
Rond de klassieke muziek hangt al weer gerui-

me tijd een sfeer van malaise. Hedendaagse

gecomponeerde muziek speelt zich af in een

circuit van specialisten en ingewijden, of wordt,

bij de grote gesubsidieerde ensembles, wegge-

stopt in sandwichformules. Kennelijk is deze

muziek een probleem. Het is er, maar voor wie?

Gaat het met de rest van de klassieke muziek

veel beter? Wie zomaar, midden op de dag,

Radio 4 aanzet, loopt nauwelijks het risico te

worden geconfronteerd met ‘het onverwachte’.

Het is er music for the millions en dus zijn slaap-

verwekkende saaiheid en voorspelbaarheid

troef. Wie hier het avontuur zoekt, zal de radio-

gids wel zeer zorgvuldig moeten uitpluizen en

vooral moeten zoeken bij de late uurtjes, als er

geen hond meer luistert. Van de concertzaal,

nog zo’n traditionele pijler van ‘de serieuze

muziek’, wordt men al evenmin erg blij. Daar

komt een publiek dat doorgaans wat ouder is,

erg blank en vooral ook ‘beschaafd’. Jongeren,

en dat is veelzeggend, zijn niet massaal aanwe-

zig. Erg wild gaat het er in de grote concertza-

len dan ook niet aan toe. Zo werden het vorige

seizoen in het Concertgebouw de avonturiers –

zo stond het werkelijk op hun website – getrak-

teerd op de Prélude à l'après-midi d’un faune

van Debussy. Het Residentie Orkest, volgens

eigen zeggen al een eeuw smaakmakend, poog-

de publiek te trekken met een als grappig

bedoelde reclamecampagne: een affiche met

daarop afgebeeld een zakje wel heel bijzondere

nootjes, namelijk “Symfonische Notenmix”,

“volgens beproefd Haagsch recept!”. Dat is het-

zelfde jolige reclametaaltje waarmee men ons

ook ‘verwenyoghurt’ of ‘smulpudding’ wil aan-

praten. Deed Mengelberg dat ook, toen hij, in

zijn beste tijd, de ene na de andere première

dirigeerde? Is dat wat er nog over is van de grote

klassieke traditie? 

In meer postmodernistische kringen wordt het

modernisme nogal eens verantwoordelijk

gehouden voor de problematische positie van

de hedendaagse muziek. In dit tijdschrift heeft

met name John Borstlap dit standpunt verde-

digd.1 Op deze visie valt wel iets af te dingen.

De wortels van ons muziekleven moeten, voor-

zover het de klassieke muziek betreft, vooral

worden gezocht in de achttiende eeuw, toen díe

vormen van muziekconsumptie vorm begon-

nen te krijgen die tot op heden dominant zijn

gebleven. Terwijl in de vroege achttiende eeuw

de grote hoven, Versailles voorop, nog als de

belangrijkste smaakcentra golden – daar zat

immers het grote geld en dus ook de grote

muziek – had zo’n honderd jaar later het open-

bare concert onmiskenbaar aan belang gewon-

nen. Gedragen door de burgerij ontstond

geleidelijk een muzikale infrastructuur die

oudere concertvormen zoals de hofmuziek en

de kerkmuziek naar de achtergrond verdrong.

Vanaf het begin is in dit opkomende burgerlij-

ke muziekleven een spanning aanwijsbaar tus-

sen hoog en laag, tussen moeilijke en gemakke-

lijke muziek, een spanning die als een constan-

te door de muziekgeschiedenis van de afgelo-

pen 250 jaar loopt. De felheid van de verbale en

fysieke vechtpartijen die het ontstaan en de

ontwikkeling van deze traditie hebben bege-

leid, van de Querelle des bouffons in de acht-

tiende eeuw, via de confrontaties tussen

Hanslick/Brahms en de Duitse Zukunfts-

musiker in de negentiende eeuw, de rellen rond

de Sacre of Parade aan het begin van de twin-

tigste eeuw, tot de Notenkrakers in de jaren

zestig, maken van die afgelopen 250 jaar één

geheel. Het lijkt dan ook een illusie te menen

dat componisten vroeger uitsluitend onbe-

kommerd communiceerden met het publiek

en dat het modernisme van de vroege twintig-
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ste eeuw daarmee een breuk zou vormen.

Confronterende muziek, die desnoods een

vechtpartij waard was, heeft er vanaf het begin

van het burgerlijke muziekleven bij gehoord.

Hieronder volgen enkele opmerkingen, vanuit

een vooral historisch perspectief, over de wor-

ding van die spanning tussen hoog en laag,

moeilijk en gemakkelijk; opmerkingen die

misschien ook de moeilijke positie van de klas-

sieke muziek wat kunnen verhelderen.

Begin
In de briefroman Die Leiden des jungen Werther

van de jonge Goethe komt een voor ons inte-

ressante passage voor. Werther is te eten bij de

bevriende Graf von C., juist op de avond dat

ook die nobele Gesellschaft von Herrn und

Frauen op bezoek komt. Na een uiterst sarcas-

tische beschrijving van het nogal verarmde en

vervallen adellijke gezelschap volgt een inci-

dent:

“Ich merkte nicht, dass die Weiber am Ende

des Salles sich in die Ohren flüsterten, dass es

auf die Männer zirkulierte, dass Frau von S. mit

dem Grafen redete (...), bis endlich der Graf auf

mich losging und mich in ein Fenster nahm. Sie

wissen, sagte er, unsere wunderbaren

Verhältnisse; die Gesellschaft ist unzufrieden,

merke ich, Sie hier zu sehen; ich wollte nicht um

alles – Ihro Exzellenz, fiel ich ein, ich bitte tau-

sendmal um Verzeihung. (...) Ich strich mich

sacht aus der vornehmen Gesellschaft, ging,

setzte mich in ein Kabriolett und fuhr nach M.,

dort vom Hügel die Sonne untergehen zu sehen

und dabei in meinem Homer den herrlichen

Gesang zu lesen, wie Ulyss von dem trefflichen

Schweinhirten bewirtet wird. Das war alles gut.”2

De burgerlijke Werther wordt op vernederende

wijze uit een adellijk gezelschap verwijderd, en

wat doet hij? Proclameert hij de revolutie? Nee,

hij stapt in een koets, laat zich naar buiten rij-

den en gaat vervolgens, op een heuvel gezeten,

in het licht van de ondergaande zon in zijn

Homerus lezen. Het lijkt wel, al in 1774, het

programma van het Duitse Bildungsbürgertum

uit de negentiende eeuw: de wereld van kunst

en wetenschap als tegenhanger van de voor hen

afgesloten wereld van de politiek. Universiteit,

theater en concertzaal als alternatief voor het

ontoegankelijke paleis. Als iets het aanzien van

en de betrokkenheid bij de muziek begrijpelijk

kan maken, en als iets de absolute ernst kan

verklaren waarmee de burgerij haar gevoel van

eigenwaarde heeft gebaseerd op een ver-

trouwdheid met de kunsten, dan is het wel het

besef dat we hier met een emancipatiebewe-

ging van doen hebben.

