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Theorie en praktijk – of andersom? 
Een persoonlijke visie

Het beeld van een dichter die zich verliest in een eeuwenoude prent, een geleerde die 
een tekst bestudeert, een historicus die vanuit een directe ervaring met het verleden 
geschiedkundig onderzoek verricht; kan men hier een vergelijking maken met een musicus 
die een partituur interpreteert? De subjectieve muzikale ervaring als uitgangspunt voor 
muziekanalyse, verwoord in een persoonlijke visie op het muziektheoretisch onderwijs.

1. Als opmaat tot mijn betoog wil ik kort ingaan op een niet onbekend gedicht van Ida 
Gerhardt, getiteld De Akelei.1 Dit gedicht staat in de eerste bundel van Gerhardt, Kosmos. 
Het maakt deel uit van een groepje gedichten die alle de intense aandacht voor een plant 
of een schelp als onderwerp hebben. In het eerste gedicht van deze groep, het sonnet 
Kosmos,2 wordt beschreven hoe het groeien van een plant als een beeld kan worden gezien 
voor het tot stand komen van een gedicht. Het is zinloos om de prachtige formulering van 
Gerhardt te willen parafraseren, maar ik wil er wel op wijzen dat voor haar het gedicht in 
wording een soort eigen leven leidt: het groeit als vanzelf. 
 De Akelei lijkt een eenvoudig gedicht, maar wanneer je er langer over nadenkt 
realiseer je je dat er in feite sprake is van verschillende niveaus van interpretatie. Blijkens 
de ondertitel (“Dürer”) is het eigenlijk een beschrijving van de beroemde tekenaar en 
schilder, die werkt aan zijn tekening (Voorbeeld 1) van een Akelei (een bloem die symbool 
stond voor Maria). Gerhardt vertelt in het gedicht hoe de kunstenaar het plantje vindt, 
het voorzichtig uitgraaft en het vervolgens meeneemt naar zijn atelier. Daar mengt hij 
de verf (diepblauw en zwart ineengevloeid, / met enk’le druppels rood doorgloeid, / dat het 
tot purper samenbindt) en begint hij geconcentreerd te werken: En uur aan uur trok stil 
voorbij; / zó diep verzonken werkte hij, / dat het hem soms was of zijn hand / de vezels tastte 
van de plant- / zo glanzend kwam de omtrek vrij.
 Natuurlijk heeft Gerhardt nooit Albrecht Dürer aan het werk gezien; het is de 
ongelooflijke gedetailleerdheid van de voorstelling die bij haar het ontroerende beeld 
van de toegewijde kunstenaar oproept. Zoals Dürer het plantje vond en er een weergave, 
een representatie, van gaf in zijn tekening, zo geeft Gerhardt een weergave van haar 
interpretatie van die tekening in het gedicht; een tekst, “een vorm, waarin het diepst 
verlangen (…) trillende is ingevangen” (Kosmos), die op zijn beurt door ons als lezers 
wordt geïnterpreteerd. 
 Het is een krachtig beeld: de dichter die zich verliest in de eeuwenoude prent, en daarmee 
als het ware in een toverspiegel kijkt die diepe vergezichten opent. Het is verleidelijk om 
dit beeld ook toe te passen op bijvoorbeeld een geleerde die een tekst bestudeert; zou 
het ook een beschrijving kunnen zijn van de relatie tussen een muziektheoreticus en een 
partituur, zo vraag ik mij af?

Op deze vraag wil ik graag terugkomen aan het eind van dit artikel. Het is niet zo eenvoudig 
om de vinger te leggen op de precieze overeenkomsten tussen muziek en taal. Natuurlijk, 
iedereen kent de clichés van de muziek als een universele taal van hart tot hart, maar 

