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Muziek in ons leven 
 
Van de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie hoorde mu-
ziek tot de pijlers van onze cultuur, van ons leven. Muziek 
begrijpen hoorde tot de algemene ontwikkeling. Tegenwoor-
dig is muziek louter ornament geworden om lege avonden 
met opera- of concertbezoek te versieren, om openbare festi-
viteiten te creëren of om met de radio de stilte van de een-
zaamheid thuis te verdrijven of te verlevendigen. Zo is de 
paradoxale situatie ontstaan dat we tegenwoordig kwantita-
tief veel meer muziek hebben dan vroeger – bijna ononder-
broken – maar dat muziek voor ons leven bijna niets meer 
betekent: een mooi versierinkje!  
 Voor ons lijken nu eenmaal andere dingen belangrijk dan 
voor de mensen van vroeger tijden. Hoeveel kracht en leed 
en liefde verspilden ze niet om tempels en kathedralen te 
bouwen en hoe weinig voor machines die het leven makke-
lijker maakten. Voor mensen van onze tijd is een auto of een 
vliegtuig belangrijker en waardevoller dan een viool en het 
schakelschema van een computer belangrijker dan een sym-
fonie. Wij moeten wat we makkelijk en levensnoodzakelijk 
vinden wel erg duur betalen; zonder nadenken geven we de 
intensiteit van het leven prijs voor de glinstering van het ge-
mak – wat we eenmaal echt verloren hebben, krijgen we 
nooit meer terug.  
 Die totale verandering van de betekenis van muziek heeft 
zich de afgelopen twee eeuwen steeds sneller voltrokken. 
Daarmee gepaard gaat een verandering in de instelling te-
genover hedendaagse muziek – en vermoedelijk ook tegen-
over kunst in het algemeen: zolang muziek een wezenlijk 
bestanddeel van het leven was, kon ze alleen maar uit het 
heden komen. Muziek was de levende taal van het onuit-
sprekelijke en kon alleen door tijdgenoten begrepen worden. 
Muziek veranderde de mens – de luisteraar, maar ook de 
musicus. Muziek moest telkens weer opnieuw geschapen 
worden, zoals mensen telkens weer nieuwe huizen moesten 
bouwen – telkens weer passend bij de nieuwe levenswijze 
en de nieuwe gedachtewereld. Zo konden de mensen ook de 
Oude Muziek, de muziek van de voorgaande generaties, 
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niet meer begrijpen en niet meer gebruiken; ze bewonder-
den soms de grote artisticiteit ervan.  
 Sinds muziek niet meer in het middelpunt van ons leven 
staat, is dat allemaal anders geworden: als versiering moet 
muziek nu in de eerste plaats “mooi” zijn. Ze mag ook in 
geen geval storen en ze mag ons niet laten schrikken. Mu-
ziek van nu kan niet aan die eis voldoen, omdat ze op zijn 
minst – net als elke kunst – de geestelijke situatie weerspie-
gelt van de tijd, dus van het heden. Maar een eerlijke, on-
barmhartige confrontatie met onze geestelijke situatie kan 
niet alleen maar mooi zijn; die is een ingreep in ons leven en 
dus storend. Daardoor is de paradoxale situatie ontstaan dat 
de mensen zich afkeerden van hedendaagse kunst, omdat 
die stoorde en misschien wel storen moest. De mensen wil-
den geen gedachtewisseling, maar alleen schoonheid om bij 
te komen van het grauwe dagelijks leven. Zo werd kunst, 
vooral muziek, louter versiering, en de mensen richtten zich 
tot historische kunst, tot Oude Muziek: daar vinden ze de 
schoonheid en harmonie die ze zoeken.  
 Volgens mij kon die aandacht voor de Oude Muziek – 
waarmee ik alle muziek bedoel die niet door onze levende 
generaties voortgebracht is – alleen ontstaan door een reeks 
eclatante misverstanden. We kunnen dus alleen maar meer 
“mooie” muziek gebruiken, die het heden ons blijkbaar niet 
kan geven. Dergelijke muziek die alleen maar “mooi” is, 
heeft nooit bestaan. “Schoonheid” is een bestanddeel van al-
le muziek; we kunnen daar alleen het beslissende criterium 
van maken door alle andere bestanddelen buiten beschou-
wing te laten, te negeren. Pas toen we muziek als geheel echt 
niet meer konden begrijpen en misschien ook niet meer wil-
den begrijpen, werd het mogelijk muziek te beperken tot 
schoonheid en haar als het ware glad te strijken. Sinds mu-
ziek alleen nog maar een aardige franje van ons dagelijks le-
ven is, mogen we Oude Muziek – dus wat we eigenlijk mu-
ziek noemen – niet eens meer in haar totaliteit begrijpen, 
omdat we haar anders niet tot het esthetische kunnen beper-
ken en glad kunnen strijken.  
 Daardoor bevinden we ons tegenwoordig in een vrijwel 
uitzichtloze situatie, als we nog steeds aan de veranderende 
kracht en macht van muziek geloven en moeten constateren 
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dat de algemene geestelijke situatie van onze tijd muziek 
van haar centrale positie naar de marge heeft gedrongen – 
van het ontroerende naar het mooie. Maar daar kunnen we 
geen genoegen mee nemen; als ik tot de conclusie zou ko-
men dat dat de onherroepelijke situatie van onze kunst is, 
zou ik meteen ophouden met muziekmaken.  
 Ik denk dus en hoop steeds meer dat we allemaal gauw 
inzien dat we van muziek geen afstand kunnen doen – en 
het niet-begrijpend reduceren waarover ik het had, is er af-
stand van doen – dat we ons met een gerust hart kunnen 
overgeven aan de kracht en expressie van de muziek van bij-
voorbeeld Monteverdi, Bach of Mozart. Hoe dieper en gron-
diger we die muziek proberen te begrijpen, hoe meer we 
zullen zien dat die muziek nog veel meer is dan schoonheid, 
dat die muziek ons aangrijpt en verontrust met de grote ver-
scheidenheid van haar taal. Uiteindelijk moeten we via op 
die manier begrepen muziek van bijvoorbeeld Monteverdi, 
Bach of Mozart weer terechtkomen bij de muziek van onze 
eigen tijd, die immers onze taal spreekt, onze cultuur is en 
die voortzet. Hangt veel van wat onze tijd zo onharmonisch 
en verschrikkelijk maakt niet samen met het feit dat kunst 
niet meer in ons leven ingrijpt? Beperken we ons niet, be-
schamend fantasieloos, tot de taal van het “zegbare”?  
 Wat zou Einstein gedacht en ontdekt hebben, als hij geen 
viool gespeeld had? Zijn het niet de moedige, gedurfde hy-
pothesen die alleen een fantasierijke geest ontdekt – en die 
dan door een logische denker bewezen kunnen worden?  