“Die burgerij wilde zich aanzien verwerven

tegenover de aristocratie enerzijds en zich

afzetten tegen kleinburgers en werklieden

anderzijds. (...) Eruditie en kunstzinnigheid

golden als kenmerk van een culturele vorming

die bij andere maatschappelijke lagen ontbrak

en die daarom bijdroeg aan een versterking

van het burgerlijke besef van eigenwaarde,”

schrijft Abram de Swaan in zijn opstel Kwaliteit

is klasse uit 1986.3 (Ludwig Spohr verhaalt in

zijn memoires hoe de hertogin van

Braunschweig een dik tapijt onder het hof-

orkest had laten leggen om niet te worden

gestoord bij het kaartspelen: “En zo hoorde

men het ‘Ik speel’ en ‘Ik pas’ beter dan de

muziek.”) De Swaan vervolgt: “Deze burgerlij-

ke kringen vormden een publiek voor subtiele,

complexe artistieke uitingen die veel voorken-

nis en aandacht vereisten: de kunstvormen

waarmee beroepskunstenaars zich waren gaan

bezighouden.”4

Het valt niet moeilijk om de door De Swaan

geschetste tendens in de geschiedenis van de

klassieke muziek terug te vinden. Na de welbe-

kende trap onder de kont waarmee graaf Arco

de verwijdering van het Salzburgse hof beze-

gelde, moest Mozart het op de vrije markt pro-

beren. Vanuit Wenen schreef hij op 28 decem-

ber 1782 aan zijn vader:
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“Voor de concerten die ik bij intekening ver-

koop moet ik er nog twee schrijven. Die houden

het midden tussen wat te moeilijk en wat te

gemakkelijk is; ze zijn zeer briljant en liggen goed

in het gehoor, ze zijn natuurlijk van klank, zonder

dat ze hol zijn. Hier en daar hebben ze passages

die alleen de kenners satisfactie zullen geven,

maar ze zijn zo geschreven dat ook niet-kenners

er van kunnen genieten zonder dat ze weten

waarom. (...) Niemand kent of apprecieert meer

het juiste midden, dat in alles het ware is. Om bij-

val te oogsten moet je tegenwoordig dingen

schrijven die zo imbeciel zijn dat een koetsier ze

kan nazingen, óf zo onbegrijpelijk dat het juist

aftrek vindt, omdat geen normaal mens het kan

volgen.”5

Mozart, zo blijkt hier, kent zijn markt. Hij weet

dat hij twee soorten publiek moet bedienen:

Kenner en Liebhaber. Het onderscheid tussen

de beide groepen is niet alleen sociaal van aard,

maar verwijst ook naar muzikale smaak en

luisterhouding. De amateur, afkomstig uit de

lagere en eenvoudigere milieus, was vooral

gericht op het gezellig musiceren en het zonder

al te veel concentratie beluisteren van eenvou-

dige en aansprekende muziek, vaak onder het

genot van een drankje. (Dat in de beginjaren

van het Concertgebouw nog tafeltjes in de

grote zaal stonden is een bekend verhaal.)

Muziek is hier dus vooral amusement, innocent

luxury, een concert op de eerste plaats een

gezellige bijeenkomst, een social event. De con-

naisseur daarentegen, doorgaans georgani-

seerd in halfgesloten, want door ballotage voor

buitenstaanders afgeschermde orkestvereni-

gingen, moet in de hogere burgerlijke milieus,

bij professionele musici en bij een deel van de

adel worden gezocht. (De voor Mozart zo

belangrijke baron Van Swieten is wellicht de

bekendste van de adellijke kenners.) De con-

naisseur liet zich voorstaan op een bijzondere

emotionele gevoeligheid voor muziek (de

emotiecultus van de Sturm und Drang in de

jaren zeventig is typisch voor de houding van

de kenner), goede smaak en vermogen om juist

ingewikkelde muziek te waarderen. In de krin-

gen van Van Swieten heeft Mozart de ‘oude

muziek’ leren kennen, die van Bach en Händel,

en het was in het kennersmilieu waar de

gewoonte van het beheerste, stille en aandach-

tige luisteren ontstond, dat ook tegenwoordig

nog gebruikelijk is. (Na de première van Die

Zauberflöte schreef Mozart aan zijn vrouw:

“Maar wat mij het meeste vreugde schenkt is

de stille bijval”!).6 Het is dan ook vooral de

houding van de kenner die aan de basis ligt van

onze manier van omgaan met serieuze muziek,

een manier namelijk die het kunstwerk cen-

traal stelt. Nogmaals De Swaan:

“Voor de halfgeschoolden en onontwikkel-

den moet een kunstwerk iets uitdrukken, ergens

op lijken, een navoelbare emotie oproepen, of

het moet van kostbaar materiaal gemaakt zijn of

zichtbaar blijk geven van grote ambachtelijke

vaardigheid. (...) Dat het werk in zichzelf een

betekenis kan hebben ontgaat hun... De zuivere

kunstzin vereist dat de kunstminnaar afstand

neemt, van alledaagse beslommeringen en van

de eigen aanvechtingen. (...) De esthetische

instelling veronderstelt dus het vermogen om

affectieve aanvechtingen te kunnen dempen

(...).”7

Mozarts brief aan zijn vader is overigens van

groter belang dan uit de wat terloopse mede-

deling aan zijn vader zou kunnen worden

opgemaakt. Terwijl een oudere collega als Carl

Philipp Emanuel Bach nog in de jaren tachtig

ook werkelijk twee soorten muziek schreef,

eenvoudige stukken voor de Liebhaber, com-

plexe muziek vol met grillige verrassingen voor

de Kenner, schrijft Mozart één muziekstuk dat

op twee manieren kan worden beluisterd. Het

eerste deel van het pianoconcert in d-klein

(1785) kan daarvan een indruk geven. Voor de

Liebhaber zijn er de fraaie melodieën, het

orkestrale spektakel en de virtuositeit van de

pianopartij. Het is een van de meest dramati-
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sche concerten die Mozart ooit schreef. Wie

echter tegelijk ook structureel luistert – en dat

doet alleen de Kenner, want hij weet kennelijk

wél ‘waarom’ – zal merken dat Mozart een

ingewikkelde puzzel presenteert, een muzikale

structuur als een verhaal, met een uitgangssitu-

atie, een aanzienlijke complicering van het

materiaal, en tot slot de ontknoping. In de

tweede expositie, die met piano dus, blijkt al

snel een heel stuk van de oorspronkelijke over-

gangszin zoek te zijn. Het oorspronkelijke

tweede thema wordt hier gevolgd door een

geheel nieuw thema, het eigenlijke tweede

thema, en na de grote pianosectie volgt niet de

oorspronkelijke slotgroep maar het ontbreken-

de deel van de overgangszin. Dat hebben we

dus teruggevonden, zij het op de verkeerde

plaats, maar nu zijn we opeens de oorspronke-

lijke slotgroep kwijt. Kortom, Mozart maakt er

een potje van. Is hij soms een slechte compo-

nist die maar wat doet? Nee, natuurlijk niet. In

de reprise volgt de oplossing: een perfecte syn-

these van de elkaar tegensprekende exposities,

waarbij al het eerder gepresenteerde materiaal

terugkeert en, overigens zonder letterlijke her-

halingen, op zijn plaats valt. Tot het eind toe

heeft Mozart verrassingen achter de hand. Wie

dit concert zo bekijkt of beluistert, kan zich

alleen nog maar in opperste verbazing afvra-

gen waar Mozart in godsnaam begonnen is: de

reprise is zonder de beide exposities ondenk-

baar, maar omgekeerd zijn ook de exposities

ondenkbaar zonder voorkennis van de reprise.

