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Analyse Hedendaagse Muziek: 
Het knipperen van het oog

 
Aan veel Nederlandse conservatoria wordt de analyse van ‘moderne’, ‘hedendaagse’ of 
‘twintigste-/eenentwintigste-eeuwse muziek’ apart gedoceerd, dus niet als onderdeel van het 
vak Analyse. Dit is niet vol te houden, aangezien de periode die deze muziek bestrijkt steeds 
langer wordt. Voor het ontwikkelen van een goed begrip van muziek is het niet per se nodig 
deze in chronologische volgorde te behandelen. Het vak Analyse moet in de eerste plaats alle 
periodes bestrijken waarna verdieping volgt op basis van stijl. Het is beter eerst verbanden 
tussen muziekwerken te leggen op grond van waarneembare fenomenen en daarna op grond 
van abstracte begrippen.

In deze bijdrage wil ik een aantal gedachten over de plaats en inhoud van het vak Analyse 
Hedendaagse Muziek naar voren brengen. Het wordt soms ook wel Analyse Twintigste-/
Eenentwintigste-eeuwse Muziek, Analyse Moderne Muziek of Analyse Nieuwe Muziek 
genoemd. Ik gooi het allemaal maar op een hoop en gebruik de termen verder ook door 
elkaar. Het is een vak dat ik de afgelopen vijftien jaar aan de conservatoria van Rotterdam 
en Den Haag heb gedoceerd. Ik beperk mij hier tot de lessen voor studenten die spelers of 
dirigenten zijn, geen componisten, muziektheoretici of muziekwetenschappers.
 De Nederlandse schrijver Arnon Grunberg schreef naar aanleiding van zijn 
gastdocentschap in 2009 aan de Universiteit Leiden als voorwoord bij de Albert Verwey 
lezing: 
 

Wetenschappelijke waarheid is waarheid die het veelal zonder betekenis moet doen; men 
erkent de ‘waarheid’, maar men ontleent er geen betekenis aan voor het eigen leven. Lite-
raire waarheid kan als het goed is niet empirisch worden geverifieerd, maar heeft, als het 
wonder slaagt tenminste, dat wat die andere waarheid mist: betekenis.1

De muziekwetenschapper of muziektheoreticus is op zoek naar een zo absoluut mogelijke 
waarheid; de kunstenaar is op zoek naar een persoonlijke waarheid.
 
Ik wil beginnen met twee eenvoudige vragen: wanneer laten we in bovengenoemde lessen 
de hedendaagse muziek beginnen? En wat is hedendaagse muziek? In het curriculum van 
Den Haag en Rotterdam – maar ook in veel literatuur – begint  de muziek die wij ‘modern’ 
noemen rond 1900. Het verlaten van de tonaliteit, of het op de een of andere manier 
oprekken hiervan, is – denk ik – de grootste breuk die sinds 300 jaar muziekgeschiedenis 
gevoeld is. Alle andere vernieuwingen zijn hier ondergeschikt aan. Twintigste-eeuwse 
muziek die zich beweegt in een meer modale omgeving wordt vaak niet als modern ervaren, 
denk bijvoorbeeld aan Fratres van Pärt of Gorecki’s Derde Symfonie. Deze muziek klinkt 
eigenlijk ouder dan Schönbergs Pierrot Lunaire of Bartóks Derde Strijkkwartet. Ook veel 
muziek van Poulenc en Britten wordt niet geassocieerd met de term ‘modern’.
 Om de overgang naar nieuwe klankwerelden in het begin van de twintigste eeuw 
begrijpelijk te maken, beginnen we nog eens vijftig jaar daarvoor, met een soort opmaat: 
vanaf Wagners Tristan und Isolde komen we ‘steeds meer los van de concentrische 

1 Arnon Grunberg, Het verraad van de tekst, Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 2009, 11-12.
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harmonie’, totdat deze harmonie ‘lucht van andere planeten’ is geworden en zich vrij door 
de ruimte kan bewegen zonder dat een dissonant hoeft op te lossen naar een consonant. 
‘Hedendaagse muziek’, ‘nieuwe muziek’ of zelfs ‘twintisgte-/eenentwintigste-eeuwse 
muziek’ begint dan dus met Tristan – dat is zo’n 150 jaar geleden.
 De vraag die met het verstrijken van de tijd en daarmee het verder uitdijen van 
het verleden steeds prangender wordt is: hoe lang kunnen we nog volhouden om 
muziek ‘modern’ te noemen? Hoe lang is het vol te houden om een periode die meer 
diversiteit kent dan welke andere periode daarvoor in één cursus te stoppen? Wat is de 
gemeenschappelijkheid die wordt gesuggereerd?
 