1 Gerhardt 1992, I p. 12.

2 Ibidem, I p. 9.
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zodra je probeert wat specifieker te zijn, wordt het al snel moeilijk. Naar mijn idee strandt 
de vergelijking op het begrip betekenis. De filosofische leer die zich bezighoudt met de 
vraag hoe wij betekenis (oorspronkelijk van teksten, later van historische en culturele 
verschijnselen in het algemeen) interpreteren, is de hermeneutiek.3 Het is veelbetekenend, 
dat de filosoof die de twintigste-eeuwse hermeneutiek verder heeft ontwikkeld, Hans-
Georg Gadamer, schrijft dat “twee grote raadsels, die ons kwellen, en die steeds weer 
worden opgegeven aan de filosofie, zonder dat een oplossing in zicht komt, zich precies 
daar bevinden, waar de taal niet vooroploopt, maar achterblijft.”4 Hij doelt hierbij op de 
wiskunde en de muziek. Toch zijn bij Gadamer passages over taal te vinden, die rechtstreeks 
kunnen worden toegepast op de muziek. Zo beschrijft hij in het artikel “Stimme und 
Sprache” een vorm van reproduceren, namelijk het spreken van een toneelspeler op het 
toneel. Hij wijst erop dat een goede acteur een tekst werkelijk “spreekt” zodat het publiek 
vergeet dat het gaat om een voorgeschreven tekst. Bij een slechte acteur heb je steeds het 

3 Ankersmit 1995, p. 7.

4 Gadamer 1993, VIII p. 362 (vertaling Bert Mooiman).

Voorbeeld 1
Albrecht Dürer, Akelei.
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gevoel dat hij het volgende woord al weet.5 Ik denk dat deze beschrijving zonder meer 
ook geldt voor een muzikant die een partituur uitvoert. Het enige probleem blijft: wat 
bedoelen wij wanneer we zeggen dat een musicus de betekenis van een partituur heeft 
begrepen? 

2. Het thema van dit congres plaatst de muziektheoreticus quasi tegenover de muzikant. 
De gedachten gaan daarmee al snel uit naar het bekende koppel “theorie en praktijk”. 
Deze vaste woordvolgorde suggereert een verband, waarbij de theorie zegt hoe de 
dingen in elkaar zitten, waarna deze kennis in de praktijk kan worden toegepast. 
Precies dus zoals het werkt bij het rijexamen: eerst de regeltjes, dan de werkelijkheid. 
Ik vrees dat menig conservatoriumstudent (en ook -docent) ons vak ook nog steeds zo 
ziet. Volgens deze opvatting is theorie eigenlijk een vak dat musici de wet voorschrijft. 
De muziektheoriedocent wordt daarmee een soort politieman. Jarenlang voerde de 
Nederlandse politie een campagne waarin zij zichzelf aanprees als “je beste vriend” – 
wanneer ik dat vertel aan buitenlandse studenten kijken zij mij vaak verbijsterd aan – maar 
evenzogoed zullen de tegenwoordige pogingen “muziektheorie en -praktijk” op elkaar 
te betrekken met wantrouwen worden bekeken door musici die muziektheoretici vooral 
zien als “back seat drivers” (zoals Carl Schachter sommige muziektheoretici noemde). 