Hij moet het gehele deel, met alle complicaties

en verschuivingen, in één keer hebben over-

zien. Wie ook structureel luistert, niet alleen op

de emoties gericht maar daarnaast ook op de

noten, doet verbazingwekkende ontdekkingen

die de Liebhaber geheel ontgaan: Mozarts

sublieme spel met en volstrekte controle over

de vorm. Kortom, de materiaalgerichte luister-

houding als in zichzelf zinvol, waarbij een

emotionele duiding van de muziek in wezen

geen rol speelt, is door Mozart bij het compo-

neren al nadrukkelijk meegedacht. De door De

Swaan beschreven behoefte aan distinctie en

status, want dat is de sociale functie van de

luisterhouding van de connaisseur, gebaseerd

op een esthetische instelling die het dempen

van affectieve aanvechtingen veronderstelt, is

in het burgerlijke muziekleven, of op zijn

minst in delen daarvan, dus al vroeg operatio-

neel. En zo wijst ook Mozarts muziek al op de

verdeeldheid van het burgerlijke publiek, die

zich laat uitdrukken in termen als ‘hoog en

laag’, ‘moeilijk en gemakkelijk’.

Weltschmerz en onbehagen
Wackenroders novelle Das merkwürdige musi-

kalische Leben des Tonkünstlers Joseph Berlinger,

verschenen in 1797, dus slechts enkele jaren na

Mozarts dood, behoort tot de vroege en

invloedrijke documenten van de Romantiek. En

daarmee komen we, terugblikkend, bij een van

de ingrijpendste veranderingen in het denken

over muziek van de afgelopen 250 jaar, waarbij

de tegenstellingen tussen de muziek en de muzi-

kale verwachtingspatronen van Kenner en

Liebhaber alleen maar scherper zouden worden,

veranderingen bovendien waarvan de gevolgen

tot op de dag van vandaag voelbaar zijn. Als we

in het Verlichtingsdenken van de achttiende

eeuw de grootse poging kunnen zien om een

burgerlijk zelfbewustzijn te ontwikkelen dat is

gebaseerd op het geloof in een potentieel door

iedereen gedeelde rationaliteit, een zelfbewust-

zijn dat zich afzette tegen adellijke voorrechten

en religieuze vooroordelen en intolerantie, dan

ontstaat met de Romantiek de eerste burgerlijke

kritiek op het burgerlijke denken zélf. Het geldt

ook voor de muziek. Als het burgerlijke muziek-

leven van de achttiende eeuw, zoals we hier-

boven hebben gedaan, kan worden begrepen als

een middel tot burgerlijke emancipatie, dan

krijgt de kunst, en zeker ook de muziek, met de

Romantiek een nieuwe functie: die van luis in de

pels van de burgerlijke samenleving. Het is deze

functie die we hier kort moeten onderzoeken,

want juist daarin, als luis in de pels, als dissiden-

te onderstroom in een zich moderniserende

samenleving, ligt de verbinding tussen de grote

muziek van de negentiende eeuw en het moder-

nisme van de twintigste eeuw.

Joseph Berlinger vertelt, zoals waarschijnlijk wel

bekend, het verhaal van een jongeman die na

enkele overdonderende muzikale ervaringen

besluit om musicus te worden, en die uiteinde-

lijk ten onder gaat aan de platheid van het
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muzikale bedrijf. Kenners van E.T.A.

Hoffmanns romanfiguur Kreisler zal dit gege-

ven vertrouwd voorkomen.

“Wenn Joseph in einem grossen Konzerte

war, so setzte er sich, ohne auf die glänzende

Versammlung der Zuschauer zu blicken, in

einem Winkel, und hörte mit eben der Andacht

zu, als wenn er in der Kirche wäre. (...) Ehe die

Musik anbrach, war es ihm, wenn er so in dem

gedrängten, leise murmelnden Gewimmel der

Volksmenge stand, als wenn er das gewöhnliche

und gemeine Leben der Menschen als einen

grossen Jahrmarkt unmelodisch durcheinander

um sich herum summen hörte; sein Kopf ward

von leeren, irdischen Kleinigkeiten betaübt.

Erwartungsvoll harrte er auf den ersten Ton der

Instrumente; – und indem er nun aus der dump-

fen Stille, mächtig und langgezogen, gleich dem

Wehen eines Windes vom Himmel hervorbrach

und die ganze Gewalt der Töne über seinem

Haupte daherzog – da war es ihm, als wenn auf

einmal seiner Seele grosse Flügel ausgespannt,

als wenn er von einer dürren Heide aufgehoben

würde, der trübe Wolkenvorhang vor den sterbli-

chen Augen verschwände, und er zum lichten

Himmel emporschwebte.”8

Cruciaal is het moment van isolatie, waarmee

dit citaat begint. Een concert is een social event,

maar Joseph gaat in een hoekje zitten, sluit zich

af van de anderen en concentreert zich “alsof

hij in de kerk was” volledig op de muziek zélf.

De religieuze connotatie kan niemand ont-

gaan: de muziek beantwoordt vragen die tot

dan toe aan de religie waren voorbehouden. En

dan, in zijn zelfgekozen isolement – het eenza-

me en geïsoleerde individu tekent zich hier af –

voltrekt zich het wonder, oncommuniceerbaar

en evenals een aangrijpende droom in essentie

niet in woorden te vatten. De muzikale erva-

ring wordt tot een belevenis waarin de

beperktheden van het triviale en rationele

dagelijkse bestaan worden overschreden, en

waarin het leven plotseling als een alomvatten-

de eenheid wordt ondergaan. Joseph treedt

niet minder dan een hogere (Flügel) werkelijk-

heid binnen. Deze beschrijving echoot nog na

in Hoffmanns beroemde bespreking van

Beethovens Vijfde Symfonie (1810):