 Eerst was muziek mooi en toen anders.
 
De moeite die we nemen om de overgang van Wagner naar Schönberg, van functionele 
tonaliteit naar vrijere vormen van tonaliteit, of het ontbreken ervan, minutieus uit te 
leggen lijkt op een verontschuldiging: we konden er niets aan doen – zo moest het gaan.
En dan is er nog het idee dat ‘nieuwe’ muziek anders niet begrijpelijk zou zijn – een 
reflex die al bij de makers van deze muziek aanwezig was, getuige de vele geschriften van 
componisten die deze muziek begeleidden. Alsof de teksten het verschil maken tussen 
begrijpen en niet-begrijpen; alsof het gaat tussen de historische rechtvaardiging of de 
vergetelheid.2

 Maar is dit ook zo? 
 Begrijpen we de Sacre alleen in het licht van de late negentiende eeuw, of wordt 
dit werk daar eigenlijk nog onbegrijpelijker van? Begrijpen we de nieuwe klanken van 
Stravinsky pas als we ze naast tonale drie- of vierklanken leggen? Kunnen we ze niet ook 
op zichzelf beoordelen, bekijken, beluisteren? Begrijpen we Schönbergs muziek alleen 
als we eerst Wagner, Brahms en Reger hebben geanalyseerd? Moeten we het eerst over 
tonale muziek hebben – wat bijvoorbeeld Joel Lester in zijn Analytic Approaches to 
Twentieth-Century Music doet – om muziek uit de twintigste eeuw te begrijpen?3 We 
hebben het toch ook niet eerst over modaliteit voordat we over tonaliteit spreken? 
 En waar moeten we beginnen om Messiaens benadering van ritme en melodie te 
begrijpen, of zouden we zijn muziek in de eerste plaats moeten beschouwen als een 
wereld op zichzelf, waarna eventuele associaties met andere muziek vanzelf volgen? 
Om een parallel te trekken naar vroegere periodes: is het nodig om bij Sweelinck te 
beginnen om iets over Bach te zeggen? Of om minutieus de overgang van Fortspinnung 
naar zinsbouwmelodie te onderzoeken voordat we ons met de Weense Klassieken 
bezighouden? Begrijp me goed, ik beweer niet dat het zinloos zou zijn om historische 
verbanden te leggen. Maar is het ook noodzakelijk? In de zojuist genoemde voorbeelden 
blijkbaar niet.
 We beginnen een conservatoriumopleiding met een cursus die we ‘Analyse’ noemen, 
een cursus in werkgroepvorm, collegevorm of allebei. Voor alle duidelijkheid: ik heb het 
hier over de conservatoria waar ik les geef, in Den Haag en Rotterdam. Deze cursus leert 
ons basisvaardigheden aan de hand van het repertoire uit de achttiende en negentiende 
eeuw. Sommige conservatoria – zoals het Conservatorium van Amsterdam – doen al 
meteen vanaf het eerste jaar iets met muziek uit de twintigste eeuw, los van de cursus 
Analyse; en dit heet dan: ‘Analyse Nieuwe Muziek’. Dat is iets anders dan ‘Analyse’. 

2 Michiel Schuijer schrijft over de Amerikaanse componist Milton Babbitt: ‘Babbitt felt his own music, the music 

of his students, and of the composers whom he admired ... to be extremely vulnerable to misconceptions. 

... Since this music obviously did not “speak for itself,” language could either be a thread to its survival or 

rescue it from extinction. Analyzing Atonal Music: Pitch-Class Set Theory and Its Contexts, Rochester: University 

of Rochester Press, 2008, 257.

3 Joel Lester, Analytic Approaches to Twentieth-Century Music, New York: W.W. Norton, 1989.
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Er is ‘Analyse’ en er is ‘Analyse Nieuwe Muziek’. Wat is hier de boodschap? ‘Met 
nieuwe muziek kun je niet de basisvaardigheden analyseren leren’? Of: ‘je leert hier 
andere basisvaardigheden’? Naar mijn idee zeggen we ook: muziek uit de achttiende en 
negentiende eeuw is de norm. Andere muziek – ook oudere muziek – wijkt hiervan af. 
Dit wordt nog eens bevestigd door een vak als Harmonie. 
 Zo zie je dat we sinds Schenker niet veel zijn opgeschoten. De oude muziek heeft 
zich al behoorlijke geëmancipeerd. Na de emancipatie van de dissonant nu de twintigste-
eeuwse muziek zelf nog.
 
 Eerst was muziek mooi en daarvoor en daarna anders.
 
