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‘Oorspronkelijkheid’ in muziek

Rede

in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding
van het ambt van hoogleraar Muziekwetenschap

aan de Universiteit van Amsterdam
op woensdag 10 oktober 2001

door

Rokus de Groot





Mijnheer de Rector Magnificus,
leden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam,
zeer gewaardeerde collega’s, studenten en andere toehoorders,
lieve familie en vrienden,

‘Oorspronkelijkheid’ in muziek

Wat beweegt een eigentijdse Britse componist om de muziek van de ney, de Per-
zisch-Arabisch-Turkse fluit, ‘de weg terug naar het paradijs’ te noemen? Wat drijft
hem ertoe om de meeste westerse klassieke muziek af te wijzen op een manier die
een strenge islamitische wetgeleerde niet zou misstaan? Wat is bij hem de achter-
grond om oorspronkelijkheid in muziek in theologische termen te definiëren en
niet in muziekesthetische termen?

Ik heb het hier niet over de een of andere obscure componist. Waarschijnlijk
heeft u wel eens muziek van hem gehoord. Het gaat om Sir John Tavener (*1944).
Bij de begrafenis van prinses Diana in 1997 klonk zijn Song for Athene toen de kist
Westminster Abbey werd uitgedragen.1

[Geluidsvoorbeeld 1: John Tavener, Song for Athene]

In deze rede spreek ik over een proces in de westerse nieuwe muziek na 1945, ver-
lopend van nadruk op muziekstructurele vernieuwing, via maatschappelijke geën-
gageerdheid, naar een religieus en spiritueel perspectief. De muziek lijkt hier een
algemeen maatschappelijk proces te reflecteren. Na een periode van economische
wederopbouw volgden de jaren zestig met een extravert sociaal-politiek activisme
vanuit een concept van de maakbaarheid van maatschappij en milieu. Vanaf de jaren
zeventig wordt er geëxperimenteerd met allerlei vormen van individuele ontplooi-
ing, met de nadruk op het spirituele. De verschuiving naar het spirituele in de wes-
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terse muziek van de laatste dertig jaar, waarop ik mij nu verder zal concentreren, is
ook opgemerkt door muziekhistorici. Danuser geeft er zelfs een naam aan: ‘nieuwe
innerlijkheid’.2

Vaak fungeren in deze verschuiving voorbeelden uit andere culturen of cultuur-
perioden als prototype. Een van de voorbeelden voor componisten zoals Tavener,
Jonathan Harvey en Ton de Leeuw is het werk van Jelaluddin Rumi. Deze behoorde
tot de soefi’s, mensen die zich binnen de islam richten op een mystieke beleving van
hun relatie tot God. Rumi (1207?-1273) werd geboren in Balkh in het oude Perzië
en vestigde zich na veel omzwervingen in het Turkse Konya. Hij heeft daar een tra-
ditie gevestigd van sam~‘, wat letterlijk ‘horen’ betekent. Sam~‘ is een spirituele
dans- en muziekvorm, die door Rumi’s volgelingen is uitgewerkt tot de bekende
rite van de wervelende derwisjen.3

Rumi was een enthousiaste beoefenaar van muziek en dans. Voor hem gold mu-
ziek als een toegang tot oorspronkelijkheid in spirituele zin. Zijn grote didactische
werk Mathnavi begint met het beroemde ‘she’r-e ney’, Het lied van het riet (deel 1,
vers 1-18). Het is een hartstochtelijke zang van verlangen naar de oorsprong:

Luister hoe het riet een verhaal vertelt, klagend over scheiding
Zeggend: ‘Sinds ik werd afgesneden van het rietbed, heeft mijn klacht steeds
mannen en vrouwen doen kreunen.
Ik wil een hart verscheurd door scheiding, zodat ik de pijn van liefdesverlan-
gen kan ontvouwen.
Ieder die ver van zijn bron is geraakt, verlangt terug naar de tijd dat hij ermee
verenigd was.’4

[Geluidsvoorbeeld 2: Ney-solo, makam Saba, levende muziek gespeeld door
de Nederlands-Turkse fluitist Kamil Sener]

Het rietbed is in de voorstelling van Rumi de bestaansgrond van de mens. Juist het
klinken van de rieten fluit is er het teken van dat zij is afgesneden van de grond waar-
op zij leefde; zij is door de scheiding open geworden. In de ‘she’r-e ney’ wordt de
klank van de fluit zowel een gif als een serum genoemd: gif omdat Rumi in de klank
de pijn van het verlangen naar de oorsprong hoort, medicijn omdat hij het geluid
beluistert als de leidraad terug naar het oorspronkelijke moment van intimiteit met
de schepper.
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De islamologe Annemarie Schimmel wijst erop dat Rumi muziek hoort als een
resonantie van het ogenblik dat in de islam ruz-e alast heet, de Dag van het Cove-
nant. Volgens de koran riep God vóór de schepping de toekomstige mensheid
voortkomend uit de lendenen van de nog niet-geschapen Adam toe: ‘Alastu bi-ra-
bikkum?’ (Ben ik niet uw Heer?). De mensheid antwoordde ‘Bala shahidna’ (Ja,
daarvan zijn wij getuige; sãra 7: 171). De klank van deze oerdialoog was voor Rumi
de oorsprong van liefdesdronkenschap, die zich uit in muziek en dans.5

Ik heb in hem geademd mijn adem; met behulp van dit vers uit de koran (sãra 15: 29;
38: 72) wijst Schimmel tal van plaatsen aan bij Rumi die opnieuw aan de oorsprong
van het bestaan refereren, als hij zegt dat de fluit pas door de adem van de goddelijke
Vriend tot klinken komt. De metafoor van de fluit heeft hier een sterke werking;
juist omdat zij open is en leeg kan zij klank geven. Rumi drukt dat in dezelfde inlei-
ding tot de Mathnavi uit met de beroemde woorden: ‘De Geliefde is alles en de min-
naar slechts een sluier; de Geliefde is de levende en de minnaar iets doods.’ (deel 1,
vers 30).6 Deze regels verwijzen naar een geestelijke staat waar het individuele zelf
als iets zelfstandigs en afgescheidens vernietigd is. Dat wordt door soefi’s fan~ ge-
noemd.

Een weerklank van de woorden van Rumi over de oorspronkelijkheid van de ney
vinden wij bij Tavener, die de klank van deze fluit ‘de muziek van voor de zondeval’
noemt. Deze componist heeft het instrument in verschillende composities toege-
past.7

Ook Ton de Leeuw (1926-1996) was gefascineerd door Rumi. Transparances
voor koor en kopersextet uit 1986 is op extatische soefiteksten gebaseerd, waaron-
der een van de Perzisch-Turkse mysticus.

Een derde componist, Jonathan Harvey (*1939), ontwierp zijn Ashes Dance Back
voor koor en electronica uit 1997 als een weerspiegeling van fan~, met een directe
verwijzing naar Rumi’s poëzie. Harvey vat dit begrip op als de eenwording van de
mens met de natuur. Klankmatig geeft hij dit gestalte door de boventonen van men-
selijke stemmen en van natuurgeluiden te manipuleren, waarbij deze elektronisch
met elkaar worden vermengd. Het was zijn opzet om door zulke klankfusies het er-
varingseffect te bereiken van éénzijn.

[Geluidsvoorbeeld 3: Jonathan Harvey, Ashes Dance Back voor koor en elek-
tronica (1997)]
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a. Menselijke stem met bewerkt boventoonspectrum,
b. elektronische animatie van zo’n spectrum door het geluid van de wind,
c. fragment van de compositie]8

Deze recente interesse in soefitradities bij westerse componisten is deel van hun
onderzoek naar spiritueel gefundeerde oorspronkelijkheid in muziek en via mu-
ziek. Harvey heeft onlangs In Quest of Spirit gepubliceerd, een bewerking van zijn
Ernest Bloch-lezingen aan de Universiteit van Californië in Berkeley in 1995. ‘Te-
rug naar de bron’ noemde Ton de Leeuw in 1986 een reflectie op zijn creatieve
leven toen hij 60 jaar werd.9 En van Tavener verscheen twee jaar geleden The music of
Silence.10 ‘Stilte’ in de titel verwijst naar wat deze componist hoort als de oorsprong
van de schepping, als ongeschapen geluid. De ondertitel van Taveners boek, A Com-
poser’s Testament, impliceert de dood van de schrijver-componist al tijdens zijn leven,
en verwijst indirect naar de door soefi’s gekoesterde uitspraak in de profetische tra-
ditie (hadith) ‘sterf voor je sterft’, ofwel naar fan~.