 Het is geen toeval dat de beperking van muziek tot het 
mooie en daardoor algemeen begrijpelijke plaatsvond in de 
tijd van de Franse Revolutie. Er zijn in de geschiedenis tel-
kens weer perioden geweest waarin geprobeerd werd mu-
ziek zo te vereenvoudigen tot het gevoelsmatige dat ze door 
iedereen begrepen kon worden. Al die pogingen mislukten 
en leidden tot nieuwe verscheidenheid en complexiteit. Al-
gemeen begrijpelijk kan muziek alleen zijn, als ze geredu-
ceerd wordt tot het primitieve of als iedereen de taal van de 
muziek leert.  
 De verstrekkendste poging om muziek zo te vereenvou-
digen dat ze algemeen begrijpelijk werd, was dus een gevolg 
van de Franse Revolutie. Toen werd voor het eerst in het ka-
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der van een grote staat geprobeerd de muziek in dienst te 
stellen van nieuwe politieke ideeën: het uitgekiende pedago-
gische programma van het Conservatoire was de eerste gelijk-
schakeling in onze muziekgeschiedenis. Volgens die metho-
de worden musici voor Europese muziek in de hele wereld 
nog steeds opgeleid en wordt de luisteraars – volgens de-
zelfde principes – duidelijk gemaakt dat je muziek niet hoeft 
te studeren om haar te begrijpen; de schoonheidservaring 
volstaat. Zo voelt iedereen zich bevoegd en in staat om over 
de waarde en de uitvoering van muziek te oordelen – een in-
stelling die misschien wel opgaat voor de muziek van na de 
revolutie, maar in geen geval voor de muziek ervoor.  
 Ik ben er diep van overtuigd dat het voor het voortbe-
staan van het Europese geestesleven van doorslaggevende 
betekenis is met onze cultuur te leven. Daarvoor zijn wat 
muziek betreft twee activiteiten vereist.  
 Ten eerste: de musici moeten worden opgeleid volgens 
nieuwe methodes – of volgens methodes die aanknopen bij 
de tijd meer dan tweehonderd jaar geleden. In onze muziek-
opleidingen wordt niet muziek als taal onderwezen, maar 
alleen de techniek van het muziekmaken, het skelet van de 
technocratie, waar geen leven in zit.  
 Ten tweede: het algemene muziekonderwijs zou opnieuw 
doordacht moeten worden en de plaats moeten krijgen die 
het verdient. Daardoor zullen de mensen een nieuwe kijk 
krijgen op de grote werken van het verleden in hun ingrij-
pende en veranderende verscheidenheid. En dan zullen de 
mensen ook weer openstaan voor het nieuwe.  
 We hebben allemaal muziek nodig en zonder muziek 
kunnen we niet leven.  
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Over het interpreteren van historische muziek 
 
Omdat in het huidige muziekleven historische muziek een 
overheersende rol speelt, is het goed om je bezig te houden 
met de problemen die daarmee samenhangen. Er zijn twee 
wezenlijk verschillende instellingen tegenover historische 
muziek, die ook overeenkomen met twee heel verschillende 
uitvoeringspraktij: de ene brengt de muziek over naar het 
heden en de ander probeert de muziek te zien met de ogen 
van haar tijdgenoten.  
 De eerste opvatting is de natuurlijke en gebruikeljike in 
alle periodes met een werkelijk levende hedendaagse mu-
ziek. Ze is ook de enig mogelijke tijdens de hele Europese 
muziekgeschiedenis van het begin van de meerstemmigheid 
tot in de tweede helft van de negentiende eeuw, en wordt 
door veel grote musici nog steeds gehuldigd. Deze instelling 
komt voort uit het feit dat de taal van de muziek altijd als 
absoluut tijdgebonden werd beschouwd. Zo vond men bij-
voorbeeld rond het midden van de achttiende eeuw compo-
sities uit de eerste decennia hopeloos ouderwets, al erkende 
men op zichzelf de waarde ervan. Telkens verbazen we ons 
weer over het enthousiasme waarmee vroeger composities 
uit die tijd geprezen werden als unieke prestaties. Oude Mu-
ziek werd alleen beschouwd als voorstadium en in het beste 
geval gebruikt als studiemateriaal of in heel zeldzame geval-
len bewerkt voor de een of andere speciale uitvoering. Bij al 
die zeldzame uitvoeringen van Oude Muziek – bijvoorbeeld 
in de achttiende eeuw – werd modernisering absoluut nood-
zakelijk gevonden. Maar de componisten van onze tijd die 
historische werken bewerken, weten heel goed dat het pu-
bliek die onbewerkt even vanzelfsprekend accepteert; een 
bewerking is tegenwoordig dus niet absoluut noodzakelijk, 
zoals in vroeger eeuwen: als er al historische muziek ge-
speeld wordt, dan gemoderniseerd, maar wel volgens de 
hoogstpersoonlijke instelling van de bewerker. Dirigenten 
als Furtwängler of Stokowski, die een laatromantisch ideaal 
hadden, speelden alle oudere muziek op die manier. Zo 
werden Bachs orgelwerken geïnstrumenteerd voor een wag-
nerorkest of zijn passies op en hyperromantische manier uit-
gevoerd met een reusachtige bezetting.  
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 De tweede opvatting, de zogenaamd authentieke, is we-
zenlijk jonger dan de eerstgenoemde en dateert pas onge-
veer van het begin van de twintigste eeuw. Sindsdien wordt 
de “authentieke” uitvoering van historische muziek steeds 
meer bevorderd en voor belangrijke uitvoerende kunste-
naars is dat het nagestreefde ideaal. Ze proberen Oude Mu-
ziek als zodanig recht te doen en uit te voeren als in de tijd 
van ontstaan. Die instelling tegenover historische muziek – 
die niet binnenhalen in het heden, maar je verplaatsen in het 
verleden – is symptomatisch voor het verlies van een echt le-
vende hedendaagse muziek. De muziek van tegenwoordig 
bevredigt noch de musicus, noch het publiek, het grootste 
deel daarvan wijst die muziek regelrecht af en om het zo 
ontstane vacuüm te vullen wordt er teruggegrepen op histo-
rische muziek. De laatste tijd is men er stilzwijgend al aan 
gewend onder “muziek” in de eerste plaats historische mu-
ziek te verstaan; hedendaagse muziek speelt hoogstens een 
bijrol. Die situatie is in de muziekgeschiedenis volkomen 
nieuw. Een voorbeeldje ter illustratie: zou je tegenwoordig 
historische muziek uit de concertzaal verbannen en alleen 
moderne werken uitvoeren, dan bleven de zalen al gauw 
leeg – maar precies hetzelfde zou in Mozarts tijd gebeurd 
zijn, als je het publiek de hedendaagse muziek onthouden 
had en alleen Oude Muziek (bijvoorbeeld barokmuziek) 
voorgezet had. Het is duidelijk: tegenwoordig wordt het 
muziekleven gedragen door historische muziek, vooral die 
van de negentiende eeuw. Dat is sinds het bestaan van de meer-
stemmigheid nog nooit het geval geweest. Precies zo had men 
vroeger geen behoefte aan een authentieke uitvoering van 
historische muziek, zoals die tegenwoordig gevraagd wordt. 