 Dat de rol van ons vak een andere is, behoeft in dit gezelschap geen betoog. Mijn 
eigen ervaring als docent is tenminste dat theorieonderwijs alleen dan goed functioneert, 
wanneer het kan rusten op een basis van ervaring bij de student, dus wanneer het kan 
aansluiten bij een praktijk (in plaats van deze de wet voor te schrijven). Het aardige is 
dat dit opgaat voor alle onderdelen van het vakkencomplex dat wordt aangeduid met het 
woord muziektheorie. Zo geldt het voor de solfège en de gehoortraining: wie nooit heeft 
gezongen, wie nooit (bij de afwas of elders) een tweede stem bij een liedje heeft verzonnen, 
verkeert in een heel moeilijke uitgangspositie voor dit vak. Het is niet de solfègeleraar die 
je een kwint leert zingen; hij vertelt je dat dit interval, dat je al lang uit ervaring kende, 
een kwint wordt genoemd. Die ervaring is zeker ook nodig bij het harmonieonderwijs. De 
ideale harmonieleerling is in mijn ogen diegene die zelf al vanaf zijn vroegste jeugd, op zijn 
gevoel, bezig is geweest met het zoeken van akkoorden. De harmonieleer kan deze intuïtieve 
kennis kanaliseren en stroomlijnen, maar zij kan – vooral op het gebied van akkoordkeuze 
– niet in plaats komen van die intuïtie. Daadwerkelijk zijn er in ons onderwijssysteem 
regelmatig leerlingen die de akkoordkeuze puur beredeneren, maar doorgaans levert dat 
veel minder goede harmonie op dan wanneer zij de akkoordprogressies echt “horen”. De 
ervaringsbasis is ook nodig bij een vak als contrapunt, op een andere manier dan bij 
harmonie, maar toch: het beoefenen van het modale contrapunt moet voortkomen uit 
een behoefte aan contact met die oude stijl. En tenslotte geldt het ook voor de analyse, 
maar daarop zal ik later terugkomen.
 Ik vermoed dat niet velen onder de lezers het op dit punt met mij oneens zullen zijn. 
Toch denk ik dat het conservatoriumonderwijs niet altijd in overeenstemming met deze 
bevindingen is ingericht. Om te beginnen ligt de grootste concentratie aan theorievakken 
aan het begin van de opleiding, terwijl het aansluiten bij ervaring juist zou pleiten voor een 
nadruk op de laatste jaren. Niet voor niets raken veel musici relatief laat in hun carrière 
– dat wil zeggen: pas na hun conservatoriumstudie – geïnteresseerd in muziektheorie. 
Verder is het zo dat de didactiek vaak uitgaat van abstracties. Een goed voorbeeld is het 
contrapuntonderwijs: het modale contrapunt in de Fux-Jeppesen traditie is gebaseerd 
op de zogenaamde cantus firmus – een weliswaar zinvolle abstractie, maar toch een die 
moeilijk aan de ervaring kan worden gekoppeld omdat een cantus firmus in die vorm 
alleen in contrapuntboeken bestaat. Ook de cadens van de functionele harmonieleer is een 
abstractie, ontstaan uit een poging om samenhang te vinden in akkoordprogressies. Wat 