Oppervlakkig gezien wekt het misschien verbazing dat componisten in een gesecu-
lariseerde samenleving zich bezighouden met een theologische, of algemener ge-
zegd, spirituele fundering van hun kunst. Recente cultuuranalyse heeft echter
onder de aandacht gebracht dat tal van praktijken en instituties sinds de rationele
Verlichting theologisch worden gerechtvaardigd. Ik wijs bijvoorbeeld op de in 2001
gehouden conferentie van het onderzoeksinstituut Amsterdam School for Cultural
Analysis (ASCA) die zich boog over politieke theologieën.11 Hent de Vries schrijft
in de uitgangstekst voor deze conferentie over een terugkeer van het religieuze in
de recente tijd ‘zowel in de huidige liberaal-democratische staten als elders in de
wereld, met een onvoorziene kracht, zonder precedent’:

Deze ‘terugkeer van het religieuze’ op geopolitieke schaal is in conflict met
de wijze waarop moderne staten en hun burgers zichzelf interpreteren. De
opkomst van een verondersteld verlichte en toenemend gedifferentieerde
publieke sfeer ging hand in hand met de formulering van idealen van identi-
teit en zelfbepaling, individuele autonomie en universalistisch kosmopolitis-
me, welke beide in een gespannen relatie schijnen te staan tot de heterono-
mie en het particularisme – het autoritarisme of zelfs geweld – die gewoon-
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lijk worden toegeschreven aan religieuze doctrine en haar praktijken. [verta-
ling RdG]

Ik voeg hier aan toe dat de terugkeer van het religieuze in seculiere context zich
sterk blijkt te manifesteren in de beleving van muziek.

In relatie tot muziek zijn religieuze funderingen overigens te vinden vanaf de vroeg-
ste documenten tot aan de dag van vandaag. Zulke funderingen zijn vooral daar tref-
fend waar men deze misschien niet zou verwachten, namelijk met betrekking tot
het concept ‘absolute’ muziek zoals dit in het vroegnegentiende-eeuwse Europa
vooral door dichters werd geformuleerd. Neubauer heeft er echter op gewezen dat
het begrip ‘absoluut’ hier, in een herleving van een pythagoreïsche interpretatie,
complementaire betekenissen heeft. Enerzijds is er de betekenis van l’art-pour-l’art,
waar muziek als een medium gedacht wordt vrij van de functie van specifieke repre-
sentatie: een zuiver spel met vormen in zelf-referentialiteit, te vergelijken met wis-
kunde. Tegelijkertijd valt de metafysische betekenis te beluisteren dat muziek ‘van-
uit de wereld van de ervaring reikt naar een absolute en uiteindelijke entiteit’.12 In
een tekst van Wackenroder verschijnen deze complementaire betekenissen in het
zinnebeeld van de resonantie: ‘[...] Ik ben geneigd te geloven dat Gods ongeziene
harp instemt met onze klanken en de menselijke textuur van getallen begiftigt met
hemelse kracht.’13

Kenmerkend nu voor de nieuwe muziek van de laatste decennia is een tendens
waarbij de idee van muzikale autonomie en absoluutheid wordt doorbroken, samen
met een zoeken naar oorspronkelijkheid in religieuze zin. Het gaat, naar de woor-
den van De Vries, uitdrukkelijk om een heteronome muziek, in een project van
hersacralisering. Daarbij verandert de religieuze fundering ook van inhoud.

Een opvallend ontwerp voor een muzikale theologie van oorspronkelijkheid is
dat van John Tavener. Terwijl soefitradities voor hem in belangrijke mate een voor-
beeldfunctie hebben gehad, wijst hij zijn voornaamste theologische ijkpunt aan in
de christelijke orthodoxie van Rusland en Griekenland. In 1977 trad hij toe tot de
orthodoxie.14

In de visie van de orthodoxe christen is de mens geschapen naar het beeld van
God, en voor wat betreft Tavener is ook muziek van God afkomstig. De zondeval,
door hem beschreven als de identificatie van de mens met de tijdelijkheid van zijn
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ego, heeft de oorsprong van de mens verduisterd. Heroriëntatie op de oorsprong is
volgens de orthodox mogelijk geworden doordat God in menselijke gedaante is
geïncarneerd in Christus, als prototype van uiterste nederigheid. In de ogen van de
orthodox heeft Christus het menszijn en samen daarmee de hele schepping ver-
nieuwd, in een nieuwe afstemming op de goddelijke oorsprong. Dat geldt wat be-
treft Tavener in principe ook voor de muziek, en hij beschouwt deze daarom als een
weg terug naar die oorsprong. Maar dan gaat het hem wel om een muziek die niet
gedacht wordt volgens een concept van autonomie naar menselijke maatstaven.
Integendeel, Tavener plaatst muziek in een perspectief van radicale heteronomie.
Nodig is, volgens de orthodox Tavener, een muziek die de spontaniteit van de god-
delijke schepping weerspiegelt. Muziek heeft hier de bestemming niets minder te
zijn dan een medium van theofanie (of ‘theofonie’).

Om deze bestemming te kunnen dienen, zal volgens Tavener de componist de
weg terug moeten gaan naar de oorsprong: de nederigheid van Christus ten voor-
beeld nemend, zal hij zijn individuele zelf, geïdentificeerd als het is met het tijdelij-
ke lichamelijke bestaan, moeten loslaten in ontlediging, zodat de oorspronkelijke
geest kan werken. Dit wegvallen van het individuele zelf is verwant aan wat bij de
soefi’s fan~ wordt genoemd.

Oorspronkelijke muziek is in deze context dus muziek die de onmiddellijkheid
van de goddelijke schepping zou weerspiegelen, bestaande in volkomen spontani-
teit – voorbij de beperking van de eigenzinnigheid van het menselijk ego. Volgens
Tavener zou deze muziek mogelijk worden wanneer de componist verkeert in staat
van fundamenteel ‘niet-weten’.

In zijn compositiepraktijk blijkt Tavener zich echter niet hulpeloos over te leveren
aan een afwachten van spontaniteit van gene zijde. Hij is op zoek gegaan naar spiri-
tuele prototypen in de kunsten. Deze vindt hij in de ‘traditie’, een begrip dat voor
hem de speciale betekenis heeft van ‘geopenbaardheid’, of in elk geval ‘dat wat (via
de orthodoxie) terugvoerbaar is op openbaring’. Doorslaggevend is zijn geloof dat
deze openbaring van goddelijke oorsprong is.15 Hij transponeert het christelijk oos-
ters-orthodoxe concept van traditie naar de wereld van de kunsten.16

Voor de oosters-orthodoxe christen is traditie in deze zin bijvoorbeeld aanwezig
in iconen. Er wordt aangenomen dat er oer-iconen gegeven zijn, prototypen waar-
van de openbaring in principe present blijft in kopieën. Zo’n prototype is volgens
een vijfde-eeuwse legende het mandylion, de afdruk op een doek van het gezicht van
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Christus, door hem zelf gemaakt. Dat doek zond hij naar de zieke Abgar van Edessa
toen hij deze koning niet kon bezoeken. Het geopenbaard-zijn van zo’n prototype
komt tot uiting in de benaming die in de orthodoxie aan zo’n oer-icoon gegeven
wordt: acheiropoietos, ‘niet door (mensen)handen gemaakt’. De verering ervan
wordt daarom ook niet als idolatrie, niet als beeldendienst gezien, want zo’n
oer-icoon geldt niet als een gewoon beeld, laat staan als kunst, maar als een poten-
tiële aanwezigheid van God.

Het vinden van een muzikale parallel van het icoon, dat is nu precies waarnaar
Tavener op zoek is geweest. Er zijn ten minste drie muziektradities die hij voor wer-
kelijk oorspronkelijk houdt in sacrale zin. Naast de soefi-muziek voor de ney en de
Indiase dhrupad-zang is dat vooral het Byzantijnse repertoire van de orthodoxe kerk.
Net zoals iconen vat hij Byzantijnse gezangen op als ‘niet gemaakt’, maar geopen-
baard aan heilige dichters-componisten zoals Johannes van Damascus († ca. 749 n.
Chr.).

Reflecties van Byzantijnse zang zijn vaak onmiskenbaar aanwezig in Taveners
werk, in melodiek, vorm en tekstkeuze. Zeer algemeen klinkt een ison (‘hetzelfde’)
in zijn muziek, de kenmerkende vaste toonhoogte die gedurende een Byzantijns ge-
zang of grote delen daarvan door begeleidende stemmen wordt gezongen.17

[Geluidsvoorbeeld 4:
a. Byzantijnse zang Prokeimenon, uit de dienst voor het feest van de Meta-
mórphosis, Megálo Meteoron, Kalambaka, Griekenland;
b. John Tavener, Akathist of Thanksgiving (1986)]18

Taveners hang naar intuïtief, spontaan componeren werkt dus niet in een vacuüm,
gevoed als dat componeren is door de reconstructie van ‘traditie’, via het icooncon-
cept van de oosterse orthodoxie.

Ook op een andere manier bevindt zijn werk zich niet in het luchtledige. Tave-
ner heeft met zijn muziek, zijn toelichtingen en zijn gepubliceerde Testament een uit-
gesproken polemische positie ingenomen. Hij idealiseert de oosterse orthodoxie en
wendt zich af van het westerse christendom. Parallel daaraan zoekt hij een theolo-
gisch gefundeerde muziek in het oosten en zet zich fel af tegen het modernisme in
de West-Europese muziek. Dat modernisme verwijt hij gemis aan sacraliteit.