Een historische visie is een cultureel vitale tijd volkomen 
wezensvreemd. Dat is ook duidelijk in de andere kunsten: 
zo werd er vroeger bijvoorbeeld een gotische kerk rustig 
voorzien van een barokke sacristie, de prachtige gotische al-
taren werden weggegooid en vervangen door barokke, ter-
wijl tegenwoordig alles uiterst nauwkeurig gerestaureerd en 
geconserveerd wordt. Die historische instelling heeft ook 
een goede kant: ze maakt het ons mogelijk voor het eerst in 
de geschiedenis van onze christelijk-Europese kunst een on-
afhankelijk standpunt in te nemen en zo alle scheppingen 
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van het verleden te overzien. Dat is de oorzaak van de 
steeds grotere verbreiding van historische muziek in de con-
certprogramma’s.  
 De laatste muzikaal levende creatieve periode was de 
laatromantiek. De muziek van Bruckner, Brahms, Tsjaikov-
ski, Richard Strauss en anderen was nog een heel levendige 
uitdrukking van hun tijd. Maar daar is het hele muziekleven 
stil blijven staan: die muziek is nog steeds de favoriete en 
meestbeluisterde en de opleiding van musici aan de conser-
vatoria volgt nog steeds de principes van die tijd. Het lijkt 
wel of men niet wil inzien dat er sindsdien vele decennia 
verstreken zijn.  
 Wanneer wij tegenwoordig historische muziek beoefenen, 
kunnen we dat niet meer zo doen als onze voorgangers in 
belangrijke periodes. We hebben niet meer de onbevangen-
heid om in het heden de maatstaf te zien, de wil van de com-
ponist is voor ons de hoogste autoriteit, we zien Oude Mu-
ziek op zichzelf in haar eigen tijd en moeten daardoor ons 
best doen die authentiek uit te voeren, niet om museale re-
denen, maar omdat dat ons momenteel de enige juiste weg 
lijkt om haar levendig en waardig uit te voeren. Maar au-
thentiek is een uitvoering wanneer die de voorstelling van 
de componist ten tijde van de compositie benadert. Het is 
duidelijk dat dit maar tot op zekere hoogte te verwezenlij-
ken is: we kunnen het oorspronkelijke idee van een werk al-
leen maar vermoeden, vooral wanneer het gaat om muziek 
uit langvervlogen tijden. Aanknopingspunten die laten zien 
wat de componist wilde, zijn de voordrachtsaanwijzingen, 
de instrumentatie en de vele gebruiken van de uitvoerings-
praktijk, die telkens weer veranderden en die de componis-
ten bij hun tijdgenoten natuurlijk bekend veronderstelden. 
Voor ons betekent dat een uitgebreide studie, die kan leiden 
tot een gevaarlijke fout: Oude Muziek louter beoefenen van-
uit je kennis. Zo ontstaan de bekende musicologische uitvoe-
ringen die historisch vaak vlekkeloos zijn, maar waar geen 
leven in zit. Dan liever een historisch volkomen verkeerde, 
maar muzikaal levendige uitvoering. De inzichten van de 
muziekwetenschap moeten natuurlijk geen doel op zichzelf 
zijn, maar ons alleen de middelen voor de beste uitvoering 
verschaffen, want die is ook alleen maar authentiek, wan-
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neer het werk op zijn mooist en duidelijkst tot uiting komt 
en dat gebeurt, wanneer kennis en verantwoordelijkheidsge-
voel samengaan met intense muzikaliteit.  
 De voortdurende veranderingen in de muziekpraktijk 
hebben tot nu toe weinig aandacht gekregen en die werden 
zelfs niet van wezenlijk belang gevonden. Dat is te wijten 
aan de idee van de “ontwikkeling” van primitieve oervor-
men via meer of minder gebrekkige tussenstadia tot de defi-
nitieve, “ideale” vorm. Die is dan natuurlijk superieur aan 
alle “voorstadia”. Deze opvatting is als overblijfsel uit de pe-
rioden van levende kunst nog altijd wijdverbreid. In de ogen 
van de mensen toen hadden de muziek, de speeltechniek en 
de muziekinstrumenten zich zo “opgewerkt” tot dat hoogste 
stadium, het heden. Maar sinds we in staat zijn de zaak te 
overzien, is die mening wat de muziek zelf betreft al omge-
slagen: wij kunnen geen kwaliteitsverschil ontdekken tussen 
de muziek van Brahms, Mozart, Bach, Josquin of Dufay – en 
de theorie van de ontwikkeling tot volmaaktheid is onhoud-
baar gebleken. Nu wordt er gesproken over het tijdloze van 
alle grote kunstwerken, en die opvatting is in meestal even 
misplaatst als die van de ontwikkeling tot volmaaktheid. 
Muziek is net als alle kunsten enorm tijdgebonden, ze is de 
levende uitdrukking van alleen haar eigen tijd en wordt al-
leen door tijdgenoten helemaal begrepen. Met ons “begrip” 
van Oude Muziek kunnen we alleen maar vermoeden uit 
welke geestesgesteldheid ze voortgekomen is. We zien dat 
muziek altijd beantwoordt aan de geestesgesteldheid van 
haar tijd. De inhoud kan nooit boven het menselijke uitdruk-
kingsvermogen uitgaan en winst aan de ene kant wordt be-
taald met verlies aan de andere kant.  
 Omdat men in het algemeen maar weinig duidelijkheid 
heeft over de aard en omvang van de veranderingen die de 
muziekpraktijk in ontelbaar veel details heeft doorgemaakt, 
moeten die nog in het kort besproken worden; bijvoorbeeld 
de notatie, die tot in de zeventiende eeuw was blootgesteld 
aan voortdurende veranderingen en waarvan de “onmis-
kenbare” tekens tot aan het eind van de achttiende eeuw 
toch heel verschillend geïnterpreteerd werden. Een musicus 
van tegenwoordig speelt precies wat in de noten staat, zon-
der te weten dat een wiskundig exacte notatie pas in de ne-
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gentiende eeuw in zwang kwam. Verder vormt het enorme 
complex van de improvisatie, dat tot het eind van de acht-
tiende eeuw onafscheidelijk verbonden was met de hele 
praktijk van het muziekmaken een enorme bron van proble-
men. Het onderscheiden van de afzonderlijke ontwikke-
lingsfasen in de respectievelijke periodes veronderstelt een 
uitgebreide vakkennis, waarvan de consequente toepassing 
blijkt uit de correctheid en de opzet van de uitvoering. Maar 
wat direct waarneembaar verschil maakt, is het klankbeeld 
(dat wil zeggen klankkleur, karakter en volume van de in-
strumenten en dergelijke). Want net zoals het lezen van de 
notatie of de praktijk van de improvisatie onder invloed van 
de tijdgeest voortdurend veranderingen onderging, veran-
derden tegelijkertijd de klankvoorstelling en het klankideaal 
en daarmee ook de instrumenten als zodanig, de speelwijze 
en zelfs de zangtechniek. Tot het complex van het klank-
beeld hoort ook nog de ruimte, dat wil zeggen de afmetin-
gen en de akoestiek daarvan.  
