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Muziek en taal: Taal ijlt, muziek verwijlt

herman sabbe 

Vanwege het rijm een titel als een vlijm. Maar 

ook, zoals verderop uit de uitzonderingen en de 

grensgevallen nog zal blijken, niet meer dan een 

uitspraak met statistische draagwijdte: soms 

gaat muziek zo snel dat ze wel over zichzelf lijkt 

te struikelen; en scheppend taalgebruik houdt 

wel degelijk zijn bestemmeling op: poëzie, die 

naam waardig, laat de lezer veelvuldig verwij

lend opkijken - of het nu om het opgemerkte 

spel van klank en ritme, dan wel om een beeldig 

idee gaat. En de verhouding hoeft niet in alle 

gevallen zo uitgesproken te zijn als bijvoorbeeld 

in het Kyrie uit György Ligeti’s Requiem: 6 mi

nuten voor de toonzetting van 6 woorden die je 

in 6 seconden uitspreekt. 

Als ik mijn medemens toezing, is het niet omdat 

ik een dringende, zakelijke boodschap voor haar 

heb, maar omdat ik haar langdurig wens te om

armen. Muziek is niet kant en klaar uit de hemel 

op aarde neergedaald onder de vorm van een 

gereguleerd samenstel van vaste en geparame

triseerde klinkende elementen en patronen. We 

zouden af moeten van de misvatting als zou mu

ziek zijn ontstaan op één tijdstip: overal tegelijk, 

eenvormig en eensluidend. Veel waarschijnlijker 

is dat op verschillende plaatsen op verschillende 

tijdstippen iets is opgedoken, in uiteenlopende 

gedaanten, dat zweemde naar wat vandaag door 

toch wel de meerderheid van de wereldbevol

king onder de verzamelnaam ‘muziek’ wordt 

begrepen. Evenmin is taal begonnen als een uit

gewerkt lexicaal en grammaticaal stelsel - een 

voor de hele soort geldende lexicaal vastgelegde 

‘woordenschat’ en predicatieve, grammaticaal 

geregelde zinsbouw: de oude Toren-van-Babelse 

droom van een oorspronkelijke eenheidstaal, die 

de weerspiegeling zou zijn van één onverander

lijke realiteit.1 Wél mogen we veronderstellen dat 

het voor de homo sapiens sapiens constitutief 

is dat zijn organisme anatomisch-fysiologisch 

is toegerust met het vermogen tot ontwikke

ling van betekenisdragende sonore structuren, 

als intrinsieke functie van zijn brein. Welke so

nore structuren zal voor elke breinenpopulatie 

afzonderlijk door biologisch-culturele selectie 

worden bepaald – een selectie die in alle ge

vallen berust op een universele neurologische 

onderbouw (de ‘universele grammatica’ die 

vandaag door vele linguïsten wordt gepostu

leerd). Als syntactische structuren lijken taal en 

muziek beide uitvloeisels van de koppelhonger 

van het menselijk brein, de lust om te be-teke

nen, het vermogen om horend samenhang te 

stichten.2 

Een aannemelijke hypothese lijkt mij dat vanaf 

het eerste stemgebruik van de prille mens een 

dubbele semantiek vorm begon te krijgen: se

mantiek van de affectuiting en semantiek van 

de aanwijzende (nog niet of nauwelijks ver-wij

zende) betekenis; toen primeerde de affecteren

de en indexerende werking van het appél op de 

(nog nauwelijks gevormde) lexicale semantiek. 

Het zou dan voor de hand liggen de appelle

rende functie ook aan de oorsprong te zien van 

taal. Dat de meerderheid van de hedendaagse 

talen ‘toontalen’ zijn, waarvan de betekenissen 

mede bepaald worden door de toonhoogte van 

de spraakklanken laat ons toe te veronderstel

len dat toontalen in de evolutie primair zijn 

geweest, en dat taal en muziek daar, in die vaste 

toonhoogten, een gemeenschappelijke oor

sprong hebben gevonden.3 

1	 Nog	omstreeks	1700	heeft	de	filosoof	Gottfried	Wilhelm	Leibniz	pathetische	pogingen	ondernomen	om	deze	

oertaal	retrospectief	opnieuw	samen	te	stellen.

2	 Vervolgens	is	hypertelie	aan	de	orde.	Semiotiek	gaat	dan	neigen	naar	esthetiek:	het	genieten	van	de	combinatie	

om	de	combinatie.