Ik zou willen voorstellen om in het vak Analyse in de eerste plaats – laten we zeggen in 
het eerste jaar – het palet van de hele muziekgeschiedenis te laten zien – niet ingedeeld in 
stijlperiodes, niet met één stijl als norm, maar aan de hand van muzikale fenomenen zoals 
bijvoorbeeld melodie, contrapunt, harmonie, Fortspinnung of zinsbouw, dynamische 
en statische muziek, divisief en additief ritme en vorm. Sommige aspecten zijn direct 
van toepassing op muziek uit verschillende periodes: als men de sonatevorm of fuga 
bespreekt, waarom niet naast een sonate van Mozart, ook een sonate van Brahms, Berg 
of Bartók laten zien? Qua vorm zijn ze naar mijn idee niet ‘moeilijker’. Het is ook niet 
moeilijker om bepaalde contrapuntische technieken in de twintigste eeuw te horen of 
te zien. Sommige analytische begrippen die met contrapunt te maken hebben zijn met 
voorbeelden uit het tweede deel van de Psalmensymfonie van Stravinsky of in Lux Eterna 
van Ligeti vrij eenvoudig uit te leggen.
 In plaats van de lievelingsmuziek van oude grijze dames en heren kunnen we ook 
de ongekende rijkdom van onze West-Europese muziekgeschiedenis als uitgangspunt 
nemen.
 Ik begrijp dat het ook voordelen heeft om de muziek uit de achttiende en negentiende 
eeuw als norm te stellen, maar ook hier is de vraag: hoe lang kunnen we dat nog 
volhouden? Stelt u zich eens voor dat we weer een eeuw verder zijn. Bovendien zou een 
muziekinstituut eens een ander signaal moeten afgeven: dit is onze geschiedenis, dit is 
onze cultuur in al zijn diversiteit; kunst is een plaats voor vrijdenkers. Het zou ook een 
voordeel zijn voor instrumentalisten die voor een groot deel zijn aangewezen op het 
repertoire van na 1900, zoals slagwerkers, saxofonisten en basklarinettisten. Ook hun 
repertoire kan dan vanaf het eerste jaar in het curriculum vertegenwoordigd zijn. Na 
het eerste conservatoriumjaar kan men inzoomen op specifieke stijlen, componisten en 
composities.
 Om terug te komen op mijn vraag wat hedendaagse muziek is: Aurelius Augustinus, 
de bisschop van Hippo in de vijfde eeuw, wist, zoals zo vele denkers die zich met tijd 
bezig hielden, niet goed raad met het begrip ‘heden’. Hij omschreef het uiteindelijk als 
‘het knipperen van het oog’. Zo zou ik willen antwoorden: hedendaagse muziek is het 
knipperen van het oog. Historisch gezien bestaat het niet.
 
Het tweede punt dat ik zou willen maken gaat over het analyseren zelf. Had ik het hiervoor 
over mijn ideale analyseles in het eerste jaar, nu komen we in het tweede jaar, waarin we 
verschillende stijlen en composities verder gaan uitdiepen.
 Een probleem bij het analyseren van twintigste-eeuwse muziek is het gebrek aan 
eenheid van middelen. Bij iedere componist, of soms bij iedere compositie, moeten we 
opnieuw bedenken vanuit welk perspectief  het werk geanalyseerd dient te worden. Op 
de vierde Europese Conferentie voor Muziekanalyse in Rotterdam, tijdens een discussie 
waaraan muziektheoretici uit negen Europese landen meededen, bleek dit probleem alom 
herkend te worden. Michiel Schuijer beschrijft de discussie in het eerste hoofdstuk van 
Analyzing Atonal Music als volgt: 
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Somebody had raised a question about classroom analysis of twentieth-century music, a 
recurring topic among music theory teachers: whereas the music of the eighteenth and 
nineteenth centuries lent itself to general analytical methodologies, the extremely diverse 
repertoire of the twentieth century seemed only to invite ad hoc approaches; how could 
the analysis of works from this repertoire be tailored to the purpose of systematical train-
ing without placing too much emphasis on particular styles of composition? A late visitor 
entered the room, and seated himself on a chair in the middle of the front row. He listened 
for a while to the discussion, his face expressing growing astonishment. Then he raised his 
hand and said: ‘You guys are discussing methods of analyzing twentieth-century music. 
Why don’t you talk about pitch-class sets?’4

Hoe deze vraag vervolgens in Rotterdam werd beantwoord, laat ik nog even in het midden. 
Eerst ga ik naar onze Belgische collega Mark Delaere. In zijn hier in Nederland weinig 
bekende, maar interessante studie Funktionelle Atonalität schrijft hij over pitch-class sets 
het volgende: 
 