“Die Musik schliesst dem Menschen ein

unbekanntes Reich auf, eine Welt die nichts

gemein hat der aüsseren Sinnenwelt, die ihn

umgibt und in der er alle bestimmten Gefühle

zurücklässt, um sich einer unaussprechlichen

Sehnsucht hinzugeben.”9

De muziek is voor Joseph Berlinger geen

omlijsting meer van het leven, een verdubbe-

ling, zoals een cantate van Bach gebruiksmu-

ziek is, versiering en exegese tegelijk; de muziek

wordt met de Romantiek het middel om een

nieuwe werkelijkheid, niet minder dan een

tegenwerkelijkheid, binnen te gaan, ontstegen

aan de beperktheden van het rationele denken,

hoger en beter. De Romantiek is dan ook ver-

lichtingskritiek, of desnoods, zoals Thomas

Mann het heeft willen zien, mislukte

Verlichting. Muziek wordt het domein van het

individuele en irrationele, de ontdekking van

een nog niet door de ratio bezoedelde binnen-

wereld, afgezet tegen een door Kant als subjec-

tief ontmaskerde en daarmee problematisch

geworden buitenwereld. Alle noties van origi-

naliteit en authenticiteit, en daarmee van

nieuwsgierigheid en vernieuwing, zijn hiervan

consequenties. Als de Verlichting, de zoektocht

naar een door alle mensen gedeelde rationali-

teit, een onttoverde en triviaal geworden

wereld heeft achtergelaten, dan vormt de

Romantiek de ontdekking van het irrationele,

dat wil zeggen, het individuele, particuliere en

bijzondere als ontsnappingsmogelijkheid uit

een als leeg ervaren bestaan.

Tegelijk ligt hier ook een fundamenteel pro-

bleem van de Romantiek, want de verlossing is

slechts tijdelijk: de gelukkige droomwereld van

de muziek brengt al even onontkoombaar de

terugkeer in de platte werkelijkheid met zich
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mee, en daarmee de Weltschmerz, het lijden aan

die gewone werkelijkheid. Als zodanig, als

onoplosbaar conflict, is de Romantiek later ver-

werkt door componisten. De ware romantische

held faalt, gaat eenzaam en geïsoleerd ten onder

aan de uiteindelijke onverenigbaarheid van het

rationele en het irrationele. Joseph Berlinger is

een van die romantische Künstlergestalten

waarvan de negentiende eeuw zo vol was: de

hierboven al genoemde Kapellmeister Kreisler

hoort hier bij, maar ook de hoofdfiguren van

Schuberts Winterreise en Schöne Müllerin, van

Schumanns Dichterliebe, Wagners Lohengrin,

Holländer en Tristan, of de wanhopige held van

Mahlers symfonieën en liederencycli.

Voorzover ze niet sterven, worden ze wel waan-

zinnig of eindigen ze als losers, als volstrekte

mislukkelingen hinterm Dorfe. Door de hele

negentiende eeuw, toch waarlijk niet bij de

minste componisten, en feitelijk naadloos aan-

sluitend op de gekweldheid en verscheurdheid

die zo heftig in de muziek van de Tweede

Weense school tot uitdrukking komt, loopt een

onderstroom van Unbehagen in der Kultur, van

vlucht uit de werkelijkheid, van dissidentie en

maatschappijkritiek, waarmee al het optimisme

en vooruitgangsgeloof van die eeuw werd gepa-

reerd. Schubert sprak over zijn Winterreise als

“een krans huiveringwekkende liederen”. Een

dergelijke karakterisering maakt duidelijk hoe-

zeer het idee van de schoonheid al in de eerste

decennia van de negentiende eeuw is verlaten

en vervangen door dat van waarachtigheid en

eerlijkheid. Beethovens muziek, merkt

Hoffmann op, “bewegt die Hebel des Schauers,

der Furcht, des Entsetzens, des Schmerzes”:10

toch nauwelijks een aanbeveling voor de luiste-

raar die op de eerste plaats de schoonheid

zoekt. Juist als romanticus is Schönberg voor

een groot publiek onbegrijpelijk geworden.

Zijn muziek is de genadeloze en onverhulde

uitdrukking van een door angst en onbehagen

getekend gemoed.

Vernieuwing
Wie Hoffmanns bovengenoemde bespreking

leest, begrijpt dat hij niet, om met Hildebrand

te spreken, “de zoveelste van Beethoven” heeft

gehoord, maar letterlijk en figuurlijk iets onge-

hoords moet hebben meegemaakt. Het harts-

tochtelijk beleden individualisme van de

Romantiek kreeg niet alleen vorm in het onbe-

hagen dat vanaf die tijd als een permanent

contrapunt in de westerse kunst aanwijsbaar is,

maar ook in het originaliteitsdictum. De

tegenstelling tussen kunst en kitsch of tussen

vernieuwing en cliché loopt als een rode draad

door de muziek van de negentiende en de

twintigste eeuw. Overigens zijn de grenzen tus-

sen ‘authentieke kunst’ en commercieel pro-

duct niet altijd even gemakkelijk te bepalen. Zo

schrijft Beethoven op 2 november 1793:

“Een werk als dit zou ik nooit op papier heb-

ben gebracht als ik niet regelmatig merkte dat er

hier en daar in Wenen lieden zijn, die steeds

daags na mijn avontuurlijke improvisaties mijn

originele vondsten noteren, om dan met mijn

veren te gaan pronken. Omdat ik voorzag dat ze

deze ook zouden publiceren, wilde ik ze ditmaal

te snel af zijn.”11

Problematischer liggen de zaken in het geval

van Liszt. Aan hem wijdde Heinrich Heine een

zeer scherpe kritiek, waaruit een beeld naar

voren komt dat eerder aan Michael Jackson

doet denken dan aan ons idee van een serieus

kunstenaar. Het is verleidelijk om er een flink

stuk uit te citeren:

“Ik was vorige week in de Italiaanse opera,

alwaar Liszt zijn eerste concert [van het seizoen]

gaf, en wel voor een publiek dat men toch de

bloem van de hedendaagse samenleving kan

noemen. Hoe overdonderend, hoe verpletterend

werkte alleen al zijn verschijning. Hoe onstuimig

was de bijval die hem toelachte. (...) Wonderlijk,

dacht ik, deze Parijzenaars, die Napoleon heb-
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ben gezien, die de ene na de andere veldslag

moest leveren om hun aandacht vast te houden;