3	 Fonologisch	onderzoek,	 zowel	op	het	 stuk	van	de	 intonatie-	 als	 van	de	metrische	 fonologie,	 zal	 ter	 zake	

wellicht	voor	verdere	opheldering	kunnen	zorgen.
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Misschien werkt het verhelderend om in de evo

lutie van de menselijke rituelen twee stadia te 

onderscheiden: een pre-verbaal en een verbaal. 

In het pre-verbale stadium kunnen wel vocale 

elementen zijn opgetreden, waarbij – zodra de 

anatomische condities met betrekking tot het 

stemapparaat: het lager geplaatste strottenhoofd 

en de haakse onderlinge plaatsing van mond- en 

keelholte vervuld waren – sprake kan zijn geweest 

van woordloos gezang. Vocale, pre-instrumen

tale klankordeningen kunnen zich dan gedurende 

geruime tijd en op vele plaatsen hebben ontwik

keld – klankordeningen die door de ‘homo mu

sicus’ van vandaag nog niet of net wel ‘muziek’ 

zouden worden genoemd. Wel moet de zich later 

ontwikkelende instrumentale klankproductie als 

een beslissende factor van de scheiding van taal 

en muziek worden beschouwd. Het muzikale 

instrumentarium bestrijkt een uitgebreider fre

quentiegebied en beschikt over een uitgestrektere 

amplitudereikwijdte en vooral een rijkere ver

scheidenheid aan timbres dan de stem. 

Indien we ervan uitgaan dat taal en muziek 

een gemeenschappelijke oorsprong hebben in 

de menselijke productie van klanken en van 

gebaren en in de combinatie van beide, en dat 

zij zich via een divergente evolutie hebben ver

zelfstandigd tot de twee akoestische-communi

catiesystemen die de mens hanteert, kan men 

zich bij dit uit-elkaar-gaan van spraak en zang 

onder meer volgende stappen voorstellen (de 

volgorde is niet dwingend): 

- het aanhouden van klinkers: een prolongatie 

die kan leiden tot toonvastheid of juist ruimte 

scheptvoorfrequentie-ofamplitudemodulatie 

van de aangehouden klank; ook de nieuwste 

digitale technologie draagt nog bij tot dit 

verkeren van taal tot muziek: zij laat de 

onbegrensde uitlenging toe van opgenomen 

taalklanken, desgewenst zonder wijziging van 

toonhoogte of timbre. Een voorbeeld vormt de 

verlenging van eindklinkers of medeklinkers 

in Dolly, het derde van de Three Tales van 

Steve Reich. 

- het ontwikkelen van discrete tijdseenheden, 

eventueel gesystematiseerd tot metrische 

ritmiek (vergelijkbaar met – zij het verschei

dener dan – metrisch taalgebruik in poëzie). 

- hetfixerenvandiscrete toonhoogten,eventueel 

gesystematiseerd tot toonschalen; gespreid 

over een frequentiegebied dat de volledige 

menselijke gehoorscapaciteit bestrijkt, in 

tegenstelling tot de beperkte frequentieband 

die voor spraak wordt benut; samen met het 

bovengenoemde ‘aanhouden van klinkers’ 

leidt dit tot de toonvaste klinker als basis van 

de conventionele zang, het ‘bel cantare’. 

- het ontplooien van een gamma van 

luidheidsgraden – die de smalle band van 

amplitudeschommelingen in (beschaafd) 

gesproken taal verre overtreft. 

- het ontplooien van een gamma van tempi 

– aanzienlijk uitgebreider dan de beperkte 

schaal van debietverschillen in gesproken taal. 

Het gaat dus in alle gevallen om schaalvergroting 

van differentiaties die ook talige gesproken com

municatie kenmerken, bijvoorbeeld melodische 

contour als verheviging van de genormaliseerde 

intonatiecurve in spraak; anderzijds is het uit 

een combinatie van muzikale parameters dat 

inflecties bestaan in het gesprokene: duur (uit

lenging) – luidheid (nadruk) – intonatie. Vraag 

is of dergelijke schaalvergroting ook een ver

hoging met zich brengt van het communicatieve 

effect, wat aannemelijk zou maken dat muziek 

een evolutionaire adaptatie is. Het grote onder

scheid naar communicatieve functie is dat taal 

denoteert, terwijl muziek uit niets dan ambilogie

en bestaat. Bij talige uitwisseling staat communi

catieve doelmatigheid voorop. Paradigmatisering 

en grammaticalisering van taal hebben snelheid 

en doeltreffendheid van de verbale communi

catie gewaarborgd dankzij beperking tot een 

aantal categorieën, regels en mogelijke patronen, 

ten koste van de potentiële rijkdom aan klanken 

die de menselijke stem kan produceren – en die 

dan ten dele een uitweg heeft gevonden in hun 

muzikalisering. Ook de beperktheid van de fre

quentieband, door spraak benut, bevordert en 

bespoedigt de vlotte doorkomst van gesproken 

informatie. 