Centraal in Taveners muzikaal anti-modernisme, in het bijzonder gericht tegen
het serialisme, is zijn kritiek op muzikale autonomie, in zijn ogen een puur techni-
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sche exercitie in zelf-referentie. Vanuit zijn theologische perspectief beschouwt hij
zulke muziek om de muziek als idolatrie: de verering van wat door mensenhanden is
gemaakt, toonverering in dit geval. In feite komt Taveners visie hierop neer dat de
zelf-referentie die hij ervaart in ‘absolute’ muziek, een vorm van hybris is: het
‘ik-ben-die-ik-ben’ komt in zijn visie alleen aan God toe.19

Niet alleen de avantgarde van de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw is
het doelwit van Taveners kritiek. Voor hem is er nauwelijks enige muziek uit
West-Europa die als sacraal kan gelden. We zijn hier dicht genaderd tot het soort
discussies dat strengere islamitische wetgeleerden tot aan de dag van vandaag voe-
ren over de aanvaardbaarheid van muziekgenres. Zowel zij als Tavener wijzen de
toetssteen aan in een als goddelijk ervaren openbaring, en beiden refereren daarbij
aan een concrete traditie van muzikale oorspronkelijkheid. Zoals bij Tavener de By-
zantijnse zang ijkpunt is, zo fungeert bij de moellah’s de koranrecitatie.20 Sterker
nog, de wijze waarop Tavener werken van Beethoven afwijst, vertoont gelijkenis
met hoe bijvoorbeeld Mohammad Yusuf, een zegsman van fundamentalistische is-
lam, dat doet. Diens uitspraken worden opgevoerd in een artikel dat in de Volkskrant
van 15 september 2001 verscheen, kort na de aanval op de tweelingtorens in New
York en het Pentagon (‘Ware kunst ligt in de Koran’). Yusuf en Tavener beschrijven
composities van Beethoven zoals zijn Negende en Missa Solemnis in wezen als idola-
trie, op grond van een in de muziek ervaren egoïstische obsessie met het menselijk
gevoelsleven en eigenmachtige voorstellingen van het heilige. We zouden bij beide
critici van westerse klassieke muziek kunnen spreken van een religieus-muzikaal
fundamentalisme.

Tavener en andere westerse componisten die zich heroriënteren op muzikale oor-
spronkelijkheid, zoals Ton de Leeuw en Jonathan Harvey, gaan in hun voorstelling
van de werkelijkheid uit van twee sferen: de mentaal-fysieke realiteit van het leven
in deze wereld en een spirituele realiteit die in die wereld werkzaam is en tegelij-
kertijd die wereld te boven gaat, immanent en transcendent. De componisten ver-
wijzen daarbij naar verschillende voorbeeldtradities, met elk eigen benamingen
voor een spirituele realiteit: God, Brahman, zuiver bewustzijn, ultieme werkelijk-
heid. Volgens de voorbeeldtradities kan het transcendente dóórbreken in, en via sa-
crale prototypes. Zojuist hebben wij gezien dat Tavener zo'n doorbraak aanwijst in
de oosters-orthodoxe traditie, via het icoon en de Byzantijnse zang.21 Dat leidt mij
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tot de bij uitstek musicologische vraag of een muziek die religieuze oorspronkelijk-
heid beoogt, bepaalde kenmerken heeft van klank en vorm.

Om de ontmoeting van de twee sferen van werkelijkheid te suggeren, worden in de
West-Europese muziektradities al lang modellen gebruikt die bij uitstek aan de we-
reld van de klank zijn ontleend: de echo en de resonantie.

In de weerkaatsing van geluid bij een echo worden ruimte en tijd hoorbaar. De
echo is in de westerse klassieke muziekpraktijk opgevat als een sprekende manier
om de werking van een spirituele sfeer in het aardse domein voor te stellen.22

Een prachtig voorbeeld van echo in deze zin horen wij in Dritter Teil der Cla-
vierübung van Johann Sebastian Bach. In het ‘Praeludium pro Organo pleno’ van
deze Übung worden opeenvolgend drie klanktexturen gepresenteerd die in de re-
centere musicologische literatuur op grond van historische bronnen vrij algemeen
worden geïnterpreteerd als voorstelling van de drie personen van God zoals die in
het christendom worden onderscheiden: vader, zoon en heilige geest. Ik refereer
hier bijvoorbeeld aan het werk van Albert Clement. De eerste monolithische klank-
textuur – organum plenum! – zet de persoon van de vader neer als een Franse zonne-
koning.23

[Geluidsvoorbeeld 5: Johann Sebastian Bach, Dritter Teil der Clavierübung,
Praeludium BWV 552, m.1-6, ‘textuur van de vader’]

Hierna volgt de muziek die in nieuwere Bach-interpretaties wordt aangewezen als
die van de persoon van de zoon. Het is treffend dat Bach juist hier de echo inzet: de
muziek lijkt een voorstel te zijn om te worden gehoord als klankmetafoor, en wel
voor de christelijke voorstelling dat de goddelijke aanwezigheid via de zoon afdaalt
in ruimte en tijd.
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[Geluidsvoorbeeld 6: J.S. Bach, Dritter Teil der Clavierübung, Praeludium, m.
30-36; vanaf m. 33, laatste kwart: ‘textuur van de zoon’.
S: signaal; E: echo; en binnen S en E weer s, e1, e2: resp. signaal, echo 1 en 2]24

Typerend voor de overvloedige muzikale vinding van Bach krijgt de echo dubbel ge-
stalte. De luid gespeelde textuur (S) wordt zacht herhaald (E). Bovendien is de tex-
tuur zelf opgebouwd uit echo’s – met de voor de echo kenmerkende verkorting van
het signaal –, in een steeds lager octaaf (s, e1 en e2). Door de neerwaartse octave-
ringen wordt ook nog eens de figuur van de afdaling voorgesteld. Met dit voorbeeld
maak ik meteen duidelijk dat het in zulke muziek niet om een natuurlijke echo gaat,
maar om een musicalisering daarvan.

De echo heeft in de westerse muziekgeschiedenis wellicht nog een bijzondere vor-
mende rol gespeeld. Collega Eddie Vetter heeft geopperd dat de canon – de over-
lappende reproductie van dezelfde melodie in verschillende stemmen – ontstaan
zou kunnen zijn uit gevoeligheid voor de echo. Hij wijst daarbij op de muziekprak-
tijk in echo-rijke Romaanse kerken tijdens de twaalfde eeuw, een periode van expe-
rimenten. In de meerstemmige muziek uit die tijd treden canonische vormen op,
vooral aan het einde van de frasen.25 Een bevestiging van deze hypothese zou inhou-
den, dat een van de meest kenmerkende procédés van de westerse muziek, de cano-
nische stemvoering, oorspronkelijk in een sacrale context is ontwikkeld.

Naast de echo heb ik de resonantie genoemd als een sacraal klankmodel in de wes-
terse klassieke muziek. Akoestisch kan resonantie worden omschreven als het fy-
sisch heftig meebewegen van een systeem, wanneer dat systeem extern wordt aan-
gedreven, op grond van een specifieke gevoeligheid van het systeem voor bepaalde
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toonhoogtefrequenties.26 Kernbegrippen zijn hier ‘specifieke gevoeligheid’, ‘het
extern aangedreven worden’ en ‘het meebewegen’. Iedereen kan dit klankver-
schijnsel gemakkelijk teweegbrengen. Druk geluidloos een toets in op een piano,
houd hem ingedrukt, en druk het rechterpedaal in; daardoor wordt de betreffende
snaar van zijn demping ontdaan en kan hij vrij trillen (de piano krijgt hiermee een
specifieke gevoeligheid voor wat betreft de toonhoogte die bij de snaar hoort). Zing
vervolgens de bij de snaar horende toonhoogte (deze snaar wordt daarmee extern
aangedreven). Het resultaat is resonantie (de snaar beweegt mee; hij gaat trillen).

In de westerse nieuwe muziek die zich oriënteert op oorspronkelijkheid in religieu-
ze zin, is de rol van werkelijke of nagebootste resonantie opvallend. Bij Tavener
komt het resonantiemodel onder meer voor in The Protecting Veil voor cello solo en
strijkorkest (1987). De cellomelodie heeft de componist ontleend aan de oos-
ters-orthodoxe traditie. Deze melodie is als het ware de ‘externe aandrijver’ voor
het zacht spelend strijkorkest: dat orkest kan beschreven worden als ‘specifiek ge-
voelig’ voor de cellomelodie, want het reageert op de cellotonen met een naboot-
sing van weerklank, in verschillende octaafliggingen. Resonantie was bij het ont-
werp van The Protecting Veil inderdaad een belangrijk concept voor Tavener. Toen de
componist de cellomelodie had geschreven, stelde hij zich het geluid daarvan voor
in de ruimte van de Hagia Sophia in Istanboel met haar enorme weerklank. Het was
in die tijd dat hij op zoek was naar mogelijkheden om een klankparallel te vinden
van het icoon. Resonantie zou hier kunnen worden opgevat als een vertaling van het
concept ‘werkzame afbeelding’ zoals dat met het icoon verbonden is.