 Zelfs bij de veranderingen in speelwijze – dus in de tech-
niek – kan niet gesproken worden van een “ontwikkeling tot 
volmaaktheid”; die volgt net als de instrumenten altijd hele-
maal de eisen van de tijd. Daar is tegen in te brengen dat de 
eisen aan de speeltechniek steeds groter werden; dat is waar, 
maar dat geldt altijd maar voor bepaalde gebieden van de 
speeltechniek, terwijl op andere gebieden weer lagere eisen 
werden gesteld. Natuurlijk, geen violist uit de zeventiende 
eeuw zou bijvoorbeeld het concert van Brahms kunnen spe-
len, maar op dezelfde manier is geen Brahmsviolist in staat 
moeilijke werken uit de vioolmuziek van de zeventiende 
eeuw vlekkeloos uit te voeren. Voor beide zijn heel verschil-
lende technieken nodig en die zijn op zichzelf even moeilijk, 
alleen fundamenteel verschillend.  
 Soortgelijke veranderingen zien we bij de instrumentatie 
en de instrumenten. Elke tijd heeft precies het instrumenta-
rium dat de muziek het meeste tot haar recht laat komen. In 
de voorstelling van de componisten klinken de instrumen-
ten van hun tijd, ze schrijven vaak voor bepaalde instrumen-
talisten en alles moest altijd speelbaar zijn; onspeelbaar wa-
ren alleen slechtgeschreven stukken en degene die ze be-
dacht had, maakte zichzelf belachelijk. Dat veel werken van 
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oude meesters tegenwoordig als bijna onspeelbaar worden 
beschouwd (zoals blazerspartijen in barokmuziek) komt 
doordat musici die werken benaderen met de huidige in-
strumenten en de huidige speeltechniek. Jammer genoeg 
mag je van een huidige musicus nauwelijks verwachten dat 
hij op oude instrumenten speelt en met de oude techniek. 
Daarom moeten we niet zeggen dat onspeelbare passages of 
andere moeilijkheden te wijten zijn aan de vroegere compo-
nisten of, wat vaak gebeurt, de muziekpraktijk van vroeger 
tijd technisch ontoereikend noemen. Zo komen we tot de 
conclusie dat de beste musici altijd de moeilijkste werken 
van hun componisten konden spelen.  
 Daaruit blijkt welke enorme moeilijkheden een poging tot 
authentiek muziekmaken in de weg staan. Compromissen 
zijn onvermijdelijk: veel kwesties zijn niet opgehelderd, veel 
instrumenten zijn verdwenen of er is geen musicus voor te 
vinden. Maar waar een hoog niveau van echte authenticiteit 
haalbaar is, worden we beloond met ongekende rijkdom-
men. De werken laten zich van een heel nieuw-oude kant 
zien en veel problemen lossen zich nu vanzelf op. Zo uitge-
voerd klinken ze niet alleen historisch correcter, maar ook 
levendiger, omdat ze met de passende middelen uitgevoerd 
worden en we krijgen een idee van de geestelijke krachten 
die het verleden vruchtbaar maakten. Op die manier krijgt 
de beoefening van Oude Muziek voor ons een diepere bete-
kenis, die uitstijgt boven het louter esthetische.  
 
1954 
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Muziekbegrip en opleiding van musici 
 
Veel wijst erop dat we aansturen op een algemene culturele 
ineenstorting, waar de muziek natuurlijk niet buiten kan 
blijven. Muziek is immers maar een deel van ons geestesle-
ven en kan als zodanig alleen uitdrukken wat besloten ligt 
in het geheel. Als de toestand werkelijk zo ernstig is als ik 
denk, dan is het niet goed om passief toe te kijken tot alles 
voorbij is.  
 De opleiding van de musici speelt daarbij natuurlijk een 
grote rol, waarbij ik onder “musicus” iedereen versta die be-
roepsmatig aan het muziekleven deelneemt, ook de professi-
onele luisteraar en eigenlijk ook het publiek. Laten we – in 
die zin – eerst eens kijken naar de betekenis van muziek in 
de geschiedenis. Het is misschien interessant om te weten 
dat in veel talen “dichtkunst” en “zangkunst” met hetzelfde 
woord worden weergegeven. Dat wil zeggen: op het mo-
ment dat de taal meer diepte krijgt dan bij een zakelijke me-
dedeling, wordt hij al gekoppeld aan de zang, omdat met 
behulp van zang de inhoud die boven het zuiver informa-
tieve uitgaat duidelijker kan worden uitgedrukt. Dat is voor 
ons moeilijk te begrijpen, omdat het geen deel meer uit-
maakt van ons huidige muziekbegrip. Door tonen, melodie-
ën en harmonieën kan het gesproken woord en kan de 
woordbetekenis dus geïntensiveerd worden, waardoor be-
grip bereikbaar wordt dat boven het zuiver logische uitgaat.  
 De uitwerking van muziek bleef echter niet beperkt tot 
een versterking en verdieping van de uitdrukking van taal; 
muziek kreeg al gauw een eigen esthetiek (waarbij de ver-
binding met taal wel steeds herkenbaar bleef) en een groot 
aantal bijzondere uitdrukkingsmiddelen: ritme, melodie, 
harmonie en dergelijke. Zo ontstond een vocabulaire dat 
muziek een enorme macht over lichaam en geest van de 
mens gaf.  
 Kijken we naar mensen die naar muziek luisteren, dan 
zien we hen in beweging komen; stil blijven zitten vraagt na-
melijk afwerende concentratie. Die beweging kan toenemen 
tot extase. Maar ook bij het eenvoudige verloop van disso-
nant en oplossing is er een opeenvolging van spanning en 
ontspanning. Zelfs bij het melodische is daar sprake van: elk 
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melodisch verloop volgt een bepaalde wetmatigheid en als 
de melodie precies aan die wetmatigheid beantwoordt, we-
ten we na vier of vijf tonen wat de zesde en zevende toon 
moet zijn en die opeenvolging, die verwachting, zorgt voor 
lichamelijke ontspanning. Als de componist bij de luisteraar 
spanning teweeg wil brengen, dan gaat hij tegen die ver-
wachting in, hij brengt hem melodisch op een dwaalspoor 
om ergens anders weer te zorgen voor ontspanning. Dat is 
een buitengewoon ingewikkeld proces, dat in vele eeuwen 
Europese muziekgeschiedenis door de componisten toege-
past is. Als we in een concertzaal zitten en echt intensief 
luisteren – en als er intensief en goed gemusiceerd wordt – 
dan voelen we de spanning en ontspanning en de verande-
ringen in onze bloedsomloop, in ons “lichamelijk luisteren 
naar muziek”. Hetzelfde geldt ook voor de weergave van de 
affecten, van een rustig, positief opgewekt of verdrietig ka-
rakter tot gevoelens van grote vreugde, woede of toorn; die 
worden in muziek allemaal zo uitgedrukt dat ze bij de luis-
teraar ontsteltenis en lichamelijke indrukken teweegbren-
gen. Tot die veranderingen van de mens door muziek hoort 
natuurlijk ook die in de geest. Muziek heeft in dat opzicht 
ook een morele betekenis en was eeuwenlang in staat om de 
mens geestelijk intensief te beïnvloeden en te veranderen.  