… es sind hier theoretische Begriffe entwickelt worden, die innerhalb des verwendeten 
theoretischen Systems eine erstaunlich ‘stimmige’ Beschreibung zulassen. Die Relevanz 
dieser Techniken und Untersuchungsergebnisse für die analysierte Musik bleibt indessen 
jedoch fragwürdig.5

Toegegeven: als systeem om welke muziek dan ook van labels te voorzien en in tabellen 
onder te brengen is de pitch-class-set-theorie buitengewoon verlokkelijk. Ze stelt ons 
in staat om de toonhoogtestructuur bij Schönberg, Stravinsky, Messiaen of Andriessen, 
maar eigenlijk ook bij Bach en Mozart, op dezelfde manier te beschrijven. Maar daar zit 
ook het grootse bezwaar: het systeem kan elke toonhoogteconfiguratie  benoemen; pitch-
class sets onderscheiden niet, en zonder onderscheid zeg je eigenlijk niets.
 Terug naar Rotterdam, 1999. Nicolas Meeùs, de Belgische voorzitter van de hierboven 
genoemde conferentie, beantwoordde de vraag ‘Why don’t you talk about pitch-class 
sets?’ met:  ‘... because we do not hear them’.
 Ik onderschrijf dit. Het analyseren met een dergelijk systeem sluit vaak niet aan bij 
dat wat kan worden waargenomen. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik niet weet hoe 
succesvol Michael Friedmans twintig jaar oude boek Ear Training for Twentieth-Century 
Music is – een boek dat op de pitch-class-set-theorie is gebaseerd – maar in dit geval zou 
ik niet willen zeggen: geen nieuws is goed nieuws.6

 
De pitch-class set is een quasi-wetenschappelijke waarheid, zonder betekenis. En precies 
dit is het manco bij veel analyses van twintigste-eeuwse muziek: ze gaan over onhoorbare 
zaken. Ik bedoel hier iets anders mee dan onbelangrijke zaken, want voor een componist 
of onderzoeker kunnen ook onhoorbare zaken belangrijk zijn; maar voor een student aan 
het conservatorium – en daarover heb ik het nog steeds – is dit op zijn minst twijfelachtig. 
Schönberg wilde niet voor niets al te veel woorden vuil maken aan het twaalftoonsysteem. 
Ik zou willen stellen dat wat niet hoorbaar is, voor de muziekstudent niet bestaat.
 En de analyse van twintigste-eeuwse muziek legt vaak teveel nadruk op toonhoogte. 
Arnold Whittall beschrijft in zijn twee jaar geleden verschenen boek Serialism de wijze 
waarop de toonhoogteordening in de eerste twee maten van het derde deel van Boulez’ 

4 Michiel Schuijer, Analyzing Atonal Music, 1-2.

5 Mark Delaere, Funktionelle Atonalität: Analytische Strategien für die frei-atonale Musik der Wiener Schule, 

Wilhelmshaven: Florian Noetzel, 1993, 25.

6 Michael L. Friedmann, Ear Training for Twentieth-Century Music, New Haven: Yale University Press, 1990.
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Le Marteau sans maître tot stand is gekomen.7 Whittall heeft bijna drie pagina’s nodig 
om de wijze waarop Boulez een twaalftoonsreeks gebruikt en bewerkt – door intervallen 
toe te voegen aan de basisreeks – uit te leggen. Boulez heeft hier zelf al over geschreven 
in zijn Penser la musique aujourd’hui, en daarna zijn nog diverse studies gedaan naar 
Le Marteau om de puzzel van Boulez op te lossen – zoals die van Koblyakov, Pierre 
Boulez: A World of Harmony (1990) of die van Stephen Heinemann, Pitch-Class Set 
Multiplication in Boulez’s Le Marteau sans maître.8