die bejubelen nu onze Franz Liszt. En wat voor

een jubel! Een ware gekte, ongehoord in de anna-

len van de furore. Wat is nu eigenlijk de oorzaak

van dit verschijnsel? Het antwoord moet wellicht

eerder in de pathologie worden gezocht dan in

de esthetiek. Het wil mij vaak voorkomen dat

deze hele hekserij vooral hierdoor wordt ver-

klaard, dat niemand ter wereld zijn successen –

of beter de enscenering daarvan – zo goed weet

te organiseren als Franz Liszt. In die kunst is hij

een genie. Alleen de voornaamste personen die-

nen hem als gezelschap en zijn claque

[Mietenthusiasten] is werkelijk voorbeeldig

gedresseerd. Knallende champagneflessen en de

roep van spilzuchtige vrijgevigheid, rondgeba-

zuind door de meest geloofwaardige kranten, dat

lokt volgelingen in iedere stad. Desondanks kan

het best waar zijn dat Franz Liszt werkelijk van

nature vrijgevig is, en vrij is van de gierigheid

waar zoveel virtuozen last van hebben, zelfs de

mierzoete Rubini, over wiens vrekkigheid in dit

verband een aardige anekdote wordt verteld. De

beroemde zanger had namelijk, samen met

Franz Liszt, een gemeenschappelijke tournee

ondernomen. Toen nu na afloop de afrekening

kwam, merkte Rubini met afschuw dat een niet

onaanzienlijk bedrag voor lauwerkransen,

bloemboeketten, lofgedichten en andere toe-

juichkosten was opgenomen. De naïeve zanger

had zich ingebeeld dat men hem vanwege zijn

mooie stem dergelijke bijvalstekenen had toege-

smeten. Hij werd erg kwaad en weigerde voor de

boeketten te betalen. (...) Was ik toch een com-

ponist, deze twist bood mij het beste onderwerp

voor een komische opera.”12

Liszt is onmiskenbaar tot de canon van de

grote klassieke componisten toegelaten. Toch is

dat opmerkelijk, want veel van de populaire

componisten uit de negentiende eeuw zijn òf

totaal vergeten òf worden tegenwoordig afge-

daan als schrijvers van licht klassiek, music for

the millions. Waren niet Salieri, Rossini en

Meyerbeer de helden van hun tijd? Ons beeld

van de muziek van de negentiende eeuw is dan

ook nogal vertekend. Wat nu als canon van de

klassieke muziek wordt beschouwd, functio-

neerde toen in een zee van muzikale rotzooi en

commerciële troep. Wie nu de programma’s uit

die tijd doorkijkt, staat telkens weer verbaasd

over de enorme hoeveelheid gelegenheidswer-

ken, van de feestcantates van de componeren-

de dorpsorganist ter gelegenheid van de ver-

jaardag van de burgemeester tot de fantasieën

voor mandoline en piano, afgewisseld met

delen uit symfonieën van Beethoven, Haydn of

Mozart. Het lijkt wel alsof men het verschil niet

hoorde. Een van de bestverkochte titels uit die

eeuw schijnt de monsterlijke smartlap Gebet

einer Jungfrau van ene Baranovska te zijn. Het

enthousiasme van de Weners, zo trots op hun

muzikaliteit, werd eerder opgeroepen door de

conflictloze walsen, polka’s en galops van

Strauss, waarvan een of twee wel leuk zijn,

maar bij de derde het gapen begint, dan door

de muziek van Mahler. Het is pas in het licht

van deze alomtegenwoordigheid van de com-

mercie, ook toen al dus, dat bijvoorbeeld

Schumanns Davidsbund überhaupt begrijpe-

lijk wordt, het fictieve genootschap van bestrij-

ders van de holle virtuositeit, commerciële

rommel en muzikale clichés, die het in het

toenmalige muziekleven zo goed deden.

Wagners Oper und Drama (1852) is al evenzeer

één grote aanval op de commercie: “Die Musik

ist ein Weib. Man hat die italienische Oper sehr

treffend eine Lustdirne genannt.”13

De plaats van de muziek die wij nu tot de

canon rekenen, was in zijn tijd veel marginaler

en vaak omstredener dan we denken. Dat

Wagner naast bewonderaars ook vele tegen-

standers had is bekend. We hoeven alleen maar

aan de controversen met Brahms en Hanslick

te denken, of aan de affaire Verhulst in

Nederland. Werd de late Beethoven wél begre-

pen? Werd Schubert herkend als het genie dat

hij was? Zelfs Clara Schumann schijnt de vroe-

ge pianomuziek van haar echtgenoot liever
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niet te hebben gespeeld, omdat het publiek die

stukken te cryptisch vond (en cryptisch zijn

die stukken inderdaad). Met Mahler hebben

we nog een voorbeeld van een radicale ver-

nieuwer, de schepper van een volstrekt indivi-

duele symfonische taal, waarvan de gemiddel-

de Weense concertbezoeker niets moest heb-

ben. Vernieuwing in de muziek riep dus al in

de negentiende eeuw de nodige weerstanden

op, en ook al was de situatie minder drama-

tisch dan ze in de twintigste eeuw zou worden,

het isolement van de grote muziek zat er al

volop aan te komen. De muziek van Schubert

is voor een groot deel in slechts kleine kring

van bewonderaars ten gehore gebracht en voor

een ander deel volledig genegeerd. Wagner trok

al een eigen parochie van hele (Nietzsche) en

halve (Houston Chamberlain) filosofen, musi-

ci, gefrustreerde koningen en andere artistieke-

lingen aan. Wie de memoires van Alma Mahler

leest, kan verbaasd staan hoezeer haar vrien-

den- en kennissenkring zich beperkt tot vrijwel

uitsluitend kunstenaars: schilders, schrijvers,

musici. Mozart of Beethoven mogen nog

gedroomd hebben van een muziek voor “alle

Menschen”, de praktijk was anders. Terwijl de

kringen van Kenner uit de dagen van C.P.E.

Bach en Mozart vooral werden gevormd door

een economische elite die zich cultureel wilde

onderscheiden van andere maatschappelijke

lagen, lijkt al in de loop van de negentiende

eeuw, gelijk opgaand met de groei van com-

merciële en ‘licht klassieke’ muziek, de meer

kritische en innovatieve muziek vooral te

appelleren aan de smaak van een hoofdzakelijk

intellectuele en artistieke bovenlaag, die soms

het karakter van een sekte of coterie aannam.

Het zijn precies deze stekelige en lastige werken

die het grootste deel van de tegenwoordige

canon uitmaken. Omdat we alle rotzooi en

kitsch die het werkelijke milieu van die canon

vormden zijn vergeten, kunnen we de illusie

hebben dat er vroeger slechts probleemloos

werd gecommuniceerd tussen componist en

publiek. In dit licht bezien is de marginalise-

ring van de kunsten in de vroege twintigste

eeuw niet iets nieuws, maar een vervolg op een

reeds lange voorgeschiedenis.

De twintigste eeuw
Vormt Schönberg werkelijk een breuk in onze

muziekgeschiedenis? Kan één componist een

hele muziekcultuur in een crisis doen belan-

den? Als er iets kenmerkend lijkt te zijn geweest

voor de jaren ’10 en ’20, dan is het niet een

besef van crisis, maar nu juist het enorme

enthousiasme waarmee een hele generatie

Europese kunstenaars zich met de vernieuwing

van de kunsten bezighield. Zoals ooit de sym-

fonieën van Beethoven of de Tristan enerve-

rende ear openers waren geweest, zo waren

Pierrot Lunaire, Petroesjka, de Dreigroschenoper

of Ionisation ieder op een eigen wijze dat ook:

