdoor
zeer depressief en wil hulp van de priesters en
nonnen, die haar goede mensen toeschijnen. Ze
kan zich echter niet verstaanbaar maken, omdat
ze wel een beetje Spaans verstaat, maar niet
spreekt. Ze besluit bij een familie in de hoofdstad
als meid te gaan werken, zodat ze daar Spaans
kan leren. De familie behandelt haar als een stuk
vuil; ze wordt uitgebuit. Haar opvoeding stond in
het teken van gehoorzaamheid en daarvan maakt
de familie misbruik. De eerste twee maanden
loon dienen voor een Indiaanse rok en geborduur-
de blouse, omdat de meesteres vindt dat ze er vuil
en smerig uitziet. Toch ziet ze kans wat geld te
sparen, dat ze later gebruikt om haar vader te hel-
pen die als staatsgevaarlijk in de gevangenis is
verdwenen. Hij heeft namelijk geprobeerd als
dorpsleider de dorps grond te verdedigen die de
landeigenaren willen afnemen. Haar vader raakt
daardoor betrokken bij de Guatemalteekse Fede-
ratie voor Onafuankelijke Verenigingen, een
soort vakbond voor Indianen. Veel dorpen wor-
den door militairen aangevallen, de vrouwen ver-
kracht; de daardoor zwanger geworden vrouwen
laten zich soms aborteren, anderen krijgen hun
ongewenste babies, die ze als monsters beschou-
wen. Rigoberta besluit dan anderen te leren hoe
ze zichzelf moeten verdedigen. Een nadeel voor
de Indianen is, dat ze niet allen dezelfde taal spre-
ken. Van drie moedertalen stammen de andere ta-
len af. Vaak spreken slechts de inwoners van
twee of drie dorpen dezelfde taal. Toch organise-
ren de Indianen zich; Rigoberta is een van de aan-
voerders. Evenals haar ouders moet ze vluchten;
ze gaat van de ene streek naar de andere, van de
ene plantage naar de andere. Om anderen niet in
gevaar te brengen blijft ze vaak slechts een dag in
een streek of een dorp voor onderdak. De organi-
satie groeit en groeit. Dan wordt haar broertje van
zestien ontvoerd, verraden door een vroegere ka-
meraad. Een moeder met haar dochter, die in het
gezelschap waren van haar broertje, volgen de

kidnappers; de jongen wordt geslagen en over de
grond met stenen en boomstronken gesleept. De
vrouwen worden bedreigd met verkrachting en
dezelfde behandeling als ze niet verdwijnen. Ste-
nen worden in de ogen van de jongen gedrukt, zo-
dat hij niets meer kan zien. Hij wordt gemarteld
om zijn familie te verraden. Zijn kidnappers zor-
gen ervoor dat hij blijft leven; zij verzorgen zijn
wonden een beetje, hij krijgt te eten; daarna
wordt hij weer gemarteld. Door middel van bulle-
tins wordt het nieuws verspreid dat twintig guer-
rilla's (onder wie een vrouw) gestraft zullen wor-
den. Onder de ogen van de familie worden de
mannen en de vrouw levend verbrand.

Vier maanden later wordt haar vader verbrand
tijdens een bezetting van de Spaanse ambassade.
Weer enkele maanden later wordt haar moeder
gekidnapped en verkracht door haar kidnappers,
naar een kamp gebracht, geslagen, verkracht en
gemarteld om haar kinderen te verraden. Als ze
bijna dood is wordt ze opgelapt en weer ver-
kracht. Door middel van alle mogelijke bood-
schappen trachten haar kidnappers haar kinderen
te bewegen hun moeder op te zoeken. Niemand
gaat. Dan laten ze haar onder bewaking sterven
op een bergtop. Als ze na vier dagen eindelijk
dood is urineren de bewakers op haar.

Rigoberta heeft op aandringen van haar vrien-
den uiteindelijk Guatemala verlaten; niet dan na-
dat ze eveneens was gemarteld en voor dood ach-
tergelaten.

Dit boek is geen literair meesterwerk, maar een
verslag van de martelingen en schendingen van
de mensenrechten waaraan de Indianen zijn
blootgesteld, en een indringend pleidooi voor de
rechten van de Indianen. Als je het boek dicht-
slaat, heb je alle aspecten van menselijke wreed-
heid gelezen en kennisgenomen van de moed die
velen desondanks konden opbrengen om te vech-
ten voor hun vrijheid en rechten. In 1992 kreeg
Rigoberta Menchu de Nobelprijs voor de vrede;
desondanks wordt ze amper getolereerd in haar
land. Haar boek is in Nederland bijna geheel on-
besproken gebleven. Een enkele foto, een paar re-
gels over haar strijd voor behoud van de Indiaan-
se cultuur en haar eigen vlucht naar Mexico was
alles wat de dagbladen over haar vermeldden.