 Muziek is natuurlijk niet tijdloos, maar tijdgebonden en 
net als alle cultuuruitingen van de mens levensnoodzakelijk. 
Dat samengaan van leven en muziek was duizend jaar lang 
in de westerse muziek een feit, dat wil zeggen: muziek was 
een wezenlijk bestanddeel van het leven – en wel muziek 
van het heden. Op het moment dat die eenheid niet meer be-
stond, moest er voor muziek nieuw begrip gevonden wor-
den. Als we aan hedendaagse muziek denken, merken we 
direct dat die gespleten is: we maken verschil tussen “volks-
muziek”, “lichte muziek”, “klassieke muziek” of “serieuze 
muziek” (een begrip dat voor mij niet bestaat.) Binnen die 
afzonderlijke groepen bestaat er nog fragmentarisch eenheid 
– maar de eenheid van muziek en leven en in de muziek als 
geheel is verloren gegaan.  
 Volksmuziek kunnen we nog zien als eenheid met de cul-
tuur van het betreffende volk, maar waar alleen nog maar 
enclaven zijn, is volksmuziek eigenlijk een bestanddeel van 
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de folklore. (En is ook cultureel verval, want folklore zou 
niet iets moeten zijn wat “gecultiveerd” moet worden, maar 
iets wat tot het leven hoort. Op het moment dat we het  
“folklore” noemen, is het al een museumstuk geworden.) In 
de lichte muziek daarentegen vinden we nog resten van de 
oude functie van muziek. Zo is daar de lichamelijke beïn-
vloeding van de luisteraar heel duidelijk te zien. Het lijkt me 
de moeite waard om erover na te denken waarom er wel he-
dendaagse lichte muziek is, die een heel noodzakelijke rol in 
het culturele leven speelt, maar geen hedendaagse “klassie-
ke muziek” die een rol in dat culturele leven zou kunnen 
spelen.  
 In de lichte muziek is veel van het oude muziekbegrip be-
waard gebleven: bijvoorbeeld de eenheid van dichtkunst en 
zangkunst, die in de oorsprongen van muziek zo belangrijk 
was, de eenheid van luisteraar en vertolker en de eenheid 
van muziek en tijd; lichte muziek kan immers niet ouder zijn 
dan vijf à tien jaar en is dus bestanddeel van het heden. Mis-
schien kunnen we aan de hand van de lichte muziek het bes-
te begrijpen wat muziek vroeger in het leven betekende, 
want op haar overigens heel beperkte terrein is lichte mu-
ziek nog steeds een noodzakelijk bestanddeel van het leven.  
 Nu komen we bij ons deerniswekkende stiefkind, de 
“klassieke muziek”, die we ook weer verdeeld hebben in 
“klassieke” en “modern klassieke” muziek. Modern klassie-
ke muziek, die door even belangrijke en aanzienlijke musici 
wordt uitgevoerd als de afgelopen duizend jaar, bestaat 
maar voor een heel klein kringetje van reizende geïnteres-
seerden, die overal dezelfden zijn. Ik bedoel dat niet iro-
nisch, maar zie het eerder als een symptoom van een ineen-
storting die niet zo makkelijk te begrijpen en te verklaren is. 
Want als muziek zich losmaakt van haar publiek, is dat niet 
de schuld van de muziek of van het publiek. In elk geval ligt 
het niet aan de kunst in het algemeen en ook niet aan de mu-
ziek, maar aan de geestesgesteldheid van de tijd. Daar zou 
iets moeten veranderen, want muziek is noodzakelijkerwijs 
een spiegel van het heden en als we de muziek wilden ver-
anderen, zouden we eerst het heden moeten veranderen. 
Het is geen crisis van de muziek, maar de muziek weerspie-
gelt een crisis van de tijd. Het zou net zo absurd zijn om de 
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muziek te willen veranderen, als wanneer een arts de symp-
tomen in plaats van de ziekte zou willen behandelen. We 
kunnen dus niet met “cultuurpolitieke maatregelen”, bij-
voorbeeld door het ondersteunen van bepaalde “welkome” 
richtingen, de hedendaagse muziek “genezen” – wie denkt 
dat dat kan, begrijpt de functie van muziek in het menselijk 
leven niet. Een echte componist schrijft, of hij wil of niet, zo-
als de geestesgesteldheid van de tijd van hem vraagt – an-
ders zou hij een parodist zijn, die op bestelling imitaties le-
vert.  
 Maar wat hebben we gedaan? We hebben onszelf “ge-
red”, we hebben geprobeerd op het moment dat de eenheid 
van het culturele scheppen van deze tijd en het leven niet 
meer bestond, te vluchten in het verleden. De zogenaamde 
“cultuurmens” probeert dus van het culturele, muzikale erf-
goed van de afgelopen duizend jaar, dat hij nu voor het eerst 
kan overzien, dat deel in deze tijd te redden, door uit het ge-
heel een of twee componenten te halen die voor hem tellen, 
die hij denkt te begrijpen. Dat is dus de manier waarop te-
genwoordig muziek gemaakt en beluisterd wordt: uit het 
geheel van de muziek van de afgelopen duizend jaar halen 
we de esthetische component en we genieten. We nemen ge-
woon het oorstrelende gedeelte, datgene wat “mooi” is; 
daarbij merken we niet dat we de muziek zo volkomen de-
graderen. Het interesseert ons helemaal niet of we gewoon 
over wezenlijke inhouden van die muziek heen luisteren, 
door schoonheden te zoeken die in het hele complex van een 
werk misschien maar een bescheiden plaats innemen.  
 Daarmee kom ik bij de volgende vraag: welke betekenis 
zou muziek in onze tijd moeten hebben? Is er een verande-
ring mogelijk, heeft het zin om te proberen iets te verande-
ren? Is de betekenis die muziek tegenwoordig in ons leven 
heeft eigenlijk wel verkeerd? – Volgens mij is de toestand 
niet best en als het niet lukt om een eenheid tot stand te 
brengen tussen ons muziekbeluisteren, onze muziekbehoef-
te en ons muziekleven – ofwel doordat er weer een even-
wicht ontstaat tussen vraag en aanbod in de hedendaagse 
muziek ofwel doordat we een nieuw begrip vinden van de 
klassieke, de Oude Muziek – dan is het eind in zicht. Dan 
zijn we alleen nog maar de beheerders van een museum en 
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we laten dan niets anders meer zien dan wat er vroeger ooit 
geweest is; ik weet niet of veel musici daarin geïnteresseerd 
zijn.  