Uit neurologische gezichtshoek is van belang 

dat muziek en taal het menselijke brein en zijn 

onderscheiden gebieden op zeer verschillende 

wijze activeren en zo elk van hun kant bijdra

gen tot de ontogenetisch voortgezette en ver
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scheiden vorming van zenuwbanen – een evo

lutionair wellicht heilzame dubbelbekabeling.4 

Uit evolutionair oogpunt eveneens van belang 

is de recente empirische bevestiging van de hy

pothese dat muziekperceptie als vorm van tijds

inrichting bijdraagt tot de temporele organisa

tie van informatieverwerking in het algemeen. 

Als de twee akoestische-communicatiesystemen 

ontwikkeld door dezelfde biologische soort, 

blijven taal en muziek in organisch en cultureel 

opzicht veelvuldig op elkaar betrokken. Zonder 

talig te zijn, zonder behoefte aan buitenmuzikale 

verwijzingen naar de wereld is muziek niettemin 

als materieel-energetische structuur rechtstreeks 

op de wereld betrokken. Dit is haar eigen seman

tiek.5 Daarom wordt die semantiek geseman

tiseerd, onder woorden wereldkundig gemaakt 

(dit schrijvende ben ik zelf niet anders dan dit 

aan het doen), waarbij woordbetekenissen de 

betekenis van muziek moeten helpen omschrij

ven. Bij semantisering worden woordelijk aan

duidbare betekenissen geënt op de materieel

energetische stroom van de muziek; ze worden 

bij conventie geassocieerd en aangeleerd over

gedragen. Bekende voorbeelden in de Europese 

muziekgeschiedenis zijn de ‘Affektenlehre’ en het 

Wagneriaanse ‘Leitmotiv’. 

Betekent ‘toonzetting’ van een verbale tekst – 

doorgaans een poëtische tekst, die vanzelf reeds 

dichter staat bij het muzikale – hereniging van 

spraak en zang? Om te beginnen: toonzetting 

gaat meestal niet uit van spraak, van gesproken 

taal als klinkende materie – vergelijk nochtans 

met wat verderop wordt gezegd over ‘taal als 

materie van muziek’ – , maar van neergeschre

ven taal (die allicht wel ‘klinkt’ in het hoofd van 

de lezende componist: voor de goed horende 

poëzielezer klinkt het gedicht immers op van 

het blad). Verder dient een onderscheid te wor

den gemaakt tussen verschillende benaderingen 

van toonzetters: behandelt de componist de 
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tekst in de eerste plaats als klank en als proso

die – als ‘prosoidia’ die hij volgt en uitvergroot; 

of als refererende representatie of expressie van 

(uiteraard buitenmuzikale) concepten die hij 

in muziek wil vertalen? Ook zij die de proso

die van de voorbestaande teksten respecteren 

wijken daar bijna zeker lokaal van af. De muzi

kalisering houdt immers, doorgaand of hier en 

daar, het woord op, het ijlende woord. Zelfs al 

heeft prosodie te maken met het ‘suprasegmen

tale’, woorden bestaan nu eenmaal bij de genade 

van articulatie en segmentatie, terwijl muziek 

– ondanks haar meestal discrete samenstelling 

en zelfs wanneer staccato uitgevoerd – lieert en 

continueert. Woorden scheiden, muziek ver

bindt. Bovendien: in geschreven verbaal dis

cours – zelfs in een gedicht – staan alle opeen

volgende woorden op gelijke voet, op één lijn, 

volgens één globaal debiet. Het is de componist 

die een woord releveert: parlando middenin 

cantando, sneller of trager dan de omringende 

woorden, melodisch fleuriger of vlakker, har

monisch rijker of naakter, enzovoort. 