Emmy Jacobs
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Conferentie over kwaliteit in de zorg

Op woensdag 16 februari 1994 organiseert de Stichting Socrates in samenwerking met de Uni-
versiteit voor Humanistiek een internationale conferentie rond het thema

'zorgethiek en bestaanskwaliteit'

De conferentie wordt gehouden in het kader van de discussie rond 'Keuzen in de Zorg'. Vragen
die aan de orde zullen komen, zijn: Geeft de huidige gezondheidszorg zich voldoende rekenschap
van het levensverhaal van de patiënt? Is de huidige definitie van kwaliteit in de zorg toereikend?
Welke gezondheidszorg is noodzakelijk? Welke morele zorgplichten zijn er?

Belangrijkste sprekers op de conferentie zijn: Daniel Callahan en loan Tronto.

Daniel Callahan is directeur van het gezaghebbende Hastings Center inNew York. Hij heeft veel
gepubliceerd over vraagstukken van leven en dood en de rol van de gezondheidszorg daarin. Zijn
bekendste publicaties zijn Setting Limits •.M edical goals in an aging society (1987)en What kind of
life •.The limits of medical progress (1990).

Joan Tronto is verbonden aan het Women's Studies Program van het Hunter College te New
York. In het verleden heeft zij veel gepubliceerd over de theoretische achtergronden van een
feministische zorgethiek. Haar meest recente boek is Moral Boundaries (1993).

Voertaal tijdens de conferentie is Engels.

De conferentie vindt plaats op woensdag 16 februari 1994 van 10.00 tot 17.00 uur in gebouw
OUone aan de Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht.
Deelnamekosten voor de gehele dag zijn f 15,- (inclusief documentatie). Wilt u gebruik ma-

ken van de lunchmogelijkheden, dan komt hier f 20,- bij. Betaling aan de zaal.
Opgave kan schriftelijk of telefonisch bij A. de Brauw, Stichting Socrates, Postbus 114,

3500 AC Utrecht. Telefoon: 030-318145.
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Personalia
Prof mr. Jan Glastra \'Gn Loon was onder andere
hoogleraar in de rechtsfilosofie, rector van het Insti-
tute of Social Studies in Den Haag en staatssecreta-
ris van justitie. Tot voor kort was hij algemeen voor-
zitter van het Humanistisch Verbond. Hij is lid van
de Eerste Kamer voor D66.

Drs. Roelie Koning is lerares aan de BertrandRusseli
Scholengemeenschap te Krommenie. Als redactrice
van Rekenschap verdiept zij zich onder andere in the-
ma 's op het gebied van humanisme en literatuur.

Drs. Sahine Lichtenstein studeerde muziekweten-
schap in Amsterdam. Zij was werkzaam in het
orkesten bestel, publiceerde in tijdschriften en was
recensente van het Parool. Sinds 1984 is zij verbon-
den aan de Universiteit van Amsterdam (muziek en
literatuur, synagogale muziek).

Prof dr. Etty Mulder is hoogleraar Algemene
Kunstwetenschappen aan de faculteit der Letteren
van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Dr. Wim van Noort is verbonden aan de vakgroep
sociologie van de Rijksuniversiteit Leiden.

Dr. Henk Smeijsters is als hoofdvakdocent en coör-
dinator van de opleiding muziektherapie werkzaam

aan het Conservatorium van de Hogeschool Ensche-
de; hij is als projectleider en onderzoeker verbonden
aan het Muziektherapeutisch Laboratorium te Nij-
megen. Verder doceert hij muziektherapie aan de
Hogeschool Nijmegen. Sinds 1986 is hij inhoudelijk
verantwoordelijk voor de lezingencyclus 'Grond-
slagen van Muziektherapie' aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen.

Drs. Cas SmitilUijsen studeerde sociologie in Am-
sterdam. Daarna was hij werkzaam bij de Federatie
van Kunstenaarsverenigingen en als algemeen se-
cretaris bij de Amsterdamse Kunstraad. Sinds 1986
is hij directeur van de Boekmanstichting.

Prof dr. Jacques De Visscher studeerde aan de
Gentse Rijksuniversiteit. Hij is hoogleraar wijsbe-
geerte aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lu-
cas te Gent en de auteur van een vijf tiental boeken
over vraagstukken van cultuur, esthetica en ethiek.

Casper Vogel was, na enkele jaren in de dagblad-
journalistiek, 17 jaar werkzaam bij het Humanis-
tisch Verbond als achtereenvolgens eindredacteur
Mens en Wereld, later Humanist, programmamaker
radio, tv-producer en hoofd van de Radio en Televi-
siedienst. Sinds 1986 is hij directeur van het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest.

In de komende nummers van Rekenschap:
De paarse coalitie
Voorui tgangsgeloof
Het consumptievraagstuk

Reeds verschenen themanummers:
Etnisch -cul turele tegenstellingen
Vrouwenemanci patie
Humanisme en filosofie
Rituelen 1+11
Lichamelijkheid
Humanisme en macht

The Socrates Foundation
Veranderingen in de zorgverlening
Bouwen als menselijk proces
Het kind van de rekening
Humanisme en spiritualiteit
De vecht maatschappij

Deze nummers zijn nog verkrijgbaar en kunnen besteld worden bij het
Humanistisch Verbond, Postbus 114,3500 AC Utrecht.
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