Tavener duidt deze resonantie theologisch door deze aan te wijzen als voorstel-
ling van de ontlediging van het ego: het orkest heeft geen eigen muziek; het wordt in
beweging gebracht door de ‘geopenbaarde goddelijkheid’ van de Byzantijnse zang
zoals deze volgens Tavener in de cellomelodie is vertegenwoordigd.27

[Geluidsvoorbeeld 7: John Tavener, The Protecting Veil]

Het resonantieconcept staat ook aan de basis van Ton de Leeuws latere werk, dat hij
mondeling en in geschriften veelvuldig verbond met een religieuze metafysica van
het geluid. Sinds ongeveer 1980 hebben zijn composities elk een eigen virtuele,
steeds herhaalde grondmelodie als basis. Deze melodie dient als aansturing voor
een veelheid aan selectiepatronen, onder meer van het type sample-and-hold. Elk pa-
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troon heeft als het ware een ‘specifieke gevoeligheid’ met betrekking tot die melo-
die, en brengt een bepaald aspect ervan tot klinken.28 Resonantie is eveneens in het
compositorische werk van Harvey opvallend; het is deel van een muzikaal spectra-
lisme dat boeddhistisch wordt geduid.

Er zijn nog andere muzikale kenmerken te noemen die gepaard blijken te gaan met
het zoeken naar een religieus gefundeerde oorspronkelijkheid in muziek tijdens de
laatste dertig jaar van de twintigste eeuw. Dat zijn onder meer:
– het benadrukken van boventonen of het creëren van kunstmatige boventoon-

spectra;
– het laten horen van lang aangehouden tonen (bourdons);
– het toepassen van spiegelstructuren in de vorm van retrogrades;
– in het algemeen, een neiging tot het statische.

Deze kenmerken worden door de betrokken componisten religieus geïnterpre-
teerd. De bourdon geldt voor Tavener als ‘eeuwigheidstoon’ waarin ‘de oorspron-
kelijke stilte’, als bron van alle geluid, tot klinken komt. De fascinatie door stasis in
muziek is zowel bij Tavener als bij De Leeuw verbonden met wat zij zien als afwezig-
heid van evolutie in de transcendente werkelijkheid: alles is al aanwezig als (godde-
lijke) potentialiteit; niets hoeft door de mens te worden uitgevonden. Ten slotte
worden de boventonen evenals de symmetrie in spiegelstructuren vaak opgevat in
deze muziekpraktijken als ‘niet door mensenhanden gemaakt’.

Er is in deze voorbeelden geen vanzelfsprekende of noodzakelijke relatie tussen
het muzikale en religieuze. De relatie tussen beide kan in de meeste gevallen wor-
den teruggevoerd op een analogie tussen religieuze voorstellingen en muzikale
structuren. Bovendien worden aanzienlijke conceptuele sprongen gemaakt, zoals,
in het geval van de echo en de resonantie, de sprong van het ‘niet-menselijke’ van
een akoestisch verschijnsel naar het ‘bovenmenselijke’ van religieus geduide musi-
caleringen daarvan. In zulke sprongen en in deze structuur van de analogie toont
zich de kunstmatigheid van de relatie tussen muziek en religieuze voorstellingen.

Om een contrast te maken, sta ik een moment stil bij het werk van een componist
uit de traditie Schönberg-Boulez die zich als radicale humanist uitspreekt tegen de
idee van een werkelijkheid aan gene zijde. Voor hem bestaat slechts een zich steeds
evoluerende natuur, die zich in de mens verfijnt. Ik heb het over Peter Schat. Zeker,
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hij spreekt over een hemel. Maar die bevindt zich ‘op minder dan twee meter af-
stand tot de aardkorst en is begroeid met haar’. In De compositie van de hemel stelt hij
voor om politiek, wetenschap en kunst strikt van elkaar te scheiden. Religie is in
wezen overbodig voor hem, en zelfs gevaarlijk voor verdere evolutie, gezien het
vaak gewelddadige effect ervan op menselijk gedrag.29

Het wordt de bezoeker aan Peter Schats huis echter vreemd te moede, als hij
door de componist wordt geleid naar diens zolder die omgetoverd is in een kleine
privé-kathedraal. De zon schijnt door gebrandschilderde ramen met figuren ont-
leend aan Schats muzieksysteem, de Toonklok; door het getinte glas projecteert het
licht geheimzinnige kleuren op het gelaat van de componist die de bezoeker en-
thousiast van de artistieke waarheid van de Toonklok probeert te overtuigen. Inder-
daad, Peter Schat ontkent het religieuze niet, maar wil het, zoals hij zegt, pacifice-
ren. Hij stelt daarom voor om het gezegde ‘God is dood’ te vervangen door ‘God is
kunst’. Het is deze componist speelse ernst. Hij heeft de muzikale orde van de
Toonklok aan de wereld bekendgemaakt in NRC-Handelsblad op de avond voor kerst
1982. Dit was duidelijk bedoeld om een blijde boodschap te verkondigen, en dat
wordt nog duidelijker als wij Schat een bijbelse terminologie horen gebruiken: de
Toonklok, zo suggereert hij, maakt alle overgeleverde muziek nieuw. Dit klinkt als
een seculiere variant van Taveners opvatting dat door de komst van Christus de we-
reld, met muziek en al, is vernieuwd.

Schat, die een scheiding van sferen eist, mengt nu toch kunst met religie. Het is
niet hij die de Toonklok heeft gemaakt; op grond van haar geometrische eigen-
schappen vat hij de Klok op als gegeven. Dat komt toch wel dicht in de buurt van het
acheiropoietos, het niet door handen gemaakte. Door te kiezen voor een religieuze
modus van spreken in kunstzaken krijgt Schats taalkeuze ook cultuurpolitieke con-
sequenties. Het effect ervan kan zijn dat de Toonklok wordt gezien in een aura van
onweerspreekbaar gezag.

Opmerkelijk is dus dat de Toonklok, die is gedacht vanuit een humanistische
anti-metafysica, uiteindelijk net zoals andere post-seriële componeerwijzen, zoals
die van Tavener, Harvey en De Leeuw, een (quasi-)religieus fundament heeft gekre-
gen.30

Componisten die zich bezighouden met kwesties van religieuze oorspronkelijkheid
in muziek, worden gesteld voor de vraag hoe zij datgene in muziek moeten benade-
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ren wat niet voorstelbaar is. Het gaat om wat in postmoderne analyses wel genoemd
wordt het ‘gans andere’, datgene wat het menselijke denken niet kan bevatten.

Ik heb met mijn voorbeelden proberen te schetsen dat er in de benadering van
het gans andere in muziek – en in het met muziek verbonden spreken – toch voor-
stellingen worden gemaakt en dat er prototypen sacraal worden verklaard waar het
zich zou manifesteren. Ik bepaal me nu voor een ogenblik bij de vraag op welke wij-
ze eigenschappen die aan de manifestatie van het gans andere worden toegedicht, in
de compositie en interpretatie van muziek naar voren komen; ik let daarbij in het
bijzonder op ‘onmiddellijkheid’, met daarmee verbonden begrippen als presentie
en spontaniteit.

Kenmerkend voor de benadering van de muzikale beleving in recentere musicologi-
sche en muziektheologische literatuur is aandacht voor de gelijktijdigheid van pre-
sentie en proces. Muziek blijkt de sensatie mogelijk te maken van de onmiddellijkheid
van aanwezig zijn, en tegelijkertijd van de onophoudelijke verandering van schep-
ping. Deze onvatbare aanwezigheid van voortdurende schepping is een kwaliteit die
ook aan de ervaring van het gans andere of van het goddelijke wordt toegeschreven.

Adorno reflecteert over de onvatbaarheid van onmiddellijkheid als hij spreekt
over het absolute in relatie tot muziek. Hij meent dat muziek, in tegenstelling tot
taal, ‘het absolute onmiddellijk bereikt, maar het tegelijkertijd verduistert, zoals
wanneer een sterk licht het oog verblindt, dat zo niet langer dingen kan zien die
goed zichtbaar zijn’.31 Ik verwijs tevens naar de gedachtevorming door Lawrence
Kramer in diens Classical Music and Postmodern Knowledge, over de metafysica van mu-
zikale onmiddellijkheid die hij vooral opmerkt in het denken over westerse klassie-
ke muziek van de negentiende en twintigste eeuw. In zijn kritische analyse bena-
drukt hij het gemedieerde en artificiële, en daardoor paradoxale karakter van
muzikale ‘onmiddellijkheid’.32 Hierbij aansluitend stel ik voor om de suggestie van
‘onmiddellijkheid’ in muziek te beschouwen als een modelmatig ervaringsvoorstel
van ‘presentie’.