een muziek in het teken van het ongehoorde,

uitingen van een muziekcultuur in het teken

van voortdurende nieuwsgierigheid en perma-

nente verbazing. Welke kunstenaar van belang

heeft toen niet die Luft von anderen Planeten

opgesnoven? Precies deze periode, de jaren van

de grote experimenten, is terugblikkend wel-

licht de spannendste van de hele westerse

muziekgeschiedenis geweest. Brutaal, shocke-

rend en confronterend waren vele werken in

deze decennia. Of het nu gaat om de lome

schunnigheid van Debussy’s Prélude à l'après-

midi d’un faune, de onverbloemde seksuele

preoccupaties in Hindemiths Sancta Susanna,

de in klanken gestolde angst in Schönbergs

Erwartung, de gillende sirenes in de partituren

van Varèse en Antheil, of om een componist als

Satie, die van zijn gehele leven een dadaïstisch,

absurdistisch kunstwerk maakte, telkens weer

werden ingesleten kijk- en luistergewoontes

doorbroken en werd de burger op het verkeer-

de been gezet: de luis in de pels. Het geeft deze

uitbarsting van experimenteerlust het karakter

van een protestbeweging, gericht tegen burger-

lijke gezapigheid, een protest van jonge com-

ponisten tegen de cultuur van hun ouders (in

een periode die nog niet, zoals tegenwoordig,

werd gekenmerkt door een alles dominerende

jongerencultuur). Plotseling kwam de muziek

in Frankrijk, het land van de commerciële

grand’opéra, de sentimentele opéra comique

en de al of niet van exotismen voorziene salon-

muziek, in de ban van de vernieuwing, het ori-

ginaliteitsbegrip dat in Duitsland al een eeuw
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geschiedenis achter zich had. Was dat een ant-

woord op Baudelaires Je m’ennuie? Iets van het

spectaculaire en sensationele, van vrolijk uiter-

lijk vertoon, is in deze periode in veel met

Parijs verbonden kunst te vinden. Het elitaire

l’art pour l’art van Debussy, de zinnenstrelende

producties van Diaghilev of het lawaaierige

Ballet Mécanique van Antheil zijn eerder in

Parijs dan in Wenen voorstelbaar. De rellen

rond de Sacre of Parade waren vooral ook

succès de scandale, met de nadruk op succes.

Heel anders, donkerder en duisterder, was het

modernisme dat in Wenen vorm kreeg. Het

Weense expressionisme was veel meer ook ver-

bonden met het andere aspect van de vroege

Romantiek dat we hierboven kort hebben uit-

gewerkt: Weltschmerz en onbehagen. Voor

Schönberg waren beide aspecten overigens

twee zijden van één medaille: expressiviteit

bestaat bij de gratie van muzikale vernieuwing.

De verscheurdheid en onttakeling van

Erwartung of Wozzeck konden niet meer wor-

den gerealiseerd met de tot cliché geworden

middelen van Schubert of Wagner, juist omdat

de Weense componisten rond 1910 het publiek

wilden confronteren met een condition humai-

ne, die in zijn genadeloze en compromisloze

Grausamkeit niet zou onderdoen voor de

Winterreise. Als iets de Oostenrijkse kunste-

naars verbindt (en ze tegelijk onderscheidt van

die in Parijs) – niet alleen Schönberg, Berg en

Webern, maar ook schrijvers als Stefan Zweig,

Arthur Schnitzler of Robert Musil, en beelden-

de kunstenaars als Klimt en Kokoschka – dan is

het wel het idee dat kunst door de schone

schijn moet heenkijken, de façade moet afbre-

ken: the search for nuda veritas, zoals de histo-

ricus Carl Schorske het ooit heeft genoemd.14

De weerklank van al deze experimenten en ver-

nieuwingen, zeker in kunstenaarskringen, was

bijzonder groot, ook al stuitten deze op weer-

standen bij delen van het establishment en bij

een conservatief als de inmiddels tot muziek-

historisch curiosum afgezakte Pfitzner, com-

ponist van een van de meest slaapverwekkende

opera’s ooit. De verhalen die over de Parijse

prémière van Ballet Mécanique de ronde doen

– het toegestroomde publiek lag op en onder

de vleugels en schijnt zelfs in de kroonluchters

te hebben gehangen om deze gebeurtenis voor-

al niet te missen – roepen niet meteen het

beeld op van een door het publiek genegeerd

concert. Alma Mahler schreef op 12 juni 1922

in haar dagboek over Puccini’s verontwaardi-

ging na het bijwonen van de Gurrelieder, juist

omdat het hem allemaal niet modern genoeg

was:

“Er sagte, er habe etwas Radikales hören wol-

len, aber er höre wagnerische Musik, das interes-

siere ihn nicht. Ordentlich böse war er. Er wurde

in der Folge trotzdem ein absoluter Anhänger

Schönbergs. Puccini ist später eigens von

Viareggio nach Turin gefahren, wo Schönberg

mit seiner kleinen Truppe die Pierrot Lunaire auf-

geführt hat.”15

In het conservatieve Wenen, niet voor niets de

stad van Hanslick, waren de reacties agressie-

ver, overigens niet omdat Schönberg ‘materi-

aalgericht’ zou componeren, want afwijzing

had hij al lang voor de introductie van de

twaalftoonstechniek ondervonden. In Wenen,

zo beschrijft Stefan Zweig in Die Welt von

Gestern de wereld van zijn jeugd, droeg de bur-

gerij het masker van de eerbiedwaardige dege-

lijkheid – en alleen al dat gaf the search for nuda

vertitas zo’n actualiteit. De Weners zaten hele-

maal niet te wachten op zo’n blik in de spiegel.

Veel meer dan in Parijs was het besef van

eigenwaarde van het Bildungsbürgertum geba-

seerd op de vertrouwdheid met een klassieke

traditie die in de muziek inmiddels was neer-

geslagen in een canon, waarvan men was ver-

geten dat deze voor een belangrijk deel bestond

uit de werken van de grote vernieuwers uit de

negentiende eeuw, dezelfde canon overigens

waarop ook een componist als Schönberg zich
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beriep, zij het met volstrekt andere consequen-

ties. Dat diezelfde Schönberg in 1925 als opvol-

ger van Busoni tot compositieleraar in Berlijn

werd benoemd, zegt niet alleen iets over de

naam die de componist ondertussen had opge-

bouwd, het zegt tevens iets over het culturele

klimaat in Berlijn, dat in het interbellum tot

een belangrijk centrum van artistieke vernieu-

wing werd. Dat zelfs de nazi’s in 1938, dus

decennia later, met de rancuneuze tentoonstel-

ling Entartete Musik nog meenden te moeten

afrekenen met de modernisten van de vroege

twintigste eeuw, waaronder nadrukkelijk ook

Schönberg, getuigt op zijn minst van de echo

die de moderne kunst in de samenleving

opriep, ook al bestond deze echo uit de haat en

heilige verontwaardiging van de eeuwige bui-

tenstaander, de kleinburger. Is dat een crisis?

Uit alles blijkt veel eerder de vitaliteit van de

toenmalige muziekwereld: een kunstenaars-

leven op het scherp van de snede, een muziek

voor de avonturiers, niet voor de bedaagden en

uitgeblusten. Onmiskenbaar had het moder-

nisme van de vroege twintigste eeuw een kunst

voortgebracht die vooral appelleerde aan de

smaak van ingewijden, op de eerste plaats

medekunstenaars en een artistiek geïnteres-

seerde bovenlaag. Maar was dit niet hooguit

een radicalisering van wat klassieke muziek in

haar beste uitingen al in de negentiende eeuw

was geworden: tegenwerkelijkheid?