5 Gadamer 1993, VIII p. 265.
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mij betreft een behoorlijk succesvolle poging, maar wanneer je die abstractie vervolgens 
tot uitgangspunt van je lessen maakt, suggereer je toch mogelijkheden die niet stroken 
met de historische werkelijkheid. Zo zijn de zogenaamde plaatsvervangende akkoorden 
niet altijd even uitwisselbaar als dat je op grond van de theorie zou denken. Iets dergelijks 
geldt ook voor het concept omkering.
 Onder zulke omstandigheden is het niet zo vreemd dat muziektheorie nog regelmatig 
wordt opgevat als een “voorschrijvend” vak. Ik zou hier graag weer eens een pleidooi 
houden voor socratisch onderwijs: natuurlijk is de muziektheorieleraar geen politieagent, 
hij is veeleer een verloskundige! Toch geef ik er de voorkeur aan om de discussie over hoe 
het anders zou kunnen nu te laten voor wat het is.6 Daarom stel ik voor om van hieruit 
een grote stap te maken, weg uit de leskamer, naar de muziektheorie in het algemeen – en 
dan bedoel ik vooral de analyse. 

3. De stelling waartoe ik op grond van leservaringen was gekomen – namelijk dat 
muziektheorie komt na de praktijk, na de ervaring – is volgens mij evengoed van 
toepassing op de professionele analyse. Ik ben een groot voorstander van een theoretiseren 
over muziek waarbij uitgegaan wordt van een bestaande ervaring van die muziek. In mijn 
ogen is de ervaring een voorwaarde voor het kunnen analyseren van een muziekstuk. Ik 
zou hier graag twee klassieke voorbeelden willen noemen van analyse die uitgaat van een 
bestaande ervaring.
 Het eerste voorbeeld is het grote contrapuntboek van Ernst Kurth, Grundlagen des 
Linearen Kontrapunkts uit 1917. In dit boek beschouwt Kurth het Bach-contrapunt 
puur vanuit de melodische lijnen; in zijn visie is de harmonie in deze muziek slechts het 
resultaat van het samenspel van melodieën. Het boek opent met de woorden: “Melodie ist 
Bewegung.” Inderdaad beschouwt Kurth de melodie consequent als iets wat in beweging 
is, hij spreekt van kinetische energie. Opvallend is dat voor het beschrijven van die 
bewegingsenergieën zelfs het kleinste toontje in een melodie van belang is. Hij schrijft 
over een bepaalde dalende akkoordbreking dat deze beslist niet moet worden gezien 
als een “klangspielerische Brechungsfigur”, maar juist als “wuchtige Liniendynamik”!7 
Ik denk dat een dergelijke opvatting van Bachs kunst alleen maar mogelijk is op grond 
van een uitvoeringspraktijk waarin het legato de norm was, alle tonen expressief werden 
gespeeld en de tempi vaak langzamer werden genomen dan tegenwoordig gebruikelijk 
is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de opnamen van Albert Schweitzer 
als organist, of aan het Bachspel van violisten als Heifetz en Milstein. Bij een dergelijke 
interpretatie zijn inderdaad alle tonen van een melodie even belangrijk, en richt de 
aandacht zich als vanzelf op de stijgende en dalende impuls van de melodieën. Als Kurth 
was opgegroeid met Harnoncourt, had hij nooit dit boek geschreven. Toch is het boek 
van Kurth ook voor een moderne lezer buitengewoon interessant, juist omdat het zo’n 
persoonlijke en subjectieve visie bevat. Ten eerste realiseer je je na lezing van Kurth, hoe 
sterk de zogenaamde authentieke uitvoeringspraktijk gebaseerd is op de harmonische 
componenten in de muziek. Daarnaast moet worden erkend dat het bewegingsaspect dat 
Kurth beschrijft ook aanwezig is in deze muziek; ik denk dat het eigen is aan grote muziek 
dat deze op heel verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. 
 Het tweede voorbeeld betreft Kurths tegenpool, Heinrich Schenker. Aanvankelijk kan 
het enige verbazing wekken dat Schenker nooit volledig expliciet was over de selectiecriteria 
die hij gebruikte bij het tot stand brengen van zijn reducties. Maar ik denk dat ook zijn 

6 Op zich is die discussie natuurlijk zinvol, zeker ook omdat aan diverse conservatoria interessante 

ontwikkelingen gaande zijn, maar dergelijke gesprekken werden in de afgelopen negen jaren ook op dit 

podium al regelmatig gevoerd. Eerlijk gezegd ervaar ik het wel eens als wat beklemmend dat de binnenlandse 

discussies steeds maar over het onderwijs gaan.

7 Kurth 1956, p. 435.
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analysemethode er juist een is die steunt op een al bestaande visie op het stuk. Dat zal 
waarschijnlijk ook de reden zijn waarom een Schenkeriaanse benadering interessant is 
voor veel uitvoerende musici.