Verenigt gezongen taal het vrouwelijke en het 

mannelijke beginsel? Wagner zei het zo: “Die 

Musik ist ein Weib”, een stromende Vrouw die 

in haar schoot – haar oneindige, alles verbin

dende Melodie – de stotende woorden van de 

taal ontvangt. In deze opvatting verdwijnen 

getoonzette woorden in de stroom, de oceaan 

van de muziek, de overspoelende golf die uit de 

onzichtbare diepten (van de orkestbak) welt. 

De woorden gaan suizen (“le bruissement de 

la langue”?). Het woord, tot klankgebaar terug

gekeerd, vindt het pre-verbale stadium terug 

(en de luisteraar wie weet het pre-oedipale: de 

diepten van de psyche verbonden met die van 

de fylogenie). Getoonzette tekst is de andro

gynie bij uitstek. Daartegenover staan soorten 

muzikalisering die de getoonzette tekst zo dicht 

mogelijk bij het debiet van de speekstem hou

4	 De	 neurologische	 scheiding	 taal/muziek	 wordt	 bevestigd	 door	 een	 merkwaardige	 klinische	 vaststelling:	

spraakstoornissen	blijken	het	zingen	van	woorden	niet	aan	te	tasten.	

5	 Misschien	is	het	wel	diezelfde	semantiek	die	Roland	Barthes	meende	te	herkennen	in	sommige	taalstructuren:	

“le	bruissement	de	la	langue”,	“le	frisson	du	sens”,	“ce	troisième	sens,	je	ne	sais	quel	est	son	signifié,	du	

moins	je	n’arrive	pas	à	le	nommer...”.	Vermoedelijk	gaat	het	om	de	betekenislaag	die	de	neuronale	structuren	

aanspreekt	die	ons	onze	affectieve	gewaarwordingen	bezorgen.	Dit	is	dus	de	eigen	algemene	semantiek	van	

muziek.	Die	semantiek	onttrekt	zich	aan	het	woord:	“je	n’arrive	pas	à	le	nommer”.

233



TvM_12_#2-mei_2007_7.indd   234 25/4/07   18:05:52

discussie - muziek en taal: taal ijlt, muziek verwijlt 

den, zoals het recitativo secco in de Europese 

opera, of waar muziek niets meer lijkt dan een 

kanaal, de mededrager van een verbale bood

schap – zoals voor talrijke popsongs het geval 

is. De litanie is dan weer een fenomeen waarbij 

taal tot quasi-muziek wordt: taal verliest hier 

zijn snelle-signaliseringsfunctie en verwerft 

door bedwelmende herhaling (waarin continu

ering aan variëring gekoppeld wordt) een be

zwerend karakter. 

Er overleven in de hedendaagse beschaving een 

aantal overgangs- of tussenverschijnselen: half

taal?, half-muziek? Er is de voortalige vocale 

communicatie van de moeder met haar kind: 

vol inflecties, timbrering, weelderige contou

ren, allemaal specifiek muzikale aspecten. Wat 

de boorling waarneemt zijn dus de muzikale 

dimensies van de (moeder)spraak. Dit laat het 

opgroeiende brein toe later, bij de specifieke 

taalverwerving, de prosodisch-muzikale di

mensie in de verbale communicatie te herken

nen. Straks hebben we het over de verwante 

‘fatische’ en ‘pragmatische’ aspecten van die 

communicatie. In evolutionair perspectief heb

ben we duidelijk te maken met een facet van de 

verzorgingsfunctie. Spits uitgedrukt: boorlin

gen overleven zonder moedermelk, maar niet 

zonder ‘moedermuziek’. Overigens: het gebab

bel van peuters bevat klanken die later bij de 

taalverwerving verdwijnen. Zij zijn uit de keu

rige volwassenentaal van de beschaving wegge

zuiverd (behalve in de dadaïstische en verwante 

taalklankkunst). In muzikale termen bevat die 

moederspraak veel portato en veel portamento: 

het dragen van de klank en het glijdend verbin

den van opeenvolgende klanken, vocaliserings

wijzen die voor continuïteit instaan. De vroeg

ste vocale prestatie van de zuigeling zelf bestaat 

overigens uit het verlengen, het aanhouden van 

klanken. 

Dezelfde kenmerken gelden voor het wiegelied. 