De situatie in de jaren ’50 en ’60, de tweede

golf van modernisme in de twintigste eeuw, is

in feite niet anders dan die in de jaren ’10 en

’20. De diepgevoelde onvrede met het brave

burgerlijke leven van de wederopbouwperiode

(De Avonden van Gerard van het Reve is er in

Nederland een van de meest sprekende voor-

beelden van) ontlaadde zich in de werken van

een generatie jongeren, waarin iedere luister-

gewoonte was doorbroken, een radicaal nieu-

we muziek in het teken van letterlijk onge-

hoorde luisterervaringen. (Stockhausens com-

mentaar bij Gruppen maakt nog eens duidelijk

hoe voor hem niet de cijfermatige aanpak

maar de luisterervaring en daarmee de luiste-

raar centraal stond.) De tijden waren muzikaal

waarlijk niet minder spannend dan veertig

jaar eerder, al was het maar door het beschik-

baar komen van elektronica en taperecorder.

Dat deze muziek slechts een muzikaal geïnte-

resseerde elite aansprak, was niets nieuws

meer: dat was immers al vanaf de Romantiek

de vaste Begleitfigur bij nieuwe muziek gewor-

den. Ook deze muziek ontwikkelde zich in een

muziekleven waar Baranovska’s opvolgers als

Freddie Quinn, Gert en Hermien of het

Cocktail Trio de toon aangaven. Maakt dat de

jaren ’50 en ’60 dan tot muzikale crisisjaren?

Veel typerender is wellicht de interpretatie van

Varèse: “In tegenstelling tot wat algemeen

geloofd wordt, is de kunstenaar nooit zijn tijd

vooruit, hij is alleen maar de enige die niet

achterloopt”,16 het standpunt van de overtuig-

de avant-gardist. Het doet denken aan

Schönbergs dictum “If it is art, it is not for all.

If it is for all, it is not art”.17 Dit inzicht mag als

schrale troost hebben gediend voor de afwij-

zing die Schönberg had ondervonden, maar

het getuigt ook van zijn inzicht dat de betere

klassieke muziek altijd al een elitaire aangele-

genheid was geweest, en zo was het ook.

Vernieuwing van de muzikale taal had niet pas

in 1909 zijn intrede gedaan, maar had vanaf

het begin van het burgerlijke muziekleven tot

de kern van de zaak behoord. In die zin was

het modernisme van de twintigste eeuw niet

een breuk met de negentiende eeuw, eerder

een vervulling van wat de kunstmuziek in

potentie altijd al geweest was. Terugblikkend

vanuit de eenentwintigste eeuw is vernieuwing

wellicht het enige dat de traditie van de wes-

terse kunstmuziek van werkelijk belang heeft

gemaakt. Precies het radicalisme, de nieuws-

gierigheid en de experimenteerdrift, waarvan

ook Schönberg zo’n intense exponent was,
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hebben deze traditie werkelijk groot en groots

gemaakt. Al het andere dat de klassieke

muziek ook te bieden heeft, zoals sentiment,

amusement of status, kan men ook elders vin-

den. Maar voor werkelijk nieuwe muzikale

ervaringen kon men tot niet zo heel lang gele-

den alleen bij de klassieke muziek terecht. Het

modernisme behoort tot het meest authentie-

ke dat die muziekcultuur heeft voortgebracht.

De malaise in de klassieke muziek lijkt meer

met de jaren ’70 dan met de jaren ’10 en ’20 of

’50 en ’60 verbonden, en dat is niet toevallig

de periode waarin de popmuziek groot werd.

De opkomst van de jeugdcultuur is de uiting

van zeer ingrijpende veranderingen in de

samenleving. De nog nooit vertoonde groei

van de welvaart, en vooral ook de verdeling

daarvan, en de betere toegankelijkheid van

het onderwijs hebben een sociale mobiliteit

mogelijk gemaakt, die de positie van de tradi-

tionele burgerlijke elites in hoge mate heeft

uitgehold. Bestaat deze elite nog wel? Er heeft

een ware ‘stille revolutie’ plaatsgevonden,

waarbij grote groepen die traditioneel geen of

weinig binding met de kunsten hadden, op de

maatschappelijke ladder naar boven zijn

geklommen. Abram de Swaan vroeg zich aan

het einde van zijn al eerder aangehaalde arti-

kel af waarom het de kunstwereld maar niet

lukte om een werkelijk nieuw publiek aan te

spreken.

“De cultureel ongeschoolden zouden zich

moeten laten nascholen enkel en alleen om zich

een esthetiek eigen te maken waarin ze dan nog

steeds de minsten zouden zijn, weliswaar opge-

nomen in de erkende cultuur, maar daarin

slechts aspiranten. En dat alleen om de goed-

keuring te verwerven van de culturele gezagsdra-

gers en hun hooggeschoolde achterban.

Daarvoor zouden zij afstand moeten nemen van

hun geestverwanten, moeten gaan neerkijken op

de culturele voorkeuren van hun eigen omge-

ving, en de hoon verdragen die dat milieu in

petto heeft voor wie uit de eigen rijen wil breken

naar betere kringen.”18

Deze opmerking is wellicht waar voor die-

genen die aan TMF of SBS6 genoeg hebben.

Maar juist in de jaren ’70 hebben veel jongeren

uit kleinburgerlijke kringen de weg naar de

universiteit en naar kunstacademie, conserva-

torium of andere kunstzinnige opleidingen

gevonden. Het waren de hoogtijdagen van de

andragologie en de gedemocratiseerde sociale

academie. En ook al heeft bijvoorbeeld Jan

Blokker zich toentertijd vaak vrolijk gemaakt

over deze in zijn ogen ‘non-studies’, het waren

wel de springplanken waarmee toen heel wat

jongeren aan het a-culturele en benepen

ouderlijke milieu zijn ontsnapt. Een deel van

deze toenmalige jongeren heeft inmiddels al

lang een plaats gevonden in de wereld van de

kunsten en de wetenschap. Desondanks is de

klassieke muziek nooit dé muziek van die eco-

nomisch en sociaal geëmancipeerde lagere

middenklassen geworden, en dat komt toch

vooral door de kracht van de jeugdcultuur zélf,

die beslist niet alleen commercieel is.

Met de jeugdcultuur – waarvan, samen met

kledingcodes, muziek wel het belangrijkste

onderdeel uitmaakt – was er plotseling een

alternatief voor allerlei outsiders, hele en halve

maatschappijverbeteraars, vaak afkomstig uit

die bovengenoemde lagere middenklassen.

Alternatief was een van de grote trefwoorden in

de jongerencultuur van de vroege jaren ’70,

waarmee vooral het verschil met de leefstijl van

de ouders werd uitgedrukt. Een hele generatie

vooral blanke jongeren liet opeens de haren

groeien en liep, met een volstrekte minachting

voor uiterlijkheden of dure statussymbolen,

feitelijk gehuld in lompen over straat. Het is

daarna eigenlijk nooit meer goed gekomen,

ook al heeft een volgende generatie, die van de

jaren ’80, het heel anders aangepakt: de yup

mag dan met dédain neerzien op de hippie,

ook hij zoekt zijn status niet in de eerste plaats

in een grote vertrouwdheid met de klassieke

cultuur, maar heeft liever een maatpak, een

met briljantjes bezette ballpoint en een huis vol

dure spulletjes.