 Nu over de rol van de musicus. In de Middeleeuwen was 
de scheiding tussen theoreticus, muzikant en “veelzijdige” 
musicus glashelder. Een theoreticus was iemand die inzicht 
had in de constructie van de muziek, maar die niet praktisch 
uitvoerde. Hij kon niet spelen en niet componeren, maar hij 
begreep de samenstelling en de theoretische opbouw van de 
muziek – en hij stond bij zijn tijdgenoten in hoog aanzien, 
omdat muziektheorie als zelfstandige wetenschap werd be-
schouwd, waarvoor de werkelijk klinkende muziek eigenlijk 
helemaal geen betekenis had. (Bepaalde overeenkomsten 
met die instelling vinden we tegenwoordig soms bij musico-
logen.) Een muzikant daarentegen had helemaal geen inzicht 
in muziektheorie, maar hij kon muziekmaken. Zijn muziek-
begrip was instinctief; al kon hij theoretisch niets verklaren 
en al kende hij geen historische verbanden, hij was toch te 
allen tijde in staat de muziek te maken waaraan behoefte was. 
Om dit te illustreren aan het voorbeeld van de taal: een taal-
kundige heeft inzicht en opvattingen over de samenstelling 
en de geschiedenis van taal. De doorsneemens van nu heeft 
daar geen notie van, maar hij kan die taal goed en overtui-
gend spreken, omdat het de taal van deze tijd is. Dat is de si-
tuatie van de instrumentalist of de zanger van duizend jaar 
Europese geschiedenis; hij weet het niet, maar hij kan het en 
hij begrijpt het zonder het te weten.  
 Dan was er nog de “veelzijdige musicus”, die zowel de the-
orie als de praktijk beheerste. Hij kende en begreep de theo-
rie, maar beschouwde die niet als iets wat op zichzelf stond 
en niets met de praktijk te maken had, hij kon componeren 
en muziekmaken, doordat hij alle verbanden kende en be-
greep. Hij stond hoger in aanzien dan de theoreticus en de 
muzikant, omdat hij alle vormen van weten en kunnen be-
heerste.  
 Hoe ziet het er tegenwoordig uit? De componist van te-
genwoordig is waarschijnlijk ook musicus in de laatstge-
noemde betekenis. Hij heeft de theoretische kennis, kent de 
praktische mogelijkheden, maar wat hij mist is het levende 
contact met de luisteraar, met de mensen die per se muziek 
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van hem nodig hebben. Er is blijkbaar echt geen levende be-
hoefte aan heel nieuwe, speciaal voor die behoefte gemaakte 
muziek. De muzikant, de uitvoerende musicus, is in princi-
pe net zo onwetend als eeuwen geleden. Hij is vooral geïnte-
resseerd in de uitvoering, de technische perfectie en het di-
recte applaus of succes. Hij creëert geen muziek, maar speelt 
die alleen. Maar doordat er geen eenheid meer is tussen zijn 
tijd en de muziek die hij speelt, mist hij de natuurlijke ken-
nis van die muziek, die vanzelfsprekend was voor de muzi-
kanten van vroeger tijden, die immers alleen maar muziek 
van tijdgenoten speelden.  
 Ons muziekleven bevindt zich in een fatale situatie: over-
al zijn operatheaters, symfonieorkesten en concertzalen, een 
rijk aanbod voor het publiek. Maar we spelen daar muziek 
die we helemaal niet begrijpen, die bestemd was voor men-
sen van heel andere tijden, en het vreemdste aan die situatie: 
we zien dat probleem niet eens, omdat we denken dat er 
niets te begrijpen valt, want de muziek spreekt direct ons ge-
voel aan. Iedere musicus streeft naar schoonheid en emotie, 
dat doet hij van nature, dat hoort tot de basis van zijn uit-
drukkingsvermogen. De kennis die nodig zou zijn, omdat 
de eenheid van muziek en tijd nu eenmaal niet meer bestaat, 
interesseert hem helemaal niet; die kan hem ook niet interes-
seren, omdat hij niet beseft dat hij die kennis mist. Het resul-
taat: hij biedt alleen de zuiver esthetische en emotionele 
component van de muziek en de rest van de inhoud wordt 
genegeerd. Die situatie wordt nog versterkt door het in de 
negentiende eeuw opgebouwde beeld van de kunstenaar; de 
Romantiek heeft in de negentiende eeuw van de kunstenaar 
langzamerhand een soort supermens gemaakt die door intu-
itie inzichten krijgt die ver uitstijgen boven die van de “nor-
male” mens. De kunstenaar wordt zo echt een soort “half-
god”, hij ziet zichzelf ook zo en laat zich als zodanig vere-
ren. Die “halfgod” is in de Romantiek een heel wonderbaar-
lijke verschijning – denk maar aan de situatie van Berlioz, 
Liszt of Wagner, dat past precies in die tijd. Het klopt dat ze 
de zoom van Wagners kamerjas kusten en dat is voor zijn 
tijd best in orde. Alleen: het beeld van de kunstenaar dat in 
die decadente late tijd gevormd werd, is als het ware in ver-
steende vorm bewaard gebleven, net als zoveel uit die tijd.  
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 En dan nu de vraag: hoe zou een kunstenaar eigenlijk 
moeten zijn? Dat zou noodzakelijkerwijs moeten blijken uit 
het muziekbegrip van deze tijd. Als een musicus werkelijk 
tot taak heeft het hele muzikale erfgoed uit te voeren – voor 
zover dat voor ons interessant is – en dat niet alleen in zijn 
esthetische en technische aspecten, dan moet hij daarvoor de 
nodige kennis verwerven. Dat kan niet anders. De muziek 
van het verleden is door de loop van de geschiedenis, door 
de verwijdering van het heden, door het losgerukt-zijn van 
onze eigen tijd over de hele linie een vreemde taal gewor-
den. Afzonderlijke aspecten mogen dan algemeen geldig en 
tijdloos zijn, de expressie als zodanig is tijdgebonden en kan 
alleen teruggevonden worden, als we die door een soort ver-
taling naar het heden verplaatsen. Dat wil zeggen: als de 
muziek van voorbije tijden überhaupt nog in een diepere en 
verstrekkendere zin actueel is in het heden, als muziek met 
al haar zeggingskracht moet worden uitgevoerd – of in elk 
geval meer dan tegenwoordig meestal het geval is – dan 
moet het begrip van die muziek vanuit haar eigen wetmatig-
heid weer geleerd worden. We moeten weten wat muziek 
wil zeggen om te begrijpen wat we daarmee willen zeggen. 