Een wiegelied betekent zoveel als: er dreigt geen 

gevaar, je kunt rustig relaxen, je waakzaam

heid laten sluimeren, je kunt gerust slapen, 

op je twee oren, geen geluid zal je storen. De 

moeder doet jegens het onmondige kind nog 

meer: zij produceert gecoördineerde sequenties 

van mimiek-en-gebaar-en-geluid. Wellicht een 

blijvende herbelichaming van muzische ritue

len. Een vergelijkbare connotatie bezit ook de 

hedendaagse ‘ambient music’ in winkelstraat of 

vlieghavenhal: je bent in veilige haven, je kunt 

onbeducht opstijgen.6 

Dicht bij muziek-in-taal staan ook onomato

peeën en ideofonen: ‘kwak’, ‘pats’, ‘krak’, ‘woef ’, 

‘klieng’... Het zijn voorbeelden van analo

gisch-iconische betekenisvorming door klank

nabootsing. Ze vormen als zodanig een negatie 

van Ferdinand de Saussures bekende notie van 

‘l’arbitraire du signe’, die inhoudt dat tussen 

de materialiteit van het taalteken en waar het 

naar verwijst geen enkele relatie bestaat van ge

lijkenis. Voor zover rationalistisch, verwerpt de 

beschaafde cultuur ze als orale vuilnis. Wel heb

ben ze inmiddels een bevoorrechte plaats ver

worven in de wereld van het beeldverhaal waar 

ze ons herinneren aan de geboorte van taal en 

muziek uit klankgebaren. 

Opmerkelijke mengvormen van taal en muziek 

lijken mij twee bijzondere soorten vocale pro

ductie van uitgebreide, snelle, metrische, klank

rijke woorden- of syllabenreeksen: het ene een 

residu uit de magisch-tribale wereld: de glosso

lalie (onder meer binnen de pinksterbeweging 

opnieuw aan de orde); het andere een recent 

verschijnsel binnen de populaire muziek: rap. 

In beide gevallen lijkt het te gaan om ketens van 

kreetjes, ontstaan onder druk van een intense 

uitdrukkingsnood, en bedoeld om de analyti

sche waarneming door oververzadiging onder 

bedwelming te brengen. Rap benadert niet al

leen het snelle(re) debiet van spraak, het be

perkt zich ook (ten dele ook als gevolg hiervan) 

tot een smalle(re) frequentieband; als zodanig 

vertoont het gelijkenis met het recitativo secco 

uit de 18de-eeuwse opera buffa; en als zodanig 

zijn beide – rap en buffo-recitatief – beoefe

ningsvormen van muziek die nauwer aanslui

ten bij het talige. Misschien kunnen we in een 

vergelijkbaar register nog denken aan een paar 

fenomenen uit de jazzwereld: Armstrongs spre

kende en met trompetklank doorspekte zingen, 

6	 Ik	herinner	in	hetzelfde	verband	nog	even	aan	de	zachte,	zingende	wijze	waarop	wij	vaak	dieren	toespreken.	

En	ook	de	melkgevende	koeien	in	de	stal	schijnen	vandaag	de	zachte	sfeermuziek	op	prijs	te	stellen.
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en het woordloze scat-zingen in het algemeen. 

Veelzeggend is voorts het ongearticuleerde (en 

vaak bocca chiusa, met gesloten mond uitge

voerde) gebrom, gegrom of geknor waarmee we, 

naar gelang van intonatie en inflectie, instem

ming, afkeuring, onenigheid, verontwaardiging, 

blijde of verschrikte verbazing, of voldoening 

te kennen geven. Het kan ook als een leesteken 

fungeren, of een vraag of uitroep tot uitdrukking 

brengen. Binnensmonds.7 Deze niet-verbale 

expressies in de orale communicatie dragen niet

temin een duidelijke communicatieve inhoud 

over: ze brengen mijn communicatiepartner 

op de hoogte van mijn emotionele attitude ter 

zake. Behoren deze expressieve klankgebaren tot 

het domein van de taal of van de muziek? In elk 

geval dienen zij de coördinatie, via affectieve uit

wisseling. 

Alles wat in mondelinge communicatie niet tot 

het domein van de lexicale semantiek behoort 

kan als (meer of minder gestileerd) overblijf

sel van de appélfunctie worden geïnterpreteerd. 