Muziek kan in het algemeen worden beschouwd als een ervaringsvoorstel, aan-
geboden door componist en uitvoerenden en aanvaard of verworpen door luiste-
raars. Zo’n ervaringsvoorstel kan op zijn beurt worden voorgelegd of opgevat als
een model voor religieuze ervaring. Zo spreekt de theoloog Kox over het horen van
Bruckners motet Christus factus est als een muzikaal omvormingsmodel voor geeste-
lijke transformatie.33 Kramers kritiek op de opvatting van muziek als ‘presentie’
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komt neer op het aanwijzen van een spanning tussen de sfeer van ervaring (muziek)
en de sfeer van het zijn (presentie). Een muzikaal ervaringsvoorstel van presentie
kan immers niet eenvoudigweg worden gelijkgesteld aan de onmiddellijkheid van
de ‘(goddelijke) presentie’, zoals die bijvoorbeeld met woorden is aangeduid door
Augustinus – intimior intimo meo, ‘meer innerlijk dan ik tot mijzelf ben’ – of in de ko-
ran – ‘wij zijn Hem nader dan het koord van de halsader’ (sãra 50: 16).34 De ervaring
van klinkende muziek vraagt altijd tijd – akoestisch, fysiologisch, cognitief, psycho-
logisch en socio-cultureel. Muziek blijft hier gevangen in de dubbele kunstmatig-
heid van ervaring en model.

Naast de sensatie van onmiddellijkheid in muziekbeleving heb ik ook die van proces
genoemd, van voortdurende schepping. Deze wordt door sommige auteurs verbon-
den met de muzikale syntaxis die aan muzikale klankgebeurtenissen dynamiek ver-
leent. Adorno hoort in het syntactische wat hij het ‘inherent theologische’ van mu-
ziek noemt. Elk muzikaal fenomeen wijst zijns inziens wegens zijn syntaxis boven
zichzelf uit. Hij spreekt hier over de gelijktijdigheid van immanentie en transcen-
dentie: ‘Wat zij [de muziek] zegt, is als dat wat verschijnt tegelijk bepaald en verbor-
gen. Haar idee is de gestalte van de goddelijke naam. Zij is [...] de, hoezeer ook al-
tijd weer vergeefse, menselijke poging om de naam zelf te noemen, niet om
betekenissen mee te delen.’35 Ook hier kan men spreken van een modelmatig muzi-
kaal ervaringsvoorstel in relatie tot de beleving van ‘schepping’ in religieuze zin.
Het lijkt overigens, in academische context, nauwelijks mogelijk om te bepalen wat
de verhouding is tussen muzikale modellen en datgene in de religieuze sfeer waar-
voor deze model staan. Van welke aard is de ‘doorbraak van of naar gene zijde’ die
een componist articuleert of een luisteraar beleeft in muziek (Messiaen/Van
Maas)?36 Vertaalt hij of zij louter een religieus concept met alle tradities van dien in
een muzikaal concept (ervaringsvoorstel), en vice versa? Is er een ‘levende’ inspira-
tie, of wordt er, vanuit een mechanistische of magische geesteshouding, een muzi-
kaal model gehouden voor datgene dat men via zo’n model wil voorstellen? In hoe-
verre is er de circulariteit dat religieuze ervaringen en voorstellingen, die door
middel van muzikale ervaringsmodellen worden geactiveerd, zelf weer door die
muzikale modellen zijn gevormd?

Er is in muziek van de componisten die ik zojuist heb besproken nog een bepaalde
manier op te merken waarop het ‘andere’ gestalte krijgt. Het is opvallend dat het
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vaak oosterse bronnen zijn die deze westerse componisten als prototypisch aanwij-
zen. Tavener vindt zijn inspiratie in de christelijke kerk van het oosten, in het soefis-
me en in de Noord-Indiase dhrupad-zang. Voor Ton de Leeuw was dhrupad eveneens
een openbaring; kennismaking met deze zang in 1961 voerde hem weg van het mo-
dernistische serialisme. En Jonathan Harvey legde een route af die hem naar het Ti-
betaans boeddhisme leidde. Ik constateer hier een aspect van oriëntalisme in het
zoeken naar mogelijkheden voor een muzikale spiritualiteit.

Ik zal mij in de toekomst verder bezighouden met vragen over deze verbinding
in muziek tussen het ‘oosterse’ en het ‘andere’. In zijn Orientalism heeft Edward Said
de oriënt geschetst als een van de meest terugkerende beelden van het ‘andere’ in
Europa, als een contrasterend imago in haar indentiteitsvorming.37 Gezien de
geschiedenis van het oriëntalisme – waarbij het Westen aanspraak maakte op hege-
monie – is het oosten niet zomaar een vrijblijvend onderwerp van gedachtevorming
of handeling, en dat geldt ook voor voorstellen tot oorspronkelijkheid in een reli-
gieus gefundeerde compositiepraktijk. Ik beperk me hier tot enkele observaties. Bij
De Leeuw en vooral bij Tavener lijkt de westerse dominerende modus ten aanzien
van oosterse bronnen te zijn ingewisseld voor een zich onderwerpende modus,
samen met een ernstige kritiek op de eigen westerse moderniteit. Stond ‘het oos-
ten’ in de muziek van de negentiende en begin twintigste eeuw nog voor een exotis-
me van exuberantie en sensualiteit – Lawrence Kramer spreekt hier van een koloni-
ale opvatting van de beschikbaarheid van materiële overvloed –,38 dit lijkt in de late
twintigste eeuw te zijn ingewisseld voor een exotisme van ascese. Tavener en De
Leeuw zoeken juist ‘stilte’ en ‘leegte’ via oosterse prototypen.

Het is paradoxaal dat Taveners muziekpraktijk zich tegelijkertijd kenmerkt door
wat ik zou willen noemen conspicuous sacrality, een uitdrukkelijke en zelfs polemi-
sche sacraliteit, gecombineerd met een haast commerciële presentatie. Daarin ver-
schilt deze praktijk opvallend van de teruggetrokkenheid van de oosterse ortho-
doxie waarop Tavener zich baseert.

Uitgaande van Saids analyse kan men zich afvragen in hoeverre het door De
Leeuw, Harvey en Tavener bewerken van oosterse en westerse bronnen binnen
overkoepelende compositiestructuren en spirituele kaders nog steeds gebaseerd is
op een idee van de beschikbaarheid van – en dus (gefantaseerde) macht over – die
oosterse bronnen; in hoeverre bergt een gastvrij universalisme een westers reduce-
rend en globaliserend denken? Het beschikbaarheidsidee is in elk geval wel sterk
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aanwezig in Stockhausens concept Weltmusik zoals hij dat in de jaren zeventig ont-
wikkelde.

Het ‘andere’ is ook aan te wijzen in de klankmiddelen die ik heb genoemd: de echo,
de resonantie en de boventoonreeks. Deze worden in de compositiepraktijk ingezet
als zouden zij geen menselijk maaksel zijn, maar (quasi-)akoestische verschijnselen
die als gegevenheden worden getransponeerd naar de sfeer van spirituele voorstellin-
gen en belevingen. Meer in het algemeen wil ik wijzen op het ‘andere’ in de kwali-
teit van acheiropoietos zoals door Tavener ervaren in de Byzantijnse zang: de idee van
‘het niet door mensenhanden gemaakte’ vormt hier wel heel expliciet een contrast
met een modernistische ideologie van maakbaarheid.

Het fascinerende aan de echo en resonantie is dat zij vorm geven aan de intuïtie
dat de onmiddellijkheid van absolute presentie niet vatbaar is. De suggestie is hier
dat wij pas in de vorm van reflectie en in de verschuiving in de tijd iets van die presentie
gewaar kunnen worden.39

Ik keer nog even terug naar de sociale en psychische spanning die Hent de Vries in
zijn cultuuranalyse aanwijst, verbonden met de terugkeer van het religieuze in de
seculiere moderniteit. We zien in de hersacralisering binnen de nieuwe muziek-
praktijken die ik noemde een opvallend samengaan van de contrasterende mentali-
teiten die De Vries vermeldt. De heteronomie van het religieuze is opvallend aan-
wezig in een gewenste beweging van overgave aan het ‘andere’, of dat nu God,
zuiver bewustzijn of ultieme werkelijkheid wordt genoemd. Tegelijkertijd vinden
wij ook de zelfbepaling, de individuele autonomie, het universalisme en de kosmo-
politische oriëntatie, en wel in de hoogst individuele en eclectische constructies van
een religieus gefundeerde oorspronkelijkheid in de nieuwe muziek. Hier paart zich
postmoderniteit aan een verlangen naar premoderniteit. Dit heeft in vele opzichten
zijn weerslag: veranderingen in opvatting over begrippen als traditie, vernieuwing,
oorspronkelijkheid, veranderingen in de definitie van muziekwerk en auteurschap.
Als, zoals Tavener beoogt, de kunstenaar ontlediging nastreeft, wie is dan de auteur?