Daarom moet er bij het zuiver gevoelsmatige, bij de intuïtie, 
de kennis komen. Zonder die historische kennis kan histori-
sche muziek, kan onze zogenaamde “klassieke muziek” niet 
adequaat worden uitgevoerd.  
 Nu over de opleiding van een musicus. Vroeger leidde 
een individuele musicus, naar gelang van zijn meesterschap, 
leerlingen op; dat wil zeggen: de verhouding meester-gezel, 
die in het ambacht eeuwenlang gebruikelijk was, gold ook in 
de muziek. Iemand ging naar een bepaalde meester om bij 
hem “het ambacht” te leren, zijn manier van muziekmaken. 
Waar het om ging, was vooral de muzikale techniek: compo-
sitie en instrumentaal spel, maar daarmee samenhangend 
ook retorica om de muziek te kunnen laten spreken. Er werd 
telkens weer, vooral in de muzikale Barok van ongeveer 
1600 tot in de laatste decennia van de achttiende eeuw, ge-
preekt dat muziek een taal in tonen was, dat het daarin ging 
om dialoog en om een dramatische gedachtewisseling. De 
meester leert de gezel dus zijn kunst en wel alle aspecten 
van zijn kunst. Hij leert hem niet alleen een instrument spe-
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len of zingen, maar ook muziek uit te voeren. In die natuur-
lijke relatie waren geen problemen, stijlverandering voltrok 
zich stapsgewijs van generatie tot generatie, zodat bijleren 
helemaal geen bijleren was, maar gewoon organische groei 
en organische verandering.  
 Er zijn in die ontwikkeling enkele interessante breuken, 
die de relatie meester-gezel in twijfel trekken en veranderen. 
Een van die breuken is de Franse Revolutie. Aan de grote 
ommekeer die de revolutie veroorzaakte is te zien hoe het 
hele muziekonderwijs en ook het muziekleven een funda-
menteel nieuwe functie kregen. De relatie meester-gezel 
werd nu vervangen door een systeem, het conservatoire. Het 
systeem van dat conservatoire kun je politiek muziekonder-
wijs noemen. Bijna alle musici stonden aan de kant van de 
revolutie en ze waren zich ervan bewust met kunst en voor-
al met muziek, die niet werkt met woorden, maar met giften 
met een geheimzinnige werking, mensen beïnvloed kunnen 
worden. Politiek gebruik van kunst voor openlijke of on-
merkbare indoctrinatie van staatsburgers of onderdanen 
was natuurlijk van oudsher bekend, alleen was het in de 
muziek nooit zo planmatig gebeurd.  
 Bij de Franse methode om een tot in de kleinste details ge-
organiseerde uniformering van de muzikale stijl te creëren, 
ging het om de integratie van de muziek in het hele politieke 
concept. Het theoretische principe: muziek moet zo eenvou-
dig zijn dat ze door iedereen begrepen kan worden (waarbij 
het woord “begrepen” eigenlijk niet meer van toepassing is), 
ze moet iedereen ontroeren, opzwepen of in slaap sussen… 
of hij nu een schoolopleiding heeft gehad of niet; muziek 
moet een “taal” zijn die iedereen begrijpt zonder die te hoe-
ven leren.  
 Die eisen waren alleen nodig en mogelijk, omdat de mu-
ziek van de tijd daarvoor zich allereerst richtte tot “ontwik-
kelde” mensen, dus tot mensen die de muzikale taal geleerd 
hadden. Muziekonderwijs was in Europa van oudsher een 
wezenlijk deel van het onderwijs. Als het traditionele mu-
ziekonderwijs nu beëindigd wordt, houdt de elitaire ge-
meenschap van musici en geschoolde luisteraars op te be-
staan. Als iedereen aangesproken moet worden en als de 
luisteraar helemaal geen verstand meer van muziek hoeft te 
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hebben, moet al het sprekende – dat begrijpen vereist – uit 
de muziek geëlimineerd worden; de componist moet mu-
ziek schrijven die op een heel eenvoudige en begrijpelijke 
manier direct tot het gevoel spreekt. (Filosofen zeggen in dit 
verband: als kunst alleen nog maar behaagt, is ze ook alleen 
maar iets voor domoren.)  
 Op die voorwaarde heeft Cherubini dus de oude relatie 
meester-gezel in het conservatoire opgeheven. Hij liet de 
grootste autoriteiten van die tijd methodes schrijven om het 
nieuwe ideaal van egalité (gelijkmatigheid) in de muziek te 
verwezenlijken. Zo schreef Baillot zijn vioolmethode en 
Kreutzer zijn etudes. De belangrijkste muziekpedagogen 
van Frankrijk moesten de nieuwe ideeën van de muziek 
vastleggen in een systeem. Technisch ging het erom het 
sprekende te vervangen door het schilderende. Zo werd het 
sostenuto, de grote lijn, het moderne legato, ontwikkeld. Na-
tuurlijk bestond de grote melodische lijn al eerder, maar die 
was steeds hoorbaar samengesteld uit kleine bouwstenen. 
Die revolutie in het muziekonderwijs werd zo radicaal door-
gedreven, dat binnen enkele decennia de musici overal in 
Europa opgeleid werden volgens het conservatoire-systeem. 
Maar zonder meer grotesk vind ik dat dat systeem nog 
steeds de basis is van ons muziekonderwijs! Alles wat voor 
die tijd belangrijk was, werd daardoor uitgewist!  
 Interessant is dat een van de eerste grote bewonderaars 
van de nieuwe manier van muziekmaken Richard Wagner 
was. Hij dirigeerde het orkest van het Conservatoire en hoor-
de enthousiast hoe naadloos op- en afstreek van de violen in 
elkaar overgingen, hoe breed hun melodieën waren en dat 
er met muziek nu geschilderd kon worden. Hij zei later tel-
kens weer dat hij zo’n legato met Duitse orkesten nooit meer 
had bereikt. Ik vind die methode optimaal voor de muziek 
van Wagner, maar werkelijk dodelijk voor de muziek van 
vóór Mozart. Strikt genomen krijgt een musicus tegenwoor-
dig een opleiding waarvan zijn leraar de methode net zo 
weinig doorziet als hijzelf. Hij leert de systemen van Baillot 
en Kreutzer, die voor de musici van hun tijdgenoten opgezet 
werden en past ze toe op muziek van heel andere tijden en 
stijlen. Blijkbaar zonder ze opnieuw te doordenken worden 
alle theoretische fundamenten die honderdtachtig jaar gele-
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den heel zinvol waren, in de huidige muziekopleiding nog 
steeds overgenomen, maar niet meer begrepen.  