4. Het zou mooi zijn wanneer dit primaat van de ervaring theoretisch kon worden 
onderbouwd. Naar mijn mening is het erg belangrijk om het lesgeven – dat in veel 
landen toch het belangrijkste bestaansrecht is van ons vak – in te bedden in een meer 
omvattende visie op de muziektheorie. Nu werd er in 2007 een boek gepubliceerd dat 
goede aanknopingspunten lijkt te bieden voor zo’n theoretische onderbouwing. De 
auteur, de geschiedfilosoof Frank Ankersmit, is hoogleraar Intellectuele en Theoretische 
Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van het boek is De sublieme 
historische ervaring; het is een pleidooi voor de erkenning van het primaat van de ervaring 
in de geschiedbeoefening. Nu is de geschiedfilosofie bepaald niet mijn terrein, en is dit 
boek de bekroning van een lange en rijke carrière waarin Ankersmit zich uitgebreid met 
de behandelde problematiek heeft beziggehouden. Bovendien verkeert mijn onderzoek 
naar de bruikbaarheid van Ankersmits gedachtegoed voor de muziektheorie nog in een 
vroeg stadium. Ik kan dus onmogelijk recht doen aan ruim 400 pagina’s geconcentreerd 
proza (waarin ook nog eens de hele kentheorie van Aristoteles tot Gadamer voorbijkomt) 
door dit boek in een paar zinnen te willen samenvatten. Ik zal mij daarom beperken tot 
de aspecten die mij het meest troffen en waar ik het meest van verwacht. Tijdens het lezen 
had ik namelijk herhaaldelijk het gevoel dat je het woord “geschiedkundig onderzoek” 
slechts hoefde te vervangen door “muziektheorie” om een toepasselijke tekst over ons vak 
te krijgen.
 In zijn boek betoogt Ankersmit dat er in de westerse filosofie traditioneel weinig ruimte 
is voor het begrip van de ervaring. De ervaring werd – in zijn woorden – doodgedrukt 
tussen subject en object. Enkele citaten: “De ervaring ligt in het grensgebied tussen filosofie 
en wetenschap, kunst en literatuur. De filosofie is onomstreden baas in eigen huis wanneer 
het gaat om begrippen als rede, waarheid of kennis, maar haar greep verzwakt bij de 
ervaring. Dan betreden we een raadselachtig niemandsland tussen filosofie, wetenschap, 
religie, kunst en geschiedenis, we bereiken het terrein waar de gravitatiekracht van die 
andere werelden de overhand krijgt over die van de filosofie, het terrein waar de filosofie 
desintegreert en in brokken uiteenvalt.”8 Hij stelt voor om de “traditionele fixatie op de 
waarheid in de filosofie te verruilen voor een preoccupatie met het probleem van de 
ervaring.”9 Zijn boek beoogt “een rehabilitatie van de wijze waarop wij ons verhouden 
tot het verleden, van onze gevoelens erover, kortom van de ervaring van het verleden. 
De intellectuele ‘bureaucratie’ van wat samengevat kan worden onder de categorie van 
‘theory’ (hermeneutiek, receptie-esthetica, structuralisme, poststructuralisme, semiotiek, 
tropologie, retorica) wordt verruild voor de gevoelens en stemmingen die bepalen hoe we 
het verleden ervaren. Onze gevoelens over het verleden zijn niet minder belangrijk dan 
wat we ervan weten – en waarschijnlijk zelfs belangrijker.”10 
 Door je te laten leiden door de ervaring ontstaat een – zoals hij schrijft – verticale band 
met het verleden, waardoor de context (het “horizontale”) juist buiten beeld blijft. Bij de 
sublieme historische ervaring verdwijnt de grens tussen subject en object, het subject is 
letterlijk “sprakeloos”. “De geschiedbeoefening en de historische ervaring behoren eerder 
tot het domein van de ambachtsman (…) dan tot dat van de wetenschapper. Bestaat 
er immers niet een treffende overeenkomst tussen de onafgebroken interactie van de 
ambachtsman en zijn materiaal en de opheffing van het grensvlak tussen de historicus 
en het verleden? Voor de ambachtsman vindt alles wat interessant is inderdaad plaats 

8 Ankersmit 2007, p. 25.

9 Ibidem, p. 15.

10 Ibidem, p. 16.
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aan de oppervlakte, waar hij en zijn materiaal als het ware ‘samenkomen’, waar ze elkaar 
‘ontmoeten’; en hij zal niets waardevols voortbrengen als hij zich verwijdert van het 
oppervlak en verstrikt raakt in overdenkingen over zichzelf of over de (fysieke) aard 
van zijn materiaal. Zo is het ook in de geschiedbeoefening en de historische ervaring: 
historische ervaring en kennis zijn ‘impressionistisch’ in de zin dat hun natuurlijke habitat 
zich aan het oppervlak der dingen bevindt, waar ze elkaar het dichtst naderen, waar ze zich 
voor elkaar openstellen – en waar ze niet de neiging vertonen zich van elkaar af te wenden 
of zich te verschuilen in hun eigen onpeilbare diepten.”11