De inhoud van concepten als traditie en vernieuwing is bij de besproken compo-
nisten inderdaad radicaal anders geworden dan bij Boulez en geestverwanten in de
jaren vijftig en zestig. De nadruk op menselijke vindingrijkheid in de context van
permanente vernieuwing van muziekstructuren en -processen maakt plaats voor
verwijzingen naar (ontvankelijkheid voor) openbaring. Dat dit aanzienlijke conse-
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quenties heeft voor cultuur- en subsidiebeleid moge bijvoorbeeld blijken uit span-
ningen rondom de verdeling van gelden aan componisten in de jaren negentig.40

Ik hoop het artificiële en modelmatige van muziek te hebben geschetst in relatie tot
religieuze voorstellingen, door te wijzen op het in muziek ensceneren en kunstma-
tig produceren van het ‘onmiddellijke’, het spontane, het ‘andere’.

Hiermee wil ik niet stellen dat in de ervaring van luisteraars het sacrale niet via
muziek zou kunnen dóórbreken. Ik keer nog even terug naar Rumi. Er wordt ver-
teld dat zijn enthousiasme voor muziek eens werd bekritiseerd door een orthodoxe
moslim als niet in overeenstemming met de koran. Daarop antwoordde Rumi:
‘Muziek is het knarsen van de deur van het paradijs.’ Zijn criticus zei: ‘Ik houd niet
van het geluid van knarsende deuren!’ Rumi voegde hem daarop toe: ‘Ik hoor de
deuren als zij zich openen, jij als zij zich sluiten.’41

Dit verhaal geeft aan dat we op verschillende wijzen naar muziek kunnen luiste-
ren in spiritueel perspectief. Wat op het ene moment sluiting is, is op het andere
moment opening. Wat voor de ene luisteraar idolatrie is, is pedagogie voor de ande-
re.

Voor Rumi gold het maken en beleven van muziek en dans in de sam~‘ niet auto-
matisch als sacraal. Als mysticus en bovendien nog als islamiet had hij een bijzondere
allergie voor idolatrie. Hij verwierp het mechanisch gebruik van muziek, dans of
drugs als middel om extase te bereiken op een als spiritueel bedoeld pad. Het ver-
haal gaat dat hij slechts danste als hij door een spil in beweging werd gebracht – en
die spil was de aanwezigheid van een spirituele mentor of metgezel, die hij zag als
vertegenwoordiging van de Levende. Deze aanwezigheid was het die zijns inziens
een mens uiteindelijk voor idolatrie kon behoeden. De spil die muziek, dans en poë-
zie tot leven wekte, was in zijn geval Shamsuddin van Tabriz, in een van de meest
verbijsterende spirituele vriendschappen die ooit zijn gedocumenteerd. Na diens
mysterieuze verdwijning, zo getuigt Rumi, verinnerlijkte zich Shamsuddin tot een
spil in zijn hart.42

[Geluidsvoorbeeld 8: Ney-solo, makam Seg~h, levende muziek gespeeld door
Kamil Sener]

Bij verder onderzoek naar de keuze van spirituele ijkpunten in nieuwe westerse mu-
ziek behoort de vraag naar het mogelijke onderscheid tussen uitspraken over mu-
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ziek door een mysticus zoals Rumi (een van die ijkpunten) en door een componist
met de neiging als spiritueel leidsman op te treden (een in de twintigste eeuw veel
voorkomende neiging). Het is niet onwaarschijnlijk dat in de uitingen van de com-
ponist, eerder dan bij de mysticus, een mate van diffusiteit zal optreden vanwege
een discrepantie tussen intenties en belangen: het samengaan van enerzijds een ge-
wenste ontvankelijkheid voor het sacrale en anderzijds muzikale specialisatie, pro-
fessionele ambitie, het respecteren van muziekesthetische en -structurele normen,
de betovering door het medium muziek en de druk tot een constante muziekpro-
ductie vanwege economische noodzaak.43

Ik heb mij in deze rede begeven in een gehoorswereld die reikte van de akoestiek
van klankverschijnselen, zoals de echo en de resonantie, naar de muziekwetenschap
van klankstileringen daarvan, en die zich bewoog van een ontwerp van religieus ge-
fundeerde oorspronkelijkheid in muziek naar een cultuuranalyse van muzikaal ori-
entalisme. Dit geeft een indruk van de ruimte die ik samen met mijn collega’s in de
komende tijd verder wil verkennen. Ik wijs daarbij drie processen aan: interdiscipli-
naire verbreding, muzikale verdieping en ontwikkeling van cultuurpolitieke verant-
woordelijkheid.

Allereerst interdisciplinaire verbreding. De tendens tot het geschetste
doorbréken van het autonomieconcept met betrekking tot muziek in de nieuwe
muziekpraktijken heeft een parallel in recente ontwikkelingen in de muziekweten-
schap. Dat heeft het interdisciplinaire karakter van muziekstudies versterkt in een
poststructuralistische musicologie. De huidige muziekwetenschap past dan ook uit-
stekend in de recente transformatie van een Faculteit der Letteren in een Faculteit
der Geesteswetenschappen. Ik neem mij voor om onderwijs en onderzoek nadruk-
kelijk in deze veelvoudig interdisciplinaire context te plaatsen, in het bijzonder in
het kader van ASCA en het Onderzoeksinstituut voor Cultuur en Geschiedenis. Het
huidige muziekwetenschappelijk onderzoek van mijn collega’s past daar al uitste-
kend in – dat van Sabine Lichtenstein, Eddie Vetter, Robbert van der Lek, Leo
Plenckers – evenals het programma Musical identities in the twenty-first century, dat ik
samen met Albert van der Schoot uitvoer. Een etnomusicologische inbreng in de
onderzoeksscholen door collega Wim van der Meer is in voorbereiding.

Gezien de opvallende tendens tot het religieus of theologisch funderen van mu-
ziek die ik in mijn rede heb behandeld, voorts gezien het gegeven dat de terugkeer
van het religieuze in seculiere context zich sterk blijkt te manifesteren in muziek, en
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ten slotte gezien de toename van theologische muziekstudies door musicologen en
theologen, ligt het voor de hand om als een van de onderzoeksprogramma’s het
thema religiestudies en muziek te ontwikkelen.44

En dan de muzikale verdieping. Om een eigen rol te kunnen spelen in het inter-
disciplinaire veld van muziekstudies, is het essentieel dat de musicoloog zeer ver-
trouwd is met muziek, en dat hij of zij kennis en ervaring op dit gebied voortdurend
verdiept. Het is mijn voornemen om, samen met mijn collega’s, in onderwijs en
onderzoek intensieve aandacht te besteden aan studies van klank, muziekcognitie,
muzieksyntaxis, muziekanalyse en uitvoeringspraktijk inclusief aspecten van orga-
nisatie. Uiteindelijk is het immers de plaats van muziekwetenschap in het geheel van
geesteswetenschappelijke disciplines om te onderzoeken wat het eigene is aan mu-
ziek in culturele praktijken; de genoemde muzikale verdieping moet hiervoor de
middelen verder ontwikkelen. Tegelijk reken ik het tot de taak van muziekweten-
schap om een verfijning van het horen te stimuleren in de geesteswetenschappen, te
midden van literaire en visuele modi. Daarbij stel ik mij voor om aandacht voor het
performatieve te bevorderen: muziek als uitvoeringskunst te benaderen, in een
contrapunt van onderzoek, onderwijs en muzikale participatie, en daarbij ook dans
te betrekken. Een dergelijk pleidooi heeft Saskia Kersenboom in een bredere zin
eerder gehouden met haar tekst Zin in kennis, die ik van harte onderschrijf.45 In het
woord ‘zin’ resoneert uitdrukkelijk zintuiglijkheid mee. En ook vreugde. Muziek
wordt gespeeld. En de vreugde van dat spelen is zelf niet gespeeld.

Ik ben in het verband van muzikale verdieping dan ook bijzonder verheugd over
de samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam. Volop zijn wij bezig
met de verwerkelijking van een gezamenlijke masteropleiding Theorie der Muziek.
In het bijzonder dank ik Lucas Vis en Henk Borgdorff voor jullie geestdrift en
ideeënrijkdom. Evenzeer ben ik blij met de samenwerking met het Rotterdams
Conservatorium in de personen van Joep Bor en Henrice Vonck, gericht op onder-
zoek op het vlak van de wereldmuziek. Veel waardering heb ik voor de collegialiteit
van Henkjan Honing die de verbinding verzorgt met het muziekcognitie-onderzoek
van het NICI in Nijmegen, en van Bert van der Schoot die een levenslijn naar de
wijsbegeerte vormt. Ook het werk van jullie, Gerrit Kommers en Vincent van den
Bijlaard, docenten muzikale vaardigheden, is essentieel voor muzikale verdieping.