 Nu actuele muziek tegenwoordig historische muziek is 
(of we dat nu leuk vinden of niet), zou de opleiding van mu-
sici heel anders moeten zijn en een andere basis moeten heb-
ben. De opleiding hoort op den duur niet alleen maar te le-
ren waar je op het instrument je vinger moet zetten om een 
bepaalde toon te produceren en hoe je een zekere vinger-
vlugheid krijgt. Een opleiding die te sterk op techniek is ge-
richt brengt geen musici voort, maar nietszeggende arties-
ten. Brahms heeft ooit gezegd dat je om een goed musicus te 
worden evenveel tijd moet besteden aan lezen als aan piano-
studeren. Daarmee is eigenlijk ook voor nu alles gezegd. 
Omdat we nu eenmaal muziek uit ongeveer vier eeuwen 
uitvoeren, moeten we, anders dan musici in vroeger tijden, 
de optimale uitvoeringspraktijk van elke soort muziek be-
studeren. Een violist met een perfecte Kreutzer-Paganini-
techniek moet niet denken dat hij klaar is voor Bach of Mo-
zart. Daarvoor zou hij de technische voorwaarden en de be-
tekenis van de “sprekende” muziek van de achttiende eeuw 
weer moeten proberen te begrijpen en te leren.  
 Dit is maar één kant van het probleem, want ook de luis-
teraar zou een veel omvattender begrip moeten krijgen. Mo-
menteel lijdt hij zonder het te weten nog steeds onder de cu-
ratele ten gevolge van de Franse Revolutie. Schoonheid en 
gevoel zijn bij hem, net als bij de meeste musici, de enige 
componenten waartoe het muziekbeluisteren en -begrijpen 
gereduceerd is. Waaruit bestaat de opleiding van de luiste-
raar? Uit de muzieklessen die hij op school krijgt en uit het 
concertleven waaraan hij deelneemt. En zelfs iemand die 
geen muziekles heeft gehad en nooit naar een concert gaat, 
krijgt toch muzikale vorming, want er is in de westerse we-
reld waarschijnlijk niemand die niet naar de radio luistert. 
De stortvloed van tonen die de luisteraar dagelijks over zich 
heen krijgt, vormen hem muzikaal, door zonder dat hij het 
merkt de waarde en de betekenis van de muziek in te pren-
ten – positief of negatief.  
 Nog een aspect, gezien vanuit het publiek: naar welke 
concerten gaan we? Toch alleen naar concerten waar muziek 
gespeeld wordt die we kennen? Dat is een feit dat ieder con-
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certbureau kan bevestigen. Daar waar het programma über-
haupt een rol speelt, wil de luisteraar alleen horen wat hij al 
kent. Dat heeft te maken met onze luistergewoonten. Als het 
verloop van een muziekstuk in zijn uitwerking op de luis-
teraar zo geconcipieerd is dat iemands hele persoon door 
dat werk geleid en vaak zelfs gesleurd wordt, dan vereist dit 
dat we het werk niet kennen en het voor het eerst horen. Dan 
kan de componist in plaats van aan onze verwachtingen te 
voldoen, ons plotseling schokken, bijvoorbeeld door een ca-
dens normaal te beginnen en met een “bedrieglijk slot” te 
eindigen; een bedrieglijk slot dat we al kennen bedriegt niet 
en is geen bedrieglijk slot meer. Er zijn oneindig veel van die 
mogelijkheden en onze muziek is erop gebaseerd de luiste-
raar door verrassingen en schokken tot adequaat begrip en 
ervaring van het werk te brengen. Maar verrassingen en 
schokken blijven tegenwoordig uit: als wij een klassieke 
symfonie horen, die honderden van dergelijke gecompo-
neerde schokken bevat, spitsen we onze oren al twee maten 
voor de betreffende passage om te horen “wat hij daar nu 
van maakt”. En strikt genomen zou die muziek eigenlijk niet 
eens uitgevoerd mogen worden, als ze al zo bekend is dat 
we niet verrast of geschrokken of betoverd kunnen raken – 
behalve misschien door het hoe van de uitvoering. Voor ons 
kan een prikkel niet afgestompt genoeg zijn, want we willen 
niet eens meer gegrepen en verrast worden, we willen alleen 
nog maar genieten en weten: hoe doet hij het? Een bekende 
“mooie passage” kan nog mooier lijken of een verbreding 
nog breder of een keer niet meer zo breed. Uit die kleine ver-
gelijkingen van verschillende mogelijkheden bestaat ons he-
le muziekbeluisteren, waarmee we in onze receptie een bela-
chelijk primitief stadium bereikt hebben. Alleen aan het feit 
dat we proberen een geliefd werk vaak te beluisteren en dat 
de mensen dat vroeger niet probeerden, zien we het wezen-
lijke verschil in luistergewoonten van toen en nu. Ik weet ze-
ker dat er tegenwoordig niemand is die de werken die hij 
veel gehoord heeft nooit meer wil horen, maar alleen nog 
nieuwe. We zijn net als kinderen die hetzelfde sprookje tel-
kens weer willen horen, omdat we ons bepaalde schoonhe-
den herinneren die we de eerste keer gehoord hebben.  
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 Als het ons niet lukt ons weer te interesseren voor wat we 
nog niet kennen – of het nu oud is of nieuw – als het ons niet 
lukt de betekenis van de uitwerking van muziek – een uit-
werking op lichaam en geest – terug te vinden, dan heeft het 
hele muziekmaken geen zin. Dan was het ook vergeefse 
moeite van de grote componisten om hun werken te vullen 
met muzikale expressie die ons tegenwoordig niets meer 
zegt en die we helemaal niet begrijpen. Als ze in hun wer-
ken alleen schoonheid hadden willen leggen, het enige wat 
tegenwoordig iets voor ons betekent, dan hadden ze zich 
veel tijd en hartzeer en energie kunnen besparen.  
 Louter technische beheersing van muziek is niet genoeg. 
Alleen als het ons lukt een musicus de taal, liever gezegd de 
vele talen van de vele muzikale stijlen, weer te leren en in 
gelijke mate ook bij de luisteraar begrip te kweken voor die 
taal, denk ik dat het stompzinnig-esthetiserende muziekma-
ken op een dag niet meer geaccepteerd zal worden, net zo 
min als de eentonigheid van de concertprogramma’s. (Zijn 
de weinige stukken die van Tokio tot Moskou en Parijs ge-
speeld worden echt de essentie van de Europese muziek?) 
En als logische consequentie zal dan ook de scheiding tussen 
“lichte” en “klassieke” muziek en ten slotte ook die tussen 
muziek en tijd verdwijnen en het culturele leven zal weer 
versmelten tot een geheel.  
 Dat zou in onze tijd het doel moeten zijn van de opleiding 
van musici. Omdat de instellingen er al zijn, zou het toch 
makkelijk moeten zijn om de doelstellingen te veranderen, 
te ondergraven en er een nieuwe inhoud aan te geven. Wat 
de Franse Revolutie met haar conservatoire-programma heeft 
bereikt – een totale verandering van het muziekleven – zou 
de tegenwoordige tijd ook tot stand moeten brengen, als 
men tenminste de noodzaak van die veranderingen beseft.  
 
 
 