 Waar Ankersmit concreet aan denkt wordt duidelijk in de uitgebreide beschrijving 
van een vergelijkbaar fenomeen bij de historicus Johan Huizinga – deze noemde het 
de “historische sensatie”. Huizinga schreef: “Dit niet geheel herleidbare contact met het 
verleden is een ingaan in een sfeer, het is een der vele vormen van buiten zichzelf treden, 
van het beleven van waarheid, die den mensch gegeven zijn. Het is geen kunstgenot, geen 
religieuze aandoening, geen natuurhuivering, geen metaphysisch erkennen, en toch een 
figuur uit deze rei.”12 Ook bij Huizinga is sprake van het vervagen van een grens, van een 
zeer persoonlijke en intieme communicatie tussen historicus en verleden. Het oppervlak 
waaraan dit contact tot stand komt, is iets dat het verleden representeert – en dat kan 
een betrekkelijk onbenullig object zijn als een regel uit een kroniek, een gravure of een 
oud lied. De historische ervaring kan niet worden opgeroepen, die overkomt je – of niet. 
Huizinga zelf had zo’n ervaring toen hij in 1902 een bezoek bracht aan een tentoonstelling 
van Vlaamse Primitieven in Brugge. Daar werd hij plotseling overweldigd door een 
visioen van het leven van de late middeleeuwen, met alle felheid en de fascinatie met 
uitersten. Deze ervaring bracht hem tot het schrijven van zijn beroemdste boek, Herfsttij 
der Middeleeuwen. In dit boek gaf hij een heel persoonlijke visie op zijn onderwerp, en 
wat heel bijzonder is, is dat de inhoud wordt weerspiegeld in de vorm en ook in het 
taalgebruik dat buitengewoon poëtisch en literair is – Huizinga hanteerde zelfs een eigen 
syntaxis. Die visionaire flits in Brugge heeft het boek tot in de kleinste details beïnvloed, 
bijna zoals het ijzervijlsel op een stuk karton door een magneet in een prachtig patroon 
wordt gedwongen. Op die manier was de ervaring bepalend voor het resultaat; dit alles 
laat onverlet dat Huizinga wel degelijk beschikte over een enorme eruditie, en trouwens 
ook bij zijn lezers de nodige voorkennis vooronderstelde.

5. De historische sensatie van Huizinga en de sublieme historische ervaring van Ankersmit 
doen mij zeer sterk denken aan de omgang van een musicus met de partituur. Juist de 
extatische kant ervan is een belangrijke overeenkomst. Ik denk dat veel uitvoerende 
musici zich herkennen in het verschijnsel dat de grens tussen subject en object – dus 
tussen speler en compositie – vervaagt, dat het subject zich als het ware verliest in het 
object. De musicus is een minnaar. Zo moet je, denk ik, ook de grote verering opvatten 
die veel muzikanten voelen voor de componist die zij op dat moment uitvoeren. Wanneer 
Leonard Bernstein na een uitvoering van een symfonie van Mahler de partituur als in 
extase opheft, hoeft dat geen melodramatisch gebaar te zijn, maar kan het beter worden 
opgevat als een getuigenis van een sublieme muzikale ervaring. Op het moment dat een 
compositie wordt uitgevoerd, bestaat er voor de muzikant even niets buiten dat stuk. Kijk 
maar naar de verschillende documentaires die zijn gemaakt over Reinbert de Leeuw: als 
hij muziek uitvoert, heeft de kritische distantie geheel plaatsgemaakt voor enthousiasme. 
Ook de parallel met de ambachtsman is treffend. Het contact vindt immers plaats aan de 
oppervlakte, in de omgang met het instrument of met de stem. 
 Zoals een relict uit het verleden het contact tussen de historicus en het verleden tot 
stand brengt, doordat dit relict het verleden representeert (met een woord van Ankersmit), 