Ten slotte zie ik voor muziekwetenschap een belangrijke taak weggelegd op het
cultuurpolitieke vlak. Juist op dit moment waar er, na de calamiteit van 11 septem-
ber 2001, angstige stemmen in de wereld opgaan over een op handen zijnde botsing
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tussen culturen, een conflict tussen seculariteit en religiositeit, een treffen tussen
het zogenaamd vrije Westen en bepaalde militante groeperingen binnen de islam,
vind ik dat muziekwetenschap een rol heeft te spelen in het bevorderen van weder-
zijdse kennis, respect en affectie in een wereld van complexe identiteiten. Er wor-
den op dit moment honderden miljoenen guldens bestemd voor veiligheidsmaatre-
gelen. Geen maatregel tot fysieke veiligheid kan echter uiteindelijk opwegen tegen
de ontspanning van niet-dominerende vormen van wederzijds leren. Ik volg hier het
appèl in Edward Saids Orientalism. Deel daarvan zal ook een proces zijn van cultu-
reel zelfonderzoek, in postkoloniaal perspectief, dat mijns inziens juist nú meer dan
ooit noodzakelijk is. De etnomusicologie zal zich zeker ook hier verder ontplooien.
Ik ben verheugd in mijn nieuwe collega Wim van der Meer een geestverwant te we-
ten. Bij de diverse universitaire besturen dring ik erop aan om geld vrij te maken
voor deze cultuurpolitieke taak van de geesteswetenschappen, waaronder muziek-
wetenschap. Daarbij zouden stafaanstellingen niet alleen gekoppeld moeten zijn aan
studentenaantallen.

Ik dank het College van Bestuur en het bestuur van de Faculteit der Geestesweten-
schappen voor het vertrouwen dat zij in mij stellen met deze benoeming, en ik wil
hierbij speciaal Karel van der Toorn vermelden. Mijn grote erkentelijkheid gaat ook
uit naar Bram Kempers en Jan de Vries van de Afdeling, respectievelijk het Onder-
wijsinstituut Kunst- en Cultuurwetenschappen, voor hun voortdurende en hartelij-
ke steun. Datzelfde geldt hun medewerkers, waarbij ik noem Ruud Stam, Noortje
Briët, Patty Voogt en Wil Dropvat.

Ik dank allen die mij onderwezen en onderwijzen, te beginnen met mijn vader
en moeder. Ik ben blij dat mijn moeder hier aanwezig is. Ook aan de musici en we-
tenschapsmensen in oost en west, noord en zuid spreek ik mijn dank uit voor wat ze
mij hebben geleerd. Van de musici noem ik in het bijzonder Willem Vogel, Ton de
Leeuw, Wasifuddin Dagar en Gary Goldschneider, en van de musicologen Ernst
Heins, Frank Harrison, Paul Op de Coul en Jos Kunst. Ik dank mijn collega’s van de
leerstoelgroep muziekwetenschap voor hun inspiratie en collegialiteit. Het is mede
door jullie werk dat ik hier zojuist enkele aandachtslijnen voor muziekwetenschap
kon schetsen. Ik ben ervan overtuigd dat wij hiervan samen veel kunnen realiseren.
In mijn waardering sluit ik natuurlijk ook Cintha Harjadi, Joan Schukking, Irma
Plugge en Willem Rodenhuis in voor het verrichten van essentiële ondersteunende
taken. Veel dank uit ik ook aan mijn collega’s van de Universiteit Utrecht en van an-
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dere universiteiten en leerstoelgroepen. In het bijzonder noem ik jullie, Paul Op de
Coul en Kees Vellekoop, die van mijn bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteit
Utrecht een echte léérstoel hebben gemaakt.

Ik dank hier ook van harte vriend Richard Hees die al zo’n 25 jaar mijn sparring
partner is in het denken over muziek; ik ben blij je hier te zien samen met je vrouw
Jellemieke en jullie zoon en mijn petekind Jan-Jitze. Sander van Maas en Marcel Co-
bussen, met veel affectie noem ik jullie, en ik spreek mijn bewondering uit voor jul-
lie gedurfde denken: Sander als pionier op het vlak van muziek en theologie, Marcel
in de voorhoede van het onderzoek naar muziek en deconstructie. Jullie zijn mijn
eerste promovendi tijdens mijn aanstelling in Amsterdam; binnen enige maanden
zal jullie promotie haar beslag krijgen. Het feit dat jullie werk nu al nationaal en in-
ternationaal aandacht trekt, is een teken van de vitaliteit van muziekwetenschap.
Jullie, studenten muziekwetenschap van vele generaties, dank ik voor de inspiratie
die jullie mij geven. Ik wil mij inzetten voor een harmonieuze ontwikkeling in jullie
muzikale, muziekwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke vorming.

En Jeanette, in het bijzonder dank ik jou, voor je constante liefdevolle aanwezig-
heid, je nuchterheid en je wijsheid.

Ik dank u voor uw aandacht.

Ik heb gezegd.

Na de rede werd een recital gegeven, door de orator aangeboden aan de universitai-
re gemeenschap:
1. Rokus de Groot, Hide and Seek (2001) voor mezzosopraan, bariton en piano.

Tekst van Rabindranath Tagore, Gitanjali, nr. 71 (1912).
Marieke Koster, Charles van Tassel, Marien van Nieukerken.

2. Kamil Sener, Ney-solo van makam Segah naar Moehayyer Kürdi.
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Noten

1. Tavener schreef Song for Athene in 1993, onder de indruk van het verongelukken van een
meisje met deze naam; hij woonde in de Russisch-orthodoxe kathedraal van Londen
haar begrafenis bij.

2. Het gaat hier niet om absolute tegenstellingen, wel om een belangrijke accentverschui-
ving. Evenmin is het de enige of eerste keer dat zo’n verschuiving heeft plaatsgevonden
in de twintigste eeuw; ook in de jaren twintig en dertig, eveneens na een periode van
muzikale revoluties – en gelijktijdig met een economische crisis –, vinden we een
heroriëntatie op spiritualiteit en religie in de muziekpraktijk. Over de verschuiving
sinds de jaren zeventig zie o.a. U. Dibelius, Moderne Musik II, 1965-1985
(München/Mainz 1989), ‘Exotismus und Meditation’, p. 81-99. H. Danuser past de al-
gemenere term ‘Neue Innerlichkeit’ toe op deze verschuiving in ‘Neue Innerlichkeit in
der zeitgenössischen Musik’, in Dissonanz 22 (1989), p. 4-10.
De verschuiving kan verschillende gedaanten aannemen. Hier wordt slechts een tweetal
voorbeelden genoemd. Nadat Stockhausen in de jaren vijftig en zestig had geëxpe-
rimenteerd met allerlei vormen en graden van beheersing door middel van reeksen, c.q.
continua van muzikale kenmerken, treedt bij hem vanaf ongeveer 1968 het visioniaire,
geopenbaarde (onder meer via de droom), intuïtieve, transcendente op de voorgrond.
Aus dem sieben Tagen (1968) en Für kommende Zeiten (1968-1970) bestaan uit verzamelin-
gen prozateksten die bedoeld zijn als meditatieve improvisatie-oefeningen; Stimmung
(1968) is een ‘gevleugeld voertuig dat naar de kosmos en het goddelijke reist’. In Trans
(1971) gaat het om ‘transpersoonlijke’ muziek, niet door de componist gewild, maar
door hem aanvaard als een dictaat van gene zijde. De solo-partij in Inori (1973-1974) is
die van een ‘Beter’ (bidder), die rituele gebeden uitvoert (zie P. Griffiths, Modern Music.
The Avant garde since 1945 (Londen etc. 1981), o.a. p. 240-243, 266). Luigi Nono hield
zich in de jaren zestig bezig met het scheppen van muziek in het kader van een politieke
ideologie. Toen hij na enige jaren van zwijgen zich weer als componist liet horen, was dat
met een verinnerlijkte muziek tussen klank en stilte: Fragmente-Stille, An Diotima
(1979-1980).

3. De praktijk van sam~‘ en het denken daarover in de wereld van de islam worden uitge-
breid besproken in J. During, Musique et extase. L’audition mystique dans la tradition soufie
(Parijs 1988). Op 17 december, de sterfdag van Rumi, besteden Turkse zenders in het
algemeen aandacht aan de dansrite van de derwisjen.

4. Vertaling van vers 1-4 door de auteur naar R.A. Nicholson, red. en vert., Jal~luddin Rãm§,
Mathnaw§ ma’naw§ (Londen 1925-1940).

5. Zie A. Schimmel,The Triumphal Sun.A Study of the Works of Jal~loddin Rumi (Albany 1993), p.
212,216,220.Zie ook de paragraaf ‘L’Audition primordiale’, in During, op.cit.,p.31-35.
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6. Schimmel, op.cit. p. 210-212.
7. Zie Tavener, The Music of Silence. A Composers Testament (Londen en New York 1999),

p. 46, 83, 178, 181, 182. Later in deze rede zal worden toegelicht waarom Tavener zich
in christelijke termen uitdrukt; hier is essentieel dat hij spreekt over een moment van, in
zijn visie, oorspronkelijke nabijheid van de mens tot God. De ney klinkt onder meer in
Fall and Resurrection (1996-1997).

8. De bron van dit voorbeeld is de cd bij J. Harvey, In Quest of Spirit:Thoughts on Music (Ber-
keley etc. 1999), tracks 20 en 21.

9. J. Sligter, red., Ton de Leeuw (Hilversum en Zutphen 1992), p. 97-118.
10. John Tavener, op.cit.
11. De conferentie ‘Political Theologies’ werd gehouden van 27 tot en met 29 juni 2001 in

Felix Meritis te Amsterdam. Zie de ASCA-brochure Political Theologies (Amsterdam
2001).