Weliswaar heeft commercie in de popmuziek

van begin af aan een belangrijke rol gespeeld
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(punk was nog maar net geboren toen de eerste

punkkapseltjes al in de Viva stonden), en welis-

waar loopt de gemiddelde rapper tegenwoordig

met minstens een kilo aan gouden kettingen

om zijn nek, kortom, aan domme uiterlijkhe-

den ook hier geen gebrek, pop is nog steeds een

van de belangrijkste middelen voor identiteit,

zoals de klassieke muziek dat ooit voor 

het Bildungsbürgertum was. Van Lonsdale-

jongeren tot autonomen, van wit tot zwart, en

inmiddels ook van jong (het Vlaamse bureau

Studio 100 richt zich met meidengroep K3 op

kleuterentertainment) tot oud (Mick Jagger is

ergens in de zestig), voor iedereen is er wel een

plaatsje onder de zon. Juist door haar veelvor-

migheid en vermogen om de meest verschil-

lende groepen aan te spreken, is pop de muziek

geworden van een samenleving die uit talloze

culturen en subculturen bestaat. En nog steeds

is het huis van de popmuziek ruim genoeg

voor allerlei buitenstaanders en dissidenten,

zowel sociaal, politiek als muzikaal, precies dat

wat de klassieke muziek vroeger te bieden had.

Daarmee heeft de klassieke muziek haar wel-

licht belangrijkste en in ieder geval interessant-

ste functie moeten afstaan aan de popmuziek:

die van luis in de pels. Ook de popmuziek heeft

haar marges, haar rafelige randen, weg van het

commerciële midden, die de mogelijkheid tot

distinctie bieden. Het maakt voor een poplief-

hebber wel iets uit of je de verzamelde werken

van de Spice Girls of die van Zappa en The

Velvet Underground in de kast hebt staan.

Dwarse popmuziek in een zee van commercië-

le bagger: het beeld wijkt niet wezenlijk af van

dat van de klassieke muziek in de negentiende

eeuw, inclusief de spanning tussen hoog en

laag, moeilijk en gemakkelijk, plat amusement

en bevlogen engagement. Wie op het internet

informatie zoekt over groepen als Cabaret

Voltaire of Einstürzende Neubauten, wordt er

in allerlei door bezoekers van de site geschre-

ven reviews voor gewaarschuwd dat het op de

klanken van deze bands lastig dansen is: een

prachtig eufemisme voor een muziek die eer-

der door dada, futurisme en de elektronische

muziek van de jaren ’50 en ’60 is geïnspireerd

dan door de liedjescultuur die in de mainstre-

am popmuziek de toon aangeeft. En inder-

daad, Cabaret Voltaire is absoluut niet geschikt

als commercieel kleuterentertainment. Juist in

die rafelranden vindt de aansluiting plaats bij

het modernisme van de kunstmuziek van de

twintigste eeuw, met Zappa als vroeg en nog

steeds fascinerend voorbeeld.

Tot niet zo heel lang geleden was klassieke

muziek iets dat er voor de betere burgerij

gewoon bij hoorde, evenals een piano in huis,

een muziek bovendien waarvan de superioriteit

door niemand werd ontkend, ook al nam dat in

kringen van buitenstaanders de vorm aan van

‘dat is niet voor ons soort mensen’. De samenle-

ving is sinds de jaren ’60 onmiskenbaar egali-

tairder geworden. Alleen al economisch werd

de opkomst van de popmuziek door deze ont-

wikkeling mogelijk gemaakt. Tegelijk was de

popmuziek een van de krachtigste middelen

waarop nieuwe groepen hun zelfbewustzijn

baseerden: het symbool van de nieuw verwor-

ven vrijheid. De popmuziek heeft dus een

belangrijke rol gespeeld bij de emancipatie van

de lagere middenklassen, net zoals de klassieke

muziek dat in de achttiende eeuw voor de

opkomende burgerij had gedaan. Laten we het

zo duidelijk mogelijk stellen: in de jaren ’70 was

de klassieke muziek voor deze nieuwkomers in

de bovenlaag feitelijk overbodig, want de pop-

muziek bood een alternatief, van hedonistisch

vermaak tot maatschappijkritisch uitdruk-

kingsmiddel. Door de overdonderende aan-

wezigheid en het enorme succes van de pop-

muziek in al haar vormen, is de klassieke

muziek, ondanks de relatief ruimhartige onder-

steuning door de overheid, als geheel gemargi-

naliseerd. Het aantal luisteraars naar Radio 4

kan waarschijnlijk beter in tienduizenden dan

in honderdduizenden worden uitgedrukt.

Daarmee is niet gezegd dat de klassieke muziek

dood is, ze is hooguit een van de vele beschik-

bare muzieksoorten geworden. De concertzalen

worden nog steeds bezocht, zij het, naar het

schijnt, door een vergrijzend publiek.

Oogverblindende operaproducties trekken veel

bezoekers. Als smeermiddel in de internationale

betrekkingen wordt nog wel eens een orkest

naar het buitenland gestuurd, de pakken met de

verzamelde werken van Bach of Mozart vlogen

onlangs nog over de toonbank van een drogis-
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terijketen, André Rieu weet volle zalen tot mee-

deinen te bewegen, en voorts kent Nederland

een bloeiend amateur-circuit. Tot zover is er

dus niets aan de hand. Maar één ding is de klas-

sieke muziek kwijtgeraakt: het medium te zijn

voor randfiguren en dissidenten, voor dwazen

en narren, voor de bozen en verontwaardigden,

en dat is nu net wat haar ooit heeft groot

gemaakt. Klassieke muziek is braaf, en daar

waar ze dat niet is, wordt ze buiten de eigen

kring nauwelijks of niet gehoord. Nogmaals, de

maatschappelijke elites die de nieuwe muziek

de afgelopen eeuwen hebben gedragen, aanvan-

kelijk een vooral economische, geleidelijk een

meer intellectuele elite, is door de ingrijpende

veranderingen van de afgelopen decennia

onherkenbaar veranderd. In de bovenlaag van

de samenleving bevinden zich talloze ‘nieuwko-

mers’ die de vroeger vanzelfsprekende band

met de klassieke muziek niet hebben en ook

niet nodig hebben. Misschien moeten we con-

cluderen dat het probleem van de hedendaagse

gecomponeerde muziek, het gebrek aan maat-

schappelijke echo, en daarmee haar betekenis-

loosheid, niet zozeer voortvloeit uit de muziek

zélf, als wel uit het feit dat de samenleving die

de klassieke muziekcultuur ooit heeft voortge-

bracht, en waarin die muziek ook een duidelij-

ke functie had, niet meer bestaat.

(Peter Lurvink is als docent muziekgeschiedenis

verbonden aan het Koninklijk Conservatorium

te Den Haag.)
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