11 Ibidem, p. 106.

12 Ibidem, p. 115.
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zo representeert de partituur de muziek, en brengt deze het contact tussen musicus en 
muziek tot stand. Een groot verschil is natuurlijk het feit dat het heel moeilijk is om te 
zeggen welke muziek nu precies door die partituur wordt vertegenwoordigd. Anderzijds 
is het verleden ook niet eenduidig. De insteek van Ankersmits boek is nu juist dat we 
ons moeten concentreren op de ervaring in plaats van op de historische waarheid, en de 
crux van mijn betoog is dat we dat ook in het geval van de interpretatie van een partituur 
doen. Dus: ondanks alle contextuele kennis van vergelijkbaar repertoire, speeltradities, 
historische uitvoeringspraktijk en wat dies meer zij, is het uiteindelijk de beleving van de 
musicus, de ervaring van deze specifieke compositie, die zorgt voor een muzikale waarheid. 
Ankersmit vertelt een anekdote over Schubert, die een pianosonate van hemzelf uitvoerde. 
Na afloop vroeg iemand uit het publiek wat deze muziek betekende. Als antwoord speelde 
Schubert de sonate nog een keer… Als pianostudent kwam ik regelmatig in lessen van 
andere hoofdvakleraren. De lessen die ik mij het beste herinner, zijn die waarin de docent 
een partituur betekenis verleende door de muziek op een heel indringende manier voor 
te spelen, te zingen of, in een enkel geval, door de gevoelswaarde, het affect, in woorden 
te omschrijven. Een partituur is op zichzelf niets, een automatische uitvoering door een 
computer of een musicus die zich als zodanig gedraagt ook niet. Pas wanneer de musicus 
de klank vult met zijn beleving ontstaat muzikale betekenis. De muzikale ervaring zorgt 
voor een bepaald affect. De partituur is als een toverspiegel, net zoals de prent van Dürer. 
De musicus verliest zich in het stuk, het wordt zijn muziek, alsof hij het ter plekke zelf 
bedenkt – zoals de goede acteur van Gadamer. Daar heeft hij de muziektheorie niet voor 
nodig: de muziektheorie heeft hem nodig! 
 Immers, de theoreticus kan niet anders dan uitgaan van één van de betekenissen van 
een partituur. Hij moet dus gebruik maken van de musicus in hem- of haarzelf, of van 
andere musici. Uitgaande van de muzikale ervaring neemt het theoretiseren een aanvang. 
Niet door de uitvoering van een muzikant te analyseren – dat is een heel ander onderzoek 
– maar doordat de muziektheoreticus de muziek doordenkt op basis van de ervaring. Ik 
kan het niet beter zeggen dan de Zwitserse musicoloog Wilhelm Merian in een reactie 
op het contrapuntboek van Kurth: “Kurths Grundlagen is een bevrijdend boek, want 
het brengt onder woorden en legt vast, wat misschien vele musici instinctief al voelden, 
maar wat nog niemand heeft kunnen formuleren… Kurths onderzoek heeft niet alleen 
geschiedkundig of theoretisch, maar ook esthetisch belang, doordat het een bijdrage aan 
het stilistische inzicht in een hele periode vormt.”13 
 Velen van ons geven les aan een conservatorium, en jaarlijks geven wij tijdens het 
congres van de VvM lucht aan de vele frustraties die samenhangen met de werkdruk die 
wij dagelijks ervaren. Toch denk ik dat een conservatorium de natuurlijke biotoop is van 
de muziektheoreticus. Natuurlijk kun je het vak ook elders uitoefenen, of op een andere 
manier, maar het soort muziektheorie waar ik in geloof heeft die permanente voeling met 
het musiceren nodig, waar je je in een conservatorium haast niet aan kunt onttrekken. 
Laten we durven subjectief te zijn! En laten we onze schriftelijke uitingen niet per definitie 
modelleren naar de voorschriften van een wetenschappelijk artikel… In het gedicht van 
Gerhardt ervaart de dichter in de eeuwenoude prent de grenzeloze toewijding van de 
tekenaar. Haar interpretatie van die prent leidt tot een prachtig gedicht. Misschien is de 
dichtvorm voor onze interpretaties niet helemaal het juiste format, maar ik weet zeker dat 
er nog vele onbenutte mogelijkheden zijn!

13 Omslagtekst bij Kurth 1956 (vertaling Bert Mooiman). 
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Abstract

Theory and Practice - or vice versa? A Personal View

This paper tells about the importance of musical experience for music analysis. After 
an introductory analysis of a poem by the Dutch poet Ida Gerhardt (1905-1997), which 
shows different levels of interpretation, the paper consists of three successive layers. 
The first layer deals with the fact that music students need some preceding experience 
in harmony, solfeggio etc. in order to be trained successfully in those subjects at a 
professional level. The second layer exceeds the level of teaching, and claims that also 
much professional analysis leans upon a preliminary understanding of a piece of music. 
The third layer strives for finding a theoretical basis for the hitherto intuitive insights. 
This might be found with the help of a book by Prof. Frank Ankersmit De sublieme 
historische ervaring, published in English as Sublime Historical Experience. In the footsteps 
of Johan Huizinga’s The waning of the Middle Ages, Ankersmit proposes a new approach 
to history which uses the direct and passionate experience of the past; in his description 
of this “sublime historical experience” many elements seem to be equally valid for the 
(performing or analyzing) musician’s relation to a score. Music theory should not fear 
subjectivism…
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