 Hoe je ook over Boulez’ compositietechniek denkt, met bewondering of 
schouderophalen, de vraag die me niet onredelijk lijkt te stellen is: wat zegt die techniek 
over het klinkende resultaat? Ik zou zeggen: niets. Het is analytisch net zo waardevol als 
de observatie dat Mozart in een sonate in C eerst gebruik maakt van zeven tonen die we 
een majeurtoonladder noemen en daarna voor het tweede thema een toon door middel 
van transpositie verandert, waardoor we op zeven tonen uitkomen die we eveneens een 
majeurtoonladder noemen.
 Maar ook bij niet-seriële muziek uit de twintigste eeuw ligt de analytische focus te 
vaak op concepten en te weinig op de waarneming. Die nadruk leidt ook tot het kiezen 
van de verkeerde stukken – zoals een muzikaal onbelangrijk werkje als Mode de Valeurs 
et d’intensité, met als reden: omdat het zo makkelijk uit te leggen is (en wellicht historisch 
een bijzondere plek inneemt, vergelijkbaar met de veertiende-eeuwse Ars subtilior). Nee, 
je moet beginnen met een meesterwerk: Quator pour la fin du Temps, Turrangalîla, Cinq 
Rechants of Le Visage Nuptial, Le Marteau sans Maître, Rituel of Dialogue de l’ombre 
double…. er is keus genoeg. Je moet overigens ook eindigen met een meesterwerk, en 
daartussen louter en alleen meesterwerken behandelen. Het wordt tijd dat we de muziek 
serieuzer gaan nemen dan de componist.
 
Muzikale analyse gaat om te beginnen over wat we waarnemen, daarna kunnen 
achterliggende structuren, concepten en ideeën aan bod komen. In de meeste publicaties, 
zoals bijvoorbeeld Whittall’s Serialism lijkt dit vooral andersom te zijn. Het gaat over niet 
meer te horen zaken als ‘arithmetically generated series’ of ‘random funnel series’. 
 Waarover dan te spreken als we Le Marteau bekijken? Bijvoorbeeld de wijze waarop 
de fluit en zangstem elkaar afwisselen, en de rol die dynamiek en ritme hierbij spelen. De 
wijze waarop de verschillende frases eindigen; hoe ritmische en melodische intensiteit 
vorm creëren doordat deze per frase verschillend zijn; de rol van klankkleur hierbij, de 
relatie tussen kleine en grote notenwaarden, wederom de rol van de dynamiek hierbij en 
de consequenties voor de melodie; de dissonant/consonant-verhouding; de wijze waarop 
we die waarnemen en zo dieper kunnen doordringen in het werk om het wonder Le 
Marteau sans Maître een betekenis te geven – een persoonlijke betekenis, meer dan een 
absolute betekenis.
 Iets anders wat me bij analyses van of in de literatuur over twintigste-eeuwse muziek 
buitengewoon stoort, is dat het vaak over kleine stukjes gaat, een paar maten of tien 
akkoorden; waarbij in verschillende boeken vaak ook steeds dezelfde stukjes worden 
gekozen – in het geval van Whittall de eerste maten van Le Marteau. Ik vind het van groot 
belang om volledige delen te behandelen, en liever nog gehele werken. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat Whittall les geeft aan het King’s College en zijn studenten in gedachten 
had bij het schrijven van zijn overigens interessante boek. Dit zijn studenten die – voor 
zover ik heb kunnen nagaan – in de eerste plaats onderzoek doen, anders dan bijvoorbeeld 
studenten aan het Royal College of Music, die in de eerste plaats instrumentalist zijn.

7 Arnold Whittall, Serialism, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 177-181.

8 Pierre Boulez, Penser la musique aujourd’hui, Genève: Gonthier, 1964; Lev Koblyakov, Pierre Boulez: A World 

of Harmony, New York: Harwood Academic Publishers, 1990; en Stephen Heinemann, ‘Pitch-Class Set 

Multiplication in Boulez’s Le Marteau sans maître’, D.M.A. thesis University of Washington, Seattle, 1993.
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Tot slot zou ik willen melden dat we in Den Haag een discussie begonnen zijn om in 
het eerste jaar van het vak Analyse muziek uit de achttiende, negentiende, twintigste 
en eenentwintigste eeuw als uitgangspunt te nemen. Het zal een overwinning zijn voor 
de ‘hedendaagse muziek’, de ‘moderne muziek’, de ‘nieuwe muziek’, en de ‘twintigste-/
eenentwintigste-eeuwse muziek’ wanneer het vak Analyse van al deze muziek niet meer 
als apart onderdeel in het curriculum gepresenteerd wordt.
 

Abstract

Teaching the Analysis of Contemporary Music: A Blink of the Eye
At many Dutch conservatories, the analysis of ‘modern’, ‘contemporary’ or ‘twentieth-/
twenty-first-century music’ is taught as a separate subject, independently from Music 
Analysis as such. This is unsustainable, since the historical period that covers this music 
keeps expanding. In order to develop musical understanding, it is not imperative to 
adhere to a chronological approach. Initially, Music Analysis should cover all historical 
periods. Only later on in the curriculum, specialization can take place on the basis of 
style rather than historical periodicization. Connections between musical works should 
be made primarily on account of observed phenomena, and only in a later stage on the 
basis of abstract concepts. 
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