Roman Jakobson, de linguïst, noemt het, in na

volging van Bronisław Malinowski, de antropo

loog, de ‘fatische’ dimensie van de orale commu

nicatie: niet wat wordt meegedeeld, maar hoé: 

op welke toon, met welke kracht, welke accen

ten, welke nadruk. Deze sprekende inzet strekt 

tot het scheppen van een sociaal klimaat: ik, de 

spreker, deel jou, mijn luisteraar, mee dat ik geef 

om hoe je mijn boodschap te horen krijgt. In zo

verre zij de gemoedstoestand van de mededeler 

symptomatisch reveleert wordt de betreffende 

informatie ook wel ‘diagnostisch’ genoemd. 

In de communicatietheorie (Paul Watzlawick 

en anderen) is er, vergelijkbaar, sprake van de 

‘pragmatische’ dimensie. Van belang is hier weer 

niet zozeer de concrete inhoud van het bericht 

dat ik uitstuur, dan wel wat ik bij de bestemme

ling teweeg wil brengen, wat ik wil dat zij gaat 

doen.8 In de fatisch-pragmatische dimensie van 
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vocale communicatie is de mens vermoedelijk 

het nauwst verwant met andere dieren die zich 

vocaal uiten. 

De mee te delen affecten worden het naaktst 

geëtaleerd waar stemmen afzien van de lexica

liteit van het woord, en de tekst puur klank en 

puur textuur blijft, en zo de paralinguïstische 

fenomenen: debiet, volume, timbre of regis

ter volop op de voorgrond treden, en de sen

timenten onversluierd het blote oor bereiken. 

Dit heeft componist György Ligeti overtuigend 

gedemonstreerd in zijn dubbelluik Aventures 

(1962) en Nouvelles Aventures (1965) voor 

sopraan, alt, bariton en een paar instrumen

ten. Hier wordt alles in stemgebruik ten tonele 

gevoerd, alle stembuigingen, alle vocale geba

ren die nooit formeel worden aangeleerd maar 

via analogische nabootsing door de menselijke 

‘in-fans’ (de ‘nog-niet-sprekende’) worden op

genomen. Hier worden alle gedragingen ten 

gehore gebracht van lippen en tong en verhe

melte en huig en keel en strottenhoofd, die in be

schaafde omgang plegen te worden onderdrukt: 

tateren, krassen, janken, fluisteren, grommen, 

smakken en klakkeren, lallen en brallen, luid

keels of gesmoord lachen of giechelen, kuchen, 

hoesten, murmelen, schreeuwen, proesten, steu

nen en kreunen, rochelen en gorgelen: het hele 

residu aan orale mensenheugenis, dat de diepste 

drijfveren blootlegt: haat en minachting, liefdes

spel, hebzucht, machtslust. 

De ‘tekst’ is gecomponeerd in een denkbeeldige 

taal – een taal die geen mens kent en die ons 

niettemin, door haar fonologische structuur, al 

het (al te) menselijke te kennen geeft – en ge

noteerd aan de hand van tekens ontleend aan 

het Internationaal Fonetisch Alfabet, onder 

toevoeging van een klein aantal zelfbedachte 

grafemen. Hij is samengesteld als een aaneen

rijging van tussenwerpsels – de grammaticaal 

strengst gecensureerde woordsoort – die enkel 

7	 Paradox:	 binnensmondse	 uitroepen.	 Ze	 bestaan.	 Met	 dergelijk	 binnensmonds	 gehouden	 appél	 kan	 de	

appellant	een	attitude	te	verstaan	geven	zonder	haar	te	hoeven	uitspreken.	Hier	worden	de	kronkelige	wegen	

bewandeld	van	de	toespeling.	Die	vinden	een	analogische	omzetting	in	de	curves,	de	glijdende	buigingen	

van	muziek.	Muziek	als	de	kunst	van	de	onuitgesprokenheid,	de	insinuatie.

8	 Ik	zei:	‘mondelinge	communicatie’.	Dit	betekent	niet	dat	de	fatische	dimensie	in	schrijftaal	geheel	achterwege	

zou	blijven;	ook	hier	kan	ik	de	lezer	willen	leiden,	door	punctuatie,	door	klemtonen,	door	aanwijzingen	voor	

het	leesritme:	gedachtenstrepen,	puntjes...	Zij	zijn	de	mimiek	en	de	lichaamstaal	van	het	geschrevene.
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discussie - muziek en taal: taal ijlt, muziek verwijlt 

tot doel hebben de impulsieve en imperatieve 

functie van het toespreken (-zingen) van de 

ander te laten horen: “wie heeft het hier voor 

het zeggen?” Het grote verschil: in vocale mu

ziek met getoonzette verbale tekst neemt de 

muzikale expressie, behoudens in het uitzon

derlijke geval waar de componist zich niets 

gelegen laat aan de lexicale semantiek van de 

getoonzette tekst, de omweg over de referenti

ele betekenissen van de woorden; het zijn die 

betekenissen die in muziek worden omgezet. 