12. J. Neubauer, The Emancipation of Music from Language (New Haven en Londen 1986),
p. 195, vert. RdG.

13. Neubauer, op.cit., p. 199-200; Engelse vertaling door Neubauer van een fragment uit H.
Wackenroder, Werke und Briefe (Heidelberg 1967), p. 205; Nederlandse vertaling RdG.
De complementaire zijden van het concept absolute muziek zijn zeker nog te vinden bij
de seriële componisten van het eerste uur, kort na de Tweede Wereldoorlog, in het bij-
zonder bij Karel Goeyvaerts (zie H. Sabbe, Het muzikale serialisme als techniek en als denk-
methode (Gent 1977)). Een echo van het concept absolute muziek is wellicht nog te ho-
ren in het adagium van John Cage ‘geluiden zichzelf te laten zijn’, los van muzikale of li-
teraire tradities, al wordt hier de metafysica onderdrukt.

14. De hieronder gegeven samenvatting is gebaseerd op Tavener, op.cit.
15. In zijn dissertatie Doorbraak en Idolatrie.Olivier Messiaen en het geloof in de muziek (Amster-

dam 2002) stelt Sander van Maas, in de context van de geschiedenis van het christen-
dom, systematisch de kwestie aan de orde, òf en hoe men zou kunnen bepalen wat de
herkomst van een openbaring (in muziek) is: goddelijk of demonisch.

16. ‘Traditie’ houdt hier een geestelijke lineage in die via de kerkvaders en de apostelen te-
ruggaat op Christus; wie zich buiten deze traditie plaatst, verliest volgens orthodoxe op-
vattingen de oorspronkelijke geestelijke energie. Bij de soefi’s bestaat een vergelijkbare
opvatting van overdracht van oorspronkelijke geestelijke energie in het begrip baraka,
een spirituele kracht terugvoerbaar op Mohammed of diens schoonzoon Ali.

17. In muziektechnische termen: orgelpunt, bourdon of drone.
18. De tekst van Taveners compositie werd gedicht door Gregory Petrov, een Russisch-or-

thodoxe geestelijke, op het moment dat hij op zijn dood wachtte in een Siberisch werk-
kamp. Petrov gebruikte een van de meest bekende orthodoxe hymnen als model, het
kontakion Akathistos (zie Tavener, op.cit.: p. 57-59, 122).
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19. Vergelijk concepten in de context van absolute muziek als ‘muziek betekent zichzelf’.
Overigens kan Taveners afwijzing van idolatrie in muziek als een reactie worden gezien
op de vergoddelijking van muziek in de negentiende eeuw.

20. Zie S.H. Nasr, ‘Islam and Music. The Legal and the Spiritual Dimensions’, in L.E. Sulli-
van, red., Enchanting Powers. Music in the World’s Religions (Cambridge, Mass., 1996),
p. 219-235. Hier komt ook aan de orde dat het westerse begrip ‘muziek’ niet zonder
meer toepasbaar is op vocale praktijken in de wereld van de islam.

21. De doorbraak van het heilige in muziek is de centrale figuur in Van Maas’ onderzoek,
waarbij de discussie zich concentreert op de betrekking tussen muziek en idolatrie
(op.cit.).

22. Zie R. de Groot, ‘Ego en echo. Betekenisanalyse van echo-personificaties in muziekdra-
matische werken’, in Tijdschrift voor Muziektheorie 4/2 (1999), p. 40-52. Niet alleen in de
West-Europese klassieke tradities wordt de echo gethematiseerd in de hier bedoelde
zin, maar bijvoorbeeld ook in Indiase muziekfilms als Dance of the Wind van Rajan Khosa
(1997).

23. Albert Clement wijst er in zijn Der dritte Teil der Clavierübung von Johann Sebastian Bach
(Middelburg 1999) op, met referenties naar andere auteurs, dat het hier besproken Pre-
ludium het karakter heeft van de Franse ouverture. Het langzame tempo en het gepunc-
teerde ritme worden in de muziekhistorische bronnen verbonden met kwaliteiten als
majesteit en plechtigheid. Clement bespreekt uitvoerig de geschiedenis van de trini-
teits-interpretaties van het Preludium (p. 21-26). Zijn visie op de echostructuur van de
tweede textuur in de context van deze interpretaties is dat deze structuur in het bijzon-
der geschikt is om muzikaal tot uitdrukking te brengen dat de mens Christus het even-
beeld van God is (p. 24-25).

24. De notatie van voorbeelden 5 en 6 is afkomstig uit M. Tessmer, red., Johann Sebastian
Bach, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie IV/4 (Kassel etc. 1969).

25. Mondelinge mededeling E. Vetter aan de auteur.
26. Met dank aan collega Jan van Dijk voor deze omschrijving.
27. Zie Tavener, op.cit., p. 62-64. Hier spreekt Tavener uitdrukkelijk over een ‘metafysische

subtekst’ voor The Protecting Veil.
28. Zie R. de Groot, Compositie en intentie van Ton de Leeuws muziek:Van een evolutionair naar een

cyclisch paradigma (Amsterdam 1991). Het resonantiemodel komt ook tot uiting in titels
van De Leeuws werk, zoals Résonances (1985); het sample-and-hold-model is daarin goed
hoorbaar tussen repetitiecijfers 3 tot en met 7.

29. P. Schat, Het componeren van de hemel (Amsterdam 1999), in het bijzonder ‘de hemel’ en
‘God is kunst’, p. 92-96, resp. 97-110.

30. In Key Notes 19 (Amsterdam 1983) komt de Toonklok uitvoerig aan de orde in beschou-
wingen, commentaren en analyses van Peter Schat, Jan van Dijk en Rokus de Groot. Zie
ook P. Schat, De Toonklok. Essays en gesprekken over muziek (Amsterdam 1984).
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31. Th.W. Adorno, ‘Music, Language, and Composition’, vert. S. Gillespie, in Musical Quar-
terly 77 (1993), p. 404 (oorspr. 1965). Behandeld in L. Kramer, Classical Music and Post-
modern Knowledge (Berkeley etc. 1995), p. 14. Vert. RdG.

32. Kramer, op.cit., hoofdstuk 1.
33. W. Kox, Voor wie het horen wil. Over spiritualiteit en muziek (Budel 2000).
34. Deze woorden uit Augustinus’ Confessiones en de interpretatie daarvan door Lyotard

worden besproken door Van Maas, op.cit., p. 215 e.v.
35. Th.W. Adorno, ‘Fragment über Musik und Sprache’, in Musikalische Schriften I-III,

(Frankfurt-am-Main 1978), p. 252. Een muziektheologische interpretatie hiervan geeft
W. Kox, op.cit., p. 13-14.

36. S. van Maas, op.cit.
37. E. Said, Orientalism. Western conceptions of the Orient (Londen etc. 1995).
38. Kramer, op.cit., hoofdstuk 8, ‘Consuming the Exotic’.
39. Zie R. de Groot, ‘Ego en echo’ (1999).
40. Het ASCA-onderzoeksprogramma Musical identities in the twenty-first century stelt zich

ten doel een systematische studie te maken van huidige muziekpraktijken wat betreft
opvattingen over traditie, vernieuwing, muziekwerk, auteurschap. Zie over spanningen
rond compositiesubsidiëring in Nederland R. de Groot, ‘Componist in Nederland
tussen vrij beroep en staatsambt’, in L. Grijp e.a., red., Een Muziekgeschiedenis der Neder-
landen (Amsterdam 2001), p. 845-851.

41. Vertaling van de auteur naar A. Schimmel, op.cit., p. 210. Zij haalt daar Jami’s Nafah~t
al-ons aan.

42. Zie Schimmel, op.cit., p. 218-220. Daar vermeldt zij dat na Shamsuddin ook anderen
voor Rumi de rol hebben vervuld van vertegenwoordiger van ‘de goddelijke vriend’,
zoals Hosamuddin Chalabi, wiens aanwezigheid voor Rumi noodzakelijk was voor de ac-
tualisering van sam~‘. Voor de context van Rumi’s werk en beleving zie ook A. Schim-
mel, Mystical Dimensions of Islam (Chapell Hill 1975). Waarschuwingen in de wereld van
de soefi’s tegen een niet-sacrale benadering van muziek, dans en in het bijzonder sam~‘
worden besproken in During op.cit., ‘Mises en garde’, p. 73-80. Zie ook ‘Déviations et
décadence’, p. 147-153.

43. Zie R. de Groot, ‘Jonathan Harvey’s Quest of Spirit through music’, in Organised Sound
5/2 (2000), 103-109.

44. Wat betreft muziekstudies door theologen wijs ik hier, naast Wil Kox, op.cit., op het
onderzoek van Jeremy Begbie naar het theologisch potentieel van een groot aantal tijds-
concepten in de beluistering, uitvoering en compositie van muziek in Theology,Music and
Time (Cambridge 2000).

45. S. Kersenboom, ‘Zin in kennis. Over woorden, tekens en multimedia’, in UvA Jaarboek
1996 (Amsterdam 1997), p. 81-82.
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