Niet zo in Aventures. Hier worden, zoals gezegd, 

de sentimenten rauw geserveerd. Het is als een 

bewijs uit het ongerijmde: pas wanneer die sen

timenten niét onder woorden worden gestopt, 

staan zij open en bloot tentoon. Beurtelings is 

elk van de drie vocale participanten protago

nist, antagonist, tritagonist. Afwisselend richt 

elk zich, rechtstreeks, tot één of twee anderen 

en poogt met elk van zijn/haar zingacts, in 

een spel van begeren en afwijzen, het gedrag 

van de ander(en) te sturen, toegevingen af te 

dwingen, door dreigen of flemen te bewegen 

tot adaptatie, accommodatie, adhesie. Er is te

vens een aantal mooie voorbeelden van aanste

king, waarbij (zoals bij schateren of geeuwen) 

de vocale gedraging van de één spontaan door 

de ander wordt overgenomen. Op veel plaatsen 

wordt ook de dubbelhartigheid van communi

catie getoond: leugenachtigheid en list zijn on

afwendbaar verbonden aan het talig gedrag van 

de mens. Muzikale relaties onder mensen laten 

hier, in het klein, zien (of horen) hoe (een) 

menselijke samenleving ondanks alles mogelijk 

is. Een moeizame sociogenese. 

In Aventures en Nouvelles Aventures komen her

haaldelijk sissende en fluisterende partijen voor; 

zij herinneren eraan dat wisseling van woorden 

(of van andere, simpeler orale klanken) de functie 

van verzorging-van-nabij (‘grooming’) vervangt 

door verzorging-op-afstand, de functie van ge

ruststelling-zonder-aanraking, te vergelijken met 

de obligate geruststellende sussende weerwoor

den (woorden over het weer) of roddels die we 

wisselen met onze gezellen tijdens een gemeen

schappelijk verblijf in een lift. Roddelen is overi

gens vermoedelijk een vroege vorm van verster

king van de symbolische functie: het vermogen te 

handelen ‘in absentia’ en wel over de afwezige(n). 

Vanuit de Westerse cultuur is het enigszins pro

blematisch om de mogelijke evolutionaire bete

kenis van muziek naast die van taal te evalueren 

vanwege een tendens binnen deze cultuur om 

muziek te assimileren met taal. In het bijzon

der vanaf de rationalistische 18de eeuw werd 

de ‘zinsbouw’ van muziek en haar motivische 

opbouw gelijkgesteld met de frasering en de be

toogtrant in het ‘klassieke’ taalgebruik. Terwijl 

het exclamatoire aspect van muziek: de uitroep, 

de aandacht opeisende opschorting van het dis

cours, met één woord (het appél) aan banden 

werd gelegd, of, voor zover aanwezig, buiten be

schouwing bleef. Het gecontroleerde repertori

um van klanken en de geregelde syntaxis van de 

tonale muziek maakten de vergelijking met de 

lexicaliteit en de grammaticaliteit van taal plau

sibel. Muziek werd steeds meer gelezen als een 

verhaal. Met de referentiële betekenissen die 

iemand met een flinke verbeelding onder het 

klinkend oppervlak van een (ook louter instru

mentale) symfonie van Gustav Mahler meent 

aan te treffen kan ongetwijfeld een novelle vol 

worden geschreven; maar je kunt Mahler, ook 

Mahler, als muziek, als klinkend oppervlak be

luisteren. 

Linguïsten en antropologen hebben hun best 

gedaan om muziek te annexeren. Nicolas Ruwet 

beschrijft muziek als een linguïstisch systeem. En 

Claude Lévi-Strauss: “Muziek is taal, min de be

tekenis” (sic!). Had hij niet beter kunnen zeggen: 

“Muziek is betekenis, zonder de taal.” Theodor 

Adorno had het over de ‘Sprachähnlichkeit’ van 

muziek. Wat een kronkel! En wanneer een dich

ter als Rainer Maria Rilke muziek zo ongerijmd 

definieert als“Sprache wo Sprachen enden”, wijst 

dit alleen maar op de radeloosheid van onze cul

tuur als het erom gaat muziek te omschrijven 

– muziek die onze cultuur graag wil reduceren 

tot ‘taligheid’. Die voorstelling van taligheid 

van muziek werd in de hand gewerkt door het 

overwicht van het geledende op het glijdende 

dat vanaf de 14de-eeuwse ars nova tot de 19de

eeuwse romantiek steeds verder is toegenomen 

binnen de Europese cultuur (noteer dat de titel 

van het ten gronde liggende tractaat voluit luidt: 

Ars nova notandi. Voor het eerst ging het meer 

om de ‘notigheid’ dan om de sonoriteit van mu

ziek); naast de opbouw van muziek uit rationeel 
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geselecteerde toonladders en even rationeel ge

rangschikte toonhoogte-elementen uit die toon

ladders; naast nog eens, zoals gezegd, de nadruk 

op frasering in de muziek, tot een heuse leer van 

de muzikale zinsbouw uitgewerkt. Bovendien 

besteedde de algemene taalkunde overwegend 

aandacht aan het geledende, het segmentale in 

taal. 

Muziek mag dan in de hier gehuldigde opvat

ting geen ‘taal’ zijn, zij is wel (bijna steeds) een 

discours, een dis-cursus: uiteen-lopend. Zij is 

van aard veelstemmig, of polyvocaal.9 Ook waar 

slechts één muziekstem klinkt – zij het een vo

cale, zij het een instrumentale – evolueert deze in 

uiteenlopende richtingen, voert zij een dialoog 

met zichzelf, is zij op haar eentje een antifoon, 

een appél-en-respons. Elke muzikale uiting en

sceneert een ontmoeting ‘viva voce’: stem én 

tegenstem. Overtuigende staaltjes hiervan wor

den geleverd in de virtuele veelstemmigheid van 

bijvoorbeeld Bachs nochtans monofone suites 

of sonates voor soloviool of -cello. Muziek ex

pliciteert – of zij nu monofoon of polyfoon, dan 

wel homofoon of heterofoon is – de veelstem

migheid die, in de zin van Michail Bachtin die 

het zelf heeft over ‘mentale orkestratie’, in talig

literaire uitingen impliciet aanwezig is. Waar po

ezie daadwerkelijk gelaagd is, zoals in de simul

taangedichten van dada, waagt zij de oversteek 

richting muziek. 

Het is pas dankzij de recente ontwikkeling van 

elektronische middelen dat muziek écht wraak 

heeft kunnen nemen. Door taal te vermalen. 

Door taal als materie te gebruiken. Luciano 

Berio gaf in 1958 het startsein met Omaggio a 

Joyce, waarin een opgenomen tekst uit James 

Joyces Ulysses door elektronische manipula

tie als het ware vloeibaar wordt gemaakt – het 

vloeibare waar de sirenen-barmeiden uit het 

elfde hoofdstuk van het boek in hun element 

zijn. Sindsdien zijn van dergelijke opslorpende 

muzikalisering van ingesproken taaltekst tal

loze varianten ontstaan. Ik beperk mij tot twee 

voorbeelden ontleend aan het werk van Steve 

Reich: Come out (to show them), waarin deze 

woorden, door onderlinge faseverschuiving van 

dutch journal of music theory 

diverse gesuperponeerde kopieën van zichzelf 

tot een toonbrij worden: pure sonore materie. 

Ook door veelvoudige verlangzaming van op

genomen, gesamplede taal kan in de fonologi

sche materie worden ‘binnengekeken’; en Three 

Tales, waarin de opgenomen stemmen door 

‘postproductie’ in de elektronische studio, met 

name door toonhoogtetranspositie en tempo

wijziging (door compressie of spreiding) aan 

toonhoogte- en tijdsverloop van de instrumen

tale muziek worden aangepast. Zo legt muziek 

haar aanzienlijk grotere akoestische veerkracht 

op aan de door haar gebezigde taal. 

(Herman Sabbe is emeritus hoogleraar musicolo

gie aan de Universiteit van Gent en was lange tijd 

verbonden aan het Instituut voor Psychoacustica 

en Elektronische Muziek (IPEM).) 

9	 Ik	zeg	veelstemmig,	niet	meerstemmig,	omdat	 laatstgenoemde	term	elders	bezet	 is,	 in	de	betekenis	van	

‘polyfoon’.
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